„Tapsoljatok, nemzetek,
mindnyájan, *
ujjongjatok Istennek dicsérő szóval.”
(Zsolt 46)
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Ferenc pápa: Az Egyház a vonzó példákon keresztül növekszik
Brenner János boldoggá avatása kapcsán közöljük a pápa május 3-ai homíliáját
Homíliájában a Szentatya az egymást a hit esetében nem működik. Jól mondja
követő, egymásba fonódó nemzedékek XVI. Benedek: „Az Egyház nem
szerepéről szólt, akiket a
prozelitizmus, hanem vonzás
„szeretet illata vesz körül”.
révén gyarapodik.” A hitet így
Nemcsak szavak kellenek a
adják át, vonzással, vagyis
hitre neveléshez, hanem simotanúságtétellel. A tanúságtétel
gatás, gyengédség, sőt a saját
kíváncsiságot kelt a másik
nyelvünkön való beszéd –
ember szívében: ezt a kíváncsihangsúlyozta a pápa, majd szólt
ságot pedig a Szentlélek elkezdi
a családi betegápolók jelentős
munkálni az ember bensőjében.
szerepéről is a hit átadásában,
Az Egyház tehát vonzás,
akik
„második
anyaként”
vonzerő révén gyarapszik. A hit
vannak jelen a családban. A lényeg, hogy átadása tanúságtétellel történik, melynek
egyre többen vannak azok, akik átadják, legvégső formája a vértanúság. Amikor
gondosan közvetítik a hitet, és segítik megmutatkozik egy életnek a benső
gyarapodását.
összefüggése, kíváncsiságot ébreszt: „Ez
A hit átadásának legfontosabb eleme a az ember miért él így? Miért áll mások
szeretet – szögezte le a Szentatya. – Ez szolgálatába?” Ez a kíváncsiság az a mag,
után jön másodikként a tanúságtétel. A amit a Szentlélek aztán termőre fordít. A
tanúságtétel nem prozelitizmus, annál hit átadása igazzá tesz bennünket,
sokkal nagyobb dolog. Nem azt jelenti, ugyanakkor másokat is igazzá teszünk
hogy embereket keresünk egy futball- általa – zárta homíliáját Ferenc pápa.
csapat vagy egy kulturális kör számára. Ez
Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

Plébániai programok 2018. május 13. – 2018. szeptember 2.
Májusban a hétköznap esti szentmisék végén (hétfő-péntek) Lorettói litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát.
Május 13-án, a vasárnapi szentmiséken templomunk belső világításának felújítására gyűjtünk a szentmiséken. A munkák a nyáron esedékesek, melynek keretében – idén első ütemben – a szentély, ill. templomhajó régi reflektorait cseréljük
energiatakarékos és korszerű LED-es fényforrásokra, és cserére kerül a vezérlő
egység is. A munkák mintegy 6,2 mFt-ba kerülnek majd. Kérjük a testvérek nagylelkű adományait. Az adományokat átutalással is el lehet juttatni a plébánia
számlaszámára (információ a honlapon és Hírharangban). Köszönjük!
Május 13-án, vasárnap a 10.00 órai szentmise keretében köszöntjük jubiláns házaspárjainkat, majd bográcsos ebédre várjuk plébániánk híveit a kolostor udvarán.
Május 17-én, csütörtökön 19.00 órától az Új aratás közösség tart Pünkösdváró imaestet templomunkban.
Május 17-én, csütörtökön 19.00 órától folytatódik a Ferences esték sorozat a 2.
emeleti hittanteremben. Lengyel Donát atya tart előadást „Az élet szolgálata a
haldoklók között – beteglátogatás ferencesként” címmel.
Május 20-án, Pünkösdvasárnap a 11.15 órai szentmise keretében
Szikszay Leopold ferences atya mutatja be pappá szentelésének 25.
évfordulója alkalmából ezüstmiséjét.
Május 21-én, Pünkösdhétfőn a Főegyházmegye ismét megrendezi a Karizmák ünnepét a máriaremetei templom kertjében. Mindenkit szeretettel várnak!
Május 23-án, szerdán, 10-12 óra között az Országúti Karitász ismét teázásra és
beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: szeretettel
várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen
találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal.
Május 27-én, vasárnap a 10.00 órai szentmisében ünnepeljük elsőáldozóinkat –
imádkozzunk értük és családjaikért!
Május 27-én, vasárnap a 11.15 órai szentmisén Papp Tihamér ferences atya mutatja be pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából aranymiséjét.
Május 31-én, csütörtökön 19.00 órától az Új aratás közösség városmissziós imaestet tart templomunkban.
Június 1-8. között, Jézus Szentséges Szíve ünnepéig a hétköznap esti szentmisék
végén (hétfő-péntek) a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
Június 2-án, szombaton 17.00 órától Úrnapja előestéjén a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve szentségimádás lesz világszerte és templomunkban is. Együtt imádkozunk nemzetünk lelki megújulásáért határon innen és
túl, hogy az Oltáriszentségben velünk lévő Úr Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Szeretettel hívjuk plébániánk híveit, tartsanak velünk:
• a templomban csendes, meditatív szentségimádásra várjuk a híveket,
• a gyermekes családok számára az udvaron lesz interaktív szentségimádás.

Június 4., hétfőtől a nyári miserend szerint az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek, vasárnapokon a 12.30-as szentmise elmarad. Hétköznapokon a szentmise után 20.00 óráig csendes szentségimádást tartunk.
Június 10-én, vasárnap a 10.00 órás szentmise keretében Cserháti Ferenc püspök
atya szolgáltatja ki a bérmálás szentségét fiataljaink és felnőtt katekumeneink
számára – imádkozzunk értük!
Június 10-én, vasárnap keresztény filmek, kiadványok vására lesz a templom előtt.
Július 1. vasárnap – Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódóan – a perselyadományokat a világegyház támogatására továbbítjuk majd.
Augusztus 15-én, szerdán, Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony –
ünnepe, kötelező ünnepnap. Szentmisék 7.30, 10.00 és 19.00 órakor lesznek.
Augusztus 20-án, hétfőn, Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén szentmisék 7.30, 10.00 és 19.00 órakor lesznek. A Főegyházmegye szeretettel hívja a testvéreket a Szent István Bazilikához ünnepi szentmisére és a Szent
Jobb körmenetre.

Hírek, hirdetések
Plébániánk gyerekrajz pályázatot hirdet „Szent Ferenc a barátom”
címmel. Várjuk a kisebbek és nagyobbak alkotásait, maximum A3as méretben. Az elkészült képek hátuljára kérjük, írjátok rá a gyerek
nevét és az egyik szülő nevét és telefonszámát. Beadási határidő:
június 3. vasárnapig az irodában vagy a sekrestyében. A képekre a
közönség is szavazhat majd.
Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron
hatodik alkalommal – családos nagytáborát. Helyszín: Szigetszentmárton, időpont: 2018. július 25-29. 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.
Szeretettel buzdítjuk a testvéreket, hogy kérjék a miséző atyáktól a
szentmise felajánlását élő és elhunyt szeretteikért, fontos egyéni,
Istennek ajánlott kéréseikért, szándékaikért, hálaadásaikért, évfordulóikért (pl. házassági évforduló, születésnap, stb.) Miseszándékot a
sekrestyében misék előtt és után, napközben (nyitvatartási időben)
az irodában lehet kérni.
Plébániánkon minden csütörtökön megrendezésre kerül a
VeddEgyütt! Termelői Vásár, ahol online megrendeléssel
jó minőségű, hazai terméket vásárolni. Rendelés:
veddegyutt.hu, átvételi pont: Tamás Alajos Ház parkoló –
Budapest, Rómer Flóris u. 4. A forgalom 5%-át a kárpátaljai rászorulók étkeztetésére
továbbítjuk.

Szentségimádások templomunkban
Minden hónap 3. péntekén egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli
mise végétől az esti zsolozsmáig. Szeretettel várunk mindenkit, hogy
csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal! Kérjük azokat a testvéreket, akik vállalkoznak az Oltáriszentség őrzésére, iratkozzanak
fel a templom középen álló asztalkánál.
Május 18-a, péntek
Július 20-a, péntek
Június 15-e, péntek
Augusztus 17-e, péntek

Egyházzenei koncertek templomunkban
Május 12-én, szombat 16.00-kor Horváth Melinda koncertje.
Május 13-án, vasárnap 16.00-kor Bartl Erzsébet, a budapesti
Aelia Sabina A.M.I. orgonatanárának koncertje.
Június 3-án, vasárnap 16.30-kor Bódiss Tamás, a Kálvin téri református templom
orgonistája, a Zeneakadémia egyházzene tanszékének tanárának hangversenye.

Liturgia – NYÁRI MISEREND – 2018.06.04-től 2018.09.02-ig
Szentmisék
Szentségimádás
Zsolozsma
Gyóntatás

hétfő-szombat 7.30 és 19.00
elsőpénteken 10.00-kor is
hétfő-péntek
a 19.00 szentmise után 20.00-ig
hétfő-péntek
7.00, 12.15, 18.35
hétfő-szombat 7.20-8.00 és 18.30-19.30
elsőpénteken 9.30-10.30 is

vasárnap 6.30, 8.30, 10.00,
11.15, 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 – NYÁRI REND – 2018.06.04-től 2018.09.02-ig
(a nyári programok miatt módosulhatnak egyes időpontok – érdeklődni az irodán lehet)
hétfő
Plébánia
iroda
Lelkipásztori
fogadóóra
Karitász
fogadóóra

kedd

9.00-11.00

szerda

csütörtök

9.00-11.00
17.00-18.30

péntek
9.00-11.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30
a faliújságon jelzett időpontokban
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