
 

„A bizalom,  

amiről bizonyságot tettél,  

nem vész ki soha  

az emberek szívéből,  

hanem mindörökké  

megemlékeznek az Isten 

hatalmáról.” 
(Jud 13,19) 
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Ferencesek üzenete 2017 Szent Ferenc ünnepén 

„Altissimu, onnipo-
tente, bon Signore, tue 
so’ le laude, la gloria e 
l’honore et onne benedic-
tione.” / „Mindenható, 
fölséges és jóságos Úr, 
Tiéd a dicséret, dicsőség 
és imádás, És minden 
áldás.” (részlet Assisi 
Szent Ferenc Naphimnu-
szából) 

Így kezdődik a Nap-
himnusz, a teremtmények 
éneke, Assisi Szent Fe-
renc egyik legismertebb 
műve, úgy, ahogy annak 
idején leírta. Pontosabban elmondta a 
testvéreknek, akik feljegyezték. Mert-
hogy amikor komponálta – nem sokkal 
halála előtt – megvakult és már nem 
tudott írni. De más betegségei is sok 
fájdalmat okoztak neki. Nyomorúságos 
kis kunyhójában az egerek még az 
ételébe is belemásztak, és annyira zak-

latták, hogy már saját 
magán is megesett a 
szíve. Aki először hallja, 
olvassa ezt a dalt, ezt a 
gyönyörű imádságot, 
talán nehezen hiszi el, 
hogy egyáltalán nem 
piros pipacsos réten 
sétálva, nem gondok és 
bajok nélkül, nem a test 
és a lélek tökéletes 
harmóniájában született. 
Ez óvatosságra int: talán 
nem is olyan egyszerű 
Ferenc személyiségét 
megragadni, és lehet, 

hogy nagyon tanulságos megismerni 
Istenről alkotott fogalmát, tapasztalatát 
megvizsgálni. Amikor erről beszélünk, 
úgy érezzük, hogy az itáliai festő 
Cimabue Szent Ference ránk is 
huncutkásan mosolyog, mint aki valóban 
nagy titkok tudója, s mint aki ezért maga 
is nagy titok. 

 



Hogy Istenről milyen képet hordozott 
magában, természetesen csak sejthetjük. 
Ebben a kis írásban most csak a Nap-
himnusz első szavainak egyikére nézünk 
rá kissé figyelmesebben, és azt próbál-
juk megfejteni, mit jelent, hogy Istent 
nemcsak Úrnak, hanem „Jóúrnak” neve-
zi. Ez a kifejezés emlékeztet bennünket 
Jézus szavára: „Miért mondasz engem 
jónak? Egyedül Isten a jó.” 

Míg bennünk – szenvedéseink nyo-
mán és a szenvedések láttán – gyakran 
megkérdőjeleződik, hogy Isten jó-e, 
Ferenc tapasztalata szerint Isten legin-
kább jó. Ez azonban nem csak azt jelen-
ti, hogy Isten jó, hogy ez a tulajdonsága, 
mint ahogy „bonsignore”-nek, „Jóúr”-
nak nevezi a Naphimnuszban, hanem 
úgy érti, hogy Isten maga a jó. 

Sajnos a mai magyar nyelv elég ne-
hezen adja vissza ennek a fogalomnak a 
gazdagságát. Ferenc írásaiban a jóság je-
lentésű bonitas szó egyszer, a jó (bonus) 
melléknév 17 alkalommal, míg ennek 
semlegesnemű alakja (bonum) 46 helyen 
fordul elő (ezzel nagyon előkelő helyen 
áll az általa használt szavak között). A 
bonum voltaképpen elvont főnév, mely-
nek egyes számát nehéz visszaadni, de 
többes számát már könnyebben le tudjuk 
fordítani. A bona ugyanis nem egysze-
rűen azt jelenti „jók”, hanem azt, hogy 
„javak”. (Lásd a régi magyar nyelvben a 
jószág szót.) Ennek alapján érthetjük 

meg azt is, hogy a ferences jelmondat – 
„Pax et bonum” – miért hangzik a 
református testvérek köszöntéseként így: 
„Áldás, békesség”. Isten tehát az a jó 
(„jav”), ami egészen különbözik minden 
mástól, Isten a Legfőbb Jó (Summum 
Bonum). Hogy milyen fontos volt ez 
Ferenc számára, jelzi, hogy a zsolozsma 
minden imaórájához hozzáfűzte még a 
következő könyörgést is: „Mindenható, 
szentséges, fölséges és hatalmas Isten, 
minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki 
egyedül vagy jó, neked áldozunk 
minden dicséretet, minden dicsőséget, 
minden kegyelmet, minden tiszteletet, 
minden áldást és minden jót. Úgy 
legyen, úgy legyen. Ámen.” 

Istennek ez a jósága, az, hogy Isten a 
Legfőbb Jó, a javak teljessége, készteti 
Ferencet arra, hogy minden mást elhagy-
va csak Istent kívánja és keresse. S való-
ban mindent elhagy és teljesen sze-
génnyé lesz – és talán sokan ezt tartják 
legjellemzőbb vonásának –, mert Isten 
„a minket egészen betöltő gazdagság”. 
Az, hogy Istent jónak, „Jóúr”-nak 
tapasztalta meg, kihatott embertársaihoz 
való viszonyára is. Nem véletlenül 
köszönt így: „Jó napot, jó emberek!” 
Nem véletlenül látta meg a jót minden 
teremtményben, különösen az Isten 
képmására teremtett emberben, és nem 
véletlenül akarta mindig „a jót” tenni. 

Forrás: www.ferencesek.hu 
 
 

Ünnepeink: 

Október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország és a magyarországi 
Ferences Rendtartomány Főpátrónájának ünnepe. 
Október 11. Szent II. János Pál Pápa ünnepe. 
Október 22. Missziók Vasárnapja, országos gyűjtést tartunk a missziók javára. 
Október 17. Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe. 
Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe. 
Október 19. Alkantarai Szent Péter ünnepe. 



Kodály Zoltán: Missa Brevis-e szólal meg templomunkban (a szerző szü-
letésének 135., halálának 50. jubileumi évében) október 8-án, vasárnap a 18.00 
órai szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus, Nagy László Adrián orgonaművész 
és Lógó Tibor karmester közreműködésével.  

 
 

Plébániai gyalogos kirándulásra megyünk október 14-
én, szombaton a budai hegyekbe. Találkozunk 9.00 órakor a 
11-es busz Nagybányai úti végállomásán. Innét terveink szerint 
a hidegkúti vitorlázó reptérre megyünk, ahol cserkészeink ve-
zetésével játékot szervezünk kicsiknek-nagyoknak. A program 
várhatóan 15 óra körül ér véget. Szeretettel hívunk minden családot és érdeklődőt! 
 
 

Gyerekruha és játék börzét rendezünk október 15-én, vasárnap a 
10.00 órás családos mise után a plébánia hittantermeiben – kb. 11.00-
12.30 között, – ahol a használt, de még jó állapotú, tiszta holmik ingyen 
cserélhetnek gazdát. A holmikat lehetőleg aznap kérjük elhozni. A 
megmaradt ruhákat a Jó Pásztor Nővérek örömmel fogadják. 

 
 

Zarándoklat a fatimai jelenések évfordulóján - Október 13-ára a fa-
timai 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! 
 
 

Az Eucharisztia vétele – Az Oltáriszentséget katolikus hívek vehetik 
magukhoz. Szentáldozáshoz mindig tiszta szívvel és teljes odaadással (a 
„kegyelem állapotában”) járulunk, ezért ha szükséges, előbb a szentgyónás-
ban tisztítjuk meg szívünket. Fontos, hogy méltó és bensőséges találkozás 
legyen ez az egész közösség számára. 
Kétféle módon vehetjük magunkhoz az Úr Testét: kézbe áldozással, vagy a 
nyelvünkre téve. Mindenki maga döntheti el, melyik a kedvesebb számára, 

de mindenképp fontos, hogy kellő tisztelettel és figyelemmel tegyük. 
A kézbeáldozás az ősi formája az Úr Testének vételére. Már az első századokból fenn-

maradtak iratok, amelyek leírják, hogyan vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget. Bal ke-
zünkből bölcsőt formálva, jobb kezünkkel alátámasztva, nyitott szívünket jelképezve nyújt-
suk, jól láthatóan, mellmagasságban az áldoztató felé. Nyitott tenyerünk jelzi egész éle-
tünk odaadását és a Jézus után vágyódó szívünket. A Szentség vételekor hangos Ámen-t 
válaszolunk (Hiszem, Úgy van), majd jobb kezünkkel vesszük magunkhoz az Oltáriszent-
séget. A Szentséget nem vihetjük helyünkre, a kezünk legyen üres. 

A nyelvre való áldozáskor is ügyeljünk a méltó vételre: az Ámen-t hangosan kimond-
va, majd szánkat kinyitva, nyelvünket a szükséges mértékig kinyújtva áldozzunk. 

Az áldozás után oldalra lépve, a következő áldozónak helyet engedve indulunk helyünk-
re. A figyelmesség az Úr és az egymás iránti szeretet jele. Ez tegye ünneplésünket széppé. 
 
 

A jogi szolgálat várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat: időpontot 
egyeztetni az irodában vagy telefonon lehet egyeztetni. 



Plébániai programok 2017. október 8. – 2017. október 22.  
Októberben a hétköznap esti szentmisék után rózsafüzért imádkozunk. 

Október 8-án, vasárnap Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Fő-
pátrónájának ünnepe. A 11.15-kor kezdődő szentmisén Snell György püspök atya 
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Többéves készület után harmincnégy fiatal 
és felnőtt részesül a felnőtt kereszténység szentségében. Imádkozzunk értük! 

Október 13-án, pénteken estétől október 15-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. 

Október 15-én, vasárnap délután fél ötkor Kapitány Dénes orgonaművész, a zirci 
apátság orgonistája ad hangversenyt templomunkban. A belépés díjtalan, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.  

Október 18-án, szerdán 19 órakor Hospice Voice címmel jótékonysági hangverseny 
lesz templomunkban. A Honvéd Férfikar és a SaxOrgan közös koncertje, a kórust ve-
zényli: Riederauer Richárd. A helyszínen 1000 forintos támogatói jegy váltható. 

Október 20-án, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végé-
től 17.30-ig, az esti zsolozsma kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 
 

Liturgikus rend 

 

 

Szentmisék 
hétfő-szombat 7.30 és 18.00  

elsőpénteken 10.00-kor is 
vasárnap 6.30, 8.30, 10.00, 
11.15, 12.30, 18.00, 19.30 

Szentségimádás 
hétfő-péntek  

a 18.00 szentmise után 19.00-ig 
minden hónap  

3. péntekjén egész nap 

Zsolozsma 
hétfő-péntek 

7.00, 12.15, 17.35 
vasárnap 17.35 

Gyóntatás 
hétfő-szombat 7.20-8.00 és 17.30-18.30  

elsőpénteken 9.30-10.30 is 
vasárnap 8.00-12.45  

17.30-18.30 és 19.00-20.00 

Ügyintézés hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Plébánia 

iroda 

8.30-11.00  8.30-11.00  8.30-11.00 
17.00-18.30 16.30-18.00  16.30-18.00  

Lelkipásztori 

fogadóóra 
16.00-17.30    16.00-17.30 

Karitász 

 fogadóóra 
 15.30-17.00  10.30-12.00  

A Budapest Országúti Szent István első Vértanú Plébánia lapja 
Megjelenik kéthetente 800 példányban. Felelős kiadó: fr. Lendvai Zalán ofm plébános 
 1024 Budapest, Margit krt. 23.  212-5628 (porta) és 315-0944 (plébánia - irodai időben) 
 orszagut@ofm.hu *  orszagutiferencesek.hu *  facebook.com/orszagutiferencesek/ 


