
 

 
 

 
„Hallgasd meg imámat, 

Uram, 

kiáltásom jusson  

színed elé!” 

 
(Zsolt 102,2) 

 

XX. évfolyam 3. szám Évközi 5. vasárnap  2019. február 10. 

„Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam.” 
(1Kor 15,3) 

Sokféleképpen lehet látni az Urat: lá-
tomásban, mint Izajás próféta, csodatette-
inek megtapasztalásában, mint Péter 
apostol, és a Jézus Krisztus halálába és 
feltámadásába vetett hitben, mint Szent 
Pál által a korintusi hívek. 

Tévedés volna azt hinni, hogy ez az 
utóbbi látás halványabb és bizonytala-
nabb a másik kettőnél. Ellenkezőleg: tel-
jesebb és biztosabb. Izajás ugyanis csak 
néhány jellemző vonását ismeri meg lá-
tomásában az egészen más Istennek, s azt 
is csupán képben, szimbolikusan, mert 
ember másként föl nem foghatja. Péter az 
isteni hatalom jelét látja és tapasztalja a 
csodás halfogás eseményében, s őt is fé-
lelem fogja el társaival együtt, akárcsak 
Izajás prófétát, mert Jézusban az embert 
és a természetet végtelen fokban felülmú-
ló, transzcendens Istennel találkozott. 

De mi az apostoloktól ránk hagyomá-
nyozott húsvéti-pünkösdi hitben mérhe-
tetlenül többet tudunk meg Istenről. Tud-
juk, hogy Jézus személye az örök Igének, 

az Atya Egyszülöttjének személye, aki 
egylényegű az Atyaistennel, de valóságo-
san emberré lett értünk. Tudjuk, hogy 
meghalt bűneinkért, és engesztelő halálá-
val megszerezte számunkra a bűnbocsá-
natot. Tudjuk, hogy feltámadt, és ezzel 
megnyitotta nekünk a mennyek országát, 
ahol nemcsak lelkünkre, hanem emberi 
testünkre is örök élet vár. 

Nagyon sokat tudunk, s a Jézus Krisz-
tusba vetett hit Isten belső életének cso-
dálatos misztériumába is bepillantást en-
ged. Ez a minden látomásnál fönségesebb 
és igazibb ismeret a Szentháromság bol-
dog közösségéről az Egyház történelme 
folyamán mind teljesebben bontakozik ki 
és tárul föl előttünk. A kép egyre gazda-
gabb, színesebb és árnyaltabb lesz, ahogy 
tudós elmék zseniális megsejtései, szent 
misztikusok kegyelmi tapasztalatai új 
meg új részletekkel, megközelítésekkel 
egészítik ki. Ezt az ismeretet örököljük és 
adjuk tovább, hozzátéve a magunk belső 
látomását és tapasztalatát is. 

 



Mert nekünk is részünk van olykor 
olyasféle látomásban, mint Izajás prófé-
tának, és mi is időről időre megtapasztal-
juk életünkben Isten csodáit. De itt a föl-
dön nem láthatjuk őt tisztábban és telje-

sebben, mint abban a hitben, melyet az 
apostoloktól kezdve évszázadokon át ad-
tak tovább nekünk keresztény őseink. 

fr. Barsi Balázs ofm 

Plébániai programok – 2019. február 10. - március 9. 

• Február 13. szerda 10.00-12.00 – az Országúti Karitász farsangi teázásra és be-

szélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: szeretettel várjuk 
mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen talál-
koznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal. 

• Február 13. szerda 19.00 – Szerelmesek miséje: a Házasság Hete és Szent Valen-
tin, a szerelmesek védőszentje ünnepe kapcsán várjuk a szerelmes 
párokat, jegyeseket és házaspárokat közös imádságra. 

• Február 14. csütörtök 19.30 – a Házasság hete alkalmából a Házas 

esték sorozat keretében– Lothringer Éva SSS – Otthon lenni, ott-

honná lenni – avagy miként árulkodik lakásunk a családi kapcso-
latainkról? És mi változna meg közöttünk, ha egy széket arrébb tennénk? Egy csi-
petnyi környezetpszichológia, családi köntösben. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

• Február 15. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk. Kérjük, 
iratkozzanak fel az Oltáriszentség őrzésére a templomban, a középen megtalálha-
tó papíron vagy a honlapon keresztül. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csend-
ben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal! 

• Február 16. szombat – az Országúti és a Pasaréti Ferences Plébánia idén is meg-
rendezi hagyományosan közös Ferences Farsangi Bálját a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban. Szeretettel hívunk minden plébániánkra járó hívőt, családot, fia-
talt és idősebbet – akik hétről hétre közösen imádkozunk, most személyesebb ta-
lálkozásban tölthetünk együtt időt, kapcsolódhatunk ki. 
o 16.00 órától a Családok bálján jelmezverseny, a Kiskalász zenekar gyerek-

koncertje, tombola, arcfestés, kézműves foglalkozás,  
o 19.30-tól a Felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, táncház, borkóstoló, 

teaház, játékbarlang vár minden plébániai hívőt és családot. A részletes prog-
ram a honlapon, a szórólapokon és a falújságon is megtalálható. 

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

o Jegyek február 15-ig kedvezményes áron kaphatók a portán. 



• Február 24. vasárnap – a szentmiséken a ferences rend által fenntartott oktatá-

si-nevelési intézmények számára gyűjtünk: 
o A rendtartomány jelenleg 6 közoktatási intézménnyel rendel-

kezik (Szentendrei ill. Esztergomi Gimnázium és Kollégium, 
Szent Angéla Iskola, Testvérkék Óvoda, Autista Segítő Köz-
pont, Jászberényi Szakiskola és Gimnázium), valamint 3 fel-
sőoktatási intézmény fenntartója.  Diákjaink száma meghaladja a kétezer főt, 
világi munkatársainké a háromszáz főt - közülük sokan saját plébániáinkhoz 
tartoznak. Az adományokból az elmúlt években eszközök beszerzéséhez, kirán-
dulások létrejöttéhez, az alapműködéshez, nehéz sorsú gyermekek támogatá-
sához, tehetséggondozáshoz, felújítások, pályázatok előkészítéséhez tudtunk 
hozzájárulni. Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség, a keresztény hit, 
valamint a ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem 
utolsó sorban, mint új hivatások bölcsőjére - ezért is hálásan köszönjük min-
denki imádáságát, erkölcsi és anyagi támogatását. 

• Március 6. Hamvazószerda – szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor, a misék 
keretében hamvazás lesz. 

• Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor a plébániai csoportok vezetésével imádkozzuk 
a Keresztutat - minden hívőt szeretettel hívunk! 

• Március 9. szombat 9.00 – az elsőáldozó gyerekek első gyónása, március 10-én, 
vasárnap a 10.00 órás misén a kiválasztási szertartásuk lesz – imádkozzunk értük! 

• Március 9. szombat 17.00 – és minden hónap 2. szombatján – a kis-
gyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovis gyerekeket – és családja-
ikat várjuk ovis misére a templomba, hogy egyszerű liturgia kereté-
ben életkori adottságaiknak megfelelően ünnepeljük a köztünk és ve-
lünk élő Jézust. 

• Március 10. Nagyböjt 1. vasárnapja – minden szentmisén lesz hamvazás. 
• Március 10. vasárnap 16.30 – A Kapisztrán Kamarakórus Pergolesi: Stabat Ma-

ter című művét adja elő. 
• Március 15. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli 

mise végétől az esti szentségimádásig. Kérjük, iratkozzanak fel az Ol-
táriszentség őrzésére a templomban, a középen megtalálható papíron 
vagy a honlapon keresztül. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csend-
ben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal! 

• Március 17-én, vasárnap a 10.00 órás szentmise keretében - Szent József ünnepe 
kapcsán - megáldjuk az édesapákat. 

• Március 23. szombat – a Családok Jézusban közösség lelkinapot 
tart pároknak, akik hosszú ideje vágynak gyermekáldásra – infor-
máció és jelentkezés: gyermekrevagyva@gmail.com. 

• Március 24. vasárnap 10.00 – a szentmise keretében megáldjuk a 
gyermeket váró és a gyermeket váró családokat.  

 



Hírek, hirdetések 

• A plébániai iroda nyitvatartása némileg változott – lásd a lap alján. 
• Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron hetedik alka-

lommal – családos nagytáborát. Helyszín: Nagyvisnyó, 
időpont: 2019. július 31-augusztus 4. Sok szeretettel hívjuk 
és várjuk a plébániánkra járó családokat! A táborban aka-
dályverseny, lelki programok, sport, vetélkedők, tábortűz 
és még sok színes program várja a résztvevőket. Jelentke-
zés és információ: orszagutitabor@gmail.com. 

• Az éves egyházi hozzájárulást a szokott módokon – a honlapon 
egyszerű és biztonságos bankkártyás fizetéssel, csekken, átutalással 
vagy az irodában lehet rendezni. Egyben szeretettel kérjük a szemé-
lyi jövedelemadót fizető testvéreket, hogy idén se feledkezzenek 
meg a kétszer 1%-os rendelkező nyilatkozatokról. Fontos információ, hogy a 
„nullás” rendelkezés (nulla forint adóösszegről szóló) is számít, hiszen az állam a 
nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházak működéséhez. 
(Részletek a honlapon és a faliújságon.) Köszönjük! 

 

 

Liturgia 
 

 

Plébániai ügyintézés: 

A plébániai iroda ügyeleti ideje 2019. február 4-től némileg változott: 
 

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 harmadik pénte-

kén 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 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Plébánia 

iroda 

8.30-11.00  8.30-11.00  8.30-11.00 
 16.30-18.00  16.30-18.00  

Lelkipásztori 

fogadóóra 
16.00-17.15    16.00-17.30 

Karitász 

 fogadóóra 
 15.30-17.00   10.30-12.00 

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) 

 orszagut@ofm.hu *  orszagutiferencesek.hu *  facebook.com/orszagutiferencesek/ 
  Erste Bank: 11600006-00000000-67842472  


