
 

 

 

 

„Zsoltárt zengjetek  

az Úrnak, ti az ő szentjei,  

és dicsérjétek  

az ő szent nevét.” 
 

(Zsolt 29) 

XX. évfolyam 6. szám Húsvét 3. vasárnapja 2019. május 5. 

Pápai megnyilatkozások az Eucharisztiáról
Szent II. János Pál 2003-ban írta 

meg Ecclesia de Eucharistia kezdetű 

enciklikáját az Eucharisztia és az Egyház 

kapcsolatáról, amelyben emlékeztet: 
a húsvéti misztériumból születik 

az  Egyház. Éppen ezért az 

Eucharisztia, ami elsősorban a 
húsvéti misztérium szentsége, 

az egyházi élet középpontja. 

Az Eucharisztia szentségében a 
szeretet egyetemessége magá-

nak az Üdvözítőnek a szavaiból 

következik: „Ez az én testem…, 

Ez az én vérem…” (Lk 22,19–20). Az 
Egyház állandón a megváltó áldozatból 

él, és nemcsak egy hittel teli emlékezés 

által, hanem egy valóságos kapcsolatban, 
„mert ez a szentségi módon megörökített 

áldozat jelenvalóvá válik minden közös-

ségben, ahol a fölszentelt szolga keze ál-
tal fölajánlják”. Ezért az Eucharisztia a 

mai embereknek is fölkínálja azt a meg-

békélést, amelyet Krisztus egyszer és 

mindenkorra, minden idők minden embe-
re számára megszerzett. Ugyanis „Krisz-

tus áldozata és az Eucharisztia áldozata 

egy és ugyanaz az áldozat”. 

XVI. Benedek 2007-ben kiadott, 

Sacramentum Caritatis kezdetű szinódus 

utáni apostoli buzdításában ír az Euc-
harisztiáról mint az Egyház életé-

nek és küldetésének forrásáról 

és csúcspontjáról. Kifejti: az 
Oltáriszentségben az Úr úgy 

találkozik az Isten képére és 

hasonlatosságára teremtett em-
berrel, hogy útitársnak ajánlja 

magát. E szentséggel ugyanis az 

Úr „az igazságra és szabadság-

ra éhező ember tápláléka lesz. Mivel iga-
zában csak az igazság tesz minket sza-

baddá, Krisztus lesz számunkra az Iga-

zság tápláléka.” A szeretet szentsége, a 
legszentebb Eucharisztia az önmagát föl-

áldozó Jézus Krisztus ajándéka, aki föl-

tárja nekünk Isten minden egyes ember 
iránti végtelen szeretetét. Ebben a csodá-

latos szentségben az a „legnagyobb” sze-

retet nyilvánul meg, mely miatt „valaki 

életét adja barátaiért”, Jézus ugyanis 
mindvégig szerette őket, ahogy az olvas-

ható János evangéliumában (Jn 13,1). 

 



Plébániai programok 

 Május 5. vasárnap 10.00 – a családos misében lesz az idei elsőáldozás. Imádkoz-

zunk értük és családjaikért. 

 Május 8. szerda 10.00-12.00 – az Országúti Karitász teázásra és beszélgetésre 

hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: szeretettel várjuk mindazo-

kat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen találkoznának, 

beszélgetnének nyugdíjas társaikkal. 

 Május 11. szombat 17.00 – a kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovis gye-

rekeket – és családjaikat várjuk ovis misére a templomba. 

 Május 12. vasárnap – a hivatások világnapján papi és szerzetesi 

hivatásokért imádkozunk és a ferences növendékképzés támogatásá-

ra gyűjtünk a szentmiséken. 

 Május 12. vasárnap 16.30 – Diósi Tamás orgonaművész hangver-

senye. 

 Május 17. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk. Mindenkit 

szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal! 

 Május 19. vasárnap – a szentmiséken templomunk belső világításának felújítá-

sára gyűjtünk a szentmiséken. Az idei évben a mellékoltárok, falikarok, a karzat 

és az előtér világítása újul meg. Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását! 

 Május 19. vasárnap 10.00 – a szentmise keretében jubiláns há-

zaspárjainkért imádkozunk, majd közös bográcsos ebédre 

várjuk plébániánk híveit a kolostor udvarán Jelentkezni a sekres-

tyében lehet. 

 Május 26. vasárnap 16.30 – Nagy László Adrián, templomunk or-

gonistája, orgonaművész hangversenye. 

 Május 29. szerda 19.00 – Andorka Péter: Missa Secunda című művének ősbe-

mutatója templomunkban a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus előadásában, or-

gonán közreműködik: Kuzma Levente. 

 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 Kong-

resszus Missziós keresztjét látjuk vendégül templomunkban: 

o június 6. csütörtök 18.00 – ünnepi szentmise majd missziós ima-

est a missziós kereszttel az Új aratás közösség szervezésében. 

o június 7. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tar-

tunk a Missziós kereszt jelenlétében. Mindenkit szeretettel vá-

runk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jé-
zussal, kérje hazánk szentjeinek közbenjárását! 

o június 7. péntek – 10.00 első péntekes mise a betegekért. 



o június 7. péntek 18.00 – a szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel, 
majd ünnepi koncertet ad. 

o június 8. szombat 17.00 – a kolostor belső udvarára várjuk a kisgyermekeket 

és családjaikat interaktív szentségimádásra. 
o június 8. szombat 18.00-22.00 – pünkösdi ifjúsági szentmise és virrasztás a 

Boanergész zenekarral. 

o június 9. Pünkösdvasárnap – a szentmisék keretében és után közös és egyéni 

imádság és tiszteletadás a kereszt előtt. 

 Június 8-9. – a szécsényi ferences plébánia pünkösdi gyalogos férfizarándokla-

tán vesz részt plébániai csoportunk. Információ és jelentkezés: 

tomorypal@gmail.com. 

 Június 10. Pünkösdhétfő 9.00-15.00 – a Főegyházmegye ismét megrendezi a Ka-

rizmák ünnepét a máriaremetei templom kertjében, melynek programjában 
gyermek, ifjúsági és családos események mellett a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus rendezvénye és különböző lelkiségi mozgalmak bemutatkozása szere-

pel. 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 Euchariszti-

kus Kongresszus előkészületeként idén is szentségimádás 

lesz világszerte: szeretettel hívjuk plébániánk híveit, tartsa-

nak velünk! 

 Június 30. vasárnap – Szent Péter és Pál apostolok ünne-

péhez kapcsolódóan – a perselyadományokat a világegyház támogatására továb-

bítjuk 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 ün-

nepe – szentmisék 7.30, 10.00 és 19.00 órakor lesznek (kötelező ünnepnap).  

 Augusztus 16. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk. Min-

denkit 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.  

Országúti Családos Tábor – 2019 
Plébániánk nyáron – hetedik alkalommal – újra megrendezi csa-

ládos nagytáborát. Helyszín: Nagyvisnyó, időpont: 2019. július 

31.-augusztus 4. Szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó 

családokat! Jelentkezés és információ a honlapon. 



Elsőáldozás 2020 
Szeretettel kérjük a szülőket, akiknek gyermeke 2020-ban elsőáldozás-

hoz járul, hogy május 15-ig jelezzék részvételi szándékukat a felkészü-

lésben a plébánia email címén. 

- Az éves egyházi hozzájárulást a szokott módokon – a honlapon egyszerű és bizton-

ságos 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 szán-

dékaikért, évfordulóikért (pl. házassági évforduló, születésnap, stb.) 

Liturgia 

- A hétköznap esti szentmisék végén (hétfő-péntek) májusban Lorettói litániával 

köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát, júniusban Jézus Szentséges Szíve ünnepéig 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.  

 Plébániai ügyintézés 

A nyári időszakban egyes időpontok – pl. a Karitász és a lelkipásztori fogadóórák időpontja – a nyári 

programok, táborok, lelkigyakorlatok, szabadságok miatt – módosulhatnak érdeklődni az irodán lehet. 

Szentmisék 
hétfő-szombat 7.30 és 18.00  

1. pénteken 10.00-kor is 

vasárnap 6.30, 8.30, 10.00, 11.15,  

12.30 (nyáron elmarad!),  

18.00, 19.30 

Szentségimádás 
hétfő-péntek  

az esti szentmise után 19.00-ig 

általában a 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  

1. pénteken 9.30-10.30 is 

vasárnap 8.00-12.45  

17.30-18.15 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/ 
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