
Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem, amit kívánsz.” 

(Zsolt 40,8-9) 
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Az Úrral való találkozás forrás 

Urunk bemutatásának ünnepén a litur-

gia Jézus találkozását tárja elénk az ő 

népével. A Gyermek újdonsága találko-
zik a Templom hagyományával, az ígéret 

beteljesül. A fiatal szülők 

találkoznak a Templom 
öregjeivel, ami arra hív 

bennünket, hogy hozzájuk 

hasonlóan mi is fogadjuk 

be Jézust, napról napra, ne 
virtuálisan, hanem tényle-

ges találkozás formájában. 

Így a találkozás számunkra 
életadó forrássá válik. Ez a 

találkozás Isten népében 

történt, konkrét térben és 
időben, miként napja-

inkban is az Istennek szentelt élet az 

Egyház testében valósul meg, amikor 

idősek és fiatalok együtt haladnak. 
A Jézus szülei, a Templomba szólító 

hivatás a két idős templomi személy lá-

tomásával kapcsolódik össze. A fiatalok 
a Törvény előírása szerint, az idősek a 

Lélek sugallatára cselekszenek. A tör-

vény előírása és a Lélek sugallata ma is 

kettős engedelmességre indít: a törvény 
rendet teremt ez életben, a Lélek pedig 

újjáteremti az életet. A karizmák rende-

zett élet nélkül nem hoznak gyümölcsöt, 
de a legjobb szabályok sem maradhatnak 

híján a Lélek újításainak: Törvény és 

Lélek együtt mennek! 

A gyermek Jézus templomi bemutatá-
sa nyilvános fellépésének első jeléhez, a 

kánai menyegzőhöz kap-

csolódik. A korsók tisztu-
lásra szolgáló vize a tör-

vényt jelképezi, Jézus te-

remtő szava az Anya kéré-

sére adja az új bort, az éle-
tet. A törvény foglalatában 

születik meg az új élet, mi-

ként a szerzetesházak rend-
szabályai, az elöljárók iránti 

engedelmesség készít helyet 

az éltető Lélek számára. 
A meghívás és a láto-

más összekapcsolódik. Simeon azt mond-

ja: „Már látták szemeim…” Nem az Üd-

vözítőt látja, csak Isten egyszerűségét, de 
ez elég neki, hogy „elbocsátását” kérje, 

mert már megtalálta benne élete értelmét. 

Neki elegendő az Isten, ahogy van! A 
szerzetesi élet látomása egyszerű és pró-

fétai, ez a tekintet az egyházban felfedezi 

Isten evilági jelenlétét, mely így szükség-

szerűen az Isten dicsőítésébe fog. Az Is-
tennek szentelt személyek erre kaptak 

meghívást, ez az életük! 

Ferenc pápa 2019.02.02-i homíliája alapján  



Plébániai programok 

 január 19-26. között – A keresztény egyházak egységéért imád-
kozunk az Ökumenikus imanyolcad keretében, melynek idei alap-
gondolata: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2). 

     2020. január 26., vasárnap 17.30-kor templomunkban lesz közös 
     imádság, melyen igét hirdet: Péter Zoltán ev. lelkész.  

     Minden hívőt szeretettel várunk! 
     A környékbeli templomokban tartandó közös imádságok helye és dátuma: 

o 2020. január 19. 17.00 – Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom  
o 2020. január 20. 17.30 – Tabáni Alexandriai Szent Katalin templom 
o 2020. január 21. 17.30 – Szent Anna templom (Batthyány tér) 
o 2020. január 22. 17.30 – Bécsi kapu téri evangélikus templom 
o 2020. január 23. 17.30 – Szilágyi Dezső téri református templom  
o 2020. január 24. 17.30 – Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templom  
o 2020. január 25. 17.30 - Szent Flórián görög katolikus templom (Fő utca) 
o 2020. január 26. 17.30 – Országúti Ferences Templom 

 január 22., szerda 10.00-12.00 óra között – Az Országúti Karitász teázásra és 
beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: szeretettel vár-
juk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen ta-
lálkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal. 

 február 2., vasárnap – Gyertyaszentelő Boldogasszony nap-
ján, a Megszentelt élet ünnepén  
o a szentmiséken a templompadló felújítására gyűjtünk 
o a 10.00 órai szentmise keretében megáldjuk a gyertyá-

kat – kérjük a testvéreket, hogy gyertyát (és cseppfogót) 
hozzanak magukkal 

o 17.30-kor a környékbeli szerzetesközösségekkel közösen 
imádkozzuk a zsolozsmát 

 február 3-7. között tartja káptalanját a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rend-
tartomány, így templomunkban ezeken a napokon 
o reggelente 7.30-kor igeliturgia lesz, esténként 18.00 órakor lesz szentmise 
o az elsőpénteken 10.00 órakor is lesz mise és gyóntatás 
o gyóntatás hétfő-péntek között csak esténként lesz 
o kérjük, imádkozzanak, hogy a káptalan az egész ferences közösség számára 

megújulást hozzon! 
 február 3., hétfő és 9., vasárnap – Szent Balázs püspök ünnepe alkalmából a 

szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket. 
 február 5., szerda 19.30 – A plébániai jegyesoktatás kezdete – imádkozzunk a 

házasságra készülő jegyesekért! 
 február 8., 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 értékes időt tölthetünk együtt, kapcsolódhatunk ki. 



o 16.00 órától a Családok bálján jelmezverseny, a Mint a pinty zene-
kar gyerekkoncertje, tombola, arcfestés, kézműves foglalkozás,  

o 19.30-tól a Felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, táncház, 
borkóstoló, teaház, játékbarlang vár mindenkit. 

o A családos farsangra egy-egy tálca süteményt köszönettel foga-
dunk. A tombolához értékes és újszerű tárgyak felajánlását köszö-
nettel fogadjuk – ezeket a portán lehet leadni február 3-ig. 

o Jegyek („hozzájárulás a rendezés költségeihez”) február 7-ig kedvezményes 
áron kaphatók a portán, majd a helyszínen felárral. 

 február 13., csütörtök 19.30 – A Házasság Hete programsorozat 
részeként a Házas esték keretében Lothringer Éva SSS, családte-
rapeuta előadása: EGYEN súly, vagy kiegyensúlyozottság? A ba-
lansz művészete munka, család, feladatok, szolgálatok, pihenés, 
kapcsolatok terén a házasságban 

 február 14., péntek 19.00 – Szerelmesek miséje – a Házasság Hete és Szent Va-
lentin, a szerelmesek védőszentje ünnepe kapcsán várjuk a szerelmes párokat, je-
gyeseket és házaspárokat közös imádságra 

 február 15., szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje. 
 február 19., szerda 10.00-12.00 óra között – Az Országúti Karitász farsangi teá-

zásra és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti 
társalgóba. 

 február 21., péntek 8.00-17.30 között – Egésznapos szentségimá-
dást tartunk az esti zsolozsmáig. Mindenkit szeretettel várunk, 
hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal! 

 február 23., vasárnap – A szentmiséken a ferences rend által 

fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára gyűjtünk: 
o A rendtartomány jelenleg 6 közoktatási intézménnyel rendelkezik (Szentendre, 

Esztergom, Szent Angéla Iskola, Testvérkék Óvoda, Autista Segítő Központ, 
Jászberényi Szakiskola és Gimnázium), valamint 3 felsőoktatási intézmény 

fenntartója.  Diákjaink száma meghaladja a kétezer főt, világi munkatársainké 

a háromszáz főt. 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 imádságát, erkölcsi és anyagi támogatását. 
 február 26., hamvazószerda –A 7.30, 10.00 és 18.00 órakor kezdődő szentmisék 

keretében hamvazás lesz 
 február 27., csütörtök 19.00 – Az Új Aratás közösség nagyböjti imaesteje 
 Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor a plébániai csoportok vezetésével imádkozzuk 

a Keresztutat – minden hívőt szeretettel hívunk! 



A Ferences Rendtartomány Káptalanja – 2020. február 3-7.  
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 

hatévente aktuális választókáptalanját tartja a Mátravere-
bély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyen 2020. február 3-7. kö-

zött. A káptalan során – sok más elintézendő mellett – a 

magyarországi ferences közösség új vezetőséget is választ. 
Kérjük a testvéreket, imádkozzanak rendi közösségünk lel-

ki megújulásáért: Atyánk, aki vezeted és őrzöd ferences családodat, hallgasd meg 

imádságunkat a ferences provinciai káptalanért: ajándékozd testvéreinknek az érte-

lem, az igazság és a béke lelkületét, hogy törekedjenek a te akaratod megismerésére, 
és kövessék is azt teljes elszántsággal. Ámen. 

Templomfelújítás a 250. évfordulóra készülve 
Templomunk felszentelésének 250. évfordulójára készülve 2020-ban a templom-

hajó padlójának felújítását tervezzük. A munkák 13-14 mFt-ba kerülnek majd, Hús-
vét ünnepe után kezdődnek meg és mintegy 2,5-3 hónapig tartanak majd.  

Szeretettel kérjük a testvérek nagylelkű anyagi céltámo-

gatását: 
o templomi célgyűjtések során (02.02., 03.01., 04.05.) 
o ill. a honlapon egyszerű és biztonságos bankkártyás 

adományozással, csekken, átutalással vagy az irodá-
ban való befizetéssel. 

Hírek, hirdetések 

 Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából január 19-én 11.00 órakor a mar-
gitszigeti szabadtéri oltárnál Dr. Erdő Péter bíboros atya mutat be szentmisét. 
Mindenkit szeretettel várnak. 

 Szeretettel kérjük a személyi jövedelemadót fizető testvéreket, hogy idén se fe-
ledkezzenek meg a kétszer 1%-os rendelkező nyilatkozatokról. (Részletek a hon-
lapon és a faliújságon.) Köszönjük! 

 A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését 
várja. A soron következő képzés 2020. február 15-én indul. A képzésre jelentkez-
ni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet január végéig. 

 Plébániánkon minden pénteken megrendezésre kerül a 
VeddEgyütt! Termelői Vásár, ahol online megrende-
léssel jó minőségű, hazai terméket lehet vásárolni. Ren-
delés: veddegyutt.hu, átvételi pont: Tamás Alajos Ház 

parkoló – Budapest, Rómer Flóris u. 4. A forgalom 5%-át a kárpátaljai rászoru-
lók étkeztetésére továbbítjuk. 

A Budapest Országúti Szent István első Vértanú Plébánia lapja 
Megjelenik kéthetente 700 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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