„Király az Úr,
a föld megremeg!”
(Zs 99,1)
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Márton Lajos és a budai plébánia
125 évvel ezelőtt született festőművész, illusztrátor, templomfestő, bélyegtervező, grafikus, plakáttervező, templomunk kriptájában 25 évvel ezelőtt
temették újra.
Tanulmányait Székelyudvarhelyen a
Nagymező utcai polgári iskolában végezte. Kora ifjúságától fogva részt vett a
Regnum Marianum munkájában. Középiskolás korától a Magyar Cserkész, a
Zászlónk, a Vezetők Lapja, majd a
Jóbarát illusztrátora volt. 1907-1911-ig
Újvári Ignác tanítványa volt a budapesti
Iparművészeti Iskola festő szakán. Vázlatfüzetében örökítette meg a különféle
cserkésztáborokat, cserkész rendezvényeket. Tóth Tihamér pap, tanár, püspök
műveit is rendszeren illusztrálta. Több
mint 500 vallási tárgyú képeslapot rajzolt, 8000 rajza maradt fenn. Az 1938-as
Eucharisztikus Világtalálkozóra bélyegeket tervezett. Kiállítása volt a Könyves Kálmány Szalonban 1916-ban, a
Nemzeti Szalonban 1926-ban és 1928-

ban. 1938-ban Szalma Istvánnal kifestette az országjáró körútra induló Szent
Jobbot szállító aranyvonatot. Könyvillusztráció 1920-tól kezdve jelentek meg,
összesen 92 ilyen könyvet sikerült fellelnem. Közel 40 templomban láthatók
freskói, oltárképei.
1953. január 26-án, Budapesten
hunyt el, a Farkasréti temetőben temették el. Születésének 100. évfordulóján
hamvait az Országúti Ferences Templom kriptájában Kékesi László urnafülkéjében helyezték el. (1991. október 18án, a szentmisét P. Nyikon Márton, az
akkori plébános atya mutatta be.)
Ma már nem látható templomunk
szentélyében Szent Ferenc a madarak és
állatok között című képe, melyet a művész 1947. augusztus 8-i átadóra készített el. A háztörténet hatodik kötetében,
1948. március 19-én a következő bejegyzést találjuk: „A régi stációs képeket
átfestette, sőt az elpusztultak helyett újat
festett Márton Lajos festőművész, aki

templomunkban naponta járul szentáldozáshoz, új rámákat csináltattunk és ma
este keresztúti ájtatosság keretében újra
felkerültek a templom falára. Híveink
szeretik a keresztúti ájtatosságot, naponta sokan végzik férfiak-nők, s péntekenként egész év folyamán mindig többen
vesznek részt a közös ájtatosságon.”
Templomunk utolsó oltára a leckeoldalon Bari Szent Miklós oltára, melyet
1771-ben Anton Maulbertsch festett, két
oldalán Szent Flórián és Szent Donát
szobrával. A predellakép eredetileg a
Megváltót ábrázolta, melyet 1948-ban
Márton Lajos festette Szent Júdás Táté
apostolra cseréltek.
A jámbor hagyomány a következőket
beszéli el a két apostolról: Élt
Edesszában egy Abgár nevű, istenfélő
király. Hallott Jézus tetteiről, és levelet
intézett hozzá, melyben többek között ez
állt: ,,Jöjj el hozzám, és segíts betegségemen! Hallottam arról is, hogy a zsidók
zúgolódnak ellened, és üldöznek. Ezért
jöjj hozzám! Igaz, hogy csak egy kis város felett uralkodom, de ez a város tisztességes, és neked meg nekem elég lesz.''
Jézus levélben válaszolt neki, és azt írta,
hogy neki Jeruzsálemben kell teljesítenie
a küldetését, de később majd egy tanítványát elküldi. Az Úr mennybemenetele
után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy Júdás Tádét Edesszába
küldte. Ő megjelent Abgár király előtt,
bemutatkozott, hogy Jézus tanítványa, s
közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, az apostol pedig fogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta

vele a leprában szenvedő király arcát, és
az mindjárt visszanyerte egészségét.
Ezután Júdás Mezopotámiában, Simon pedig Egyiptomban hirdette az
evangéliumot, majd mindketten Perzsiába mentek.
A babiloni király hadvezére és hercege épp ekkor tervezett hadjáratot India
ellen. Jóslatot kért isteneitől, és azt a
választ kapta, hogy nagy háború következik, amelyben mindkét oldalon sokan
halnak meg. Ettől a herceg megrettent,
és szorult helyzetében az apostolokhoz
fordult. Simon és Júdás ezt mondta:
,,Nem kell félned, mert velünk a béke jött
országotokba. Nem lesz háború, holnap
a harmadik órában követek érkeznek
Indiából, hogy a békéről tárgyaljanak
veled.'' A pogány papok, akik az előbbi
jóslatot adták, kinevették az apostolokat,
de másnap bekövetkezett, amit Simon és
Júdás mondott: megérkeztek a békekövetek Indiából. Akkor a herceg máglyára
akarta vettetni a pogány papokat, mert
hazudtak neki. Jézus tanítványai azonban így könyörögtek a papok életéért:
,,Mi nem azért küldettünk, hogy élőket
megöljünk, hanem hogy holtakat életre
keltsünk!'' E magatartásnak a híre eljutott a király fülébe is, és elrendelte, hogy
a két apostol szabadon működhet országa területén.
Könyörgés a misekönyvből: Istenünk, ki úgy akartad, hogy Apostolaid
révén ismerjük meg szent nevedet, kérünk, Szent Simon és Júdás Tádé apostol
közbenjárására add, hogy Egyházad
állandóan gyarapodjék, és egyre több
népet egyesítsen magában!
Varga Kamill testvér

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat.
Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.

Ferenc pápa:
A Lélek szelídsége, és nem a törvény viszi előre az egyházat
Legyünk szelídek a Szentlélek iránt, ne álljunk ellen neki – mondta Ferenc pápa a
reggeli szentmiséjén a Szent Márta-ház kápolnájában. A Szentatya óva intett azoktól,
akik az ellenállást a törvényhez való úgymond hűséggel igazolják.
Ferenc pápa a napi első olvasmányból (ApCsel 8,26–40) kiindulva a Szentlélek
iránti szelídségre hívott. Az olvasmány főszereplője nem Fülöp apostol vagy az etióp
főember, hanem a Lélek. Ő mozgatja a történéseket. A Lélek segítségével születik és
növekszik az egyház. Az elmúlt napok olvasmányai által az egyház elénk tárta a
Lélekkel szembeni ellenállás drámáját: a bezárt, kemény, oktalan szíveket, amelyek
ellenállnak a Léleknek – emlékeztetett a Szentatya.
A napi olvasmányban az egyház egy ezzel ellenkező példát mutat fel: nem a Lélekkel szembeni ellenállást, hanem a Lélek iránti szelídséget, ami keresztény magatartás. A Lélek iránti szelídség teszi lehetővé, hogy a Lélek cselekedjen és előrehaladjon az egyház építése érdekében. Itt Fülöpöt, az apostolok egyikét nagyon elfoglaltnak látjuk, olyan, mint minden püspök, és arra a napra is nyilván megvolt már a
munkaterve. A Lélek azonban arra ösztönözte, hogy tegye félre teendőit, és menjen
oda az etióphoz, és Fülöp engedelmeskedett – hangsúlyozta Ferenc pápa, majd a
Fülöp apostol és az etióp közötti találkozóról szólt, amely során az apostol elmagyarázta neki az evangéliumot és annak az üdvösségre vonatkozó üzenetét. A Lélek
működött az etióp lelkében, felkínálta neki a hit ajándékát, és ez az ember megérzett
valami újat a szívében. Végül megkeresztelését kérte, szelíd volt a Szentlélek iránt.
Két férfi, egy evangelizáló és egy másik, aki semmit nem tudott Jézusról, de a Lélek elvetette szívében az egészséges kíváncsiságot, és nem a pletykálkodás kíváncsiságát. Az etióp udvari tiszt végül folytatta útját örömmel, ami a Lélek öröme és a
Lélek iránti szelídség. Hallottuk az elmúlt napokban, hova vezet a Lélekkel szembeni ellenállás – folytatta a pápa. – Ma pedig előttünk áll két ember példája, akik szelídek voltak a Lélek hangja iránt. Ennek a jele az öröm. „De én ezt és ezt szeretném
tenni” – mondhatnánk. „Érzem ugyanakkor, hogy az Úr viszont mást kér tőlem. Az
örömet pedig ott találom meg, ahol a Lélek hívása van.”
A pápa így folytatta: Sámuel első könyvében találunk egy szép imát, amellyel
kérhetjük ezt a szelídséget. Ez annak a papnak az imája, aki ezt javasolja a fiatal
Sámuelnek, aki éjszaka egy hangot hallott, amely hívta őt: „Beszélj, Uram, a te szolgád hallgat téged”. Ez egy szép ima, amit mi is mindig elmondhatunk: „Beszélj,
Uram, a te szolgád hallgat téged”. Ez az ima, amivel kérhetjük a Szentlélek iránti
szelídséget. Ezzel a szelídséggel vihetjük előre az egyházat és lehetünk a Lélek eszközei, hogy az egyház haladjon előre. „Beszélj, Uram, a te szolgád hallgat téged”.
Így imádkozzunk sokszor: amikor kétségeink vannak, amikor nem tudjuk, mit tegyünk, vagy amikor egyszerűen csak imádkozni akarunk. Ezzel az imával kérjük a
kegyelmet a Szentlélek iránti szelídséghez – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió, 2016. április 14. csütörtök 17:41

Templomunk programjai (2016. április 17. – 2016. május 1.):
Április 17., a papi hivatások vasárnapja. 16.30-kor Bán István orgonahangversenye lesz templomunkban. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
Április 23., szombat Szent Adalbert püspök és vértanú ünnepe.
Április 24-én, vasárnap, csatlakozva Ferenc pápa felhívásához, gyűjtést tartunk az
ukrajnai rászorulók támogatására. Az erre a célra szánt adományokat ezen a vasárnapon a lemondások perselyébe lehet dobni.
Április 25., hétfő Szent Márk evangélista ünnepe
Április 29., szerda Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének ünnepe.
Április 30-án, szombaton 16.00 órakor Horváth Melinda és az Albinoni kamaraegyüttes húsvéti koncertje lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk!
Május 1-jén, vasárnap 16.30-kor Bednarik Anasztázia orgonahangversenye lesz
templomunkban. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
A Ferences Esték következő alkalma április 21-én, csütörtökön 19 órakor lesz a
második emeleti hittanteremben. Palkó Julián atya tart előadást Ki vagy te, Uram?
címmel. Mindenkit szeretettel várunk!
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt három hétben a perselyben
összesen 66.740.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozásokat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon
olvashatók.
Templomunk tanévi működési rendje:
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 1230; 1800 és 1930.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;
Vas.: 800-1300 és 1730-2000.
Iroda:
H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva.
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 900 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás ofm. plébános.
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

