„Üdvöm és dicsőségem
Istentől várom,
Ő az én erős sziklám,
igen,
Isten a menedékem.”
(Zsolt 62,8)
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Isten éltesse Achilles atyát!
Ezüstmiséjét ünnepelte Horváth Achilles
OFM egykori szolgálati helyén, a Margit körúti ferences templomban. Az ünneplő hívek
szeptember 9-én, az
esti hat órai szentmisén
gyűltek össze, hogy hálát adjanak
Achilles atya hivatásáért.
„Kedves Achilles atya! Ha két szóban
kellene összefoglalnunk, hogy milyennek
ismerünk téged, akkor ez a két szó a
stabilitás és a hűség lenne. Köszönjük,
hogy mindig számíthatunk rád, hogy
jelen vagy ott, ahol szükség van rád.
Ebben a szentmisében azért imádkozunk,
hogy e karizmákat továbbra is erősítse
benned a Jóisten.”
Ezekkel a szavakkal köszöntötte
Bodroghelyi Csaba, a képviselőtestület
világi elnöke az ünnepeltet, aki a mise
bevezetőjében elmondta: nemcsak az
elmúlt huszonöt évért, hanem magáért a

papságért, a papi hivatásokért is szeretne hálát
adni ezen az ünnepen.
Achilles atya mellett Zalán
atya a templom új plébánosa, Kapisztrán atya,
Gábriel testvér és Dudás
Zoltán diakónus is jelen
volt a szentmisén.
Achilles atya 1991. szeptember 21-én
tett örökfogadalmat a ferences rendben,
pappá 1992. június 27-én szentelték.
2004 és 2014 között volt a Margit körúti
ferences templom plébánosa. Homíliájában ezekkel a szavakkal adott hálát:
„Az elmúlt huszonöt évben, amióta
pap vagyok, már sokszor köszönetet
mondtam az Úristennek azért, hogy
engem is ugyanúgy meghívott, ahogyan
Pétert, Mátét és a többi apostolt a
Galileai-tó partján. Hálát adok, hogy
megszólított, hogy ma ugyanúgy
követhetem őt, mint egykor tanítványai.
A hála sokszor tárgyi dologban fejeződik

ki. A Jóistennek azonban nehéz
kézzelfogható ajándékot adni. Az
egyetlen dolog, amit adni tudunk neki,
az a szívünk. Úgy gondolom, a papság is
erről szól: odaadni a szívünket a
Teremtőnek, és mivel a keresztség által
mind
részesültünk
az
általános
papságban, ezért nekünk is mernünk kell
hasonlóképpen cselekednünk” – bátorította Achilles atya az egybegyűlteket,
majd folytatta: „Márk evangéliumában
olvashatjuk: »Tizenkettőt rendelt, akiket
apostoloknak nevezett, hogy vele
legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni
az igét.« (Mk 3,14) A papság ezt is
jelenti: Vele lenni, mindig a Jóisten
közelségét akarni, hogy ő legyen az
életünk forrása. Lisieux-i Szent Teréz
mondta: a pap és az Isten között nincs
semmi és senki. A papot küldi az Úr,
hogy rajta keresztül átragyoghasson az
ő kegyelme és fényessége.

A pap híd Isten és ember között, a
szentségek közvetítője. A pap mindig Istent akarja közvetíteni a szentségek által
azoknak, akik ebből részesülni szeretnének. A mai napon, amikor köszönetet
mondok az elmúlt huszonöt évért, hálát
adok ferences testvéreimért is, mindazokért, akik itt vannak most velem. Hálát
adok, hogy az Úristen meghívott bennünket az ő szolgálatára. Kérjük az ő kegyelmét, nemcsak azért, hogy megőrizzen
minket, hanem azért is, hogy teremtsen
újabb és újabb papi hivatásokat.”
A szentmise végén Zalán atya is
megköszönte Achilles atyának, hogy
eljött és együtt imádkozhattak. Az ünnepség a templom udvarán megrendezett
szeretetvendégséggel ért véget.
Kísérjük továbbra is imáinkkal
Achilles atyát, hogy a Jóisten segítse és
oltalmazza őt hivatásában!
Varga Mónika – Ferences Alapítvány

Zarándoklat a fatimai jelenések évfordulóján
Október 13-ára a fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából a MKPK országos zarándoklatot hirdetett - az ünnepi szentmise 11 órakor lesz a Soroksár-újtelepi templomban (1237 Budapest, Szent László u. 149.) Minden Mária-tisztelőt szeretettel várnak!
A lemondások perselyében várjuk a testvérek adományait, akik hétköznapi életükben lemondva valamiről annak értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 41.300,- Ft gyűlt össze, melyet a
rászoruló megsegítésére a Karitász használt fel. Köszönjük a testvérek támogatását!
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 legvégére állva jelezzük az áldoztatónak kérésünket.
Október 14-én, szombaton plébániai gyalogos kirándulásra megyünk a budai hegyekbe. Találkozunk 9.00 órakor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásán. Szeretettel hívunk minden családot és érdeklődőt!

Újra Városmissziós Napok
Szeptember 30-tól október 8-ig tartjuk a Budapesti Városmissziós Napok rendezvénysorozatot a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra
készülve. A programok más-más helyszínen a hitbeli megerősödést szolgálják.
Templomunk az alábbi programoknak ad helyszínt:
Október 5-én, csütörtökön 18.00 órakor gitáros mise, majd városmissziós imaest
lesz az Új Aratás Közösség vezetésével
Október 6-án, pénteken 19.00-től 20.00 óráig taizéi imaest lesz az evangelizációért a Szociális Testvérek vezetésével
Október 7-én, szombaton 15.00-17.30-ig „Bízzál! Kelj föl, hív téged!” címmel gyógyító imaalkalom lesz a templomban a Cor et Lumen Christi Közösséggel
A tíz évvel ezelőtt tartott budapesti városmisszió sokakat bátorított hitükben. A Városmissziós Napok egyik célja, hogy mi magunk is megerősödjünk Jézussal való
személyes kapcsolatunkban, és még inkább rábízzuk életünket. A másik cél, hogy
magunk is misszióba lépjünk: meghívjuk a környezetünkben élőket, akik távolabb
vannak az Egyháztól, elhívva őket a missziós programokra.
A Városmissziós Napok programja ezért egyaránt szól fiataloknak, családosoknak, egyedülállóknak, idősebbeknek, istenkeresőknek, gyógyulni vágyóknak, reményt és örömöt keresőknek, imádságos lelkületűeknek, dicsőítő szívűeknek.
A személyes környezetünk melletti tanúságtétel mellett missziós menetre hívjuk a
hívőket, hogy ezzel is bátran valljuk meg hitünket. Krisztus világossága ragyogjon
föl mindenki számára, hiszen Isten ezt mondja nekünk: „Reményt és jövőt adok nektek” (vö. Jer 29,11)
Szeretettel várunk mindenkit, egyben kérjük, hívják meg a környezetükben élőket, és együtt vegyenek részt ezeken az alkalmakon. Legyen ez az időszak különösen
is az imádság és a bátor tanúságtétel ideje, hogy növekedjen köztünk Isten országa.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az
önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. 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.

Hitkereső, katekumen csoport indul plébániánkon
Szeptember 29-től ismét hitkereső, katekumen csoport indul olyan
felnőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz
vagy bérmálkozáshoz járulni. Jelentkezni az irodában lehet. A csoport a plébánia 2.
emeleti hittantermében találkozik e napon 19.30-kor. Kérjük a testvéreket, hogy ismerőseik között is ajánlják ezt a lehetőséget!

Plébániai programok 2017. szeptember 24. – október 8.
Szeptember 24-én, vasárnap 16.30-kor Lakner-Bognár András, a szombathelyi székesegyház orgonistája, az egyházmegye zeneigazgatója ad orgonahangversenyt templomunkban. Műsoron Bach, Müthel, Pasini, Dupré és Duruflé művei – részletek a
plakátokon és szórólapokon. A 18.00 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel.
Szeptember 29-én, péntek estétől október 1-én vasárnap estig könyvbörze lesz a
porta előtti asztalon. Az igényes keresztény tartalmú könyvek ingyen elvihetők, a
bennük elhelyezett csekken adományt a Rendtartomány szociális szolgálatainak
támogatására köszönettel fogadunk.
Szeptember 30-án, október 1-2-án, szombaton, vasárnap és hétfőn a 18.00 órakor
kezdődő szentmiséken Szent Ferenc atyánk boldog halála megünneplésére készülünk. Mindenkit szeretettel várunk!
Október 3-án, kedden 18.00 órai szentmisében emlékezünk meg Szent Ferenc atyánk
boldog haláláról, Tranzitusáról. Ünnepünkre mindenkit nagy szeretettel várunk!
A mise és a tranzitus utáni agapéra süteményt és üdítőt örömmel fogadunk.
Október 1-jén, vasárnap 16.00 órakor lesz templomunkban az elsőáldozás, mintegy
ötven gyermek találkozik először az Oltáriszentségben köztünk élő Jézussal.
Imádkozzunk értük és családjaikért!
Október 8-án, vasárnap a 11.15-kor kezdődő szentmisén Snell György püspök atya
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Többéves készület után mintegy harminc
fiatal és felnőtt részesül a felnőtt kereszténység szentségében. Imádkozzunk értük!
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