Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti,
telve van a föld az Úr irgalmával. (Zsolt 33,5)

„Karjába vár már a Szentháromság”
Szent Ferenc ünnepére készülve
Ezt énekeljük Szent Ferenc tranzitusának, halálának csodálatosan szép ünneplésekor. Nem csupán szófordulat ez. Az ő megtérése egészen és teljesen újszövetségi,
ő valóban eljut a Szentháromság misztériumáig. Melyikünk jut el idáig? Mondhatnánk, hogy mindannyian,
hiszen az első liturgikus ténykedés és az első imádságos
szavak, amelyeket szüleinktől tanultunk: a keresztvetés:
„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” – és az utolsó mozzanata
életünknek ismét a keresztvetés a Szentháromság nevének említésével. Mégis az élet
mindennapjain mintha vallásosságunk
nem ezen a szinten bontakozna. Szent Ferenc egyik leglényegesebb üzenete éppen
ez, és ezt az üzenetet alig emlegettük az
eltelt 800 év alatt. Nem meglepő? Imádságai olyanok, mint a misekánon. Az Atyához szólnak a Fiú által a Szentlélekben.
Mennyire áthatja még érzelmeit is a
Szentháromság bennünk lakásának tudata: „Ó, milyen boldogok és áldottak azok
a férfiak és nők, akiken megnyugszik az

Úr Lelke, s lakóhelyet és szállást készít
náluk magának. És fiai lesznek a menynyei Atyának, akinek cselekedeteit megtesszük, jegyesei, testvérei és anyja a mi
Urunk Jézus Krisztusnak.
Jegyesei akkor leszünk, mikor a Szentlélek által a mi
Urunk Jézus Krisztussal
egyesül a hívő lélek; testvérei akkor, mikor az Atya
akaratát teljesítjük, aki a
mennyekben van, s anyja
akkor, mikor az isteni szeretet s tiszta és őszinte lelkiismeret által
szívünkben és testünkben hordozzuk Őt,
és szent cselekvéssel, amelynek példaként kell mások előtt világoskodnia, világra szüljük Őt. Ó, mily dicsőséges,
szent és felemelő dolog magunkénak
vallani az Atyát az égben! Ó, mily szent,
vigasztaló és gyönyörűséges a tudat,
hogy jegyesünk van (a Lélek). Ó, mily
szent, kedves, jóleső, alázatos, békét
árasztó, édes és szeretetre indító és mindenek fölött kívánatos gondolat, hogy
olyan testvérünk és fiúnk van, mint a mi
Urunk Jézus Krisztus, aki életét adta

juhaiért, és imádkozott az Atyához
mondván: „Szent Atyám, tartsd meg
őket a te nevedben…” (1LHív 5–14).
Lehet durva barna kámzsában járva,
mezítláb és szalmazsákon, hideg cellában
aludni, ha ezt a szintet nem érjük el, lényegében nincs közünk Szent Ferenchez.
Az ő életében minden, de minden ebből a
központból forrásozott: a megtestesülés

világot és teremtést megelőző és bennfoglaló nézetének felismerése; a megváltás, a
kereszt, a szent sebek, a stigmák jelentése;
a szent Eucharisztia; viszonya a teremtett
világhoz; az a békesség, amelyet magából
árasztott, és végül a halálnővér fogadása.
(Barsi Balázs: Mit üzen Szent Ferenc
a XXI. századi követőinek és az egész
kereszténységnek? – részlet)

Plébániai programok
 szeptember 29. – a Szentírás vasárnapja
 szeptember 30.-október 1-2. – Szent Ferenc triduum a 18.00 órai
szentmisén
 októberben az esti misék után a rózsafüzért imádkozzuk (a szentségimádás hétköznapokon elmarad)
 október 3. csütörtök 18.00 – ünnepi szentmise Szent Ferenc tiszteletére és megemlékezés boldog haláláról (Tranzitus), a szentmisén a Kapisztrán
kamarakórus énekel, majd ünnepi agapé a hittantermekben
 október 5. szombat – plébániai családos kirándulás (információk külön)
 október 10. csütörtök 19.30 – Házas esték Lothringer Éva SSS, családterapeuta
előadása: Miért nem érted, amit mondok??! Kommunikációs konfliktusok és megoldásuk a családban, a párkapcsolatban
 október 12. szombat 17.00 – óvodások szentmiséje
 október 13. vasárnap – a misék után az új Képviselőtestület tagjaira lehet szavazni
 október 13. vasárnap – önkormányzati választás van hazánkban – Buzdítunk
minden hívőt, hogy a közügyekből a szavazással is vegye ki részét, hiszen minden hívőnek lelkiismereti kötelessége, joga és felelőssége a közjó, a keresztény
erkölcs és értékrend mellett állást foglalni, összhangban a katolikus hittel, tanítással. Ki-ki lelkiismerete szerint olyan jelöltekre szavazzon tehát, akik a keresztény
értékeket elfogadják, azok képviseletét egyértelműen felvállalják, az egyházakkal
a kölcsönös tiszteleten alapuló, valós és építő párbeszédre képesek, erre őszintén
törekszenek. (vö. II. János Pál pápa: Christifideles laici)
 október 17. csütörtök 10.00-12.00 óra között – a Nyugdíjas klub a Kútvölgyi kápolnába látogat az Országúti Karitász szervezésében. Találkozó 10.00-kor a plébánián, vagy 10.15-kor a 128-as busz Széll Kálmán téri végállomásánál. Szeretettel
várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni, együtt imádkozni.
 október 18. péntek – egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli mise végétől
a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben
időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
 október 20. vasárnap – a szentmiséken a missziókért imádkozunk és a perselyadományokat támogatásukra továbbítjuk

 október 20. vasárnap 11.00-12.30 – az Országúti Karitász gyerekruha és játék börzét szervez a családos mise után a plébánia hittantermében: használt, de még jó állapotú, tiszta holmik ingyen cserélhetnek gazdát. A börzére szánt holmikat kizárólag
aznap kérjük elhozni. A megmaradt ruhákat budapesti, illetve vidéki rászorulókhoz,
szociális intézményekhez juttatjuk el. (Csak gyermekruhát és játékot fogadunk!)
 október 23. szerda – Kapisztrán Szent János ünnepe, a Tövis utcai templom búcsúja – az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődik
 október 27. vasárnap 16.30 – Dankos Attila orgonaművész hangversenye
 novemberben és decemberben minden hétköznap és vasárnap a reggeli
szentmisét elhunyt szeretteinkért és kedves halottainkért mutatjuk
be – a testvérek október végétől a templomban megtalálják a lapokat,
amelyekre felírhatják azokat, akikért ezeken a szentmiséken imádkozni
szeretnének; a borítékokat a portán vagy a sekrestyében lehet leadni
 november 1. péntek – Mindenszentek napja (parancsolt ünnep)
o szentmise 7.30, 10.00 és 18.00 órakor
o az esti ünnepi misén a Kapisztrán kamarakórus énekel, majd a mise végén –
Halottak napja előestéjén – elhunytjainkért is imádkozunk
o teljes búcsút nyerhetnek elhunyt szeretteik számára mindazok, akik november 1-8. között a temetőben vagy templomban értük imádkoznak, valamint elvégzik szentgyónásukat, szentmisén vesznek részt, szentáldozáshoz járulnak,
valamint a pápa szándékára imádkoznak (Hiszekegy, Miatyánk)
 november 2. szombat, Halottak napja -szentmise 7.30-kor és 18.00 órakor; az
esti mise keretében Cherubini: Requiem című műve hangzik el, közreműködik a
Solymári Corvinus Vegyeskar, Törökbálinti Kamarakórus, Nagy László Adrián
orgonaművész, vezényel: Lógó Tibor; a mise után a templom kriptájában imádkozzuk a halotti vecsernyét elhunytjainkért.
 november 3. vasárnap 16.30 – Megemlékező egyházzenei áhítat a Kórusiskolás
közösség és mindannyiunk elhunytjaiért – John Rutter: Requiem, előadja a
Voces unitatis kórus és zenekar, az Exsultate Cantores férfikar és az Ardente
énekegyüttes, vezényel: Bálint Mátyás
 november 3., 10. és 17. vasárnap – a szentmisék után lehetőség van az éves egyházi hozzájárulás személyes befizetésére a Képviselőtestület tagjainál
 Novemberben és decemberben minden hétköznap 7.30-kor, vasárnap 6.30-kor a
szentmisét elhunyt szeretteinkért és kedves halottainkért mutatjuk be. A testvérek
október végétől a templomban megtalálják a lapokat, amikre felírhatják azokat,
akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének. A borítékokat a portán
vagy a sekrestyében lehet leadni.

Társasjátékos klub
Játszani hívjuk a plébánia minden játékos kedvű tagját, fiatalt és idősebbet, hogy
tartson velünk minden hónap utolsó vasárnapján 18.00 órától kezdve a plébánia második emeletén. Egy kis ropogtatni és inni való mindig emeli a játékoskedvet.
Őszi időpontjaink: szeptember 29., október 27., november 24.

Plébániai családos kirándulás – 2019. október 5.
Október 5-én, szombaton plébániai családos kirándulásra
megyünk a Börzsönybe. Találkozó a Nyugati pályaudvaron 8.45,
a vonat 9.07-kor indul, Zebegénybe érkezik 9.55. A 7-8 km-es
erdei séta során beszélgetünk, a cserkészek segítségével játszunk, imádkozunk, és megvendégeljük egymást – ebéd a hozott
szendvicsekből. Visszaindulás a Nagymarosról 15.09-kor induló vonattal.
Szeretettel várunk mindenkit!

Országúti ovis misék
Minden hónap egyik szombatján 17.00 órától a kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovis gyerekeket –
és családjaikat várjuk „ovis misére” a templomba.
Az idei ovis misék dátumai:
 2019.: október 12., november 9., december 14.
 2020.: január 18., február 15., március 21., április 18., május 16.

Nyugdíjasklub: találkozni, beszélgetni, megosztani és tanulni –
teadélelőttök az idősebb korosztálynak
Az Országúti Karitász teázásra és beszélgetésre hívja a plébánia
nyugdíjasait a földszinti társalgóba minden hónapban egy hétköznap
délelőtt 10-12 óra között. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal. Az őszi találkozók időpontjai: ok-

tóber 17. csütörtök, november 21. csütörtök, december 18. szerda

Országúti Családos Tábor – 2020
Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron nyolcadik alkalommal – családos nagytáborát. Helyszín: Somogydöröcske, időpont: 2020. július
22.-26. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó családokat! Információ:
orszagutitabor@gmail.com.
- Miseszándékokat a misék 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
szándékaikért, évfordulóikért (pl. házassági évforduló, születésnap, stb.)
- Az éves egyházi hozzájárulást a szokott módokon – a honlapon egyszerű
és biztonságos bankkártyás fizetéssel, csekken, átutalással vagy az irodában
lehet rendezni.
A Budapest Országúti Szent István első Vértanú Plébánia lapja
Megjelenik kéthetente 600 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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