
 

 
 

 
„Midőn segítségül hívta-

lak, * meghallgattál en-

gem, igazságom Istene.” 
 

(Zsolt 4) 
 

XIX. évfolyam 6. szám Húsvét 3. vasárnapja  2018. április 15. 

A feltámadott Krisztus megmutatja a remény ösvényeit 

Részletek Ferenc pápa húsvéti Urbi et Orbi üzenetéből

Kedves Testvéreim, boldog húsvétot! 
Jézus Krisztus, az Atya irgal-

masságának a megtestesülése, 
szeretetből halt meg a kereszten és 
szeretetből támadt fel. Ezért ma így 
kiáltunk: Jézus az Úr! 

Feltámadása teljességgel 
megvalósítja a zsoltár próféciáját: 
Isten irgalmassága örökkévaló, 
szeretete mindörökre megmarad, 
soha nem hal meg. Teljesen bízha-
tunk Benne, és hálát adunk neki, 
mert leszállt értünk a mélység, az 
abisszus legmélyére. 

Az emberiség lelki és erkölcsi 
örvényeivel, a szívekben feltáruló, gyű-
löletet és halált előidéző ürességekkel 
szemközt csakis a végtelen irgalom 
nyújthat nekünk üdvöt. Csakis Isten ké-
pes betölteni szeretetével ezeket az üres-
ségeket, ezeket a mélységeket, és lehető-
vé tenni számunkra, hogy ne süllyedjünk 
alá, hanem együtt folytassuk utunkat a 

szabadság és az élet Földje felé. 
Húsvét örömteli híradása ez: 

Jézus, akit keresztre feszítettek, 
nincsen itt, feltámadt (vö. Mt 
28,5–6). Ez nyújtja nekünk azt a 
vigasztaló bizonyosságot, hogy 
a halál szakadéka fölött áthalad-
tunk, és ezzel a mélységgel 
együtt legyőzetett a gyász, a 
siralom és a fájdalom (vö. Jel 
21,4). […] 

Az Úr Jézus, a mi Békénk 
(Ef 2,14), aki feltámadva 
legyőzte a rosszat és a bűnt, 

adjon ösztönzést húsvétnak ezen az 
ünnepén, hogy közel legyünk a ter-
rorizmus áldozataihoz. A terrorizmus az 
erőszak vak és vad formája, amely szün-
telenül ártatlan vért ont ki a világ eltérő 
részein, ahogyan az megtörtént nemrégi-
ben a belgiumi, törökországi, nigériai, 
csádi, kameruni és elefántcsontparti me-
rényleteknél. Az Úr Jézus vezesse el jó 

 



kimenetelhez a remény kovászait, a bé-
kére nyíló kilátásokat Afrikában […] 

A hitükért és Krisztus nevéhez való 
hűségükért üldözött testvéreinkkel együtt, 
szemközt a rosszal, amely úgy tűnik, 
kitölti számos ember életének java részét, 
halljuk meg újra az Úr vigasztaló szavát: 
„Ne féljetek! Én legyőztem a világot!” 
(Jn 16,33). Ma van ennek a győzelemnek 
a ragyogó napja, mivel Krisztus letiporta 
a halált, és feltámadásával újra 
felragyogtatta az életet és a halha-
tatlanságot (vö. 2Tim 1,10). […] 

Mindazoknak, akik elvesztették tár-

sadalmainkban a reményt és az életörö-
met, az elgyengült időseknek, akik ma-
gányukban érzik, hogy elhagyja erejük, a 
fiataloknak, akik úgy vélik, nincs jövő-
jük, mindenkinek üzenem még egyszer a 
Feltámadott szavait: „Íme, én mindent 
újjá alkotok... Aki szomjazik, annak in-
gyen adok vizet az élet forrásából” (Jel 
21,5–6). Jézusnak ez a támaszt nyújtó ü-
zenete segítsen mindannyiunknak, hogy 
nagyobb bátorsággal induljunk el az Is-
tennel és a testvéreinkkel való kiengesz-
telődés útjainak a felépítésére. 

Fordította: Török Csaba 
Forrás: Magyar Kurír

 

 

A húsvéti öröm útja – a feltámadt Jézus nyomában  

Hívjuk plébániánk családjait, kicsiket és nagyokat, hogy egy erdei 
sétán együtt járjuk végig és elevenítsük fel Jézus feltámadásának 
eseményeit a keresztút mintájára. Ünnepeljünk, imádkozzunk és ját-
szunk együtt! Találkozó: május 5-én, 9.30-kor a 11-es busz Nagybá-
nyai úti végállomásánál, visszaérkezés: 13.00 óra körül ugyanoda. 
Információ: hajkrisz@gmail.com  

Szeretettel várnak a szervezők: Gödölle Matyi és Kriszti, Zalán testvér 
 

 

Jubiláns házaspárok köszöntése és bográcsos ebéd 
Idén is szeretettel imádkozunk jubiláns házaspárjainkért: má-

jus 13-án, vasárnap a 10.00 órai szentmise keretében köszöntjük 
őket, majd közös bográcsos ebédre várjuk plébániánk híveit. Az 
ebédre regisztrálni a sekrestyében április 22-től lehet a részvételi 
díj befizetésével. Kérjük, hogy akik az idei évben házasságuk ke-
rek évfordulóját ünneplik, május 10-ig jelentkezzenek a sekrestyé-

ben, az irodában vagy az iroda email címén adataik megadásával. 
 

Házasságrendezési konzultációs lehetőség – ismét 

Több hívő számára okoz gondot, hogy miután első, templomban megkötött házassá-
guk tönkrement, bár később új, jól működő családot hoztak létre, korábbi egyházilag 
érvényes házasságuk miatt nem tudnak szentségekhez, szentáldozáshoz és szentgyó-
náshoz járulni. Számukra az Egyház lehetőséget kínál azzal, hogy egy egyházjogi 
eljárás keretében megvizsgálja korábbi szentségi házasságuk érvényességét, és 
amennyiben bebizonyosodik, hivatalosan is kimondja annak érvénytelenségét.  

Plébániánkon Dudás Zoltán állandó diakónus, egyházjogász, ajánlja fel segítsé-
gét mindazoknak, akik szeretnének élni ezen eljárással, majd jelenlegi kapcsolatuk 



egyházjogi rendezésével. Május 17-én, csütörtökön és május 23-án, szerdán 17.00 
óra után ismét szeretettel várja az érdeklődőket. Az időpont előzetes egyeztetése 
emailben – szocialisreflex@gmail.com – szükséges a torlódások elkerülése végett. 
 

 

Pünkösdi Ferences Férfizarándoklat 
Idén is szeretettel várjuk plébániánk férfitagjait – ifjakat, apákat és fia-

ikat – 2018. május 19-20-án a szécsényi ferences plébánia pünkösdi gya-
logos férfizarándoklatába való bekapcsolódásra. Útvonal: Szécsény-
Szentkút-Szécsény, kb. 2x25 km. Információ: tomorypal@gmail.com, 20-
823-4643. Jelentkezés: 2018. április 30-ig 2000 Ft előleg befizetésével (névvel és 
telefonszámmal ellátott borítékban a plébánia portáján Tömöry Pál nevére).  
 

 

Gyermekrajz pályázat 
Plébániánk gyerekrajz pályázatot hirdet „Szent Ferenc a barátom” címmel. 

Várjuk a kisebbek és nagyobbak alkotásait, maximum A3-as méretben. Az elkészült 
képek hátuljára kérjük, írjátok rá a gyerek nevét és az egyik szülő nevét és telefon-
számát. Beadási határidő: június 3. vasárnapig az irodában vagy a sekrestyében. A 
képekre a közönség is szavazhat majd. Részletek később. 
 

Országúti Családos Tábor 
Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron hatodik alka-

lommal – családos nagytáborát. Helyszín: Szigetszentmárton, időpont: 2018. július 
25-29. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó családokat! Lesz akadály-
verseny, lelki programok, sport, vetélkedők, tábortűz és még sok egyéb. Jelentkezés 
és információ: orszagutitabor@gmail.com. 
 

Plébániai programok 2018. április 15. – 2018. május 13. 
Április 15-én, vasárnap 16.30-kor Kántor Zsolt, a pusztaszabolcsi templom és mű-

emlék barokk orgona orgonistája ad koncertet templomunkban. 
Április 19-én, csütörtökön 19.00 órától a Ferences esték sorozat keretében Hidász 

Ferenc atya „Gondolatok Szedő Dénes ferences atya életművéből merítve” 
címmel tart előadást a 2. emeleti hittanteremben. 

Április 20-án, pénteken szentségimádási napot tartunk a reggeli mise 
végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. Kérjük a testvéreket, irat-
kozzanak fel az Oltáriszentség őrzésére a templomban. Mindenkit 
szeretettel várunk, hogy csendben időzzék az Eucharisztiában jelen 
lévő Jézussal! 

Április 22-én, vasárnap a hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért 
imádkozunk és a ferences növendékképzés támogatására gyűjtünk a szentmiséken. 

Április 26-án, csütörtökön 19.30-kor a Házas esték sorozat keretében Lothringer 
Éva SSS És lesznek ketten egy?! azaz Egység és szabadság a házasságban cím-
mel tart előadást és beszélgetést a 2. emeleti hittanteremben. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 



Április 27-én, pénteken 19.00 órakor köszöntjük dr. Gorove László és Nényei Gábor 
állandó diakónusainkat szentelésük 25. évfordulója alkalmából. Az ünnepi 
szentmisét Varga László püspök atya mutatja be, majd agapéra várjuk a testvére-
ket a kolostor udvarán. 

Május 5-én, szombaton a Húsvéti öröm útját imádkozzuk családjainkkal. Találkozó: 
9.30-kor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál, visszaérkezés: 13.00 óra kö-
rül ugyanoda. Információ: hajkrisz@gmail.com – Részletek: lásd külön írásunkat. 

Május 5-én, szombaton 19.00 órától – az esti mise után – az avignoni 
(Franciaország) Chouer Homilius ad hangversenyt templomunkban. 

Május 6-án, vasárnap a 10.00 órás szentmise után cserkészeink közös 
játékra hívják a gyerekeket és a szülőket. 

Május 6-án, vasárnap 16.30-kor Nagy Péter, a szegedi dóm orgonistája 
ad koncertet templomunkban.  

Május 12-én, szombaton 16.00-kor Horváth Melinda tart hangversenyt. 
Május 13-án, a vasárnapi szentmiséken templomunk belső világításának felújítá-

sára gyűjtünk a szentmiséken. Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását! 
Május 13-án, vasárnap a 10.00 órai szentmise keretében jubiláns há-

zaspárjainkért imádkozunk, majd közös bográcsos ebédre várjuk 
plébániánk híveit a kolostor udvarán A további részleteket a szentmi-
séken hirdetjük majd. 

Május 13-án, vasárnap 16.00-kor Bartl Erzsébet, a budapesti Aelia Sabina A.M.I. 
orgonatanára ad koncertet templomunkban. 

Május 17-én, csütörtökön 19.00 órától az Új aratás közösség tart Pünkösdváró ima-

estet templomunkban. 
Május 17-én, csütörtökön 19.00 órától folytatódik a Ferences esték soro-

zat a 2. emeleti hittanteremben.  
Május 18-án, pénteken szentségimádási napot tartunk a reggeli mise 

végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. Kérjük a testvéreket, irat-
kozzanak fel az Oltáriszentség őrzésére a templomban.  

Május 20-án, vasárnap a 11.15 órai szentmise keretében Szikszay Leopold ferences 
atya mutatja be pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából ezüstmiséjét. 

Május 19-20-án – Ferences Férfizarándoklat, Szécsény-Szentkút-Szécsény: gyalo-
gos zarándoklat ifjaknak, férfiaknak, apáknak, és fiaiknak. Információ: 
tomorypal@gmail.com vagy 20-823-4643. Jelentkezés: 2018. április 30-ig 2000 
Ft előleg befizetésével (névvel és telefonszámmal ellátott borítékban a plébánia 
portáján Tömöry Pál nevére). Indulás: május 18-án, pénteken 18.00 órakor a ko-
lostor udvaráról személyautókkal Szécsénybe; érkezés: vasárnap éjjel. 

A Budapest Országúti Szent István első Vértanú Plébánia lapja 
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