
 

 

 

„Áldjad, lelkem, az Urat,  

és egész bensőm  

dicsérje szent nevét! 

Áldjad, lelkem, az Urat,  

és ne feledd,  

mennyi jót tett veled!” 
 

(Zsolt 103,1-2) 

 

XX. évfolyam 2. szám Évközi 1. vasárnap  2019. január 12. 

 Ökumené a gyakorlatban, egységtörekvések napjainkban  

Az ökumenikus imahét évről évre 
visszatérő januári rendezvény a keresz-
tények között. A kereszté-
nyek egységét imádsággal 
előmozdító szándék már 
több mint százéves múltra 
tekint vissza. 

A közös fohászkodás 
egyhetes programja Jézus 
utolsó vacsorai kérésének 
teljesítésére 1908-ban in-
dult útjára. A protestáns kezdeménye-
zéshez hamarosan katolikusok is csatla-
koztak. Róma kezdetben bizalmatlanul 
tekintett az „összkeresztény” törekvé-
sekre, ám a lelki ökumenizmus elé nem 
állított akadályt. Mind nemzetközi, mind 
magyar viszonylatban először a bencé-
sek érezték fontosnak a közös hit mellet-
ti kiállás szükségességét, és ezt követően 
jöttek létre ökumenikus csoportok, le-
vélváltások, programok és közösségek. 

Magyarországon Kelemen Krizosz-
tom (1884–1950) pannonhalmi főapát 
levelezett Ravasz László és Révész Imre 
püspökökkel, és ahhoz az egységkereső 

körhöz tartozott, melynek Kapi Béla és 
Raffay Sándor evangélikus püspökök is 

a tagjai voltak. Szoros kap-
csolatban állt velük König 
Kelemen ferences szerze-
tes, aki 1943-tól havi rend-
szerességgel adta ki Az 
Egység Útja című folyóira-
tot a katolikus és protestáns 
hívek közeledésének elő-
mozdítására. 

A magyar és nemzetközi viszonylat-
ban döntő fordulatot az 1962-ben elkez-
dődött II. vatikáni zsinat hozta meg, 
amely kidolgozta az ökumenizmus kato-
likus alapelveit. A lelki közösség, az 
ima, a bibliaolvasás és a testvéri együtt-
lét szintjén az óhajtott egység már való-
ságosan is megtapasztalható volt. 

A keresztény templomok megnyitot-
ták ajtajaikat a más felekezetű hívők 
előtt, és az Úr szaváról való elmélkedés-
ben és a közös tanúságtételben kifejező-
dött az egyházak őszinte törekvése a 
„legyenek mindnyájan egy” krisztusi 
végakarat megvalósítására. A keresztény 

 



egyházak számára a végső cél természe-
tesen a teljes egység, legfőképpen az 
eucharisztikus közösség elérése. A jelen-
legi ökumenikus fáradozások közép-
pontjában elsősorban olyan tételek áll-
nak (a péteri tisztség, a szentmise, a 
szentek tisztelete és így tovább), melyek 
több évszázadon keresztül megosztották 
az egyházakat, de a párbeszéd, a közös 
bibliai és teológiai munka segítségével 
sok előrelépés történt. Az elmúlt évtize-
dekben olyan eredmények születtek, 
mint például az 1999-ben megjelent kö-
zös nyilatkozat a megigazulásról, vagy 
magyar nyelven a hitvallás és a Mi-
atyánk ökumenikus fordítása. Az új 
ökumenikus házasságkötési szertartási 
rend még inkább megteremti annak lehe-
tőségét, hogy valamennyi Krisztus-hívő 
a legszélesebb körben és természetes-
séggel fogadja az egység megélésének 
konkrét formáit. 

A felgyorsult világ az egyházak köze-
ledését is sürgeti, de a keresztények célja 
nem lehet más, mint a Szentlélek segítsé-
gével Krisztus eredeti szándékának meg-
valósítása. Ehhez azonban idő kell, és 
lehet, hogy emiatt sokan türelmetlenek és 
csalódottak, de az egységet nem emberi 
erőfeszítés, hanem egyedül Isten fogja 
létrehozni. Szent II. János Pál pápa arról 
tett tanúságot, hogy sohasem a saját 
képmásunkra kell formálni a másikat, 
hanem bűnbánattartó és alázatos magatar-
tással szükséges kiépíteni azt a bizalmi 
légkört, amelyben a lelki, erkölcsi és teo-
lógiai szempontok egységes üzenetté 
formálódnak. Csak Isten szavához való 
hűséggel szolgálhatjuk az ő ügyét a vi-
lágban, ezért kell imádkoznunk és kér-
nünk a Szentlelket, hogy töltse el szívün-
ket: „valóban alakuljunk át Krisztus győ-
zelme által” (1Kor 15,51–58).  

Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Karának dékánja 

Plébániai programok – 2019. január 12.- február 9. 

 Január 12. szombat 18.00 – a szentmisén a Szent Angéla Kórus énekel, majd a 
mise után kis koncertet ad és a kárpátaljai, nagyszőlősi Szent József Magyar 
Nyelvű Óvoda és Bölcsőde javára gyűjt adományokat. 

 Január 16. szerda 19.30 – az autista gyerekek támogatására rendezett Ferences 
Jótékonysági Est keretében Balázs János és zenésztársai lépnek föl a Zeneaka-
démián. A népszerű klasszikus kompozíciók, Chopin, Fauré, Liszt vagy épp 
Gershwin szerzeményei, valamint több Vukán-darab társaságában a jazznek és ál-
tala az improvizációnak is főszerep jut majd a programban. Az autizmussal élők 
javára megrendezett est két védnöke dr. Herczegh Anita, a köztársasági elnök fe-
lesége és dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz. Részle-
tek a Zeneakadémia honlapján, jegyek a Zeneakadémián kaphatók. 

 Január 18. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli 
mise végétől az esti zsolozsmáig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az Oltári-
szentség őrzésére a templomban megtalálható papíron vagy a honlapon keresztül. 
Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lé-
vő Jézussal! 

 Január 20-27. között – a keresztény egyházak egységéért imádkozunk az Öku-
menikus imanyolcad keretében. Templomunkban 2019. január 20-án 17.30-kor 
lesz közös imádság, melyre minden hívőt szeretettel várunk. 

o A környékbeli templomokban tartandó közös imádságok helye és időpontja: 



- 2019.01.20. 17.30 - Országúti Ferences Templom - igét hirdet: Vigassy Mihály 
rk. plébános 

- 2019.01.21. 17.30 - Mátyás templom - Szabó András ev. esperes 
- 2019.01.22. 17.30 - Tabáni templom - Illés Dávid ref. esperes 
- 2019.01.23. 17.30 - Szt. Anna templom - dr. Fabinyi Tamás ev. elnök-püspök 
- 2019.01.24. 17.30 - Szilágyi Dezső téri református templom - Nagy Sándor káplán 
- 2019.01.25. 17.30 - Alsóvárosi kapucinus templom - Bence Imre ev. lelkész 
- 2019.01.26. 17.30 - Krisztinavárosi templom - P. Marco Faccioli kapucinus atya 
- 2019.01.27. 17.30 - Bécsi kapu téri evangélikus templom - Csűry István ref. püspök 

 Február 2. szombat 18.00 – Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napján, a Megszentelt élet ünnepén 17.30-kor a környékbeli 
szerzetesközösségekkel közösen imádkozzuk a zsolozsmát, 
majd a 18.00 órai szentmise keretében áldjuk meg a gyertyá-
kat – kérjük a testvéreket, hogy gyertyát (és cseppfogót) hoz-
zanak magukkal – és adunk hálát a szerzetesi hivatás kegyel-
méért. Szeretettel hívjuk a testvéreket közös ünnepünkre! 

 Február 3. vasárnap – Szent Balázs püspök ünnepe alkalmából 
a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket. 

 Február 6. 19.30 – a plébániai jegyesoktatás kezdete - imádkozzunk a házasságra 
készülő jegyesekért! 

 Február 9. szombat 17.00 – és minden hónap 2. szombatján – a kisgyermekeket – 
karonülőket, totyogókat, ovis gyerekeket – és családjaikat várjuk ovis misére a 
templomba, hogy egyszerű liturgia keretében életkori adottságaiknak megfelelően 
ünnepeljük a köztünk és velünk élő Jézust. 

 Február 13. 19.00 – Szerelmesek miséje: hagyományosan a Házasság Hete és 
Szent Valentin, a szerelmesek védőszentje ünnepe kapcsán várjuk a szerelmes 
párokat, jegyeseket és házaspárokat közös imádságra. 

 Február 16. szombat – az Országúti és a Pasaréti 
Ferences Plébánia idén is megrendezi hagyomá-
nyosan közös Ferences Farsangi Bálját a Mó-
ricz Zsigmond Gimnáziumban. Szeretettel hívunk 
minden plébániánkra járó hívőt, családot, fiatalt 
és idősebbet – akik hétről hétre közösen imádko-
zunk, most személyesebb találkozásban tölthe-
tünk együtt időt, kapcsolódhatunk ki. 

o 16.00 órától a Családok bálján jelmezverseny, a Kiskalász zenekar gye-
rekkoncertje, tombola, arcfestés, kézműves foglalkozás,  

o 19.30-tól a Felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, táncház, borkósto-
ló, teaház, játékbarlang vár minden plébániai hívőt és családot. A részletes 
program a honlapon, a szórólapokon és a falújságon is megtalálható. 

o A családos farsangra egy-egy tálca süteményt köszönettel fogadunk. A 
tombolához értékes és újszerű tárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk – 
ezeket a plébánián lehet leadni 2019. február 11-ig. 

o Jegyek február 15-ig a tavalyi, kedvezményes áron már kaphatók a portán 
(majd a helyszínen felárral). 



Hírek, hirdetések 
 Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából január 20-án 11.00 

órakor a margitszigeti szabadtéri oltárnál Dr. Erdő Péter bíboros atya 
mutat be szentmisét. Mindenkit szeretettel várnak. 

 A házasságra készülő párok, akik 2019-ben templomunkban sze-
retnének házasságot kötni, mielőbb személyesen jelentkezzenek a 
plébánián lelkipásztorainknál. 

 Miseszándékokat a szentmisék előtt és után a sekrestyében, hivatali időben az 
irodán lehet előjegyezni. Szeretettel buzdítjuk a testvéreket, hogy kérjék a miséző 
atyáktól a szentmise felajánlását élő és elhunyt szeretteikért, fontos egyéni, Isten-
nek ajánlott kéréseikért, szándékaikért, hálaadásaikért, évfordulóikért (pl. házas-
sági évforduló, születésnap, stb.) 

 Az éves egyházi hozzájárulást a szokott módokon – a honlapon egy-
szerű és biztonságos bankkártyás fizetéssel, csekken, átutalással vagy 
az irodában lehet rendezni. Egyben szeretettel kérjük a személyi jöve-
delemadót fizető testvéreket, hogy idén se feledkezzenek meg a két-
szer 1%-os rendelkező nyilatkozatokról. Fontos információ, hogy a „nullás” ren-
delkezés (nulla forint adóösszegről szóló) is számít, hiszen az állam a nyilatkozók 
számának arányában ad kiegészítést az egyházak működéséhez. (Részletek a hon-
lapon és a faliújságon.) Köszönjük! 

 Plébániánkon minden csütörtökön megrendezésre kerül 
a VeddEgyütt! Termelői Vásár, ahol online megren-
deléssel jó minőségű, hazai terméket vásárolni. Rende-
lés: veddegyutt.hu, átvételi pont: Tamás Alajos Ház 

parkoló – Budapest, Rómer Flóris u. 4. A forgalom 5%-át a kárpátaljai rászoru-
lók étkeztetésére továbbítjuk. 

 A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését 
várja. A soron következő képzés 2019. február 9-én indul. A képzésre jelentkezni 
a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra 
között január végéig.  

 

Liturgia 
 

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 

A Budapest Országúti Szent István első Vértanú Plébánia lapja 
Megjelenik havonta 700 példányban. Felelős kiadó: fr. Lendvai Zalán ofm plébános 
 1024 Budapest, Margit krt. 23.  212-5628 (porta) és 315-0944 (plébánia - irodai időben) 
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