
 

 

„Meddig fog még, Uram, 

a bűnös,  

meddig fog még a gonosz 

dicsekedni?” 

(Zs 94,3) 

 

XVIII. évfolyam 14. szám Évközi 23. vasárnap  2017. szeptember 10. 

„Irgalmad az égig felér, hűséged eléri a felhőket!” 

Szeretettel köszöntjük templomunk új plébánosát, Lendvai Zalán testvért! 
Beszélgetésünkben őt kérdezzük 

Pasarétről érkeztél közénk, nyolc évig 
szolgáltál ott. Nehéz váltani?  

Ha az ember ennyi időt tölt valahol, ak-
kor sok személyes kötődés, barátság ala-
kul ki. Ezek az emberi szálak maradnak 
meg, ezeket nehéz elengedni. De tudom, 
hogy itt is szeretettel vártak, a kapcsola-
tok itt is gyorsan alakulni fognak. A 
papságom alatt megtanultam a jelenben 
élni. Isten Országa közöttünk van, itt és 
most. Kíváncsian várom, hogy Ő merre 
vezet, milyen tervei vannak velem. 

Elvégezted a Műegyetemet, ezután 
válaszoltál az Úr hívására… 

Igen, megkaptam a diplomámat, villa-
mosra ültem, elmentem az Örökimádás 
templomba és az összes papíromat letet-
tem az oltárra, Istennek adtam. Pedig 
nem terveztem, hogy pap leszek. Újla-
kon nőttem fel, oda jártam templomba, 

ministráltam, éltem a vallásos fiatalok 
mindennapjait, de világi iskolákban ta-
nultam. Hosszú évekig kézilabdáztam, 
nagyon szerettem ezt a sportot. Csapat-
játékot tanultam, küzdeni tudást, kitar-
tást. A meccsek alatt megtapasztaltam, 
hogy oda kell figyelnünk egymásra, 
mert nyerni csak közösen tudunk, soha 
nem egyedül. Érettségi után letöltöttem 
a katonai szolgálatomat, utána jelentkez-
tem a Műegyetemre. Közben jártam az 
újlaki közösségbe, gyerekcsoportot ve-
zettem és sokat beszélgettem Müller 
Gyuri atyával. Ezekben az években érez-
tem meg, hogy az Úr végtelenül szeret 
engem, hív, hogy kövessem, de teljes 
szabadságot ad a döntéseimben. Egy 
hivatástisztázó lelkigyakorlat éjszakai 
szentségimádásán született meg bennem 
az örömteli igen: Isten felfoghatatlan 
szeretetére az egész életemmel akarok 
válaszolni. Mikor örökfogadalmat tet-

 



tem, az 57. zsoltár szavait választottam: 
„Uram, irgalmad az égig felér, hűséged 

eléri a felhőket.” 

Hova köthetőek ferences életed főbb 
állomásai?  

Ismerős számomra a Margit körút, itt 
éltem jelöltként egy évig. 1993-ban tet-
tem örökfogadalmat Esztergomban, egy 
évvel később lettem felszentelt pap. Há-
rom évet Szegeden töltöttem a ferences 
növendékek magisztereként, és sokat 
foglalkoztam a plébániához tartozó fia-
talokkal és a ministránsokkal is. Ezután 
Szécsény következett, tizenkét évig vol-
tam plébános. Szécsény igazi palóc kis-
város, a népi vallásosság jellemzői for-
máival. A hívekkel közösen gondolkoz-
tunk, hogyan tudunk megújulni, élő kö-
zösséggé válni. Számos ifjúsági, csalá-
dos csoport született akkor, akik ma is 
összetartanak. Évközben programokat, 
nyáron táborokat szerveztünk. Ezeket 
nem egyedül valósítottam meg, hanem 
együtt az odajárókkal – ezért is marad-
tak meg. 2009-ben Pasarétre helyeztek, 
itt egy összecsiszolódott rendszerbe 
csöppentem. Próbáltam beilleszkedni, 
folytatni a munkát. Most búcsúzáskor 
éreztem, sikerült. 

Milyen terveid vannak az Országút 
plébánosaként?  

A közös munka és a közös gondolkodás 
gyümölcseiben hiszek. Egy jó plébánia 
élettel teli és lüktet. A tagjai ismerik 

egymást, személyes kapcsolatban állnak, 
és azt érzik: jó ide jönni. Ha mindennap 
tesszük a dolgunkat, abból mindig meg-
születik valami új és biztosak lehetünk 
abban, hogy Isten is hozzáteszi a magáét. 

Vasárnaponként te tartod majd a gye-
rekmisét… 

Jobban szeretem családos misének ne-
vezni, hiszen a „tízesre” együtt érkezik 
az egész család. A szülőknek is szüksé-
gük van alkalmas lelki táplálékra, ők is a 
vasárnapi miséből merítenek lendületet, 
erőt a következő hétre. Ezért szeretném, 
hogy a felnőttek és a gyerekek egyfor-
mán vigyenek haza üzenetet. Papként, 
plébánosként úgy gondolom, mindenki-
hez szólni kell az óvodásoktól az időse-
kig. A kicsikkel játszani kell, a fiatalokat 
megnyerni, a családokat erősíteni, az 
időseket támogatni. Minden korosztály 
egyformán fontos, mindenki igényli és 
megérdemli a személyes figyelmet. 

A sok szolgálat mellett szükség van 
feltöltődésre is. Hogyan szoktál lazítani? 

Nagyon szeretem a természetet, egy 
kiadós erdei séta közben helyre kerülnek 
a fejemben a dolgok. Már nem kézilab-
dázom, de a sport szeretete megmaradt: 
szívesen úszom, ha utána pedig alkal-
mam nyílik szaunázni, az teljes kikap-
csolódást jelent. Szeretem a tartalmas, 
üzeneteket hordozó filmeket. Semmi 
horror vagy sci-fi, azonban egy-egy 
könnyű limonádé néha belefér. 

 
 
 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által tá-
mogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. A nyár folyamán a perselyben 364.215.- 
Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottunk a 
Karitászon keresztül. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 



Plébániai katekézis 

Kiknek Mikor Ki tartja 

Miniklub Kedd 10.00-12.00 
Szelényi Barbara,  
Gorove Mári 

1-2. osztály Kedd 16.30-17.30 Kármán Krisztina 

3. osztály 

Elsőáldozásra ké-

szülők 

Szerda 16.30-17.30 
Kobus Edit nővér,  
Kármán Krisztina,  
fr. Zalán 

minden hónap 3. szombat 
9.00-11.00 (csak egyházi isko-

lások, szülőkkel együtt) 

Kondorosi Mariann,  
fr. Zsombor 

4-5. osztály  
Szerda 16.30-17.30 Gödölle Krisztina 
Szombat 10.00-12.00 Somogyi Mónika 

6-8. osztály Szerda 17.30-18.30 Gödölle Krisztina 
9-12. osztály Hétfő 16.00-18.30 Kobus Edit nővér 

Szeptember végén ismét indítunk majd hitkereső, katekumen csoportot olyan fel-
nőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz vagy bérmál-
kozáshoz járulni. Jelentkezni az irodában lehet. A csoport első alkalommal szept-
ember 29-én találkozik a plébánia 2. emeleti hittantermében. Kérjük a testvéreket, 
hogy ismerőseik között is ajánlják ezt a lehetőséget! 
 
 

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

Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket az Oltáriszentség vételének szabályaira: a 
Szentáldozáshoz minél gyakrabban, egyben mindig tiszta szívvel és teljes odaadással 
(a „kegyelem állapotában”) járuljunk, ezért ha szükséges, előbb a szentgyónásban 
tisztítsuk meg szívünket. Fontos, hogy méltó és bensőséges találkozás legyen ez az 
egész közösség számára – legyünk figyelemmel egymásra. Szükség esetén lehetőség 
van gluténmentes ostyával való szentáldozásra is – az áldozáshoz járuló sor legvé-
gére állva jelezzük az áldoztatónak kérésünket. 
 
 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát ér-
tünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre 
jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és bé-
kességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő 
közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! 
Ámen. 



Templomunk programjai (2017. szeptember 10. – szeptember 24.):  
Az esti 6-os szentmisék után csendes szentségimádást tartunk 19.00 óráig! 

Szeptember 10, vasárnaptól ismét a tanévi működési rend lép érvénybe, mely a lap 
alján olvasható. Fontos változás, hogy  
 vasárnaponként ezentúl 11.00 helyett 11.15-kor kezdődik szentmise. 

Szeptember 15-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise 
végétől 17.30-ig, az esti zsolozsma kezdetéig – kérjük a testvéreket, iratkozza-
nak fel a Szentség őrzésére a templomban. Szeretettel hívunk és várunk min-
denkit az Eucharisztiában köztünk élő Krisztussal való csendes együttlétre!  

Szeptember 16-án, szombaton 8 órakor indul a hagyományos Mindszenty gyalogos 
zarándoklat a Városmajorból, amelyhez plébániánkról is közösen csatlakozunk. 
A zarándoklatot Bíró László, dr. Székely János püspök atyák és Lambert Zoltán 
plébános atya vezetik. Máriaremetén dr. Erdő Péter bíboros atya mutat be szent-
misét 12 órakor. Plébániai csoportunk a Városmajorban a templomnál találkozik 
8.00 órakor. Minden családot, fiatalt és hívőt szeretettel várunk!  

Szeptember 24-én, vasárnap 16.30-kor Lakner-Bognár András, a szombathelyi szé-
kesegyház orgonistája, az egyházmegye zeneigazgatója ad orgonahangversenyt 
templomunkban. Részletek a plakátokon és szórólapokon. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!  

Október 13-án, pénteken országos zarándoklat lesz a fatimai jelenések 100. évfor-
dulója alkalmából. A zarándoklatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 
100 évvel ezelőtti esemény emlékére hirdette meg. Az ünnepi szentmise az utolsó 
fatimai jelenés napján, 2017. október 13-án, pénteken 11 órakor lesz a Soroksár-
újtelepi templomban (Budapest, XXIII. Szent László u. 149.) Minden Mária-
tisztelőt szeretettel várnak az ünnepi alkalomra!  

 
 

Szeptember 11-től a karitász fogadóóra keddenként délután 15.30-17.00 között,  
és csütörtökönként délelőtt 10.30-12.00 között lesz. 

 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 800 példányban. Felelős kiadó: P. Lendvai Zalán 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, és 1800;  

Vas.: 630, 830, 1000, 1115 1230; 1800 és 1930 
Szentségimádás:  a 1800-kor kezdődő szentmisék után 1900-ig. 
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1735; V: 1735 
Gyóntatás: H-Szo: 720-800, és 1730-1830; Elsőpénteken 720-800, 930-1030, 1730-1830; 

Vas.: 800-1300 és 1730-1830 és 1900-2000 
Iroda:  H: 830-1100 és 1700-1830;   K és Cs: 1630-1800;   Sz és P: 830-1100. 
Lelkipásztori fogadóóra: hétfő 16.00-17.30 és péntek 16.00-17.30 között. 
 


