
 

 
„Remélek az Úrban, 
benne remél lelkem, 

és bízom a szavában.” 
(Zsolt 130,5) 

 

XVIII. évfolyam 18. szám Évközi 31. vasárnap  2017. november 5. 

Hivatások bölcsői: bemutatkoznak a ferences iskolák (részlet) 

A Magyarok Nagyasszonya Ferences 
Rendtartomány közoktatási intézményei-
ben több mint kétezer 
gyermek számára kez-
dődött meg a tanév 
2017 szeptemberében. 
A provincia – egyéb te-
vékenységei mellett – 
fenntartója négy gim-
náziumnak, egy óvodá-
nak és a gyöngyösi 
Autista Segítő Köz-
pontnak. Dobszay Benedek ferences tarto-
mányfőnökkel és Dobszay Ambrussal, a 
rend közoktatási referensével beszél-
gettünk az intézmények helyzetéről, 
kiemelten a budai, az esztergomi és a 
szentendrei iskolákról. 

Hogyan indult a rend oktatási 

munkája és hol tart most? 
D. B.: Oktatási tevékenységünk ko-

moly múltra tekint vissza. Esztergomban 
már a 15. században jelen volt a ferences 
nevelés, a 18-19. században pedig már 

közel harminc gimnáziumot működtetett a 
rend. Az 1850-es középiskolai refor-

mokkal azonban gya-
korlatilag megszűnt a 
rendtartomány köz-
oktatási munkája. 
Végül 1931-ben nyi-
totta meg kapuit az 
esztergomi Temesvári 
Pelbárt Ferences Gim-
názium. A kommu-
nista hatalomátvétel 

után mindössze nyolc katolikus iskola 
működhetett, s ebből kettő volt ferences 
intézmény, az esztergomi és az ekkor 
létrejött szentendrei gimnáziumunk. A 
rendszerváltás után Mohácson és Budán is 
elindult a ferences oktatás, és a pasaréti 
Testvérkék Ferences Óvoda is ekkor 
kezdte meg működését. Az ezredfordulót 
követően az Autista Segítő Központ és a 
jászberényi Terplán Zénó Szakképző 
Iskola és Gimnázium került a tar to-
mányfőnökség fenntartásába. Mohácsi is-

 



kolánk nemrégiben visszakerült a Pécsi 
Egyházmegyéhez, így jelenleg összesen 
hat közoktatási intézményünk van. 

Hogyan működik egy ferences 

iskola, miben más, mint egy világi 
intézmény?  

D. B.: A ferences nevelés célja, hogy – 
a tudásátadás által és lelki érte-
lemben is – a ránk bízottak 
üdvösségét szolgáljuk. Minden 
döntésünkben – akár az új 
feladatok vállalásánál, akár a 
régiek megtartásánál – ezt az alapvető célt 
kell szem előtt tartanunk. A ferences intéz-
mények létezése és a mi szolgálatunk is az 
egyház jelenlétének az eszköze a mai 
társadalomban, de az evangelizációban, a 
lelkipásztori munkában nemcsak a 
szerzetesek, a világi pedagógusok is részt 
vesznek. Ez azért fontos, mert a rendtársak 
egyre alacsonyabb létszámban vannak 
jelen az oktatásban: most összesen 
huszonkét ferences lát el szolgálatot az 
intézményekben, és számolnunk kell e 
szám további csökkenésével is. Emiatt jó, 
hogy sok hiteles világi kollégánk van. 

Egy ismerősöm egyszer azt mondta: 
„Az iskola az a hely, ahol biztosan talál-
kozunk azokkal a fiatalokkal, akikkel a 
templomban már nem.” Magyarországon 
jelenleg körülbelül 210 ezer diák tanul 
egyházi iskolában. Nagy lehetőség ez arra, 
hogy az ifjúsággal szervezetten találkoz-
zunk, emiatt úgy gondolom, hogy semle-
gesen tanítani nem lehet, és nem is kell. 
Iskoláinkra úgy kell tekinteni mint a 
hivatások bölcsőjére – legyen az szerzete-
si, papi, családos vagy bármely hivatás. 

Mi az a terület, amely még fejlesz-
tés előtt áll az iskolákban? 

D. B.: Intézményeinkben kiemelt 
szerepet kap a tehetséggondozás, amelyre 
évente nagyjából húszmillió forintot 

költünk. Van azonban egy közös álmunk 
arról, hogy egyszer egy hasonlóan erős, jól 
működő felzárkóztató rendszer is kialakul 
majd iskoláinkban; erre jó szívvel 
fordítanánk hasonló nagyságú összeget. 
Szeretnénk, hogy a ferenceseknél a 
tudományok terén gyengébb képességűek 

is ki tudják hozni magukból a 
legtöbbet úgy, hogy közben nem az 
elvárásainkat redukáljuk, hanem 
figyelemmel és az adottságokra 
való tekintettel mindenkinek egyé-

nileg biztosítjuk a fejlődés lehetőségét. 
A felzárkóztatás mellett oda kell fi-

gyelnünk arra is, hogy a ferences iskolák 
nem lehetnek a szó rossz értelmében vett 
„elitiskolák”. Ahogy korábban beszéltünk 
róla: történelmi tradíció, hogy intézménye-
ink a jelenlegi helyükön működnek, de eb-
ből fakadóan egy aránylag szűk társadalmi 
réteg, az értelmiségi háttérből érkező diá-
kok vesznek részt döntő többségben a 
ferences közoktatásban. Emiatt próbálunk 
egy olyan rendszert kialakítani, ahol a sze-
rencsésebb sorsúak figyelmét a nehezebb 
sorsúak felé tudjuk irányítani. Felelőssé-
günk, hogy a kapcsolati tőkénkből szárma-
zó javakat ne csak ott használjuk fel, ahol 
van, hanem ott is, ahol még nincs. A fel-
zárkóztatásnak az is része, hogy saját tá-
mogatói hálózatunkat elérhetővé tesszük 
olyan emberek számára, akik a maguk ér-
dekében nem tudnak szólni. Ebben nagy 
szerepet játszik a rendtartomány központi 
alapítványa, a Ferences Alapítvány, ame-
lyen keresztül sokan támogatják oktatási 
munkánkat. 

Varga Mónika - Ferences Sajtóközpont 

(A teljes cikk a Ferences Alaptívány 

honlapján - www.ferencesalapitvany.hu - 

olvasható.) 



Az egyházi hozzájárulásról 
November 4-5-én és 11-12-én, a szentmisék után ismét lesz 
lehetőség az egyházi hozzájárulás (egyházfenntartói hozzá-

járulás, egyházi adó) befizetésre a templom előterében a 
képviselőtestület tagjainál. Ez teremti meg az egyházközség 

működésének anyagi feltét-eleit: a templom és a plébániaépület fenntartását, a szük-
séges karbantartásokat és felújításokat, a hitoktatás és a közösségek működésének 
fenntartását, a dolgozók fizetését, a közösségi programok megszervezését, a plébánia 
kulturális, egyházzenei programjait. Ennek befizetése minden jövedelemmel rendel-
kező felnőtt lelkiismereti kötelessége. A befizetésre lehetőség van a templomban 
található csekken vagy átutalással is (11600006-00000000-67842472, Erste Bank).  
További részletes információk a honlapon találhatók. 
 

 

Imádkozzunk elhunytainkért! 
Novemberben és decemberben minden hétköznap 7.30-kor, 
vasárnap 6.30-kor a szentmisét elhunyt szeretteinkért és 
kedves halottainkért mutatjuk be. A padokra kitett boríté-
kokban található lapokra írják fel mind-azok nevét, akikért a 
közös imádságot kérik, majd a sekrestyében, az irodán vagy a portán adják le. 
 
 

 „Ferences Triptichon” misztériumjáték 
November 10-én és 11-én, pénteken és szombaton 
19.30-tól a pasaréti ferences templomban „Ferences 

Triptichon” címmel a plébánia amatőr színjátszó cso-
portja közösségi misztériumjátékot mutat be a feren-
ces vértanúkról. A nagyhatású misztériumjáték a 
kommunizmus ferences mártírjainak életét és vértanú-
ságát mutatja be. Ajánljuk mindazoknak,  

• akik átélték ezt az időszakot, 
• akik már éltek ebben az időszakban, és szeretnék jobban érteni, 
• akik nem éltek a rendszerváltozás előtti időszakban és keveset tudnak róla, 
• akik ferences vértanúinkról szeretnének többet tudni, 
• akik szeretik a jó és hatásos színjátékokat. 

 

 

VeddEgyütt Termelői Vásár hetente 

Plébániánkon minden csütörtökön közösségi termelői vásárt 
szervezünk, ahol online rendelést követően kedvező áron jut-
hatunk jó minőségű termékekhez. A kínálatban zöldség, gyü-

mölcs, füstölt húsok, kolbászok, tojás, tészta, és vásáronként változóan egyéb termé-

kek szerepelnek. A bevétel 5%-át kárpátaljai rászorulók étkeztetésére juttatjuk el.  
• Információ és rendelés: veddegyutt.hu 
• Vásárok: 2017. november 9-től minden héten.  
• Átvétel: a Tamás Alajos irodaház parkolójában (Rómer Flóris u. 4.) 



Plébániai programok 2017. november 5. – 2017. november 19.  

November 12-én, vasárnap 16.30-kor Monostori Ferenc orgonahangversenye lesz 
templomunkban. Műsoron Bach, Schumann, Gárdonyi Zoltán, Kodály Zoltán és 
Marcel Dupré művei. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 

November 16-án, csütörtökön 19.00 órakor a Ferences Esték sorozat keretében 
„A Halál nővér ferences szemmel” címmel P. Kiss Menyhért atya tart előadást a 
plébánia 2. emeleti hittantermében. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Ferences 
Világi Rend Kapisztrán Szent János Közössége. 

November 17-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise vé-
gétől 17.30-ig, az esti zsolozsma kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel 
az Oltáriszentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található 
papíron. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Úr Jézussal! 

November 18-án, szombaton 16.30-kor az elhunyt ferences tanárokért és diáko-
kért lesz Requiem. Mindenkit szeretettel vár a Pax Hungarica Diákszövetség. 

November 19-én, vasárnap Szent Erzsébet ünnepe alkalmából országos gyűjtés lesz 

a Katolikus Karitász javára. Előre jelezzük, hogy a rászorulók számára plébáni-
ánkon adventi élelmiszergyűjtést szervezünk majd december 2-10. között. 

 
 

Liturgikus rend 

 

Plébániai ügyintézés 

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 

 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/ 


