
 
 

 

„Magasztalja az én lelkem 

az Urat, *  

és szívem ujjong  

üdvözítő Istenemben.” 
(Lk 1,46-47 ) 

 

XIX. évfolyam 2. szám Advent 3. vasárnapja  2017. december 17. 

Kettős hivatás – beszélgetés Szoliva Gábriel testvérrel 

Honnan jöttél, mivel foglalkoztál ko-
rábban? 

Az elmúlt évben a szécsényi ferences 
közösség tagja voltam, az ottani plébánián 
káplánként szolgáltam. 
Rendkívül izgalmas 
egy év áll mögöttem, 
hiszen 2016. június 11-
én szenteltek pappá, 
így a tavalyi az első 
papi évem volt, egyfaj-
ta fejesugrás… Előtte 
nyolc éven keresztül a pasaréti növendék-
házban laktam, előbb teológiai, majd egy-
házzenei tanulmányokat folytattam. A 
zene gyerekkorom óta fontos, elmaradha-
tatlan része az életemnek. Kisiskolás ko-
rom óta zongorázom, később orgonálni 
kezdtem. Sokat jelentett a zene a hitbéli 
érésemben is, hiszen egy zenei „kaland-
nak” köszönhetem, hogy gimnazista ko-
romban először vettem részt szentmisén. 
Milyen indíttatásból lettél ferences? 

Szűkebb családom nem volt hívő, de 
szerető közegben nőttem fel Nagykani-

zsán. A hit elsődleges példái nagyszüleim 
voltak, később tanáraim és lelkipásztora-
im. Ahogy nagyobb kamaszként rácso-
dálkoztam a világra, egyre komolyabb 

kérdésemmé vált, 
hogy honnét mindez? 
Szerettem zenélni, és 
abban gyakran megél-
tem az önfeledt örö-
met. Csak később jöt-
tem rá, hogy a Jóisten 
ajándékaként lehetett 

az enyém... Gimnazista koromban járul-
tam először szentgyónáshoz és vettem 
magamhoz Jézust az Oltáriszentségben. 
Életre szóló barátságok, és persze sze-
relmek is szövődtek ebben az időben, de 
egyre inkább az a gondolat is vissza-
visszatért, hogy talán a Jóisten valami 
mást szán nekem. Érettségi után a BME-
re jelentkeztem. Bár a mai napig hálás 
vagyok azokért az évekért, már „félúton” 
tudtam, hogy a villamosmérnöki diploma 
megszerzése után jelentkezem a ference-
sekhez. Hiteles szerzetesi életpéldák meg-

 



ismerése és Szent Ferenc személye volt, 
ami a ferences család felé terelt. Hálásan 
köszönöm a Jóistennek, hogy így történt. 
Most mit tartasz a legfontosabbnak 
ferences hivatásodban? 

Kettős a hivatásom: egyszerre vagyok 
ferences szerzetes és pap. Mindkettő egy-
formán fontos, egymást egészítik ki. Sze-
retném a rám bízott lelkipásztori szolgá-
latot testvéri lelkülettel, gondosan elvé-
gezni, és szeretnék a közösségemben jó 
testvér lenni. Nagy öröm, hogy pap lehe-
tek, különösen a gyóntatás és a szentmi-
sék szolgálatában élem meg ezt. Egyéb-
ként ez utóbbi kettő fontos része a feren-
ces karizmának, és így újra visszakanya-
rodtunk a kettős hivatáshoz… 
Hogy érzed magad itt nálunk? 

Minden helyezés során a testvérek új 
körülmények közé kerülnek, a váltás nem 
kis feladatot rejt magában. Nem volt ez 
máshogy nálam sem. Mostanára már ki-
igazodom a rendházban, és közelebbről 
ismerem azokat a testvéreket is, akikkel 
korábban nem laktam egy helyen, szépen 
alakul a közösségünk élete. A plébánián 
sem volt különösebb gond a beilleszke-
dés, így egyre inkább otthon érzem ma-
gam a Margit körúton. 

Mik a feladataid? Hogyan veszel 
részt a plébánia életében? 

A plébánián a Sasok ferences kísérője 
lettem. Korban is közel állunk egymás-
hoz, így nagy örömmel vállaltam ezt a 
feladatot. Vasárnap az esti 6 órai szent-
misét kaptam, amely szintén örömmel 
tölt el, hiszen a Kapisztrán Kórus révén 
(de más alkalmakkor is) az egyházzenei 
szolgálat nagyon szép, segíti a liturgián 
való elmélyülést papnak és a híveknek 
egyaránt. Részt veszek a rendszeres 
gyóntatásban is, amely plébániánk ki-
emelten fontos szolgálata. Ezeken felül a 
Szent Angéla Ferences Általános Iskolá-
ban és a Zeneakadémia Egyházzene Tan-
székén tanítok, valamint itthon dolgozom 
zenei témájú munkáimon. 
Advent harmadik vasárnapjára mit 
üzensz a plébánia híveinek? 

Ádvent nem a passzív várakozás, ha-
nem az aktív felkészülés ideje. Isten 
újabb találkozásokra hív mindnyájunkat 
ebben az időszakban: egyszerre várako-
zunk Jézus második eljövetelére, és 
idézzük fel első eljövetelének titkait. 
Talán a legfontosabb ebben a felkészülé-
si időben, hogy újítsuk meg Istenhez 
tartozásunkat. 

 

Karácsonyi pásztorjáték 

Szeretettel várjuk a kisgyermekeket, családjaikat és minden ün-
neplőt hagyományos karácsonyi pásztorjátékunkra a templomba 
december 24-én, vasárnap 16.00 órára. 
 

Kisgyermekekkel a szentmisén 

A kisgyermekes családok segítése érdekében elkészült a temp-
lomban az a zártláncú videó hálózat, amelynek segítségével va-
sárnapokon – amikor gyermekeik már elfáradnak és a szentmisén 
mások terhére lennének – a legkisebbekkel porta melletti társal-

góban felszerelt TV-n követhetik a szentmise imádságait. A helyiség kinyitásához és a 
TV bekapcsolásához a portások nyújtanak segítséget. A szekrényben elhelyezett játé-
kok szabadon használhatók. (Távozáskor kérünk rendet hagyni és a portásnak jelezni.) 



Templomunk karácsonyi, ünnepi liturgikus rendje 

December 17-én, vasárnap a szentmisék végén a Budapest belvárosában 
működő Csak Egyet Szolgálat munkatársaival adományokat gyűjtünk 
a szegények karácsonyára. A Csak Egyet Szolgálat katolikus intéz-
mény célja, hogy a hajléktalanellátó rendszerben személyes, egyénnek szóló szere-
tettel vegye körül a betérő rászoruló embert. A Csak Egyet Szolgálat Adománybolt-
ja (1066 Budapest, Izabella u. 36-38.) köszönettel fogad tárgyi adományokat is, ru-
haneműt, élelmiszercsomagot. Részletes információ: www.csakegyet.hu.  

December 18-22., hétfő-péntek 
• szentmisék 6.00 (roráte, december 22-én gitáros), 7.30, 18.00 órakor  
• gyóntatás 6.00-7.00, 7.20-12.00 és 16.00-19.00 óra között  

December 23., szombat 
• szentmisék 6.00, 7.30, 18.00 és 19.30 (gitáros) órakor  
• gyóntatás 6.00-7.00, 7.20-12.00 és 16.00-19.00 óra között  

December 24., Advent 4. vasárnap  
• szentmisék 6.30, 8.30, 10.00, 11.15 és 12.30 órakor  
• gyóntatás 8.00-12.45 között  

• a pásztorjáték 16.00 órakor kezdődik 
• ünnepélyes vecsernye 19.00 
• olvasmányos imaóra 23.15 
• Karácsonyi éjféli szentmise 24.00 

December 25., Karácsony napja (kötelező ünnep) 
• szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 

December 26., Karácsony 2. napja,  
 Szent István vértanú, templomunk védőszentje ünnepe 

• szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor  
• a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán kórus énekel 
• gyóntatás 7.20-8.00, 9.30-10.30 és 17.30-18.30 óra között  

December 27-30., szerda-szombat 
• szentmisék 7.30 és 18.00 órakor  
• gyóntatás 17.30-18.30 között  

December 31., A Szent Család vasárnapja 
• szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint, 

de a 19.30-as szentmise és gyóntatás elmarad! 
• a 10.00 órás családos szentmise végén megáldjuk családjainkat 

Január 1., Újév, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe (kötelező ünnep) 
• szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 

Január 6., szombat, Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe (kötelező ünnep) 
• szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor  
• gyóntatás 7.20-8.00, 9.30-10.30 és 17.30-18.30 óra között  

Január 7., vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe 
• szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 
• a 19.30-as szentmise végén megáldjuk a családokat 



Plébániai programok 2017. december 17. – 2018. január 14. 

Január 11-én, csütörtökön 19.00 órától evangelizációs imaest lesz az Új Aratás Kö-
zösség vezetésével. 

Január 19-én, pénteken ismét lesz Ferences Jótékonysági Est az autista gyerekek tá-
mogatására: a Zeneakadémián Harcsa Veronika és zenésztársai lépnek föl. Részle-
tek a Zeneakadémia honlapján, jegyek a Zeneakadémián és a portán kaphatók. 

 

 

A házasságra készülő párok, akik 2018-ban templomunkban szeret-
nének házasságot kötni, mielőbb személyesen jelentkezzenek a plébá-
nián lelkipásztorainknál. Plébániánk jegyesoktatására jelentkezni a 
honlapon található felületen keresztül lehet. 

 

 

Előre jelezzük, hogy a Budai Ferences Bált 2018. február 10-én, szombaton tartjuk 
majd – jegyek január elejétől a portán kaphatók. 
 
 

A pasaréti ferences templomban hétfőtől-szombatig egész nap (7.30-
18.00) lehetőség van a csendes szentségimádásra. 
 
 

A pasaréti ferences plébánia kiadásában a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra készülve jelent meg a „Jézus és én - Eucharisztikus 

tapasztalatok” című kötet, amely a portán megvásárolható. 
 
 

Megjelent a ferences zsebnaptár – ez az újságos asztalról ingyenesen elvihető. A 
mellékelt csekken a Ferences Rendtartomány szociális és karitatív vállalásaira kö-
szönettel fogadunk adományokat. 
 

 

Plébániánk nyáron újra megrendezi – immáron hatodik alkalommal – 
családos nagytáborát. Helyszín: Szigetszentmárton, időpont: 2018. 

július 25-29. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó csa-
ládokat! Lesz akadályverseny, lelki programok, sport, vetélkedők, 

tábortűz és még sok egyéb. Érdeklődni, jelentkezni: orszagutitabor@gmail.com. 
 
 

A plébániai iroda nyitva tartása a karácsonyi ünnepek idején:  
• december 27-én és 29-én 8.30-11.00-ig, január 2-től a megszokott rendben 

• Karitász fogadóóra január 4-től 
 

 

A Hírharang következő száma 2018. január 14-én jelenik meg. 
 

Minden hívőnek Istentől megáldott,  

kegyelmekben gazdag karácsonyt,  

békés ünnepet kívánunk! 

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/ 
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