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Áldjad, lelkem, az Urat,
és egész bensőm dicsérje szent nevét!
(Zsolt 103,1)

„Ne hagyjuk, hogy ez az alkalmas idő haszontalanul teljen el!”
Isten minden esztendőben Édesanyánk,
az Egyház által a „hívőknek azt a kegyelmet juttatja, hogy a húsvétot a Szentlélek
örömében várják” és „megtisztult szívvel az élet teljességére jussunk Jézus Krisztus, a mi Urunk által”…
Ebben a világban a megváltás alkotta harmóniát
szüntelenül fenyegeti a bűn
és a halál negatív hatalma…
pusztító módon viselkedünk
felebarátainkkal és más teremtményekkel – és magunkkal – szemben is mivel
többé-kevésbé
tudatosan
abból indulunk ki, hogy mindent a magunk kedve szerint használhatunk. Emiatt
eluralkodik a mértéktelenség és az így
kialakuló életmódunkkal túllépünk azokon
a határokon, amelyek tiszteletben tartását
ember voltunk és a természet maga is
megkívánná. Engedünk a határtalan vágyaknak, amelyekkel a Bölcsesség könyve
a hitetleneket jellemzi, akik cselekedeteikben sem Istenre nem gondolnak, sem pedig reményük nincs a jövőre nézve. Ha
nem adjuk át magunkat újra és újra a húsvéti ünnepnek és nem tartjuk szemünk
előtt a feltámadást, mint célt akkor nyilvánvaló, hogy végül a „mindent és azon-

nal” és a „mindig többet birtokolni” logikája győzedelmeskedik. …
A nagyböjt a megtérés szentségi jele.
Arra hívja a keresztényeket,
hogy a húsvéti misztériumot
a saját személyes, családi és
társadalmi életükben tartalmasabban és konkrét formába öntve megvalósítsák, különösen is a böjt, az imádság
és az alamizsnálkodás által.
Böjtölni annyit tesz, mint
megváltoztatni magatartásunkat embertársainkkal és a
teremtményekkel szemben:
attól a kísértéstől, hogy
mindent „felfaljunk” eljutunk az arra való alkalmasságig, hogy szeretetből szenvedjünk, ami be tudja tölteni szívünk
ürességét. Imádkozni nem más, mint
megtanulni lemondani a bálványimádásról és az egónk önelégültségéről, és beismerni, hogy szükségünk van az Úrra és
az ő irgalmára. Az alamizsnálkodás anynyit tesz, mint hogy túllépünk azon a balgaságon, hogy csak magunknak élünk,
csak magunknak halmozunk fel abban a
téveszmében élve, hogy így biztosíthatjuk a jövőt, ami nem is a miénk. Ezekkel
az eszközökkel ismét meglelhetjük az
örömet abban a tervben, amelyet Isten a

teremtett világba és a szívünkbe vésett:
szeretni őt, a testvéreinket és az egész
világot, és ebben a szeretetben megtalálni
a valódi boldogságot. …
Ne hagyjuk, hogy ez az alkalmas idő
haszontalanul teljen el! Kérjük Isten segítségét, hogy rátaláljunk a valódi megtérés útjára. Hagyjuk el az önzést és az ön-

magunkra irányuló figyelmet és forduljunk Jézus húsvétja felé… Így életünk
konkrét cselekedeteiben megvalósul
Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott
győzelme, és ezzel az ő átalakító erejét a
teremtésre is lehívjuk.
Ferenc pápa nagyböjti üzenete (2019) alapján

Plébániai programok
 február 23., vasárnap – A szentmiséken a ferences rend által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára gyűjtünk.
 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!
 március 1., vasárnap – A szentmiséken a templompadló felújítására gyűjtünk. –
A családos mise után a cserkészek tartanak közösségi játékot a kvadrumban a
kisiskolásoknak.
 március 14-22., – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is arra kéri a
híveket, hogy a húsvéti előkészület során külön figyelemmel forduljanak a rászoruló családok felé és lehetőségeikhez mérten tartós
élelmiszerrel segítsék a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését. Ezért március 14. és 22. között, egy héten át várjuk a tartósélelmiszer-adományokat, amelyeket a Karitász helyi szervezete
segít majd szétosztani a rászorulók között. Az adományokat a portán lehet leadni
vagy a Szent Ágoston mellékoltárnál lehet elhelyezni.
 március 18., szerda 10.00-12.00 óra között – Az Országúti Karitász nagyböjti
teázásra és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti
társalgóba.
 március 20., péntek 8.00-17.30 között – Egésznapos szentségimádást tartunk az esti zsolozsmáig. Mindenkit szeretettel várunk,
hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
 március 21., szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje.
 március 22., vasárnap 10.00 – A családos mise végén Szent József
ünnepe kapcsán megáldjuk az édesapákat.
 március 28., szombat – A Családok Jézusban Közösség lelkinapot
tart pároknak, akik hosszú ideje vágynak gyermekáldásra – információ és jelentkezés: gyermekrevagyva@gmail.com.
 március 29., vasárnap 10.00 – A szentmise keretében megáldjuk a
gyermeket váró és a gyermekre vágyó családokat.
 március 22., vasárnap 11.00-12.30 – Az Országúti Karitász gyerekruha és játék











börzét szervez a családos mise után a plébánia hittantermében, ahol a használt, de 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!)
március 26., csütörtök 19.00 – Nagyböjti zenés áhítat – Sancez: Stabat Mater
és más barokk kamaraművek, közreműködik Nagy Anna Sára (ének), Gaál Eszter (hegedű), Balaska Rebeka (csembaló) és Nagy Réka (gordonka).
március 27-28-29., péntek-szombat-vasárnap 18.00 – Az esti
szentmisék keretében Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára tart
nagyböjti lelkigyakorlatos beszédeket. A szombat esti misében a
betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatására is sor kerül.
A szentséget minden kora vagy egészségi állapota miatt rászoruló hívő felveheti, aki felkészült (szentgyónás, áldozás). Kérjük, hogy a családban és a környezetükben élő idős vagy beteg emberek figyelmét is hívják fel a szentség vételének lehetőségére.
március 29., vasárnap – A szentmisék keretében a szentföldi keresztények segítésére gyűjtünk.
április 2., csütörtök 19.30 – A Házas esték keretében Kigyóssy Örs és KigyóssyBozsó Andrea, képzésben lévő családterapeuták tartanak beszélgetést: Hűség és
szabadság – Mit jelent a szabadság egy elkötelezett kapcsolatban? Mi van, amikor megjelenik a színen a harmadik? Érdemes őszintének lenni? címmel.
április 4., szombat 9.00 – Ezen a délelőttön tartjuk a templom ünnepi nagytakarítását – szeretettel kérjük és várjuk a testvérek segítségét! Takarítóeszközöket,
takarítószereket kérjük, aki tud, hozzon magával. Minden jószándékú segítőt, kicsiket és nagyokat szeretettel várunk!
április 5., Virágvasárnap 9.45 – Barkaszentelés és körmenet (a 10.00 órás
szentmise kezdetén) – gyülekezés az udvaron, barkát vagy virágos ágat hozzunk
magunkkal! Ezen a napon, a szentmiséken a templompadló felújítására gyűjtünk.

ORSZÁGÚT 250 – ünnepre készülünk
Plébániai logó-pályázat
Az elmúlt év őszén meghirdetett pályázatra 12 pályázó küldött be alkotásokat. A
szakmai zsűri mellett február elején a hívek is szavazhattak a nekik leginkább tetsző műre. Az eredményhirdetésre március 1-jén a 10.00 órás szentmise végén kerül majd sor.

Templomismereti kvíz
Március 1-től négy héten át játékra hívjuk plébániánk híveit, kicsiket és nagyokat,
hogy hetente egy-egy ötkérdéses kvíz megválaszolásával ismerjük meg templomunkat.
A kérdőívek a templomban lesznek megtalálhatók. Kitöltést követően azokat következő
vasárnap estig – az újságos asztalon lévő dobozba helyezve – lehet leadni.
A kérdésekre a honlapon keresztül online is válaszolhatnak. A heti megoldásokat a honlapon és a doboz mellett a következő héten tesszük közzé. A
legtöbb jó választ adó gyerek és felnőtt értékes ajándékokban részesül április 5-én, Virágvasárnap a 10.00-es mise végén.
Játékra fel!

Templomfelújítás az évfordulóra készülve
Templomunk felszentelésének 250. évfordulójára készülve 2020ban a templomhajó padlójának felújítását tervezzük. A munkák 13-14
mFt-ba kerülnek majd, Húsvét ünnepe után kezdődnek meg és mintegy
2,5-3 hónapig tartanak.
Szeretettel kérjük a testvérek nagylelkű anyagi céltámogatását:
o templomi célgyűjtések során (03.01., 04.05.),
o a honlapon egyszerű és biztonságos bankkártyás adományozással, csekken, átutalással vagy az irodában való befizetéssel, illetve
o a Budai Ferences Alapítvány számláján keresztül (11600006-0000000085573657).

PASSIÓ 2020
A Passió, Jézus szenvedéstörténete a keresztény hitünk és életünk történeti alapja,
megkerülhetetlen része Európa közös kulturális és szellemtörténetének is.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is készülve 2020 önkéntes adja elő
Krisztus Urunk passióját a budapesti Aréna színpadán 2020. április 4-én, szombaton.
Az előadásban Jézust egy mai huszonéves, pályakezdő fiatalember szemével látjuk,
aki saját kételyein, útkeresésén keresztül szemléli Jézus szenvedéstörténetét és jut el
általa saját útjának megtalálásához. Az előadásra a szervezők önkéntesek jelentkezését
várják február 26-ig. Kedvezményes jegyek a passio2020.hu oldalon válthatók. Szeretettel ajánljuk!

Regisztráció a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

IEC-Q2JL

Már most érdemes regisztrálni („jegyet igényelni”)
a NEK eseményeire! A többségében ingyenes eseményekre a hívek a rendezvény honlapján keresztül (http://iec2020.hu/) regisztrálhatnak. Ez nem
jár elköteleződéssel, de lehetővé teszi, hogy az érdeklődők minden információról időben értesüljenek és a névre szóló helyekhez biztosan hozzájussanak.
Az Országúti Ferences Plébánia csoportjához az IEC-Q2JL kód megadásával lehet
csatlakozni a regisztrációs oldalon keresztül, így egy helyre kerülnek plébániánk hívei.

Hírek, hirdetések
 A nagyböjti lelki naptárt a templomban a padokon illetve a honlapon is megtalálják a testvérek.
 Szeretettel kérjük a személyi jövedelemadót fizető testvéreket, hogy idén se feledkezzenek meg a kétszer 1%-os rendelkező nyilatkozatokról. (Részletek a honlapon és a faliújságon.) Köszönjük!
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)
orszagut@ferencesek.hu * orszagutiferencesek.hu * facebook.com/orszagutiferencesek/
Erste Bank: 11600006-00000000-67842472

