,,Nagy dolgokat művelt
velük az Úr!”
(Zsolt 125,2)

XX. évfolyam 5. szám

Nagyböjt 5. vasárnapja

2019. április 7.

„Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges!” (Kiv 15,1)
Az evangélium kinyilatkoztatta nekünk az ősi előképek beteljesülését: halálával és föltámadásával Krisztus megszabadította az embert a
radikális szolgaságtól, ami a bűn
szolgasága, és megnyitotta számára az utat az igazi Ígéret földjére, az Isten Országába, amely az
igazság, a szeretet és a béke országa. Ez az „exodus” mindenekelőtt
az ember bensőjében megy végbe,
és a Szentlélekben való újjászületésben
áll. Ez pedig a keresztség hatása, amelyet
Krisztus éppen a húsvéti misztériumban
ajándékozott nekünk. A régi ember helyet
enged az új embernek; a korábbi élet a
hátunk mögött, egy új életet élhetünk.
Ám ez a lelki értelemben vett „exodus” a
teljes szabadulásnak az alapelve, amely
képes minden emberi dimenziót megújítani, a személyeset és a társadalmit egyaránt.
Húsvét az emberiség valódi megmenekülése! Ha Krisztus nem ontotta volna
ki a vérét értünk, nem lenne semmiféle
reményünk, a mi sorsunk és az egész vi-

lágé elkerülhetetlenül a halál lenne. De
Húsvét megfordította ezt az irányt: Krisztus föltámadása egy új teremtés, amint az ojtás az egész növényt helyreállítja. Olyan esemény, amely mélységesen megváltoztatta a történelem irányát, átbillentve a jó, az élet, a megbocsátás
oldalára. Szabadok vagyunk, megszabadultunk! Ezért örvendünk hát szívünk mélyéből: „Daloljunk az Úrnak,
mert fölséges és dicsőséges!”
A Húsvét nem valami mágia műve.
Ahogyan a zsidók a Vörös tengeren túl
pusztaságot találtak, úgy az Egyház is a
Föltámadás után mindig a történelmet
találja, annak örömeivel és reményeivel,
fájdalmaival és aggodalmaival. A történelem megváltozott, az új és örök szövetség
jelét viseli magán és valóban nyitott a
jövőre. Ezért a reményben megszabadítva
folytassuk zarándok utunkat, szívünkben
hordozva az ősi és mindig új éneket:
„Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és
dicsőséges!”
XVI. Benedek pápa

Plébániai programok















 Április 5-6-7., péntek-szombat-vasárnap 18.00 – az esti szentmisék keretében Zatykó László ferences atya tart nagyböjti lelkigyakorlatos beszédeket. A szombat esti misében a betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatására is sor kerül.
Április 7. vasárnap – a szentmisék keretében a szentföldi keresztények segítésére gyűjtünk.
Április 7. vasárnap 11.00-12.30 – az Országúti Karitász gyerekruha és játék
börzét szervez a családos mise után a plébánia hittantermében, ahol a használt,
de még jó állapotú, tiszta holmik ingyen cserélhetnek gazdát. A megmaradt ruhákat budapesti, illetve vidéki rászorulókhoz, szociális intézményekhez juttatjuk el.
(Csak gyermekruhát és játékot fogadunk!)
Április 13. szombat 9.00 – a templom ünnepi nagytakarításában szeretettel
kérjük és várjuk a testvérek segítségét! Takarítóeszközöket, takarítószereket, kérjük, hozzon magával, aki tud. Minden jószándékú segítőt szeretettel várunk!
Április 13. szombat 16.30-20.00 – ifjúsági kiengesztelődési imaest a Boanergésszel: nagyböjti elmélkedés, szentmise, gyónási alkalom és szentségimádás a
hittanteremben és a templomban. Szeretettel hívunk mindenkit!
Április 13. szombat 17.00 – a kisgyermekeket – karonülőket,
totyogókat, ovis gyerekeket – és családjaikat várjuk ovis misére
a templomba.
Április 14. Virágvasárnap 9.45 – barkaszentelés és körmenet
(a 10.00 órás szentmise kezdetén) – gyülekezés az udvaron, barkát vagy virágos ágat hozzunk magunkkal!
Április 17. Nagyszerda 19.00 – J. Haydn: Megváltónk hét szava a kereszten
című művét adja elő a Kruppa vonósnégyes, P. Szoliva Gábriel elmélkedéseivel.
Április 21. Húsvétvasárnap 18.00 – a szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus
énekel.
Április 26. péntek 18.30 – a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában kerül megrendezésre a XX. Musica Sacra Civitatis fesztivál, a kerületi egyház kórusok
hangversenye. A belépés díjtalan.
Április 28. vasárnap 16.30 – Kalocsay Károly orgonaművész hangversenye.
 Májusban a hétköznap esti szentmisék végén (hétfő-péntek) Lorettói
litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát.
 Május 5. vasárnap 10.00 – a családos misében lesz az idei elsőáldozás. Imádkozzunk értük és családjaikért!
 Május 11. szombat 17.00 – a kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovis gyerekeket – és családjaikat várjuk ovis misére a templomba.
Május 12. vasárnap – a hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért
imádkozunk és a ferences növendékképzés támogatására gyűjtünk a szentmiséken.

 Május 17. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk. Mindenkit
szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
 Május 19. vasárnap 10.00 – a szentmise keretében jubiláns házaspárjainkért
imádkozunk, majd közös bográcsos ebédre várjuk plébániánk híveit a kolostor
udvarán A további részleteket a szentmiséken hirdetjük majd.

Rajzpályázat gyerekeknek
Idén is meghirdetjük a gyerekrajz pályázatot, „Találkozás a feltámadt Jézussal” címmel. Ovisok és iskolások rajzait várjuk, mely
készülhet festékkel, filccel, szénnel, akvarellel maximum A3-as méretben. Beadási határidő: Nagypéntek (2019.04.19). Eredményhirdetés április 28-án a 10.00 mise végén. Várjuk a színes alkotásokat!

Idősek és kisgyermekesek figyelmébe
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton a kisgyermekesek számára
idén is lesz lehetőség kivetítő segítségével bekapcsolódni a szertartásokba, imádságokba, a 2. emeleti hittanteremben.
A betegségük vagy kisgyermekeik miatt távol maradni kényszerülő hívek számára
idén is online internetes közvetítést tervezünk a honlapon keresztül.

Elsőáldozás 2020
Szeretettel kérjük a szülőket, akiknek gyermeke 2020-ban elsőáldozáshoz járul, hogy
május 1-jéig jelezzék részvételi szándékukat a felkészülésben a plébánia email címén.

Pünkösdi Ferences Férfizarándoklat
Idén is szeretettel várjuk plébániánk férfitagjait – ifjakat, apákat és fiaikat
– 2019. június 8-9-én a szécsényi ferences plébánia pünkösdi gyalogos
férfizarándoklatába való bekapcsolódásra. Útvonal: Szécsény-SzentkútSzécsény, kb. 2x25 km. Információ: tomorypal@gmail.com, 20-823-4643.
Jelentkezés: 2019. május 5-ig 2000 Ft előleg befizetésével (névvel és
telefonszámmal ellátott borítékban a plébánia portáján Tömöry Pál nevére).

Országúti Családos Tábor – 2019
Plébániánk nyáron – hetedik alkalommal – újra megrendezi családos nagytáborát.
Helyszín: Nagyvisnyó, időpont: 2019. július 31.-augusztus 4. Szeretettel hívjuk és
várjuk a plébániánkra járó családokat! Jelentkezés és információ a honlapon.

Kis figyelemmel sok jót tehetünk – 2x1%
Szeretettel kérjük a személyi jövedelemadót fizető testvéreket, hogy
adóbevallásukban idén se feledkezzenek meg a kétszer 1%-os rendelkező nyilatkozatokról. Köszönjük!
 Az első százalékra a Magyar Katolikus Egyházat jelöljük meg: technikai szám: 0011
 A második százalékra a következő alapítványok egyikét javasoljuk:
o Ferences Alapítvány - adószáma: 18209778-1-41
o Szent Angéla Alapítvány - adószáma: 18044311-1-41

Templomunk húsvéti mise és gyóntatási rendje
 Április 12-13., péntek-szombat
o szentmisék 7.30, 18.00
o gyóntatás 7.20-8.00, 16.30-19.30
 Április 14., Virágvasárnap
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
o 9.45 barkaszentelés és körmenet (a 10.00 órás mise kezdetén)
– gyülekezés az udvaron, barkát vagy virágos ágat hozzunk
magunkkal
 Április 15-17., Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda
o szentmisék 7.30 és 18.00
o gyóntatás 7.20-12.00, 16.30-19.30
 Április 18., Nagycsütörtök
o lamentáció 7.30, zsolozsma 12.15
o gyóntatás 7.30-12.00, 16.00-19.00
o Ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére 18.00 órakor
o utána virrasztás
 Április 19., Nagypéntek
o lamentáció 7.30, zsolozsma 12.15
o gyóntatás 7.30-12.00, 15.00-19.00
o a keresztutat 15.00 órakor imádkozzuk
o Az Úr szenvedésének ünneplése 18.00 órakor
 Április 20., Nagyszombat
o lamentáció 7.30, zsolozsma 12.15
o gyóntatás 7.30-12.00, 16.00-20.00 között
o a szentsírnál egész nap imádkozva készülünk az ünnepre
o a feltámadást ünneplő Húsvéti vigília és szentmise 20.00
órakor kezdődik – gyülekezés az udvaron, gyertyát és cseppfogót hozzunk
magunkkal, – a mise után ünnepi körmenet lesz
o a szertartás után agapéra várjuk a híveket – ennek előkészítésében 16.00 órától várunk segítőket a kolostor belső udvarán
 Április 21., Húsvétvasárnap
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
o ételszentelésre a misék után a sekrestyében lesz lehetőség
 Április 22., Húsvéthétfő
o szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor
o gyóntatás a szentmisék előtt

Mindenkinek Istentől áldott, békés
örömteli és kegyelemteljes Húsvétot kívánunk!
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/
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