„Íme, eljövök, Uram, *
hogy teljesítsem azt,
amit kívánsz.”
(Zs 39)
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Két plébániai közösségünk bemutatkozása
BIBLIAÓRA
kedden 18.00-19.30 között
„Rászedtél, Uram!
S én hagytam, hogy rászedj.”
(Jer 20,7)
Fontos kapocs köztem és a címben idézett Jeremiás szakasz között
György atya. Halálakor (2005) rendtársai egy előre elkészített gyászjelentést találtak asztalának fiókjában,
melyből gyakorlatilag csak a halál
dátuma hiányzott. Felső sarkában
pedig ez a Jeremiás idézet szerepelt.
Ez persze még kevés lett volna ahhoz, hogy életem végéig ne feledjem
e szavakat. Kellett hozzá az is, hogy
1996-ban az első „újkori” plébániai
Missziót követően György atya
ugyanúgy rászedett engem, mint
ahogyan őt az Úristen. A Misszió
vége felé kérdőíveket osztottunk

szét, melynek egyik kérdése az volt:
mit vársz, mit keresel, mit hiányolsz
a plébánián. Erre, mintegy negyvenen azt felelték: közösséget.
Ezekből, a közösség keresőkből
alakult két csoport néhány héttel a
Misszió után, s az egyik (negyven év
felettiek) vezetésére kért fel engem
György atya. Így van az, hogy most
már több mint húsz éve keddenként
18.00-19.30 között bibliaórát tartok
az első emeleti hittan teremben. Tudom, hogy az eltelt idő önmagában
nem érték, mégis hálás vagyok, hogy
György atyának volt szeme és humora engem a mélyvízbe dobni, az Úristennek pedig a humora mellett végtelen kegyelme ott ilyen hosszú időn át
megtartani.
Kedd esténként a Szentírás valamely, közösen meghatározott részének (jelenleg a Római levél egy-egy

rövid részletének) megbeszélésén túl,
beszélgetünk hitünk napi megélésének problémáiról, kérdéseiről, egyházi kérdésekről, és igyekszünk hittan tudásunkat is mélyíteni.
Amennyiben rövid bemutatkozásunk felkeltette az érdeklődésedet, és
hajlandó vagy a kötelezőnél egy kicsit többet foglalkozni hiteddel, szeretettel várunk minden kedden 18
órától az első emeleti hittanteremben.
Marik Gábor
FERENCES IFJÚSÁG
kéthetente hétfőn 19.30-22.00
A Ferences Ifjúság 2015-ben alapult meg a Szent Erzsébet Ferences
Világi Rendi közösség szárnyai alatt.
Közösségünk olyan fiatalokból áll,
akiket megérintett Szent Ferenc lelkisége, és szeretnének ezzel elmélyültebben ismerkedni.
A Ferences Ifjúság közösségi alkalmai segítenek abban, hogy megláthassuk, miként lehet Isten felé

vivő zarándokutunkat ferences lelkiségben megélni, Szent Ferenc példájára evangéliumi életet élni.
Útmutatásként ismerkedünk a Ferences Világi Rend regulájával, valamint annak alapjával, az Evangéliummal. Közösségünket világi rendi
testvérek segítik. Saját életükből vett
példákkal, ferences forrásokkal és
imádságokkal ismertetnek meg, valamint azok által adnak betekintést a
ferences lelkiség megélésébe. Havonta egy alkalommal első rendi
testvér tart elmélkedést (képzési alkalmat) egy-egy témát körüljárva
ferencesi úton.
A közösségben törekszünk a testvériség megélésére a közös imádságban, a csoportos beszélgetésekben,
játékban, valamint kötetlen programok, kirándulások alkalmával.
Szeretettel várunk minden fiatalt
közösségünkbe kéthetente hétfőn, a
földszinti Nagytársalgóban.
Rajkai Zsófia

A plébániai Karitász munkájáról
A plébániai karitász az alábbi szolgálatokban ajánl ingyenes segítséget a rászorulóknak:
időseknek: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, sétára kísérés, beszélgetés, apróbb
műszaki javítások
családok részére: korrepetálás alsósoknak, korrepetálás magyarból , történelemből, alkalmanként gyermekvigyázás
Érdeklődni Horváthné Madas Enikőnél lehet: személyesen a plébániai irodán
hétfőn 10.30-12.00 és csütörtökön 15.30-17.00 között vagy a 20/335-1423–
as telefonszámon vagy az orszagut.karitasz@gmail.com e-mail címen.

Ezúton is köszönjük a testvérek nagylelkű adományait: karácsony előtt 25
rászorulónak/családnak adtunk karácsonyi élelmiszercsomagot. Pénzbeli
adományaikból pedig folyamatosan támogatjuk a szükséget szenvedőket.

Nagyszőlősről Gergely atya köszönő sorait tolmácsoljuk
„Az Országúti Plébánián Kárpátalja számára tartott gyűjtés során 2 millió
Forintot kaptunk, hogy abból az itt élők számára a fűtést támogassuk.
A legtöbb esetben tűzifát vásároltunk a rászorulóknak, de volt olyan is,
hogy a kályhát pótoltuk, vagy a fűtés rendszert szedtük rendbe.
22 család tűzifája (egyenként 7 m3)
Családi házak fűtésének rendbetétele
Összesen
2.000.000 Ft

1.280.000 Ft
720.000 Ft

Azok nevében, akik a plébániátok jóvoltából viszonylag melegben várhatják az elközelgő karácsonyt hálásan köszönöm meg jóságotokat, és kívánom,
hogy az értünk emberré lett Isten jutalmazza meg százszorosan jóságotokat!
Magyar Gergely ofm
Nagyszőlős, 2016.12.10.”

FERENCESTÉK
A ferences pedagógia
ELŐADÓ:
P. STIPITZ ÁRPÁD OFM
Időpont: 2017. január 19-én csütörtök, 19h
Helyszín: Margit körúti Ferences Rendház, Alverna terem
Budapest II. Margit krt. 23.
A további előadásokat minden hónap 3. csütörtökén 19 órakor tartjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az előadásokra és az azt követő beszélgetésre:
a Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János Közössége

Templomunk programjai (2017. január 15. – 2017. január 29.):
Január 15-én, vasárnap kezdődik az ökumenikus imanyolcad, melynek pontos programját a faliújságon tettük közzé.
Január 18., szerda Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe.
Január 20-án, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise
végétől 18 óráig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Január 21., szombat Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepe.
Február 25-én, szombaton a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartjuk a hagyományosan nagy sikerű Budai Ferences Farsangi Bált. Jegyek a portán már kaphatók, részletek a plakátokon.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az
igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
A lemondások perselye folyamatosan várja a testvérek adományait, melynek
értékét a plébánia által támogatott szegényeknek juttatjuk el. Az elmúlt három
hétben a perselyben 149.300 Ft gyűlt össze. A rászoruló családok nevében is
köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Plébániánkon februárban kezdődik a jegyesoktatás, melyet ferences atyák, a
Családok Jézusban Közösség és több házaspár együtt tartja. Akik 2017-ben
templomunkban szeretnének házasságot kötni, december második hetétől
január 29-ig jelentkezhetnek a plébánia honlapján keresztül.
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 1730-1830; Elsőpénteken 720-800, 930-1030, 1730-1830;
1900-2000; Vas.: 800-1300, 1730-1830 és 1900-2000.
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

