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Megalázta magát: engedelmeskedett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig.
(Fil 2,8)

Húsvét fénye a járvány árnyékán is átragyog
Idei nagyböjtünket különösen is átjárja a koronavírus-járvány miatti félelmek,
bizonytalanságok érzése.
Ezer kérdés vetődik fel: miért engedi,
mire vezet, mire tanít ezáltal
minket Isten? Sosem feledhetjük el, hogy Isten az élet
és a halál ura, egyben a mi
szerető Atyánk, irgalmas
szívű és nem feledkezik meg
az emberről. A belé vetett
bizalom reményt ad nekünk,
hogy van jövőnk, van célja
az életünknek, a küzdelmeinknek, a szenvedéseinknek.
Ebben a hitben készülünk
most is a Húsvét ünneplésére. Az emberi
esendőségre, a bűnre, az elveszettségre, a
szenvedésre és a halálra Isten válasza a
Húsvét. Krisztus kereszthalálában és feltámadásában hűséges szeretetét, az örök
életet ajándékozta nekünk.
A feltámadás és annak liturgikus ünneplése idén sem marad el, igaz egészen
szokatlan és különös lesz mindannyiunk
számára. A járványhelyzet miatt ugyan
időlegesen nem tarthatunk nyilvános istentiszteletet, szentmisét, a templom
azonban nyitva marad, az imádkozók

felkereshetik. A szentmiséket minden nap
online közvetítjük a plébánia honlapján
és ez így lesz a szent háromnapban is.
Ferences közösségünkkel ünnepeljük a
húsvéti misztériumot, a hívek pedig az internet segítségével kapcsolódhatnak be.
A szentáldozás hiánya fájó
minden hívőnek – és bizonyosan az Úrnak is –, de a
lelki áldozásban most is találkozni lehet vele. Így tanít
most az Úr az Eucharisztia
igazi értékének felismerésére, a megújulásra. Isten bocsánatának elnyerésére most
lehetőségünk van a személyes bűnbánatban (az idősek éljenek is vele), de a ferences testvérek készséggel állnak rendelkezésre a gyóntatásra is.
A húsvéti liturgia honlapunkon –
http://orszagutiferencesek.hu/ – követhető:
 Nagycsütörtökön: 7.30 Lamentáció,
18.00 ünnepi szentmise
 Nagypénteken: 7.30 Lamentáció,
15.00 Keresztút, 18.00 ünnepi szertartás
 Nagyszombaton 7.30 Lamentáció,
20.00 Vigília és feltámadási szentmise
fr. Zalán

Templomunk liturgikus rendje a járványveszély idején
 A szentmiséket és a zsolozsmát a honlapon keresztül online közvetítjük.
o A vasárnapi orgonás misék énekrendje a honlapon a közvetítés alatti sorban
megtalálható, ugyanitt gyerekeknek színező is elérhető.
 A nagyheti liturgiát hívek részvétele nélkül tartjuk meg a templomban. A szertartásokba az interneten keresztül lehet bekapcsolódni. A templom napközben továbbra is nyitva áll az imádkozók előtt, a szertartások alatt zárva lesz.
 Gyóntatás a szokott rend szerint van, de
o a hívek, főleg az idősek éljenek a lehetőséggel, hogy a járványveszély idején nem
kötelesek eljönni gyónni: a tökéletes bánat felindítása, a jóra való törekvés elhatározása és a járványveszély elmúlta utáni gyónás kötelezettsége mellett már most elnyerik Isten bocsánatát. Az általános feloldozásról információ a honlapon olvasható.
o Alkalmas időjárás esetén az udvaron, szabadtéren gyóntatunk!
o A várakozók, kérjük, tartsák meg egymás között az előírt 2 méteres távolságot.
 Plébániánknak komoly anyagi kiesést jelent a heti perselypénz elmaradása,
ugyanakkor munkatársaink bérezését, a járulékokat és a közüzemi díjakat fizetnünk
kell a járvány ideje alatt is. Szeretettel kérjük, hogy bankkártyás (online) fizetéssel
vagy átutalással (állandó megbízás is beállítható) támogassák a plébánia működését. Információ a honlapon található.
 Miseszándékok e-mailben (orszaguterencesek.hu) egyeztethetők az irodán.

Templomunk húsvéti mise és gyóntatási rendje:
 április 5., Virágvasárnap
o szentmisék – online közvetítés
o gyóntatás a vasárnapi rend szerint
 április 6-8., Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda
o szentmisék 7.30 és 18.00 – online
o gyóntatás 7.20-12.00, 16.30-18.30
 április 9., Nagycsütörtök
o lamentáció 7.30, zsolozsma 12.15 – online
o gyóntatás 7.30-12.00, 16.00-17.45
o ünnepi mise az Utolsó Vacsora emlékére 18.00 órakor – online
 április 10., Nagypéntek
o lamentáció 7.30, zsolozsma 12.15 – online
o gyóntatás 7.30-12.00, 16.00-17.45
o a keresztutat 15.00 órakor imádkozzuk – online
 az Úr szenvedésének ünneplése 18.00 órakor – online
 április 11., Nagyszombat
o lamentáció 7.30, zsolozsma 12.15 – online
o gyóntatás 7.30-12.00, 16.00-19.45 között
o a feltámadást ünneplő Húsvéti vigília és szentmise 20.00
órakor kezdődik – online

 április 12., Húsvétvasárnap
 szentmisék a vasárnapi rend szerint – online
 gyóntatás a vasárnapi rend szerint
 április 13., Húsvéthétfő
 szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor – online
 gyóntatás a szentmisék előtt

Plébániai programok
Tervezett plébániai programjaink nagy részét a járványveszély idején kénytelenek
vagyunk elhalasztani. Két imaszándékot a testvérek figyelmébe ajánlunk:
 május 3., vasárnap – a hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért
imádkozunk,
 május 24., vasárnap 10.00 – a misén jubiláns házaspárjainkért imádkozunk.

ORSZÁGÚT 250 – ünnepre készülünk
Templomismereti kvíz
A március elején kezdődött játék eredményei a honlapon megtekinthetők. A legtöbb jó választ adó gyerek és felnőtt értékes
ajándékokban részesül, melyeket későbbi időpontban adjuk át.

Rajzpályázat gyerekeknek
Idén templomunk felszentelésének 250. évfordulójához kapcsolódva hirdetjük meg
hagyományos gyerekrajz pályázatunkat, „Otthon vagyok az Országúton” címmel.
A pályázatra ovisok és iskolások rajzait várjuk, mely készülhet festékkel, filccel, szénnel, akvarellel maximum A3-as
méretben. Az elkészült képek hátoldalára kérjük, írják rá a
gyerek nevét, korát és szülője nevét, telefonszámát.
Beadási határidő: 2020. május 10. vasárnap. Szeretettel várjuk az alkotásokat!

Templomfelújítás az évfordulóra készülve
Templomunk felszentelésének 250. évfordulójára készülve 2020ban a templomhajó padlójának felújítását tervezzük, amely várhatóan
14-15 mFt-ba kerül majd. A munkákat – a járványügyi veszélyhelyzettől függően – Húsvét ünnepe után, április 20-tól tervezzük megkezdeni
és azok várhatóan július 3-ig fognak tartani. Ez idő alatt a templom zárva lesz. Az esetleges kényelmetlenségekért köszönjük a megértést!
Szeretettel köszönjük az eddigi adományokat és továbbra is kérjük a testvérek
nagylelkű anyagi céltámogatását:
o a honlapon egyszerű és biztonságos bankkártyás adományozással, csekken, átutalással vagy az irodában való befizetéssel, illetve
o a Budai Ferences Alapítvány számláján keresztül:
11600006-00000000-85573657.

NEK 2020
Eucharisztikus Kongresszus mindenkiNEK
Az Eucharisztikus Kongresszus reményeink szerint az eredetileg meghirdetett időpontban és programmal kerül megrendezésre szeptember 13. és 20. között.
Jézus Krisztus, az élet Urának ünneplése négy nagy rendezvényen csúcsosodik
majd ki: A megnyitó szentmise igazi nagy ünnep lesz a Puskás Stadionban sok ezer
gyermek elsőáldozásával szeptember 13-án vasárnap délután. A következő hétvégén,
szombaton délelőtt családi napra hívják a rendezők a híveket, barátaikat és minden
érdeklődőt a Margitszigetre. Aznap este a Kossuth téren bemutatott szentmise után
eucharisztikus gyertyás körmenetben vonulunk át a Hősök terére. Vasárnap délelőtt a
Hősök terén lesz majd az ünnepségsorozat zárómiséje.
Ezeken a programok ingyenesen vehetünk részt, de regisztrálni kell az iec2020.hu
oldalon, és a regisztrálást követően a megfelelő programra ingyenes belépőt is rendelni kell (kivéve a családi napot).
Akik a plébánia közösségével együtt szeretnének jelen lenni
az alkalmakon, azoknak az „IEC-Q2JL” kódot kell a regisztrálási felületen megadniuk.
Ne felejtsük el: a részvétel egyben tanúságtétel is, mellyel
kifejezhetjük hálánkat az Úristen felé, és felhívhatjuk a világ
figyelmét az élet igazi Forrására, ahogy a kongresszus mottója
is üzeni: „Minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87,7)

IEC-Q2JL

Hírek, hirdetések
Kis figyelemmel sok jót tehetünk – 2x1%
Szeretettel kérjük a személyi jövedelemadót fizető testvéreket, hogy
adóbevallásukban idén se feledkezzenek meg a kétszer 1%-os rendelkező nyilatkozatokról. Köszönjük!
 Az első százalékra a Magyar Katolikus Egyházat jelöljük meg: technikai szám: 0011
 A második százalékra a következő alapítványok egyikét javasoljuk:
o Ferences Alapítvány - adószáma: 18209778-1-41
o Szent Angéla Alapítvány - adószáma: 18044311-1-41

Istentől áldott, békés,
örömteli és kegyelemteljes Húsvétot kívánunk
MINDENKINEK!
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

