
 

 

„Ő ad életet lelkünkbe,  

s nem hagyja, hogy  

meginogjon lábunk.” 

(Zs 66,9) 

 

XVII. évfolyam 11. szám Húsvét 6. vasárnapja 2016. május 1. 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 

az éhezőnek ételt adni, a szomjazónak italt adni. 

1992-ben cserkész-segédtiszt képzés-
re jelentkeztem, a tábor előtti „felvételi”, 
a Pilisben volt, bár az idő remek volt, 
mégis hamar elfogyott a kulacsomból a 
víz, patak a környéken nem volt egy szál 
sem, a szomjúság kínzó volt. A szomjú-
ság és az éhség a legalapvetőbb szükség-
letek, bár alapvetően „elfogyhatatlannak 
tűnő” vízellátásunk van, mégis ritka 
hiányuk a legfeltűnőbb. 

Sok millió embertársunk elképzelhe-
tetlen módon nélkülözi őket, s így hiá-
nyuk kapcsolódik a szegénység, a ki-
szolgáltatottság fogalmához. Jézus azt 
mondja a világ végén majd: Éheztem és 
ennem adtatok, szomjaztam és innom 
adtatok (Mt 25, 35). Földünkön minden 
nap 25000-nél többen halnak éhen, fél 
milliónál több embernek nem jut rend-
szeresen ivóvíz. Ugyanakkor hazánkban 
több millió tonna élelmiszert dobnak ki 
rendszeresen az emberek, családok, ét-

termek. Megdöbbenve hallottam a rá-
dióban, hogy a nagyobb éttermekben 
élelmiszer-pusztító gépeket helyeztek 
forgalomba, mivel a maradék élelmiszert 
nem lehet rászorulóknak adni, vagy az 
állatok táplálására, hanem kötelező töm-
bösítve a szemétre hordani.  

Nagyböjt idejét éltük idén március 
27-ig, bár ez inkább figyelemfelhívó, de 
egész évben át kellene tekintenünk, 
hogy hogyan viszonyulunk az élelmi-
szerhez és az italhoz. Tudatosan vesz-
szük-e ezeket magunkhoz, vagy éle-
tünknek ez a központja.  

Egy tanár diákjainak az élelmiszerek-
ről beszélt, s elemezte azokat az embe-
reket, akik órákon keresztül vizsgálgat-
ják élelmiszereiket, hogy az mindenkép-
pen megfeleljen elvárásaiknak. Például 
számosan vizsgálgatják az élelmiszerek-
re ráírt „A” betűvel jelezett összetevőket 
is. Egyik diák megszólalt: de tanár úr, az 

 



nem is „A”, hanem „E” összetevők! 
Mire a tanár: Na, látja maga is! 

Fontos témája Jézusnak a közösen el-
fogyasztott élelem, mely sorsközösséget 
és dialógust is jelentett. Gondoljunk 
csak az utolsó vacsorára, vagy Simon 
farizeusnál töltött vacsorára, kánaáni 
menyegzőre, kenyérszaporításokra. A 
háború előtt egy-egy vasárnapi étkezés 
hosszú órákat vett igénybe, közben be-
szélgettek, néha kártyáztak, kvaterkáz-
tak, szomszédok felkeresték egymást, 
terveket szőttek, s megbeszélték a világ 
fontos ügyeit.  

Mit lehetne tenni ezen a téren?  
1. Milyenek a mi közös étkezéseink? 

Vannak? Gyorsan bekapjuk? Némi fe-
szültséggel jár? Nagy gondot, hosszú 
órákat töltünk vele, s egymásra nem is 
marad időnk? Beszélgetünk?  

2. Vajon segíthetnénk-e egy-egy is-
merős családot rendszeresen némi éle-
lemmel, jó szóval, anyagi dolgainkkal?  

3. Tudnék-e böjti cselekedetet vál-
lalni valakiért? Olyanért, aki a bűn útján 
jár. Ha ő kitartó a bűnben és is kitartó 
leszek a böjtölésben.  

4. Egyszer-egyszer megvendégel-
hetnék valakit, akit nem igazán ismerek, 
vagy akivel nézeteltéréseim vannak, 
akivel régóta kellene már beszélgetnem, 
de mindig halogattam.  

5. Odafigyelek-e az étkezés előtti és 
utáni imádságra, vagy csak elhadarom? 
Tudatosítom-e magamban, hogy hálát 

adok az éltelért-italért, amit kaptam? 
Vagy ez inkább természetes számomra 
eddig is volt, ezután is biztosan lesz?  

6. A helyi, vagy környékbeli terme-
lők élelmiszereit nem kell szállítani több 
ezer kilométert. Vajon tudnék-e magyar 
termelőkkel személyes kapcsolatot ki-
alakítani?  

7. Igyekszem-e takarékoskodni az 
élelmiszerekkel, ivóvízzel? Mit tudnék 
tenni ezen a területen?  

Ajánlom mindenki figyelmébe Böjte 
Csaba testvérnek az irgalmasság iskolá-
járól – éhség, szomjúságról- szóló vi-
deóit a youtube-on. Ugyancsak itt talál-
ható a Szalontüdő c. rövidfilm is. Szent 
Erzsébet életét bemutató filmek is témá-
ba vágnak.  

Végül néhány lelki olvasmány:  
• Ferenc pápa: Az irgalmasság arca 

kezdetű bullája, Szent István Társu-
lat, 2015 

• Pascal Pingault: Együtt a szegények-
kel, Homokkomárom, 1997  

• Alejandro García-Durán: 
Chinchachoma Krisztusa, Vigilia, 
1994 

• Anselm Grün osb: Hét szó az életért, 
valamint: Képek Jézusról (kenyér és 
víz) 

• Sántha Máté: Szegénységünk kincse, 
Eisenstadt, Prugg Verlag, 1982 
 

Varga Kamill testvér 
 
 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 
Az elmúlt három hétben a perselyben összesen 63.240.- Forint gyűlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek ál-
dozatos támogatását! 



1% 

Az adóbevallás során az első 1% fölajánlását változatlanul kéri a Katolikus Egyház, 
technikai száma 0011. Ez a felajánlás nem kerül külön pénzbe a híveknek, az Egy-
háznak viszont jelentős bevételi forrása.  

FIGYELEM: 
A 0 Ft összegű felajánlás is rendkívül értékes,  

mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak! 

Kérjük testvéreinket, hogy a második 1% fölajánlását keresztény értékeket szol-
gáló alapítványok vagy intézmények javára tegyék meg. Plébániánkon ajánljuk a 
Ferences Alapítványt, adószáma: 18209778-1-41. 
 
 

Jubiláns házasok megáldása 

Május 22-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisére várjuk az idén kerek évfor-
dulót ünneplő házaspárokat. A szentmise végén áldással, majd közös bográcsos 
ebéddel, kézműves foglalkozással, citerázással, énekléssel ünnepeljük az évfordulós 
házaspárokat, hűséges Istenünk ajándékait. Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében 

vagy az irodában az idén kerek évfordulós házaspárok. A bográcsos ebédre 

szintén jelentkezni kell a sekrestyében.  
 
 

Május 28-án, szombaton Mátraverebély-Szentkúton lesz a ferences plébániák 
zarándoklata, melyen a mi plébániánk is részt vesz. A templom elől külön buszt 
indítunk. Jelentkezés az irodában május 8-ig, útiköltség 500 Ft, ebéd 900Ft. Rész-
letes program a plakátokon és a honlapon olvasható. Achilles atya is ott lesz, min-
denkit nagy szeretettel várunk! 
 
 

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

Az ukrajnai rászorulók támogatására 397.000 Ft érkezett a Lemondások perselyébe. 
Köszönjük a testvérek támogatását! 

 
 

Könyvajánló 

A Katolikus Családegyesület kiad egy könyvsorozatot Családi Ünnepeink cím-
mel. Eddig megjelent: Advent, Karácsony, Újév, Farsang, Nagyböjt, Anyák napja, 
Pünkösd, Szent István, Mindenszentek, Keresztelő, Házasság. Minden kötet azonos 
felépítésű. A Kárcsony címűben olvashatunk az egyház karácsonyi liturgiájáról, a 
Megváltó születéséről, a néphagyományban elfoglalt helyéről, hogyan zajlik a kará-
csony Bárdoséknál, találhatunk benne imádságot, verset, éneket és ünnepi receptet. 
Megtudhatjuk, hogy honnan ered a karácsonyfa állítás szokása. A sorozat minden 
darabját szívből ajálom, kaptható a Szent Antal Könyvesboltban. 



Templomunk programjai (2016. május 1. – 2016. május 15.): 

Május szombatjain a 18.00 órai szentmisék után zenés Mária-köszöntőt tartunk. 

Május 1-én, vasárnap 16.30-kor Bednarik Anasztázia orgonahangversenye lesz 
templomunkban. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk. 

Ezen a napon az Etalon Kiadó keresztény témájú könyveket és filmeket árusít.  

Május 2., hétfő Szent Atanáz püspök és egyháztanító ünnepe. 

Május 3., kedd Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe. 

Május 6., elsőpéntek, 10.00 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise. 

Május 7., szombat Boldog Gizella ünnepe. A 18.00 órai szentmise után zenés Mária-
köszöntőt tartunk, a csepeli görögkatolikus Szent László Kamarakórus énekel, 
Dobszay Péter vezetésével. 

Május 8., vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe. Ezen a napon szegedi 
kolostori termékek vására lesz a földszinti folyosón. 

Május 12., csütörtök Szent Néreusz és Szent Achilleus vértanúk ünnepe. 

Május 14-én, szombaton a 18 órakor kezdődő szentmisében W. A. Mozart: C-dúr 
mise "Spatzenmesse" KV. 220 hangzik el. A szentmisét követő Mária-köszöntőn 
A. Vivaldi. Magnificatja szólal meg. Közreműködik a Kapisztrán Kamarakó-

rus, valamint Nagy László Adrián orgonaművész. Vezényel Lógó Tibor. 

Május 15-étől, Pünkösdvasárnaptól Szent Antal ünnepéig (június 13.) a Lemondások 
perselyébe várjuk a ferences növendékképzés javára szánt adományokat. 

Május 16-án, pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk. 
 
 

Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel 
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozáso-
kat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon 
olvashatók. 
 

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 

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. 


