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ORSZÁGÚT
Az Országúti Ferences Plébánia lapja

2019. június

„Imádunk téged Krisztus
és áldunk téged...”

„Minden forrásom belőled fakad”
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje
az Országúti Ferences Templomban
2019. június 6-9.
Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt, amit
június 6-9. között ünnepélyes módon láthatunk vendégül templomunkban. Ez a kereszt, mely a 2007-es
budapesti Városmissziónak is a keresztje volt, s most,
a Kongresszusra készülve az országot járja, figyelmeztessen bennünket megváltásunk művére, s arra
a szeretetre, amit Jézus irántunk tanúsított, amikor a
kereszten függve értünk adta az életét. Őbenne van a
mi örömünk és egyetlen reményünk, mivel egyedül
ő az, aki nekünk igazi boldogságot és örök életet tud
ajándékozni. Hogy ebben a hitben megerősödjünk, s
erről az örömről tanúságot tudjunk tenni a világban,
ehhez kérjük ebben a szentmisében Istennek a segítségét, s a missziós keresztben ereklyéik által jelen
levő szentek és boldogok közbenjárását!

Ferenc pápa döntése értelmében 2020 szeptemberében hazánkban, Budapesten kerül megrendezésre az
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Nagy
megtiszteltetés ez számunkra, hiszen e rendezvény
kapcsán lehetőségünk nyílik arra, hogy az egész világ előtt megvalljuk Jézusba és az Oltáriszentségbe
vetett hitünket, és tanúságot tegyünk örömünkről és
keresztény reményünkről. Ennek a célnak az elérése
érdekében már most készülnünk kell a Kongresszusra, vagyis meg kell újulnunk hitünkben. Újra és újra
döntést kell hoznunk Jézus mellett, és az ő akarata
szerint kell alakítanunk tetteinket és egész életünket.
Mindehhez pedig kérnünk kell a Szentlélek Úristen
kegyelmét, bátorítását és vezetését.
Készületünkben segít minket az Eucharisztikus
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A Missziós kereszt
lye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar szentek ereklyéi vesznek körbe:
Szent Adalbert - Boldog Salkaházi
Sára - Boldog Batthyány-Strattman
László - Szent Gellért - Szent Imre
- Szent István király - Szent László
király - Szent Margit - Szent Erzsébet - Kassai vértanúk - Boldog IV. Károly király - Szent
Hedvig - Zoborhegyi Szent Zoerard-András - Zoborhegyi Szent Benedek - Szent Márton - Boldog
Gizella - Boldog Apor Vilmos - Boldog Romzsa
Tódor - Boldog Meszlényi Zoltán - Becket Szent
Tamás.
Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten
megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus missziós keresztjét.

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós
szimbóluma. Az eredetileg az esztergomi bazilikában álló tölgyfa
kereszt 2007-ben készült, közel
három méter magas, bronz borításokkal
díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az
esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert
végleges elhelyezést.
Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori
ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában
az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva
szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény
stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó
- egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-erek-

Ozsvári Csaba
(1963. július 25. - 2009. július 9.)
ötvösművész, a Missziós kereszt alkotója
„Az ember a Szentlélek ajándékaképpen eljuthat a láthatókon keresztül a láthatatlanokig.” – (Ozsvári Csaba)
Ozsvári Csaba Magyar Örökség-díjas ötvösművész a
középkori művészetből örökölt átéltséggel dolgozott,
Egyházának lelki kincsestárát szerette volna megmutatni, ezért alkotásai anyagba öntött imák. Az évszázados hagyományokat sajátosan magyar és mély
lelkiségű egyéni kifejezésmódjával gazdagította. Kiemelkedő munkái: a II. János Pál pápának ajándékozott és a pápai szertartások során gyakran használt
misekönyvborító, az esztergomi és budapesti prímási szertartások alkalmával használt ezüst misekönyv
díszborítás, a XVI. Benedek pápának ajándékozott
drágakövekkel kirakott misekehely, a Budapesti és
a Brüsszeli Nunciatúra tabernákulumai és szakrális
tárgyai, a pátyi Szent Imre Plébániatemplom befeje-

zetlenül maradt bronzkapuja valamint a budapesti
Eucharisztikus Kongresszus vándor keresztje.
Ozsvári Csaba élete utolsó napján Jézus szolgálatára
felajánlotta magát Szűz Máriának nemzetünk lelki
megújulásáért. Sírfelirata hirdeti: „Dilexit Ecclesiam”
– szerette az Egyházat. Egész életével, művészetével
és ezzel az alkotásával is erről tett tanúságot. Boldoggá avatási eljárása folyamatban van.
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A keresztből élet fakad

Így írt erről: „Eldöntöttem, hogy semmi mást nem
akarok csinálni, csak az Istent szolgálni. Őt dicsőíteni a munkáimmal… Hívőként végzem a munkámat.
Mindig az Istenbe kapaszkodva és az egyház közösségében”.
Csabával, férjemmel, és családunkkal 2009-ben egy
lelkigyakorlatos héten vettünk részt Óbudaváron.
A Schönstatt közösségben egy ünnepi szentmisén
felajánlottuk életünket Magyarország lelki megújulásáért. Nem sokkal ezután egy hirtelen szívhalál
következtében Csaba összeesett és meghalt. 46. születésnapján helyezték örök nyugalomra a Zugligeti
urnatemetőben. A jelenlévők azt érezték, hogy ég és
föld összeért…
A házastárs és az édesapa tragikus elvesztése nagy fájdalom volt
a családnak. De ebből
a keresztből élet fakadt. Gyermekei így
emlékeztek néhány év
múltán édesapjukra:
Legidősebb
lánya
Imri: Felnőttként és
ötvösként látom utólag, milyen keményen
dolgozott. A műveiben
mindig lélek volt, gondolat és játékosság.
Áron fia: Egészen kisgyerekkoromban kaptam
a papától egy Szentírást. Már akkor is nagyon sokat
jelentett nekem, amikor köztünk volt, de most még
többet. Amikor tizenéves voltam, őszintén mesélt
nekem az ő kereső útjáról, hogyan fedezte fel az életében Istent. Sokszor álmodom vele, beszélgetünk és
megölel engem.
Mindenkit rövid időn belül felnőtté változtatott ez
a haláleset a családban. Nagyon hiányzik, hogy nem
látjuk az ő örömét. Érzem sokszor, hogy büszke ránk
és elégedett, de hiányzik, hogy ezt nem tapasztalhatjuk
meg. Nem voltam könnyű kamasz, voltak veszekedéseink, vitáink, de mindig benne volt az a vita mélyén,
hogy ő vállalta, belőlem embert farag, és hogy ezért ő
mindent megtesz. Nagyon bízom benne, hogyha most
rám néz, vagy ránk, akkor elégedett…A közös családi imádságok, vagy ahogy ő tudott Istenről, teológiai
kérdésekről beszélgetni vagy ahogy az alkotásain keresztül meg tudott fogalmazni igazságokat, és ahogy
imádkozott, az mind példa és segítség volt nekünk.
Csaba fia így gondol vissza: A papában volt egy eminens-ministráns hajlam. Mikor részt vettünk a Csíksomlyói búcsún, tűzött a nap, 40 fok kánikula, mindenki kereste az árnyékot, leült elhevert, ő pedig állt
a vasalt ingjében, tartotta kezében a könyvet, mert követni akarta a szöveget, mivel nem lehetett jól érteni…

– Ozsvári Imri és családja visszaemlékezése
Ozsvári Csabára
Ha feltekintünk a Missziós keresztre, egy életfát látunk, a keresztből fakadó életet. A madarakat körülvevő indák ragyogása már a dicsőséges feltámadást is
elővételezik. Boldogok és szentek ereklyéi bújnak meg
az ágak között. Egy-egy életáldozat gyümölcseiről elmélkedhetünk. Ferenc pápa írja: A Szentek, akik már
elérkeztek Istenhez, a szeretet és a közösség kapcsolatában vannak velünk. Azt is mondhatnánk, hogy ”körülvesznek, kísérnek és vezetnek Isten barátai.” (XVI.
Benedek pápa)
A három méter magas,
bronzborításokkal díszített tölgyfakereszten
magyar szentek és vértanúk ereklyéi találhatóak, középpontjában
egy szent kereszt ereklyével. A feltámadást
kifejező ereklyetartó
Életfa a magyar lelki
megújulás reményét is
jelzi. A missziós kereszt
eredetileg a 2007. évi
Városmisszióra készült, annak központi jelképe volt.
„Látványa felhívást hordoz, hogy törekedjünk mindarra,
ami földi életünk befejezésével sem veszíti el értékét és értelmét.” (Kovács Gergely történész)
A keresztet Ferenc pápa is megáldotta Rómában. Az
esztergomi bazilikából indult útjára, hogy bejárja a
Kárpát-medencét a 2020-as Budapesti Eucharisztikus
Világkongresszusig.
Vég nélkül című könyvében Kovács Gergely így ír:
„A Szentekkel, boldogokkal való kapcsolatunk, segít
felfedezni a halálon átívelő szeretetközösséget. Életük
példája, lelki gazdagságunkat szolgálja. Követhető, követendő példát mutatnak, hogy jobbá tudjunk válni.
Testvéreink kortársaink között is vannak szentek. Isten
ma is felmutat olyan krisztusi embereket, akik talán
nem is jobbak vagy irgalmasabbak kortársaiknál, de két
területen kimagaslóan teljesítenek. Őrzik, és megnövelt
módon adják tovább a hitet, valamint kitűnően működik az erkölcsi érzékük.”
Ozsvári Csaba ötvösművész, a Misszióskereszt készítője egyike a sok embernek, akik előttünk járnak.
Fiatal felnőttként kezdett el a hittel és Jézus Krisztussal
foglalkozni… A katonaság ideje alatt egy jó barátjával sokat beszélgettek az élet értelméről, Istenről, és a
világról. Csaba barátja az evangélikus egyházban találta meg útját, Csaba pedig a katolikus Egyházban és
a Schönstatt családmozgalomban.
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Rozi így gondol vissza: Ha imádkozom, mindig
őhozzá is fordulok esténként. Én úgy képzelem, hogy
fönt van a Mennyben és most is ötvösködik, csak most
semmi fárasztó nincs benne. Sokszor álmodom vele,
van hogy csak meglátogat minket.
Kedves Testvérek, Ferenc pápa írja: „Valamennyien
arra kaptunk meghívást, hogy szentek legyünk; azáltal, hogy szeretettel élünk, és mindegyikünk felajánlja a maga tanúságtételét a napi teendőiben, épp ott,
ahol van. Szerzetesnő vagy, szerzetes vagy? Úgy légy
szent, hogy örömmel éled meg önátadásodat. Házasember vagy? Úgy légy szent, hogy szereted és gondozod
a férjedet vagy feleségedet, ahogyan Krisztus törődik
az Egyházzal. Munkásember vagy? Úgy légy szent,
hogy becsülettel és szakértelemmel végzed a munkádat a testvérek szolgálatában. Szülő, nagymama vagy
nagypapa vagy? Úgy légy szent, hogy türelemmel tanítod a kicsiket Jézus követésére. Hatalom birtokában
vagy? Úgy légy szent, hogy küzdesz a közjóért, és lemondasz egyéni érdekeidről.”
Kérünk Urunk, hogy a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra lélekben megerősödve, felkészülve Menyegzős ruhánkat felöltve ünnepelhessünk
magyar és más nemzetekből jövő testvéreinkkel. Áldd
meg drága Hazánkat és a magyar családokat! Ámen.

Mielőtt megkértem a feleségem kezét, nekem nagy
probléma volt, hogy nem tudtam Papával erről beszélni. De úgy éreztem, hogy valakit elvettek tőlem, de valakit pedig visszakaptam. Mintha azért kaptam volna
a feleségemet, mert a papát elvesztettem.
Papa sosem beszélt csúnyán, nem káromkodott. Ez az
én egyik örökségem, én is így teszek, és ezzel egyedül
vagyok a munkahelyemen.
Ilka így emlékezik: Megváltoztatta az életét a családja
miatt. Más közegben nőtt fel, mint ahogy mi éltünk.
Amikor én megszülettem, akkor tette le a cigarettát,
annyira örült.
A lelki szegénységről a papa jut eszembe. A betlehemi
jászol szegénysége, szerénysége. Nagyon tiszta egyszerű
hite volt. Nem voltak saját magyarázatok, hogy így meg
úgy, ő azt vallotta, amit az Egyház mond. Ehhez nagyon
ragaszkodott. Nagyon mélyen hitt, de nem bonyolította
túl a dolgokat… És ugyanúgy a nagyon emberi oldal,
a jó bor, jó étel is szorosan hozzátartoztak az életéhez.
Teljes egyensúlyban volt nála a két oldal.
Éreztem, hogy a Papa reménykedik, hátha ötvös leszek
vagy apáca, vagy ötvös-apáca. Ez lett volna a legjobb
kombináció.
Amikor nagypapám meghalt, édesapám az urnáját
végigvitte nagypapa műhelyében, hogy elbúcsúztassa.
Édesapám sírt, együtt voltak és megbeszélték a múltat.
Édesapám azt mondta, hogy akkor érezte igazán, hogy
felnőtté vált.

Ozsváriné Imri

Assisi Szent Ferenc imádsága a kereszt előtt
(Oratio ante crucifixum)
Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor San Damiano templomában a keresztről így szólt
hozzá az Úr: “Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever” (2Cel,10). Ez 1206.
januárjában történhetett. Az imádság szavai attól fogva érlelődtek és csiszolódtak tovább Ferencben.

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet,
biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Ámen.
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Erdő Péter katekézise
a keresztről és az Eucharisztiáról
Készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szusra. Ezért hordozzuk körbe Magyarországon és
a környező országokban a missziós keresztet. Ez az
a kereszt, amelyet 2007-ben a budapesti Városmisszió
alkalmából Ozsvári Csaba ötvösművész készített, és
amelybe már akkor magyar szentek ereklyéit foglaltuk.
1. De hogyan kapcsolódik egymáshoz az Eucharisztia
és a kereszt? Összetartoznak, mert Krisztus az Utolsó
Vacsorán a saját kereszten feláldozott Testét és Vérét
adta az apostoloknak. Azt mondta: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Igyatok ebből mindnyájan, mert
ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatára” (Mt 26,26-28). Jézus csak nagypénteken, tehát az Utolsó Vacsora után hal meg a kereszten, és mégis már ekkor a saját föláldozott Testét
és Vérét adja tanítványainak. Ő maga az, aki ebben
a titkos vacsorában átlépi az idő kereteit, jelenvalóvá
teszi a jövőt, és megparancsolja az apostoloknak, hogy
ezt cselekedjék az ő emlékezetére. A kezdet kezdetétől
fogva pedig emlékeztek a tanítványok erre a vacsorára
és saját közösségeikben titokzatosan ünnepelték. Az
Apostolok Cselekedeteiben a jeruzsálemi közösségről azt olvassuk, hogy a többiekkel együtt imádkoztak
a Templomban, de a kenyértörést házanként végezték
(vö. ApCsel 2, 42.46). Ez már akkor Krisztus követőinek
legbensőbb, legsajátabb ünneplése volt. Miért kellett az
Eucharisztiára összejönniük? Azért, mert a közösséget
pontosan ez az emlékezet fogta össze, amit Jézus ránk
hagyott. Emlékezni kellett a tanítására, emlékezni kellett az életére, de főleg kereszthalálára és feltámadására.
Ahogyan a Zsoltárokban és másutt is az Ószövetségben ritmikus és költői formában elbeszélik és előadják
a szent szerzők az Egyiptomból való szabadulás történetét, azt a történetet, amely megmutatja, hogy Isten
hogyan kísérte és hogyan szabadította meg a választott népet, úgy Krisztus tanítványai az eucharisztikus
lakomán, a „kenyértöréskor”, újra és újra felelevenítik
Krisztus megváltó áldozatát. Ez már nem egy elnyomó
hatalom földi szolgaságából, hanem a bűn rabságából
szabadítja meg az embert. Ha a népet nem a közös törvények követése, hanem a közös emlékezés forrasztja
igazán egységes egésszé és őrzi meg a történelemben,
akkor Isten megújult népét, az Egyház közösségét az
eucharisztikus áldozat és lakoma nagy emlékezése élteti. Ezért mondjuk joggal újra és újra, a II. Vatikáni
Zsinat óta pedig különös előszeretettel, hogy az Egyház végzi az Eucharisztiát, de az Eucharisztia alkotja
az Egyházat. Az Eucharisztia pedig, a szentmise szent
emlékezet és valódi áldozat. Mert nemcsak képzeletünkben idézi fel Krisztus áldozatát, hanem újra és újra

jelenvalóvá is teszi azt a maga felfoghatatlan, titokzatos
kegyelmi erejével.
2. De az Eucharisztia nem pusztán a keresztre és a feltámadásra emlékeztet. A szentmise valódi lakoma is.
Azért van ez így, mert maga Jézus azt akarta, hogy Testét és Vérét a kenyér és bor színe alatt valóban egyék
és igyák az ő tanítványai. Táplálékunk akart lenni, az
anyagvilág rejtett útjain minket magunkat testi-lelki
egészként át akart járni, hogy mi is teljesen azonosulhassunk vele. Ezért a szentáldozás bennünk is jelenvaló erővé teszi Krisztus megváltó áldozatát. Hatása pedig a bűnök bocsánata, ahogyan ő maga mondta. Az
Istennel való legbensőségesebb találkozáshoz, ami az
örök élet reménysége bennünk – Szent Pál szavaival:
„Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye” (Kol 1,27)
– meg kell tisztulnunk. Meg kell nemesednünk. Mert
hogyan találkozhatunk az emésztő tűzzel, hogy meg ne
égnénk, az örök izzással, hogy meg ne semmisülnénk?
Mózes leoldja saruját az égő csipkebokor előtt, mert átérzi Isten megrendítő tökéletességét és a saját emberi
gyengeségét.
Az Eucharisztia tehát olyan áldozati lakoma, amely
minket arra szólít, hogy térjünk meg, hogy bánjuk
meg bűneinket, hogy tisztuljunk meg és úgy járuljunk
az Úr asztalához. Ezért mondja Szent Pál apostol, hogy
vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki méltatlanul eszik
és iszik… az a saját ítéletét eszi és issza (vö. 1Kor 11,28).
Ezért volt az Eucharisztia a kezdet kezdetétől Krisztus
követőinek lakomája. A tanítványoké, akiknek ő maga
megmosta a lábát. Majd később a többieké, akik a keresztségben a víz és a Szentlélek által tisztultak meg
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bűneiktől. Ma is a felnőttek keresztelésekor rögtön kiszolgáltatjuk a bérmálás szentségét és az Oltáriszentséget is az új keresztényeknek. Aki pedig később követett
el súlyos bűnöket, annak a bűnbánat szentsége biztos
lehetőséget kínál a megtisztulásra. A bocsánatos bűnöktől való megszabadulás pedig már a szentmise elején a bánatima komoly elmondásával, az evangélium
figyelmes hallgatásával és megszívlelésével, és magával
a szentáldozással is lehetséges.
Ezért emeljük fel bizalommal a tekintetünket, mert
az Oltáriszentség nem a tökéletesek kiváltsága, hiszen
mint Szent Jeromos mondja, ki van közülünk bűn nélkül való, de nem is vehetjük méltatlanul magunkhoz,
hanem az Egyház szolgálata által, az apostoloknak és
utódaiknak adott bűnbocsátó hatalom révén, őszinte
bánat és erős fogadás alapján feloldozást kaphatunk
súlyos bűneinktől is. Így részesülhetünk a titkos lakomában, ahová a keleti Egyház ezzel a felkiáltással hívja
a hívőket: „Szentség a szenteknek!”
3. Krisztus különleges és felfoghatatlan jelenlétének,
amely az Eucharisztiában valósul meg, valóban kijár az
imádás. Magában a szentmisében is, a szentáldozás során is, de akkor is, amikor a Szent Színeket, különösen
a Szent Testet tartósan megőrizzük a szentmise után.
Az Egyházban a legrégibb időktől fogva szokás volt
elvinni az Eucharisztiát a betegeknek. 150 körül Szent
Jusztinosz vértanú részletesen ír erről. Azt is megemlíti, hogy különleges óvatossággal kell kezelnünk a Szent
Testet és Vért, nehogy egy cseppje is a földre hulljon.
4. Az Eucharisztia egész tiszteletének alapja és központja tehát a Krisztussal való találkozás. Nem vagyunk a Názáreti Jézus kortársai. Nem járhattunk vele
a Szentföld poros útjain, nem hallgathattuk tanító
szavát, amely egyszerre volt csábítóan vonzó és szokatlanul erőteljes. Meg is jegyezték róla a kortársak,
hogy „úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem
úgy, mint az írástudók” (Mk 1,22). Nekünk azonban,
késői korok gyermekeinek a Jézussal való találkozásra három utunk van, mint annak idején az emmauszi
tanítványoknak. Összetalálkoztak Jézussal az úton, de
nem ismerték fel őt. Hanem aztán fellángolt a szívük,
amikor megmagyarázta nekik az Írások értelmét, amikor bemutatta, hogy az ószövetségi jövendölések róla
szólnak. Azután felismerték őt a kenyértörésben. Ez
az élmény arra késztette őket, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe a tanítványok közösségéhez, akik szintén
megerősítették a feltámadás örömhírét. Mi is találkozhatunk Krisztussal a Szentírás üzenetében, az Eucharisztiában és az Egyház közösségében. Ha pedig már
egyszer hozzá tartozunk, akkor felismerjük őt a szegényekben, a rászorulókban, a foglyokban, a betegekben,
szóval embertársainkban is. Ettől kezdve pedig segítő
szeretetünk a saját hitünknek lesz újra és újra forrása
és megerősítője.

Ezzel kezdődik tanúságtételünk a világ előtt. Először is
olyanná válik keresztény közösségünk, mint az apostoli időkben. Róluk azt olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy „állhatatosan kitartottak az apostolok
tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az
imádságban” (ApCsel 2,42). Tehát fontos a tanítás, az
a tanítás, amely az apostolok közvetítésével, az Egyház
által jutott el hozzánk mind a mai napig. Fontos a közösség, fontos az imádság és a kenyértörés, vagyis az
Eucharisztia, amely az Egyház közösségének kezdettől
fogva a középpontja volt.
5. Mindehhez azonban megtérésre van szükségünk.
Ezért jár városról városra a missziós kereszt, hogy felhívja a figyelmünket Krisztus áldozatára és feltámadására. Hogy emlékeztessen arra, kivel is kötjük össze az
életünket, ha igazán és örökre boldogok akarunk lenni. A kereszt nemcsak a szenvedés jele, hanem a feltá-madásé is. „Vexilla regis prodeunt”– „Királyi zászló
jár elől”. A keresztet mi győzelmi jelvénynek tekintjük.
Isteni védelemnek, a feltámadás ígéretének, emléknek
és emlékeztetőnek. És a mi missziós keresztünkben ott
rejlenek Magyarország és a környék vértanúinak és
többi szentjeinek ereklyéi. Az ő maradványaik felidézik
életük, szenvedésük, tanúságtételük példáját. A missziós kereszt útját kiállítás kíséri, amely az egyes szenteket, különleges karizmájukat és üzenetüket közel hozza
a mai emberhez. Fogadjuk mindenütt imádsággal ezt
a keresztet. Kísérjük elmélkedéssel, szentségimádással
és ha lehet, a segítő szeretet cselekedeteivel a missziós
kereszt útját. Járjuk végig figyelemmel a szentekről szóló kiállítás képeit. Kérjük az ő közbenjáró segítségüket
is, hogy példájukat mi is követni tudjuk.
Krisztus mindenkit életszentségre hív. Nem csupán
valami kisebb-nagyobb jó próbálkozásra. Nem csupán
bátortalan megtérési kísérletekre, amelyek sikerében
talán magunk sem bízunk. Hanem a tökéletességre hív
minket, mint a szenteket, és felajánlja hozzá végtelen isteni kegyelmének forrását, a saját lándzsával átvert szívét, amelyből vér és víz folyt ki, amelynek szeretetéből
a keresztség és az Oltáriszentség kiapadhatatlan forrása
fakad. Ebben teljesedik be a Zsoltár titokzatos ígérete
a fénylő, az örök Jeruzsálemről: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87, 7). Ahogy a Jelenések Könyvében
olvassuk: „Megmutatta nekem az élet folyóját, kristályhoz hasonlóan ragyogott, Isten és a Bárány trónjából fakadt” (Jel 22,1). Ennek a városnak a tizenkét kapujára
pedig a tizenkét törzs neve van felírva, falának tizenkét
alapköve pedig a Bárány tizenkét apostola (vö. Jel 21,1214). Ebbe a városba kap meghívást minden nemzet. Ez
az örömhírünk tartalma. Ez a missziónk üzenete. Nincs
olyan keresztény, aki ne kapna hivatást, hogy ezt az
örömhírt továbbadja minden embernek.
Mert a világnak Krisztus kell. A világnak kellünk mi is,
mert Krisztushoz tartozunk.
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A Missziós kereszthez kapcsolódó programok
az Országúti Ferences Templomban
2019. június 6. csütörtök
• 18.00 ünnepi szentmise majd missziós imaest az Új aratás közösség szervezésében - bűnbánati lehetőség, dicsőítés, tanúságtétel, közbenjáró ima
2019. június 7. péntek
• 8.00–17.30 egésznapos szentségimádás - a Missziós kereszt jelenlétében kérjük hazánk szentjeinek
közbenjárását
• 10.00 első péntekes szentmise a betegekért
• 18.00 a szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel, majd ünnepi koncertet ad
2019. június 8. szombat
• 17.00 interaktív kisgyermekes és családos szentségimádás a kolostor belső udvarán
• 18.00–20.30 pünkösdi ifjúsági szentmise, majd ökumenikus virrasztás - bűnbánati alkalom, tanítás,
közbenjáró ima, dicsőítés
2019. június 9. Pünkösdvasárnap
• A szentmisék keretében és után közös és egyéni tiszteletadás a kereszt előtt.

Imádság a kereszt előtt
Urunk, Jézus Krisztus, te emberi testet öltve eljöttél közénk,
majd miután a mennybe fölmentél,
az Oltáriszentségben velünk maradtál.
Add, kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál,
vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Ámen.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.
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A szentek ereklyéi a Missziós keresztben
TOURS-I SZENT MÁRTON (316/317 - 397. november 8.)
püspök; Franciaország védőszentje
„Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a munkától.” - (Érdy-kódex: Dicsőséges Szent
Márton püspöknek legendája)
SZENT ADALBERT (956 k. - 997. április 23.)
püspök és vértanú
„Non ferro, sed ligno! Nem vassal, hanem (kereszt)fával!” - (Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái, XIII.
2.5.7.11)
SZENT GELLÉRT (980 k. - 1046. szeptember 24.)
püspök és vértanú
„Mi az, ami lelkileg hasznos és drága, amit meg nem találsz a Szentírásban, ha a tiszta lélek értelmével figyelsz
rá? [...] nem üresen elhangzó szó, és nem is késlekedik annak a megvalósításában, amit ígér, mert akik engedelmeskednek neki, azoknak meghozza az örök üdvösséget.” - (Szent Gellért csanádi püspöknek és vértanúnak a
három ifjú himnuszáról szóló elmélkedéséből - Imaórák Liturgiája - IV., 1361. old.)
SZENT ZOERÁRD-ANDRÁS ÉS BENEDEK (10. század - 1010 k.)
remeték
„… a csendben imádsággal és munkával” szolgálunk „neked, hogy e világ változandóságai közepette is készségesen meghalljuk szavadat...” - (Imaórák Liturgiája - III., 1534. old.)
SZENT ISTVÁN (969/970 - 1038. augusztus 15.)
király; Magyarország fővédőszentje
„...semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a
gyűlölség.” - (Szent István király intelmei Imre herceghez, r.)
BOLDOG GIZELLA (980 k. - 1059)
királyné; a feleségek, az igazságosság, a jótékonykodás és a nevelés védőszentje
„…legyetek azon, hogy otthonotokban, családjaitokban, az emberek között, akikkel érintkeztek, az evangélium
világossága soha el ne homályosodjék.” - (AAS 62/1970/, 579-585; Imaórák Liturgiája - II., 1558. old.)
SZENT IMRE (1007 - 1031. szeptember 2.)
herceg, szűz; a magyar ifjúság védőszentje
„Uram, Istenem, te a világ gondviselője és az emberi gyengeség erősítője vagy
[...]: teljesítsd bennem szándékodat, és az ártalmas indulatokat irgalmad hatalmával oltsd ki bennem!” - (Szent Imre herceg legendájából - Imaórák Liturgiája
- IV., 1538. old.)
SZENT MÓR (1000 k. - 1070 k.)
püspök
„Vádaskodása ellen Mór egyáltalán nem védekezett, hanem alázatát el nem veszítve reménykedve Istenhez fordult, aki az emberi lelket vizsgálja.” - (Szent
Imre legenda, r.)
SZENT LÁSZLÓ (1046 k. - 1095. július 29.)
király
„… szent férfiak imái nemegyszer segítették győzelemre gyenge karomat…” (Szent László király levele Oderisius Monte-Cassino-i apáthoz)
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BECKET SZENT TAMÁS (1118. december 21. - 1170. december 29.)
püspök és vértanú; a politikusok, ügyvédek, a papság és az egyház szabadságának védőszentje
Erősítse meg „ígéretünk hitelességét a tettek tanúságtétele!” - (Becket Szent Tamás püspök leveleiből, Epist. 74;
PL 190, 533-536)
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET (1207. - +1231. november 17.)
özvegy; a szolgálat védőszentje
„Alig láttam még olyan asszonyt, aki az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása mellett annyira kitűnt volna a szemlélődő imában, mint Erzsébet. [...] amikor magányos imádsága helyéről kijött, arca csodálatos fényben tündökölt, és
a szemében mint egy napsugaras ragyogás fénylett.” - (Abból a levélből, amelyet
Marburgi Konrád, Szent Erzsébet lelki vezetője írt: Ad pontificem anno 1232: A.
Wyss, Hessisches Urkundenbuchm I, Leipzig, 1879, 31-35)
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT (1242 - 1270. január 18.)
szűz; a magyar ifjúság, a nevelő- és gyógyintézmények és a békességszerzők
védőszentje
„Mi Urunk Jézus Krisztus az, ki a betegségeket eltávoztatja és egészséget ad.” - (Szent Margit legendája, részlet)
ESZTERGOMI BOLDOG ÖZSÉB (1200 k. - 1270. január 20.)
áldozópap, a Pálos Rend alapítója
„Mindenekelőtt Istent szeressétek, azután pedig embertársaitokat, mert legfőképp ezt a parancsot adták nekünk!” - (Gyöngyösi Gergely: Az első Remete Szent Pál rendjében élő remete testvérek élete, r.)
ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA (1224 - 1292. július 24.)
királyné és szűz; Lengyelország védőszentje
„Az Úr nem problémákat ad, megoldhatatlan problémákat, hanem keresztet
ad… Nem mindenáron ’megoldani’ – viselni! Hordozni, mindvégig.” - (Diós
István: Napi kenyerünk - Szent Kinga, 117. old.)
SZENT HEDVIG (1374 - 1399. július 17.)
királynő
„»Fac quod vides« – halotta Jézustól, vagyis: »Tedd, amit látsz! Figyelj engem,
szemléld az én megfeszített szeretetemet, és tudni fogod, mit tégy.«” - (Jézus
szavai a Wawel fekete feszülete előtt imádkozó Szent Hedvighez)
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS (1386. június 24. - 1456. október 23.)
ferences szerzetes, áldozópap; a katonai ordinariátus védőszentje
„Legyetek bátrak, és megnyeritek az örök boldogságot!” - (buzdító beszédéből
a zimonyi táborban)
SZENT KASSAI VÉRTANÚK
Körösi Márk (1588 - 1619. szeptember 7.)
Pongrácz István (1584 - 1619. szeptember 7.)
Grodziecki Menyhért (1582 - 1619. szeptember 7.)
áldozópapok és vértanúk
„A bizalom szárnyakat ad, a félelem megbénít, gúzsba köt. [...] Az Istenre való ráhagyatkozó bizalom hitvallás
...” - (Böjte Mihály, ferences testvér a kassai vértanúkról)
BOLDOG IV. KÁROLY (1887. augusztus 17. - 1922. április 1.) király
„Mostantól egymást kell az Égbe vezetnünk!” - (Boldog IV. Károly király hitveséhez intézett szavai eljegyzésük
alkalmával, 1911. június 14.)
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BOLDOG IVAN MERZ (1896. december 16. - 1928. május 10.)
tanár; a horvát ifjúság, a teológusok és az egyház megújulásának védőszentje
„A katolikus hit az én élethivatásom.” - (Boldog Ivan Merz)
BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ
(1870. október 28. –1931. január 22.)
családapa, orvos; a test és a lélek gyógyulásának védőszentje
„… az egyetlen és valódi szerencséje az embernek, hogy szívében hordozhatja
Teremtőjét.” - (Boldog Batthyány-Strattmann László nizzai naplója, r.)
BOLDOG DRINAI VÉRTANÚK
M. Berchmana Leidenix, osztrák apáca (1865 - 1941. december 23.)
M. Krizina Bojanc, szlovén apáca (1885 - 1941.december 15.)
M. Jula Ivanišević, horvát házfőnöknő (1893 - 1941. december 15.)
M. Antonija Fabjan, szlovén apáca (1907 - 1941. december 15.)
M. Bernadeta Banja, magyar apáca (1912 - 1941. december 15.)
szüzek és vértanúk; a hitben való kitartás és szolgálat védőszentjei
„Az alázat minden erény alapja, a kevélység pedig minden rossz kezdete.” [...] Isten kezében vagyunk. Ő tudja
legjobban, hogy mi szolgál javunkra.” - (M. Jula Ivanišević nővér leveleiből)
BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA (1899. május 11. - 1944. december 27.)
szűz és vértanú
„A Te szereteted Krisztus, űzzön, hajtson, sürgessen, tüzeljen, küldjön, dolgozzon, lángoljon bennem, mindhalálig, mindörökké. Amen. Alleluja!” - (Salkaházi Sára SSS)
BOLDOG APOR VILMOS (1892. február 29. - 1945. április 2.)
püspök és vértanú; a szexuális erőszak és az erőszak áldozatainak védőszentje
Legyetek „hűek az Egyházhoz”, hirdessétek „bátran az Evangéliumot.” - (1945.
évi egyházmegyei körlevél 4-7. old.)
BOLDOG ROMZSA TÓDOR (1911. április 14. - 1947. november 1.)
püspök és vértanú
„Romzsa Tódor püspök élete és halála - akár egy Krisztus-ikon.” [...] a „szenvedésében egyszerre gyenge és erős
Krisztust, a keresztet elfogadó Krisztust követte.” - (Puskás László: Romzsa Tódor öröksége)
BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN (1892. január 2. - 1951. március 4.)
püspök és vértanú
„Itt az oltáron maga az Isten van, akivel elmerülhetek bizalmas baráti beszélgetésben, s kiönthetem előtte lelkemet.” - (Örökimádás, 1948. augusztus 1.)
BOLDOG SCHEFFLER JÁNOS - (1887. október 29. - 1952. december 6.)
püspök és vértanú
„A lényeg: az emberek szeretete. A szeretet próbája, mértéke, fokozója pedig az áldozat. A másokért hozott
áldozat. [...] Nem kell mindent tudnod. Nem kell túl sokat olvasnod. A kegyelemre és az imára kell építened.
Többet kell adnod az embereknek.” - (Boldog Scheffler János „Lelki naplójá”-ból)
BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN (1914. október 26. - 1953. június 8.)
szerzetes és vértanú
„Ha valami nehézség, vagy szomorúság akar rajtam erőt venni, futok a Szűz
oltalma alatt az Úr Jézus szent sebeibe, és erőt merítek az Úr Jézus szenvedéseiből, az én kis keresztem elviselésére.” - (Sándor István levele, 1939, február 26.)
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BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD (1911. február 21. - 1953. október 2.)
püspök és vértanú; a püspökök, a papok és a betegek védőszentje
„...szenvedésével és halálával igazolta, hogy olyan örömre, olyan boldogságra kaptunk hivatást, ami nagyobb,
mint ez a földi élet.” - (Erdő Péter, bíboros Bogdánffy Szilárd boldoggáavatásán mondott szentbeszédéből)
BOLDOG BRENNER JÁNOS (1931. december 27. - 1957. december 15.)
áldozópap és vértanú; a „magyar Szent Tarzíciusz”, az ifjúság, a békességszerzők és a szolgálat védőszentje
„Ha csak jó dolgunk van, mi biztosít, hogy Istent keressük, és nem a kényelmes
életet?” - (Brenner János szentbeszéde a győri szeminaristáknak, 1945. június
10.)
BOLDOG GOJDICS PÁL PÉTER (1888. július 17. - 1960. július 17.)
püspök és vértanú; a hitvallók, a megkínzottak és a menekülők védőszentje
„Ha eljön az idő, tegyetek meg mindent a(z) [...] egyház megújítására.” - (Gojdics Pál Péter)
BOLDOG HOPKÓ BAZIL (1904. április 21. - 1976. június 23.)
püspök és vértanú
„Soha ne szégyelld az Evangéliumot [...] mely fényével és erejével betölti életed minden napját.” - (Szent II. János
Pál a boldoggá avatás alkalmával, 2003. Szeptember 14.)
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Plébániai programok
• Júniusban Jézus Szentséges Szíve ünnepéig a hétköznap esti szentmisék végén (hétfő-péntek) a Jézus
Szíve litániát imádkozzuk.
• Június 2. vasárnap – keresztény filmek és kiadványok vására lesz a templom előtt.
• Június 3., hétfőtől a nyári miserend szerint vasárnapokon a 12.30-as szentmise elmarad. Hétköznapokon
a szentmisék továbbra is 7.30 és 18.00 órakor lesznek.
• Június 6-9. – a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjét látjuk vendégül
templomunkban – a programot lsd. külön.
• Június 10. Pünkösdhétfő 9.00-15.00 – a Főegyházmegye ismét megrendezi a Karizmák ünnepét a máriaremetei templom kertjében, melynek programjában gyermek, ifjúsági és családos események mellett
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvénye és különböző lelkiségi mozgalmak bemutatkozása
szerepel. A szentmise 14.00 órakor kezdődik. Minden hívőt, családot szeretettel várnak!
• Június 22. szombat 17.00 – Krisztus Szent Teste és Vére ünnepének, Úrnapja előestéjén a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként idén is szentségimádás lesz világszerte: szeretettel hívjuk
plébániánk híveit, tartsanak velünk!
• Június 30. vasárnap – Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódóan – a perselyadományokat a
világegyház támogatására továbbítjuk majd az Érsekségen keresztül.
• Július 7. vasárnap 11.15 – Orbán Márk atya aranymiséje. Márk atya 1969-81 között a szentendrei Ferences
Gimnázium tanáraként szolgált templomunkban.
• Július 19. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk. Mindenkit szeretettel várunk, hogy
csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
• Augusztus 15. csütörtök, Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe – szentmisék 7.30,
10.00 és 19.00 órakor lesznek (kötelező ünnepnap).
• Augusztus 16. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk. Mindenkit szeretettel várunk,
hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
• Augusztus 20. kedd, Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepe – szentmisék 7.30, 10.00
és 19.00 órakor lesznek. A Főegyházmegye szeretettel hív a Szent István Bazilikához ünnepi szentmisére
és a Szent Jobb körmenetre.

Liturgia
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

hétfő-péntek
az esti 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 8.00-11.45
17.30-18.15 és 19.00-20.00

Szentmisék
Szentségimádás

- Júniusban Jézus Szentséges Szíve ünnepéig a hétköznap esti szentmisék végén (hétfő-péntek) a Jézus Szíve
litániát imádkozzuk. (Az esti szentségimádás ilyenkor elmarad.)
- Június 3., hétfőtől a nyári miserend szerint vasárnapokon a 12.30-as szentmise elmarad. Hétköznapokon a
szentmisék továbbra is 7.30 és 18.00 órakor lesznek.
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Plébániai ügyintézés
hétfő
Plébánia iroda
Lelkipásztori fogadóóra

kedd

szerda

8.30-11.00

csütörtök

8.30-11.00
16.30-18.00

8.30-11.00
16.30-18.00

16.00-17.15

Karitász fogadóóra

péntek

16.00-17.30
15.30-17.00

10.30-12.00

Hírek, hirdetések
•

Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron hetedik alkalommal – családos
nagytáborát. Helyszín: Nagyvisnyó, időpont: 2019. július 31.-augusztus 4. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó családokat! Jelentkezés 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.

•

Miseszándékokat a szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet előjegyezni, hivatali időben az irodán.
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.)

•

A kisgyermekes családok segítése érdekében elkészült a templomban az a zártláncú videó hálózat,
amelynek segítségével vasárnapokon – amikor gyermekeik már elfáradnak és a szentmisén már mások
terhére lennének – a legkisebbekkel porta melletti Porciunkula társalgóban felszerelt TV segítségével
kapcsolódhatnak be a szentmise imádságaiba. A helyiség kinyitásához és a TV bekapcsolásához a
portások nyújtanak segítséget. A szekrényben elhelyezett játékok szabadon használhatók. (Távozáskor
kérünk rendet hagyni és a portásnak jelezni.)

•

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.
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„Minden forrásom belőled fakad”

A MISSZIÓS KERESZT

az Országúti Ferences Templomban
2019. június 6-9.

• június 6. csütörtök 18.00
– ünnepi szentmise majd missziós imaest
az Új aratás közösség szervezésében
• június 7. péntek 8.00-17.30
– egésznapos szentségimádás
a Missziós kereszt jelenlétében kérjük
hazánk szentjeinek közbenjárását!
• június 7. péntek 10.00
– első péntekes szentmise a betegekért
• június 7. péntek 18.00
– a szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus
énekel, majd ünnepi koncertet ad
• június 8. szombat 17.00
– interaktív kisgyermekes és családos
szentségimádás a kolostor belső udvarán
• június 8. szombat 18.00-20.30
– ökumenikus pünkösdi ifjúsági virrasztás
• június 9. Pünkösdvasárnap
– a szentmisék keretében és után
közös és egyéni tiszteletadás
a kereszt előtt
A Budapest Országúti Szent István első Vértanú Plébánia lapja
Megjelenik 800 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

