„Íme, eljövök, Uram, *
hogy teljesítsem azt, amit
kívánsz.”
(Zsolt 39)

XIX. évfolyam 3. szám

Évközi 2. vasárnap

2018. január 14.

Ferenc pápa: Növeljétek az irgalmasság kultúráját!
A Taizéi Közösség európai találkozóját 2017-ben Svájcban, Bázel városában tartották december 28. és január
1. között. Több tízezer fiatal – köztük
magyarok is – vett részt a „Bizalom
zarándoklata a földön” kezdeményezésben, amelyet Roger testvér, a Taizéi
Közösség alapítója indított el a hetvenes években.
A közeledő Ökumenikus Imahét
kapcsán közöljük a Magyar Kurír 2017.
decemberi cikkének szerkesztett változatát.
Bázel a történelem során helyt adott
egy katolikus zsinatnak és a protestáns
reformáció egyik központja is volt.
Svájc, Franciaország és Németország
találkozásánál fekszik, ahol a fiatalok
azért gyűltek össze, hogy együtt találjanak rá az öröm forrásaira. E téma
köré szerveződtek az elmélkedések és
az imádságok. A Szentatya lelki közelségéről biztosította a fiatalokat.
Üzenetében a Szentatya felidézte
Evangelii gaudium kezdetű apostoli

buzdítását, amelyben hangsúlyozza:
„Az evangélium öröme betölti azok
szívét és egész életét, akik találkoznak
Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől
és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik
az öröm” (n.1). A pápa örömének adott
hangot, hogy a fiatalok úgy döntöttek,
részt vesznek ezen a találkozón, hogy
befogadják és elmélyítsék Jézus üzenetét, aki az öröm forrása mindazoknak,
akik megnyitják előtte szívüket. Egyben köszönetét fejezte ki, hogy válaszoltak az Úr hívására, aki mindenkit
egyesít szeretetének örömében.
Ferenc pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy engedjék bennük élni ezt a
Jézussal megélt barátságból születő
örömöt, ami által nem zárkóznak el
másoktól és a világ szenvedéseitől.
Arra hívta őket, hogy maradjanak egységben az Úrral az imádságon, Isten
Szavának meghallgatásán keresztül.

Ezáltal segítheti őket abban, hogy tehetségüket „az irgalmasság kultúrájának növelésére fordítsák, amely a másokkal való találkozás újra felfedezésén alapszik. Olyan kultúra ez, amelyben senki sem néz a másikra közönynyel vagy fordítja el a tekintetét, amikor testvérei szenvedését látja”.
2017-ben megemlékeztünk a reformáció 500. évfordulójáról – emlékeztetett a Szentatya. Kérte a Szentlelket,
segítse a protestáns, katolikus és ortodox fiatalokat, hogy örvendezzenek és
gazdagodjanak azokkal az ajándékokkal, amelyeket Krisztus tanítványai

elnyernek. Ezáltal mutassák meg, hogy
az evangélium öröme egyesít bennünket a megosztottság minden sebén túl.
Ferenc pápa arra ösztönözte a bázeli
találkozó résztvevőit: ne féljenek a
testvériség útján járni, hogy a rendezvényen láthatóvá váljon az örömteli
szeretetközösség, amely az Úrral eltelt
szív forrásából fakad.
Üzenete végén a pápa az Úrra bízza
a fiatalokat, hogy Szűz Máriával
együtt énekeljék az öröm forrását jelentő szeretetének csodáit.
(forrás: Magyar Kurír)

Hírek, hirdetések
Január 16-án, kedden 20.00 órától a Chemin Neuf közösség szervezésében az „Isten
szíve szerint való férfi” című filmet vetítik a Szent Angéla Gimnáziumban (1024
Budapest, Ady Endre utca 3.), majd kiscsoportos beszélgetésre van lehetőség.
Január 19-én, pénteken ismét lesz Ferences Jótékonysági Est az autista gyerekek
támogatására: a Zeneakadémián Harcsa Veronika és zenésztársai lépnek föl. Részletek a faliújságon és a Zeneakadémia honlapján, jegyek a Zeneakadémián és a budai
ferences portákon kaphatók.
Január 21-én, vasárnap 11.00 órakor a margitszigeti szabadtéri oltárnál Dr. Erdő Péter bíboros atya mutat be szentmisét Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából.
Mindenkit szeretettel várnak.

Az Ökumenikus Imahét keretében – 2018. január 21-28. –
a környékbeli templomokban tartandó közös imádságok
helye és időpontja:
• 2018.01.21. 17.30 – Mátyás templom,
igét hirdet: Bence Imre ev. esperes
• 2018.01.22. 17.30 – Szt. Anna templom,
igét hirdet: Péter Zoltán ev. lelkész
• 2018.01.23. 17.30 – Krisztinavárosi templom,
igét hirdet: Makláry Ákos gk. parókus
• 2018.01.24. 17.30 – Bécsi kapu téri evangélikus templom,
igét hirdet: Ternyák Csaba érsek
• 2018.01.25. 17.30 – Görög katolikus templom (Fő utca),
igét hirdet: Illés Dávid ref. lelkész

• 2018.01.26. 17.30 – Alsóvárosi kapucinus templom,
igét hirdet: Fabinyi Tamás ev. elnök-püspök
• 2018.01.27. 17.30 – Szilágyi Dezső téri református templom,
igét hirdet: P. Marco Faccioli kapucinus testvér
• 2018.01.28. 17.30 – Országúti ferences templom,
igét hirdet: Lakos Zsuzsa ref. lelkész
Február 10-én, szombaton az Országúti és a Pasaréti Ferences
Plébánia idén is megrendezi hagyományosan közös farsangi
bálját a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
A bál programja:
• 16.00 órától a családok bálján jelmezverseny, a Fonogram díjas
„Farkasházi Réka és a Tintanyúl együttes” gyerekkoncertje, tombola, arcfestés, kézműves foglalkozás,
• 19.30-tól a felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, táncház, borkóstoló, teaház, játékbarlang vár minden plébániai hívőt és családot.
• A részletes program a honlapon, a szórólapokon és a falújságon is megtalálható.
• A tombolához értékes és újszerű tárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk – ezeket a plébánián lehet leadni 2018. február 4-ig.
• Jegyek a tavalyi, kedvezményes áron kaphatók a portán.
A kisgyermekes családoknak vasárnapokon lehetőségük
van a porta melletti Porciunkula társalgóban felszerelt TV
segítségével bekapcsolódni a szentmise imádságaiba. A
helyiség kinyitásához és a TV bekapcsolásához a portások
nyújtanak segítséget.
A házasságra készülő párok, akik 2018-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, mielőbb személyesen jelentkezzenek a
plébánián Zalán vagy Zsombor atyánál. Plébániánk jegyesoktatása
2018. február 14-én kezdődik – jelentkezni a plébánia honlapján
keresztül lehet.
Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron
hatodik alkalommal – családos nagytáborát. Helyszín: Szigetszentmárton, időpont: 2018. július 25-29. Sok szeretettel hívjuk és várjuk
a plébániánkra járó családokat! Lesz akadályverseny, lelki
programok, sport, vetélkedők, tábortűz és még sok egyéb.
Jelentkezés és információ: orszagutitabor@gmail.com.
A pasaréti ferences plébánia kiadásában a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve jelent meg a „Jézus és én - Eucharisztikus tapasztalatok” című kötet, amely a portán megvásárolható.

Plébániai programok 2018. január 14. – 2018. január 28.
Január 18-án, csütörtökön 19.00 órakor a Ferences Esték sorozat keretében „A teremtés megőrzése a ferences közösségek mindennapi életében” címmel P. Tokár
János tart előadást a plébánia 2. emeleti hittantermében. Minden érdeklődőt szeretettel vár az előadásra és az azt követő beszélgetésre a Ferences Világi Rend
Kapisztrán Szent János Közössége.
Január 19-én, pénteken szentségimádási napot tartunk a reggeli mise végétől az esti
zsolozsma kezdetéig, 17.30-ig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az Oltáriszentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
Január 21-28. között a keresztény egyházak egységéért imádkozunk az Ökumenikus
imanyolcad keretében.
Templomunkban 2018. január 28-án 17.30-kor lesz közös imádság, melyre
minden hívőt szeretettel várunk. Az imahét részletes programját lásd alább.

Liturgia
Szentmisék
Szentségimádás
Zsolozsma
Gyóntatás

hétfő-szombat 7.30 és 18.00
elsőpénteken 10.00-kor is
hétfő-péntek
a 18.00 szentmise után 19.00-ig
hétfő-péntek
7.00, 12.15, 17.35
hétfő-szombat 7.20-8.00, 17.30-18.30
elsőpénteken 9.30-10.30 is

vasárnap 6.30, 8.30, 10.00,
11.15, 12.30, 18.00, 19.30
minden hónap 3. péntekjén
egész nap
vasárnap 17.35
vasárnap 8.00-12.45
17.30-18.30 és 19.00-20.00

Plébániai ügyintézés
hétfő
Plébánia
iroda
Lelkipásztori
fogadóóra
Karitász
fogadóóra

8.30-11.00
17.00-18.30

kedd

szerda

csütörtök

8.30-11.00
16.30-18.00

péntek
8.30-11.00

16.30-18.00

16.00-17.30

16.00-17.30
15.30-17.00

10.30-12.00
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