
 

 

„Az Úr kegyelméről éne-

kelek örökkön örökké. 

Hűségedet hirdeti ajkam 

minden nemzedéken át!” 

(Zsolt 89, 1-2) 

 

XVII. évfolyam 15. szám Évközi 23. vasárnap 2016. szeptember 4. 

Ferenc pápa: A Miatyánk imádságunk sarokköve 

Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, 
magunkon érezzük Isten tekintetét – 
jelentette ki Ferenc pápa június 16-án 
reggel, a Szent Márta-házban bemutatott 
szentmisén. 

Egy keresztény számára az ima nem 
állhat varázsszavakból – figyelmeztetett 
a Szentatya, majd kiemelte, hogy Jézus 
élete meghatározó pillanataiban mindig 
az Atyát hívta. 

Ne szaporítsuk a szavakat pogányok 
módjára, ne higgyük, hogy az imádság 
egyenlő a varázsszavakkal. A napi 
evangéliumi szakaszból (vö. Mt 6,7–15), 
vagyis Jézus hegyi beszédéből kiindulva 
a pápa a Miatyánkról elmélkedett. Jézus 
egyetlen szóban jelöli meg az imádság 
lényegét: „Atya”. 

Az Atya mindig tudja, mire van 
szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle. 
Olyan Atya ő, aki titokban, rejtve hallgat 
meg minket, ahogy Jézus tanít imádkoz-
ni: titokban. Ez az Atya adja meg gyer-
mekei identitását. Amikor azt mondjuk: 

Atya, identitásunk mélyére érünk. Ke-
resztény önazonosságunk ugyanis az, 
hogy az Atya gyermekei vagyunk, és ez 
a Szentlélek kegyelme. Senki nem 
mondhatja, „Atyám”, a Szentlélek ke-
gyelme nélkül. Jézus élete legfontosabb 
pillanataiban ezt a szót használta: 
„Atya”, amikor tele volt örömmel, érze-
lemmel, így szólt: „Atyám, dicsérlek 
Téged, mert felfeded ezeket a dolgokat a 
gyermekek előtt”, vagy amikor sírt ba-
rátja, Lázár sírja előtt, ezt mondta: 
„Atyám, hálát adok neked, amiért meg-
hallgattál”; végül pedig élete végső pil-
lanataiban is őt hívta. Jézus tehát az 
Atyjával beszélt élete jelentős pillanata-
iban. Ez az imádság útja, az imádság 
helye. Ha nem érezzük magunkat az 
Atya gyermekeinek, ha nem ejtjük ki az 
ő nevét, akkor imádságunk pogány ma-
rad, puszta szószaporítás. 

Emellett persze imádkozhatunk a 
Szűzanyához, az angyalokhoz és a szen-
tekhez. Az imádság sarokköve azonban 

 



az Atya. Ha nem vagyunk képesek ezzel 
a szóval kezdeni az imát, akkor az nem 
fog sikerülni. 

„Atyám” – amikor ezt a szót kiejtjük, 
magunkon érezzük az Atya tekintetét, 
nem szaporítjuk a szót, mint a pogá-
nyok: így hívjuk Őt, aki gyermeki iden-
titást adott nekünk. Ez a keresztény ima 
helye, amikor az Atyához fohászkodunk, 
aztán imádkozunk az összes szenthez, az 
angyalokhoz, részt veszünk körmenete-
ken, zarándoklatokon… mindez nagyon 
szép, de csak ha az Atyával kezdjük, 
tudatában annak, hogy a gyermekei va-
gyunk, és olyan Atyánk van, aki szeret 
minket, és tudja, hogy mire van szüksé-
günk. Ez az ima helye. 

A Miatyánk kifejezés arra utal, hogy 
egymás testvérei vagyunk, közös az 
Atyánk, egy családhoz tartozunk – foly-
tatta homíliáját a pápa, majd felidézte, 
mi történt Káinnal, aki gyűlölte az Atya 
fiát, gyűlölte testvérét. Az Atya adja 
meg önazonosságunkat és családunkat. 
Ezért fontos, hogy meg tudjunk bocsáta-

ni, el tudjuk felejteni a sértéseket, hogy 
elsajátítsuk azt az egészséges szokást, 
hogy legyintünk valamire… ráhagyjuk 
az Úrra, és ne hordozzuk magunkban a 
haragot, a sértettséget, a bosszúvágyat. 

A lehető legjobb ima, amit végezhe-
tünk, ha az Atyához fohászkodunk, elfe-
lejtve a sértéseket. A pápa azt tanácsolta, 
hogy időnként végezzünk lelkiismeret-
vizsgálatot ezzel kapcsolatban. Atya-e 
számomra Isten, Atyának érzem-e Őt? 
És ha nem érzem annak, akkor kérjem a 
Szentlelket, hogy megtanítson erre az 
érzésre. Képes vagyok-e elfelejteni a 
sértéseket, képes vagyok-e megbocsáta-
ni, belenyugodni a dolgokba? – vagy ha 
nem, akkor kérjem az Atyától, segítsen, 
hogy megbocsássak nekik, hiszen ők is 
az Atya gyermekei, akik csúnyán visel-
kedtek velem… Végezzük el ezt a lelki-
ismeret-vizsgálatot, nagyon-nagyon jót 
fog tenni nekünk. Atya, a mi Atyánk: ez 
adja meg a gyermeki identitást és a csa-
ládunkat, hogy együtt haladjunk az élet-
ben – zárta homíliáját Ferenc pápa. 

 
 

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. A nyár folyamán a perselyben össze-
sen 325.000.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére 
fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 
 

Az egyházi év soron következő ünnepei: 
Szeptember 5., hétfő, Kalkuttai Boldog Teréz ünnepe. 
Szeptember 7., szerda, Szent Márk, István, és Menyhért Kassai Vértanúk ünnepe. 
Szeptember 8., csütörtök, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe. 
Szeptember 12., hétfő, Szűz Mária szent neve ünnepe. 
Szeptember 13., kedd, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító ünnepe. 
Szeptember 14., szerda, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe. 
Szeptember 15., csütörtök, a Fájdalmas Szűzanya ünnepe. 
Szeptember 16., péntek, Szent Kornél és Szent Ciprián ünnepe. 
Szeptember 17., szombat, Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepe. 



A 4-es számú BIK cserkészcsapat szeretettel vár lelkes lányokat és fiúkat 
másodiktól tízedik osztályig. A heti őrsgyűléseket a szabadban, vagy a Fekete Sas 
utcai helyiségben tartjuk. 

Bővebb információk elérhetőségeinken:  

Telefon: Török Márton: +36 20 220 1307 
 Hamrák Anna: +36 20 488 6600 

E-mail: bikcsapat@gmail.com 

Honlap: facebook.com/bikcscs 

 
 

Várjuk az 5-7 éves korosztály jelentkezését is 
heti játékos foglalkozásainkra, a cserkészek 
vezetésével. 

Telefon: Török Márton: +36 20 220-1307 
Stark Eszter: +36 30 571-2851 

 
 
 
 

Óvodapedagógusi állás 
A II. kerületben működő Völgy utcai ökumenikus óvoda katolikus lelkipásztori 
ellátását több mint két esztendeje a ferences rendtartomány végzi. Az óvoda vezetése 
azonnali munkakezdéssel óvodapedagógust keres. Érdeklődni az óvoda honlapján 
feltüntetett email címen vagy telefonszámon lehet. 
 
 

Wass Albert: 
Látható az Isten 

 
Fűben, virágban, dalban, fában, 

születésben és elmúlásban, 
mosolyban, könnyben,  

porban, kincsben, 
ahol sötét van, ahol fény ég, 

nincs oly magasság,  
nincs oly mélység, 

amiben Ő benne nincsen. 

Arasznyi életünk alatt 
nincs egy csalóka pillanat, 

mikor ne lenne látható az Isten. 
 

De jaj annak, ki meglátásra vak, 
s szeme elé a fény korlátja nőtt. 

Az csak olyankor látja őt, 
mikor leszállni fél az álom: 

 
Ítéletes, Zivataros, 

villám-világos éjszakákon. 
 

Fiúk, lányok, minden ovis! 
Vár mindenkit, így Téged is 
a Majmócák csapata! 
Állj készen, cserkészen 
egy csudajó kalandra! 



Templomunk programjai (2016. szeptember 4. – szeptember 18.): 

Szeptember 4-én, vasárnap már lesz 12.30-as szentmise. 

Szeptember 5-én, hétfőtől visszatérünk a téli miserendhez: hétköznap este 18 óra-
kor lesznek a szentmisék. 

Szeptember 11-én, vasárnap 10.00 órakor lesz az iskolások Veni Sanctéja, mely 
egyben Krisztián testvér újmiséje a mi templomunkban.  

Szeptember 13., keddtől újra indulnak a Kilátó mentálhigiénés szolgálat segítőbe-
szélgetései a megszokott időkben. Ősztől a Kilátó keretében új csoportok is in-
dulnak. Továbbra is ajánljuk a testvérek figyelmébe. Részletek a plakátokon, szó-
rólapokon.  

 
 

Azoknak a felnőtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben – azaz a 
keresztségben, az oltáriszentségben és a bérmálásban - alapvető hitoktatást indítunk 
szeptembertől. Az irodában lehet jelentkezni. Kérjük a testvéreket, hogy ismerőseik 
között is ajánlják ezt a lehetőséget! 
 
 

A plébániai hittanórák a szeptember 12-ével kezdődő héten indulnak. 
 
 

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

Humor: 
Gyerekek egymás közt: 
- Mondd, nektek van valamilyen híres rokonotok? 
- Hát, nem akarok nagyon felvágni, de a múltkor Apu atyjának nevezte Istent! 

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: 720-800, 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. 


