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Hiszen a gyereknek egy fél óra is nagy idő. A fiatal
még örökkévalóságnak, beláthatatlanul sok időnek
érzi a nap múlását, az érett korú felnőtt az éveket, az
idős ember néhány évtizedet, egy-két emberöltőt lát
át. Akkor hát mit számít, mit ér 250 év?

és benső megtapasztalások, nagyszerű tanítások, emlékezetes körmenetek, csendes imatapasztalatok, közösségi élmények, koncertek és személyes kapcsolatok, barátságok,
szerelmek, tanítói és lelki atyai kapcsolatok sora – kötött és
köti ide ma is a hívek sokaságát.
Mit is ünneplünk tehát? A falakat, amik 250 éve állnak minden történelmi vihar közepette? A templomot, amelyet
bár körbenőttek a Margit körút lakóházai, őrzi az eredeti
szándékot és amelyet mindenki a környék szívének tart?
Az újra és újra megújuló és újjászülető épületet? Vagy inkább a hívő közösséget, amely e falak között otthonra talált és talál – otthonra Istenben, hitre, közösségre és életre
egymással? A Mindenhatót, aki 250 éven át megőrizte, nevelgette, táplálta népét, akihez jó tartozni, aki itt adja magát oda újra, meg újra, minden vasárnap, sőt minden nap?
Kicsit mindegyiket: falakat, közösséget és legfőképp az
Úristen hűségét és irgalmát, amely nemcsak hív, hanem
küld is, hogy tanúi legyünk el nem fogyó szeretetének.
Az Országúti Ferences Templom 250 éves. A közösség,
amelynek megadatik, hogy ünnepelhet 2020 őszén, azaz
emlékezhet és hálát adhat az ősök hitéért, Isten számtalan kegyelméért, nem csak emlékezni vagy méltóképen
ünnepelni akar, hanem elvállalni a feladatot, a küldetést.
Segítsen minket ez az évforduló a Fönséges Istennel való
szövetség megerősítésére, a hitünkben és a közösség vállalásában való megújulásra, és a hitvalló, tanúságtevő
keresztény életben való növekedésre. Azaz legyen ez a
templom és az országúti közösség továbbra is a környék,
a kerület, a főváros szíve. Legyen Isten velünk élő szíve,
amely hirdeti az evangélium örökké aktuális jó hírét,
amely befogad, és amely örömmel éli meg Krisztus velünk, bennünk és köztünk lévő szeretetét.
Áldott ünnepet mindenkinek!

fr. Zalán

„Uram, ezer év a te szemedben annyi, mint a tegnapi nap,
amely tovatűnt, vagy mint egy őrállás ideje éjszaka”–
imádkozza a zsoltáros (Zsolt 89,4). Ha az Úr szemében ezer
év egyetlen nap, akkor 250 év sok-e, számít-e valójában?
1770-ben (1752 és 1770 között) ágostonos szerzetesek
Nepauer Máté építőmester tervei alapján a Bécsbe vezető országút mentén megépítették azt az új templomot,
amit a kolostorral együtt alig néhány év múltán a ferences barátok kaptak meg és amely ma is otthona az itt élő
ferences testvéreknek, az országúti híveknek. Huszonöt
évtized alatt mi minden történt a templommal és az ide
járókkal! A történelem viharai és furcsa korszakai men�nyi átalakítást, változást, történést hoztak, amelyek épp
ezért még erősebben ide kapcsolták, kapcsolják azokat,
akik ezeket átélték. Hányan nőttek fel itt, ebben a templomban találkozva először az Úrral, hányan csatlakoztak csak néhány évre, életük egy időszakára, és találtak
itt közösséget Istennel, az egyházzal, embertársaikkal.
Mennyi személyes élmény – misék, esküvők, keresztelők,
elsőáldozások és bérmálások, ünnepek, lelki újjászületések
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LELKISÉG
TEGYETEK TANÍTVÁNYOMMÁ
MINDEN NÉPET… (MT 28,19)
A plébánia és a hívek, közösségek kapcsolatáról –
zsinati emlékek (2. rész)
A képviselőtestület tagjai és a plébániai fiatalok
plébánia-építő együtt-gondolkozást szerveztek a
közelmúltban, amelynek vitaindító alapirodalma
Michael White és Tom Corcoran „Egy katolikus plébánia története – Újratöltve” című munkája volt. Nem
célom a könyv pro-kontra kiértékelése, már csak
azért sem, mert alapvető hatását épp abban látom,
hogy számos, már-már provokatív ötlettel, pezsdítő
együtt-gondolkodásra és cselekvés-készségre sarkalhatja a plébánia tagjait.

A szerzők helyzetértékeléssel kezdik munkájukat. Korunk
egyházközségeinek életét vizsgálva úgy látják, hogy egyfajta „bennfentes” világ alakult ki a plébániákon, amely
a bennfentesek számára akár kedvelt is lehet - szellemi
programokkal, babamama-klubbal, túrákkal, táborokkal de könnyen feledteti az Egyház eredendő feladatát, Jézus
küldő szavait: „Mindenkit tanítványommá tenni.”
Mondhatnánk, ez Amerikáról szól mi pedig Magyarországon
élünk, itt más világ van. A könyv azonban arról győz meg, hogy
nincsenek nagy különbségek. Ezért tartom érdemesnek, hogy
szemezgessünk a szerzők felvetéseiből, együtt-gondolkodásra, tovább-gondolásra, tettekre késztetőn.
• Nagy a kísértés, hogy plébániánk saját fogyasztói vágyunk kiszolgálójává legyen, elveszítve így azt a csodálatos képességét, amivel megváltoztatja – Isten kedvére
és örömére - az emberek életét. Azaz, eltűnik a missziós lelkület, amely meghatározója cselekedeteinknek és
amelyet nem megérteni több, mint mulasztás; romboló
hatású lehet.
•A
 plébániai élet megváltoztatásának programja: megváltoztatni a „bennfenteseket” és nyitni az elveszettek
felé. Meg kell változzon az anyagi, szellemi és akarati
hozzáállás; nyitottság kell a megszólításra. Hinni kell,
hogy igenis van gonosz, és van pokol, aki mindezek ellen
munkálkodik. Szükségünk van a Megváltóra!
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250. ÉVFORDULÓ
• Meg kell változtatni a gondolkodásmódot, a kifogás-keresést, a kritizálást és panaszkodást. Ehelyett építeni
kell az elfogadni, hálát adni és szolgálni akaró közösségeket. Hitünk titka, hogy a Római Katolikus Egyház Isten
ajándéka számunkra, Jézusnak - benne és általa - gondja van minden emberre. Az Egyházban minden kegyelem
forrása megvan ahhoz, hogy terveink végrehajtásán
munkálkodjunk. Mindent megkapunk, hogy Isten akarata beteljesüljön: „Mindnyájan üdvözüljenek”.
• Élővé, életünk részévé kell tenni az evangéliumot. Az elméletet gyakorlattá, a történelmet a jelen valóságává
kell változtatni. Kereszténységünk legyen életforma!
Hitünk megalapozottságához megkapunk minden kegyelmi ajándékot, ám lehet, néhány figyelemelterelő,
lényeget eltakaró programról ehhez le kell mondanunk.
• Szent II. János Pál pápa azt tanította, hogy az Egyházat
az Eucharisztia élteti. Ez számunkra a legértékesebb
ajándék. XVI. Benedek pápa szavaival: „ Az Eucharisztia
hitünk teljessége”.
• Egy plébánia megváltoztatása missziós cselekedet,
amelynek Krisztus a forrása. Ő a Megváltó, a keresztény a
helyreállító, Krisztusban. Ehhez felelős emberek és felelős
közösségek kellenek, akik gondját viselik minden tagnak,
különösen a legkisebbeknek, és az elesetteknek.
A szerzők, munkájuk végén öt pontban foglalták össze az
értékeket: Liturgia, tanítványság, testvériség, szolgálat,
evangelizáció.
Ti hogyan határozzátok meg hívő életetek értékeit? Van,
akivel mindezt meg tudjátok osztani? Van közösségetek,
lelkivezetőtök? Milyen a kapcsolatotok a plébániával? Mit
jelent számotokra a liturgia, az Eucharisztia, a keresztség
szentségének ajándéka? Érdemes beszélgetni hívő és hitvalló életünk valóságáról, az emberi igyekezetről és az isteni kegyelem forrásairól.
Wildner Dénes

PLÉBÁNIÁNK ÚJ ARCULATA
A 250. ÉVFORDOLÓS LOGÓPÁLYÁZAT EREDMÉNYE
Templomunk felszentelésének 250. évfordulójára
készülve hirdette meg plébániánk 2019 szeptemberében ünnepi pályázatunkat a templom és a plébánia
logójának megtervezésére. Szándékunk volt, hogy –
nem elfelejtve a régi, a templomot körvonalas rajzzal
megjelenítő logót sem – egy egyszerű, korszerű és
kifejező logó szülessen, amely az országúti közösség
jellegét és ferences lelkiségi kötődését is érzékelteti,
és amelyet a jubileum kapcsán kiadványainkon megjelenítünk és a jövőben használunk.
A pályázatra – ahol több korosztály képviseltette magát
– sok ötletes és értékes alkotás érkezett. A zsűri – Csegezi
Mária, Zalán atya és Kohán József – két körben értékelte a
terveket. A második fordulóban a közönség szavazatok figyelembe vételével született meg a végeredmény. A zsűri
kiválasztotta a győztest és a megosztott két második helyezett pályamunkát.
1. helyezett: K
 ővári Gábor
Az általa alkotott szimbólum keretbe foglalja az Országúti
Ferences Plébánia egészét. KERESZT + TAU + ORSZÁGÚTI.
Érzékelhető, hogy az egyszerűség volt a fő vezérelv a vizuális egység megalkotásánál. Az alul nyitott kör a nyitottságot, a befogadást erősíti egy hívogató kaput szimbolizálva.

2. helyezett: Demjén Bence
Az ő alkotásának központi eleme a Szent Ferenc számára
oly fontos San Damiano-i kereszt. A vonzásában élő közösséget pontok jelképezik, ezek színei a kereszt főbb színeit
tükrözik. A logó kerete nem lezárt, a közösség nyitottságát,
élő dinamizmusát fejezi ki.
2. helyezett: Takács György
Logótervében a fő motívum a barokk ablak kontúr. Ez adja a
keretét a stilizált templom motívumnak, ami alatt megjelenik az országút ábrázolása. A klasszikus jegyek megőrzése
mellett a logó vonalvezetése tükrözi az aktuális trendeket.
Pályamunkát adtak be, emléklapot és az Auguszt
Cukrászda felajánlásából jutalmat kaptak:
Bercsi Márta, Csutorka Júlia, Erdeős Éva Sarolta, Keller-Márku
Judit, Mátraházi-Papp Krisztina, Nagy Dorottya Klára, Pál Éva,
Sárkány Katalin, Urbán Orsolya
Köszönjük minden pályázó lelkes munkáját!
A nyertes alkotásokkal a jövőben is találkozunk majd
plébániánk kiadványain.
fr. Zalán, KJ
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250. ÉVFORDULÓ
GYERMEKSZEMMEL, GYERMEKSZÍVVEL
BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIAI RAJZPÁLYÁZATRÓL
„Csak Krisztusban találjuk meg a valódi szeretetet
és az élet teljességét. Nézzetek Krisztusra!”
II. János Pál pápa
A 2020-as év évfordulós rajzpályázata rendhagyó körülmények között zajlott, ám a személyes kapcsolattartást nehezítő karantén ellenére több, mint húsz alkotás érkezett a
plébániára járó gyerekektől. „Otthon vagyok az Országúton” - ezt a mondatot választottuk a rajzok mottójául. A
zsűri – Deák - Halasy Rita és Szász Zsombor atya – életkor
alapján három kategóriába sorolta a műveket. Az ovisok és
az első - második osztályosok csoportja mellett a tíz év felettiek is versenybe szálltak. Nem volt könnyű a sok, vidám
rajz között sorrendet felállítani, a zsűri értékelte a rajztudást
és azt a személyes élményt és mondanivalót, amit a képek
közvetítettek. Sok rajzon központi helyet foglal el templomunk oltára valamint a Jézus körül közösségként körbeálló ferences atyák, felnőttek, gyermekek. Idén először
vászonra készült festmény is érkezett. A díjazottak díszes,
évfordulós oklevelet és jutalom könyvet kaptak. Köszönjük
minden gyermeknek, családnak a részvételt! Bár a verseny
értelmében hirdettünk díjakat, ám emellett minden beérkezett rajzot megcsodáltunk. Öröm látni, ahogy plébániánk

legkisebbjei rajzban fejezik ki azt a felnőttek számára is nehezen megfogalmazható élményt, amit az otthont nyújtó
Atya háza jelent mindannyiunk számára. Aki kedvet kapott
az alkotáshoz, tartsa keze ügyében a ceruzát és az ecsetet,
jövőre is lesz rajzpályázat!
Balázsdi-Szabó Nóra
A versenyt Balázsdi-Szabó Nóra szervezte
és irányította.
Óvodások:
1. helyezett: Biczi Bernadett, Palkó Sári
2. helyezett: Keller Misi és Fábián közös alkotása
3. helyezett: Frigyes Mór, Kerényi Donát
Iskolások (8-9 évesek):
1. helyezett: Bodroghelyi Emília
2. helyezett: Tóth Janka és Frigyesi Lóránt
3. helyezett: Békefi Zsuzsa

250 ÉV?
TEMPLOMKVÍZT JÁTSZOTTUNK
„Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke
lakik bennetek.” ( 1Kor 3,16)
A közösséggel, a templom egészével, az odajáró hívekkel való kapcsolódás fontos missziója minden templomba járó kereszténynek. Az Országúti Ferences első
Szent István vértanú templom 250. évfordulójára készülve azt a kérést kaptuk az Euthikosz közösségben,
hogy mi is kapcsolódjunk be az ünnep előkészületeibe. Fiatal közösségként a templomkvíz megszervezése állt hozzánk közel, így a templom épületének és
történetének megismerésére adtuk a fejünket.

Iskolások (10 éves kortól):
1. helyezett: Vukcsan Máté
2. helyezett: Formanek-Temesszentandrási Emma
3. helyezett: Navrasics Dóri, Frigyesi Jakab
Közönségszavazat
Formanek-Temesszentandrási Emma

Az előkészület közben sok érdekességre bukkantunk. Jó
volt elmélyedni annak a szakrális térnek a történelmében,
ahol legalább minden vasárnap misén és a keddi közösségi alkalmakon összegyűlünk. A kvízt összesen négy fordulóra terveztük és készültünk külön felnőtt és külön gyerek
kérdésekkel. Igyekeztünk olyan feladatokat becsempészni, amelyek felkutatása, rajzolása, vagy összeszámolása
közben megfigyelünk, és megismerünk olyan részleteket,
amiket korábban talán sosem vettünk észre.
Egy néhai plébánosunk egyszer arra bíztatott minket, ne
ragaszkodjunk a szentmisén megszokott helyekhez, változtassunk, üljünk különböző helyekre, néha lépjünk be
a szentélybe is és hagyjuk, hogy a Jóisten a művészeten,
az ő szent házán keresztül is szóljon hozzánk. Mindaz, aki
részt vett a játékban tapasztalhatta, hogy a feladatokon
keresztül közelebb került a mi szép, 250 éves templomunkhoz és azon keresztül az Istenhez. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a játék személyesebbé tette a résztvevőknek a
templommal való kapcsolatát.
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A gyerekek sokszor megdöbbentően szép válaszokat adtak és gyönyörű rajzokat. A szentélyben megtalálható
angyalok számolása közben ők voltak azok, akik észrevették, hogy apró angyalok vannak a sekrestyébe vezető ajtó kilincsén és a belépést jelző csengő tetején is. A
felnőtteket az alapos utánajárás sem rettentette el attól,
hogy minden fordulón részt vegyenek. Az utolsó fordulónál külön kihívás volt, hogy sok mindent emlékezetből
kellett megválaszolni. Volt, aki idősebb koránál fogva a
játék online részében nem tudott részt venni, ezért személyesen hozta be a plébániára a megfejtéseket, miután
a kérdéseket telefonon tudakolta meg. A gyerekek szüleinek külön hálásak vagyunk, hogy a gyerekeket a válaszok eljuttatásában segítették.

Nagy öröm volt ez a feladat nekünk, így az ünnepet még
jobban a sajátunknak érezzük, nagyobb várakozás van a
szívünkben. Jó volt a válaszokat, a sok kitöltőt, az alapos
munkát látni. Hálát adunk a feladatért! Mindenkit, aki szeretné jobban az Országúti közösség részének érezni magát bíztatunk, hogy kopogtasson a plébánosunk ajtaján,
feladat mindig van. Megtapasztaltuk, hogy ha hasznosnak érezzük magunkat, ha egy ügyet magunkévá teszünk,
akkor már mi vagyunk maga az ügy és ezzel be tudunk
kapcsolódni egyházközségünk életébe. Ki kvízzel, ki perselyezéssel, ki ministrálással - mind Istent és egymást
szolgáljuk, és közösségben élni Vele jó.
Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett a játékban különösen azoknak, akik mind a négy fordulót végig
játszották - és a nyerteseknek.
Az Euthikosz közösség nevében:
Schumicky Mária
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250. ÉVFORDULÓ
ELEINK NYOMÁBAN JÁRUNK
TUDTAD-E AZ ORSZÁGÚTRÓL?
Letehetetlenül érdekes az Országúti Ferences Templom és Plébánia háromszáz évre visszanyúló története. Olvasás közben döbbenünk rá, hiába választanak
el évszázadok, minden ami megtörtént rólunk szól,
hiszen a múlt összefonódik a jelennel. A ferences (és
ágostonos) atyák jöttek - mentek, éltek és haltak,
miséztek, gyóntattak, templomot és rendházat építettek, részt vettek a környéken lévő emberek mindennapi életében, segítettek ahol tudtak és közben
küzdöttek a történelem időről időre kirobbanó viharaival és megpróbáltatásaival.

Az Országútra - amely a Bécs felé tartó útról kapta a nevét
- az ágostonosok építették 1707-ben az első kis kápolnát,
éppen a mai templom területének közepére.
Ma ismert templomunk tizennyolc éven keresztül épült,
az első kis kápolna köré. 1770. szeptember 23 - án Zbiskó
Károly püspök szentelte fel. A templom belső csinosítása
ezek után még évekig folytatódott.

II.József 1785-ben feloszlatta az ágostonos rendet és a
templomot a ferenceseknek adta át. Az ágostonos atyák
azonban bizonyos értelemben most is itt vannak, mivel
majd száz éven keresztül a templom köré temetkeztek.
A plébániára behajtó kocsik ma is ágostonos szerzetesek
sírjai fölött hajtanak át. ( II. József ebben az időben több
környékbeli temetőt megszüntetett, beépítetett.)

Az alábbi összefoglaló a jubileumra készült Templom és közösség 250 éve. Országúti Ferencesek című könyvből a teljesség igénye nélkül ragad ki néhány érdekességet kedv
csinálóként. Az egész történetet elolvasni mindenképp
érdemes, aki megteszi egészen új érzésekkel fog belépni a
plébánia jól ismert kapuján.
A ferences rendház történetét a tizenhetedik századtól
vezette a mindenkori házfőnök. A Historia Domusnak nevezett könyv az író bőbeszédűségétől függően rengeteg
információt tartalmaz.

Aki úgy érzi, hogy valami hiányzik a templom kapuja elől,
jól gondolja. Egészen a századfordulóig a templomot kedves előkert ölelte körül. Ezt 1900-ban a Margit körút szélesítése során megszüntették.
A ferencesek rendszeresen küzdöttek betörésekkel, ezért
alakították ki a kapus szobát. A tolvajok tyúkot és lószerszámot loptak, elemelték a SzűzMária szobor aranycsatos
gyöngyfűzérét, sőt nemegyszer az Oltáriszentséget is magukkal vitték.
A két világháború viharos évei alatt a szerzetesek sokszor
önellátásra kényszerültek. A mai kolostorudvar és kert területén baromfit, kecskét, malacot tartottak. A pincében
gombászatot létesítettek, csiperkét termesztettek. Volt
kaszáló és az ágostonos időből megmaradt szőlő is, valamint sok gyümölcsfa gazdag terméssel.
Az 1800-as évektől a ferences plébánia gondjaira bízták a
Kálvária kápolnát, ami a mai Mansfield Péter parkban állt.
A plébánia sarkától a kápolnáig (a Rómer Flóris és Apostol utcákon át) nyolc stáció vezetett. Ezt az 1900-as évek
elején lebontották, hogy kiépíthessék a forgalom számára
a szerpentint. Bár a ferencesek ragaszkodtak a lebontott
stációk újra állításához a kápolna köré, ez soha nem valósult meg, végül a kápolnát is lebontották 1951.
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1942. szeptember 4-én éjszaka, történelmének első bombázását élte át Budapest. A következő napon a plébánián
„seregestül jelentek meg a bomba-gyónók. A félelem hozza
őket...”. Ezekben a napokban a Historia Domus nagy félelemről számolt be, a szerzetesek nem mertek aludni, óránként váltva virrasztottak, a hívek pedig szétkapkodták a
tökéletes bánat céduláját.

A tizenkilencedik század során a feltámadási és úrnapi körmenetet szokás volt katonazenekarral kísérni, közben dísz
lövéseket adtak le. A körmenet a Lipthai utcán keresztül a
Bem tér felé haladt és elképesztően sokan tizenkettő - ti
zennyolc ezren vettek részt rajta. A második világháború
utáni kemény években a körmenetben résztvevő hívek száma lecsökkent kétezer ötszázra, a házfőnök nagy szomorúságára, ekkor tevődött át az útvonal a Mechwart liget köré.
Ma néhány százan vesznek részt egy - egy körmeneten.
Kezdetben az istentiszteletek németül hangzottak el. A
szentbeszédeket a misén kívűl tartották egy óra hosszán
át! Az első magyar nyelvű szentbeszédet páter Imhof Mór
országúti plébános tartotta az 1880-as évek elején egy
Húsvéthétfőn, a hívek nagy örömére.
A most felújított, kecses keresztekkel díszített járólapokat
1903-ban rakták le a templom padlójára. A felújítás előtt
száztizenhét évig koptattuk őket.
Mivel az I. világháborúban a templomoknak be kellett szolgáltatnia a harangokat, a ferences tornyok is elnémultak.
A néma tornyok megszólaltatására 1921-ben Slezák László
öntötte a máig használt két harangot.
1925. április 11-én megjelent a Plébániánk című lap első
száma, háromezer példányban. Ez akkor párját ritkító kezdeményezés volt, hogy egy plébánia önálló folyóirattal
rendelkezzen. (Összehasonlításképp, a Hírharang című
plébániai lap havonta háromszáz példányban kel el.)
1933-ban kultúrházat építetett Tamás Alajos provinciális.
Neki köszönhetjük, hogy a mai napig rendelkezésünkre áll
közösségi programok, szórakozás céljából a „Tamás Alajos“.

Ezen a tavaszon egyes házakban óvóhelyeket áldottak meg
és sok megindító megtérésnek lehettek tanúi az atyák.
A Margit körút frontvonallá alakult. A ferencesekhez sokan menekültek (a budai rendház három nagy óvóhellyel
rendelkezett). Az atyák kapualjtól kapualjig szökve jártak
gyóntatni, áldoztatni. A templomba a hadsereg lovakat,
teheneket kötött be. A házban alkalmanként ezernégyszáz
főre főztek, a ferencesek orvosi ambulanciát nyitottak.
A háború utáni renoválás során került helyére a mai Szent
István vértanút ábrázoló oltárkép, a stációk, a felújított torony pedig alacsonyabb lett.
1983. április 9-én készült el a harang villamosítása. A harangokat addig a sekrestyések, illetve a nagyobb ministránsok a
kóruslépcső orgona melletti szintjéről kézi erővel kongatták.
1992 - 1994 között alakult ki a templom szentélyének új arculata. A járószintet megemelték, a főoltárt restaurálták,
új szembemiséző oltár készült, amelyet Hegedűs Kolos
plébános áldott meg.
A rendszerváltozás idején fellendült a hitoktatás és szárba szökkentek a közösségek. Kevéssé vált a közösségi hely
a plébánián. Mivel a plébánia frontján az ágostonosok ősi
épülete eredetileg két emeletes volt, így a műemlékvédelem nagy nehezen engedélyt adott, hogy tetőtér beépítésre kerüljön sor, vagyis két nagyobb és egy kisebb hittanterem és konyha épüljön.
Az elmúlt évtizedekben plébániánk közösségéből nőtt ki
a 4.sz.BIK cserkészcsapat, a Kapisztrán kórus, a Bosnyákovich Bea által vezetett lánykórus, A Családok Jézusban
Közösség magyar ága és az általuk szervezett jegyesoktatás, a legkisebbeket felkaroló miniklub és ovismise, az
évtizedek óta gondozott ministránsközösség, a vasárnap
esti „félnyolcas” és a harmincöt éve zenei szolgálatot adó
Boanergész. Ezenkívül számos közösség talál itt otthonra,
sok sok gyermek, család, fiatal és idős indul Jézus nyomába a jól ismert zöld kapun belépve.
Jobbágyi Anna

1938. május 25-29. között megrendezett eucharisztikus
kongresszusba a plébánia is aktívan bekapcsolódott. A
kongresszus idején napi százhúsz misét mondtak itt, az
oratóriumban még négy pótoltárt fölállítottak. Tehát a
tizennégy oltár (kilenc templomi és öt oratóriumi oltárral
számolva) mindegyikén napi nyolc-kilenc misét mutattak
be, s május hónapban tizennyolcezer áldozó volt.
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ENYÉM, TIÉD, MIÉNK...

Az én helyzetem azért speciális, mert nemcsak gyerek, fiatal, felnőtt és diakónus voltam ezen a plébánián, hanem
voltam sekrestyés, portás, háziorvos, fűtő és ministráns is.
...Másodikos gimnazista koromban összefutottam egy volt
általános iskolai osztálytársammal, aki beszélgetés közben azt mondta nekem: „Hát menjünk a templomba!” Vis�szakérdeztem: „Hülye vagy? Kedd van. Miért mennénk misére?” Mire ő: „Menjünk!” Elmentünk a templomba ...azon
a szentmisén volt az első megtérés- élményem. Csendes
mise volt, a Gordos Gáspár atya misézett. Abban a csendes, sötét légkörben megéreztem az Istent. Attól az esti
félnyolcas misétől kezdve, egészen az egyetem végéig,
minden este ott voltam a misén.
Gorove László diakónus

VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Nemcsak a kövek tudnak mesélni, hanem a templom
falai közé járó emberek is. Mesélnek hosszan, röviden, érdekesen, színesen, meghatóan, viccesen. Történeteik nyomán életre kelnek az elmúlt évtizedek.
A jubileumi könyvben megjelent visszaemlékezésekből olvasható alább ízelítő.
A fiatalság, a fiúk nagyon szerettek a szentmisék idején
kívül is a ferenceseknél lenni. Az udvaron fejeltünk, fociztunk, egyérintőztünk; ezt időnként a gyóntató folyosó
ablakai bánták. Sajnos akkor azokon még nem volt rács.
A ministránsok között más vallású fiúk is voltak. Azt gondolom, őket főként a délutáni játszás lehetősége vonzotta.
A nagyobbak feladatául tűzte ki Achilles testvér a templomi szőnyegek porolását. Hátul, a rendház mögötti kertben
volt egy erre a célra kialakított hely. Hatan – nyolcan felváltva püföltük porolóval a szőnyegeket, amíg már csak
elfogadható mennyiségben volt bennük por.
Achilles testvér feladata volt a szentmisékhez szükséges
ostyáknak a sütése, kivágása. A sütés a palacsintasütőhöz hasonló berendezésben történt. A sütés vége felé, – a
ministránsok részére néhány, kissé vastagabb és barnás
színű lapot is készített. A fehér ostyalapokból pedig kivágta a szükséges nagyságú, kész ostyákat. Elég sok volt
a maradék, amit egy kisebb ládában a sekrestyében tárolt
és időnként a ministránsoknak jutalmul adott. Többnyire a
sekrestyében a nagy szekrénysor háta mögött fogyasztottuk el. Mindig figyelmeztetett minket nehogy szétszórjuk
az ostyát.
Almási Miklós - Életem meghatározó helyszíne

Nagyon élveztem a próbákat (a Kapisztrán kórusban). Alajos atya sziporkázó szellemességgel rendelkezett, zenei
igényességét úgy tudta megvalósítani, hogy nem éreztük
terhesnek. Mindenre megtanított csak úgy, mellékesen:
kottaolvasásra, zenei kifejezésekre, a gregorián jelekre, az
összhangzattan alapjaira, megismertük a hangszereket.
Megtanultunk bánni a hangunkkal, figyelni a többi szólamra. Mindenkinek egyedül is kellett tudnia a szólamát
énekelni. Nem engedte, hogy a „köldökünket nézzük”.
A zenei és liturgikus élményeken kívül csodálatos közösségi élményeket jelentett a kórus. Egyrészt bejártuk az országot, vendégszerepeltünk nagyon sok helyen, másrészt
gyakran kirándultunk, eleinte a gyerekkórussal, majd a
felnőttekkel is. Farsangkor táncmulatság is volt! Nem véletlen, hogy negyvennégyen kötöttek egymással házasságot a kórus tagjai közül. A közösségi érzésre jellemző, hogy
egyik, velem egyidős társunkat, aki nemrég halt meg, utolsó idejében a gyermekkórusból való társai gondozták.
Simon Sándorné - Élet a Kapisztrán kórusban

„ Az tök jó!” – felelte az akkori plébános, Achilles atya feleségemnek Erikának, a „jöttem megkeresztelkedni” bejelentésére. Kedvesem életében először találkozott pappal
és úgy megrökönyödött, hogy egy „csuhás“ így beszél,
hogy teljesen megnyugodott. A kezdeti lelkesedését
azonban kicsit lehűtötte, amikor Achilles jelezte, hogy a
fél órásra tervezett keresztelkedést két éves előkészítés
előzi meg. „Csak jöjjön, nézze meg, ha tetszik, maradjon.
ha nem, mehet” – mondta Achilles. Erika maradt.
...József atya lett a lelki vezetőnk, akivel rendszeresen
találkoztunk a Bem sörözőben. Ezen beszélgetések
egyenes következménye lett, hogy sok év (polgári) házassággal a hátunk mögött, a plébániai jegyesoktatásra
kezdtünk járni, hogy szentségi házasságot köthessünk.
2010-ben Róbert atya adott össze minket. Isten is részese lett a kapcsolatunknak. Más dimenzió, más minőség
így együtt élni. Tudjuk, mert korábbról is van tapasztalatunk.

...Közösséget és gyereket (sok-sok éve) szerettünk volna,
így elsők között a gyermekre vágyók ima közösségéhez
csatlakoztunk. Az itt töltött több év alatt nagy örömmel
láttuk, hogy szinte mindenkinek így vagy úgy, de kijut a
gyermekáldásból. Mi is ilyen áldásban részesültünk, Istennek legyen hála! Tíz év házasság után – mindketten
túl a negyedik X-en – természetes úton fogant kislányunk
2014-ben született.
Ezer szállal kötődünk ide. A kerületbe költöztünk, hogy
közelebb legyünk a szeretett templomunkhoz még több
szolgálatot vállalva, bízva abban, hogy így gazdagíthatjuk Isten országát és a ferenceseket.
Számunkra az Országúti Ferences Plébánia az új életünk
bölcsője, testvéreink találkozó helye, és jövőnk biztos
kapaszkodója.
Biczi Ferenc és családja

A szentmisék papi szolgálata mellett, meghatározó számunkra a liturgiát még ünnepibbé tevő egyházzene is. Igen
megtisztelő volt számomra, amikor meghívást kaptam az
„Országúti orgonaestek” 2018. évi őszi sorozatára. Soha
nem felejtem el a reggeli gyakorlások hangulatát, ahogy
a sötét templomtérben előtűntek az üvegablakok színes
fényei, sejtelmesen megvilágítva a falakat és a szobrokat.
Arról nem szólva, hogy a hárommanuálos orgona gyönyörű hangszíneiből mekkora öröm volt – César Franck darabjaihoz – különleges hangzásokat kikeresni-kikeverni. A
negyven regiszter között számos beszédes elnevezésű bújik meg. Egyik kedvencem a Vox humana, amely azon túl,
hogy egy érdesebb hangzású nyelvsípsor, emberi hangot
imitál.
Friedler Magdolna és Pálffy Géza Vox humana – Emberség lélekben és zenében
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Ehhez a templomhoz köt a katolikus egyházhoz való vis�szatérésem. Kisfiam indított el az úton, majd az Isten szelíden idevezetett. Először a gyerekmiséket látogattuk meg,
amely merőben más volt, mint az én gyermekkoromban
átélt misék. Kamill testvér mesés evangéliumi történetei
nemcsak a kisfiamat, de engem is megfogtak, majd a mise
utáni kvadrum-beli beszélgetések, a játékos fogócskázás a
gyerekek között és a teázás hívogatóan hatottak ránk. Később kisfiam hittanra, én katekumen csoportba kezdtem
járni és egy időben volt az ő elsőáldozása és az én bérmálkozásom. Jó érzés a családos közösséghez tartozni és örök
hálával tartozom a ferences testvéreknek, akik visszatereltek a Jézust követő útra.
Sárkány Kati

Szelényi Zsolt

Öt gyermekük született aztán, szép sorjában. Mindet ott
keresztelték, a mai napig ott nevelkedik mind az öt az
Országút öreg falainak védelmében. A fiúk ministrálnak,
a kisebbik lány énekel Bea néni kórusában, a többiek pedig csak úgy, kötetlenül érzik otthon magukat a freskótlan
mennyezet alatt. A fiai segítenek karácsonykor felállítani a
betlehemet, épp úgy, ahogy majd negyven évvel ezelőtt ő
tette: cipelte a szobrokat – sehol máshol nem látott ennél
gyönyörűbb és varázslatosabb betlehemet azóta sem –
ugyanabból a raktár szobából, ahonnan a fiai most. Mintha

Alig vártam a vasárnapot. Egyszerűen nem tudom leírni az
élményt, ami azóta is itt tart, és rávesz, hogy sokszor heti
több napon át, órák hosszat készüljek a vasárnap esti zenélésre.... Már negyed nyolc volt, és zenekarnak hűlt helyét
sem láttam, kezdett elfogni a csalódás, amikor tíz-tizenkét
perccel a mise előtt, hirtelen hangyaboly- szerűen nekiindult, beindult a gyors pakolás, és pár perc alatt a (Boanergész) zenekar felállt. A templom az utolsó tíz percben
csordultig megtelt. Már a mise felütése, a vadidegenektől
kapott, meleg kézfogással kísért „Isten hozott!” felvillanyozott. Tömött mellékoltárok, hangosan zengő, éneklő
közösség, élőlánc a Miatyánk alatt, friss, élettel teli prédikáció:... hazataláltam.
Graf Ádám - Boanergész

ADOMÁNYOK, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS, TÁMOGATÁS

Vezetőként mindig a legapróbb részletekig előre próbálom
megszervezni a tárgyalásokat, a kirándulást, a nyaralást. A
legapróbb részletekig. De mindig az volt az érzésem, hogy a
ferencesek mindent a véletlenre bíznak. Soha semmit nem
szerveznek meg, nem beszélnek meg előre. Mégis valahogy
működnek a dolgaik. A ferencesek tudnak valamit.… Azt,
hogy a Jóisten velük van!
Körtvélyessy Gyula

A hívek állandó befizetései teszik lehetővé a templom és a plébániaépület fenntartását, a szükséges karbantartásokat és felújításokat, a hitoktatás és a közösségek működésének fenntartását, a plébániai munkatársak fizetését, a közösségi programok megszervezését, a plébánia
kulturális, egyházzenei programjait. Ennek befizetése minden jövedelemmel rendelkező felnőtt lelkiismereti kötelessége.

2000-ben épp közösséget kerestem, több plébánián megfordultam, így jutottam el – egy barátom révén – a Margit
körútra is, György atya hittanjára. A csoportot hamarosan
átvette Nikodémus testvér, aki szintén frissen érkezett a
rendházba. Szavai azonnal megfogtak, amikor arról beszélt, hogy az Egyházunk anya, édesanya, aki odafigyel
gyermekeire, és az Atyához vezeti őket. Ebben a csoportban találkoztam a feleségemmel Virággal, akivel 2003-ban
Isten színe előtt összekötöttük életünket. Ebből a hittancsoportból számos házasság köttetett, amelyekből 2005
és 2018 között hatvannyolc gyermek született.
Tömöry Pál

12

az évtizedek suhanásában lenne valami állandó. Nem is! –
villant át agyán a gondolat: Valaki állandó. Mert Isten ott,
az Oltáriszentségben állandó. Ugyanaz tegnap és ma. Ő az
alfa és az ómega. Abban a pillanatban minden korábbinál
mélyebben átérezte, mennyire otthon van e falak között.
És ahogy az Eucharisztiát szemlélte, elfogta a mérhetetlen
hála. Akkor döbbent rá, hogy ez nem is lehetett másképp:
hisz az Eucharisztia nem más, mint hálaadás.

Összegére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatása az
éves nettó jövedelem 1%-át javasolja kereső személyenként. (Kiszámításához segítséget nyújthat a honlapon is megtalálható táblázat.)
Az egyénileg kiszámított összeg az év során bármikor befizethető:
• a honlapon keresztül bankkártyás fizetéssel,
• átutalással a plébánia számlaszámára: Országúti Ferences Plébánia
– 11600006-00000000-67842472 (Erste Bank) – kérjük a befizető
nevét és címét megadni, ill. megjegyzésként beírni: „egyházi hozzájárulás”,
• a templomban vagy a portán is megtalálható csekken,
• személyesen az irodában, nyitvatartási időben
• november 8. és 15. – a vasárnapi szentmisék után is van lehetőség a
személyes befizetésre a Képviselőtestület tagjainál.
A templom felújítására köszönettel fogadunk támogatásokat a Budai Ferences Alapítvány számláján keresztül is:
11600006-00000000-85573657.
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Zsemlye Sándor szaxofonművész és Nagy László Adrián
orgonaművész, egyben templomunk kántora régóta zenélnek együtt. Most, a jubileumi évben templomunk vendégei lesznek egy különleges koncert erejéig. Hívjátok el
ismerőseiteket is!
SZEPTEMBER 23., SZERDA, 18:00
Ünnepi szentmise, kiállításmegnyitó és koncert az évforduló napján
Az esti, ünnepi szentmise után nyitjuk meg jubileumi
kiállításunkat a plébánia folyosóján, majd 19.00 órától
Mozart: Koronázási miséje hangzik el templomunkban,
vezényel Lógó Tibor.
A kiállítás a jubileumi év végéig lesz megtekinthető.
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT, 18:45
Zenés dicsőítés és szentségimádás a jubileumi szentmise
előestéjén
Gyertek, hívjuk együtt a Szentlelket az ünnepi szentmise
előestéjén, és adjunk hálát azért, hogy közösségben élhetjük meg a hitünket, hogy 250 éve áll a templom és él a
közösség az Országúton.
A dicsőítést és hálaadást Bartha Angéla szociális testvér
vezeti, a zenei szolgálatot az Antiochia közösség látja el.

„MESTER HOL LAKSZ?
GYERTEK NÉZZÉTEK MEG!” (JN 1,38)
A jubileumi programsorozat ismertetése
Szelényi Zsolt képviselőtestületi tag ajánlásával
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 16:00
„Házad ékessége - A 250 éves országúti ferences templom
építéstörténete és művészeti kincsei” – dr. Farbaky Péter
művészettörténész, főmúzeológus előadása a templomban
Betéve ismerjük templomunkat mi, akik hétről hétre ide
járunk – gondolhatnánk könnyelműen. De valóban tudatában vagyunk, milyen kincseket rejtenek a 250 éves
falak? Mikor készült például a főoltárkép, vagy kit ábrázol a főoltár faragott domborműve? Sok más érdekesség
mellett minden bizonnyal erre is választ kap, aki eljön
meghallgatni dr. Farbaky Péter vetítéssel egybekötött
előadását, amely az idei Ars Sacra hét programjaként is
meghirdetésre került.
Templomunkról az eddigi legrészletesebb építés- és művészettörténeti munkát A budai ferences templom és
kolostor címmel (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára
(TKM-füzetek) 641. szám, Bp., 2000.) dr. Farbaky Péter
szerkesztette. Ez a művészettörténeti munka került frissítésre most a jubileumi esztendőben, és jelenik meg a
jubileumi kötet részeként.
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SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 17:00
Templom és közösség 250 éve - a plébánia jubileumi könyvének bemutatója
A templomtörténeti előadást követően kerül sor a templomi közösségünk jubileumi kötetének bemuta
tójára,
amely a könyv számára összegyűjtött, igen sokszínű
és gazdag anyagból merít. A kötet bemutatja, hogy
templomunknak és plébániánknak nemcsak múltja, de
jelene is van, amelyre büszkék lehetünk. Éppen ezért
mindenki, aki valamilyen módon kötődik a budai ferencesekhez, vagy akár a környékhez, talál maga számára
érdekeset.
A kötet nagy részben támaszkodik a hívek által beküldött
emlékekre, írásokra, fényképekre is, így bontakozik ki egy
250 éves templom és egy templomi közösség ezernyi arca.
A bemutatót követően lehetőség lesz megvásárolni a
kötetet.
SZEPTEMBER 15., KEDD, 19:00
„SaxOrgan - A klasszikus és a jazz találkozása” – Koncert
a 250 éves országúti ferences templomban
Közreműködik: Zsemlye Sándor (Zsömi) – szaxofon
Nagy László Adrián – orgona
A jubileumi esztendő egyik legérdekesebb zenei programjaként, az Ars Sacra – nyitott templomok napja rendezvény részeként kerül sor erre a különleges koncertre.
Orgona és szaxofon együtt egy barokk templomban?
Hogy illeszkedik az orgona a jazz műfajába, és egy szaxofon a szakrális térbe?
Hiába képzeljük magunk elé, az igazi választ az kapja
meg, aki eljön, hogy meghallgassa.

SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP, 10:00
Püspöki szentmise, utána családi délelőtt a templomkertben
Az évfordulós ünnepségsorozat liturgikus csúcsa a püspöki szentmise, amelyet Székely János püspök atya,
templomunk egykori ministránsa celebrál.
Az ünnep fényét emeli a Kapisztrán Kamarakórus énekes
szolgálata.
Kisgyermekes családok is bátran jöjjenek, mert számukra külön foglalkozással készülünk, a szülők vetítésen keresztül tudnak bekapcsolódni a szentmisébe.
A misét követően kezdetét veszi a családi délelőtt számos programmal, kézműveskedéssel, valamint közös
ebéddel. Kérjük egy tálca süteménnyel járuljatok hozzá
az ünnepléshez. Reményünk szerint méltó pótlása lesz ez
a fesztivál a tavasszal elmaradt bográcsozásnak.
Gyere el te is, veled lesz teljes az ünnep. Hívd el ismerőseidet is!
OKTÓBER 11., VASÁRNAP, 16:00
„Jártál már az orgonában?” – interaktív orgonabemutató felnőtteknek
„Mit jelenthet, hogy benne?” – vetődhet fel jogosan a kérdés. „Belülről is meg lehet tekinteni egy orgonát?”
Itt a vissza nem térő alkalom, hogy fény derüljön nemcsak erre, hanem sok minden másra is templomunk orgonájával kapcsolatban. Október második vasárnapján
Nagy László Adrián orgonaművész, templomunk kántora
ezúttal felnőtteknek mutatja be ezt az izgalmas hangszert, egész közelről, ráadásul oly módon, hogy személyes tapasztalattal is gazdagodhat mindenki.

NOVEMBER 15., VASÁRNAP, 16:00 ÓRAKOR
„Fújj meg egy sípot!” – címmel Nagy László Adrián a 6-14
éves gyermekeknek tart hasonló interaktív orgonabemutatót.
A hely adottságai miatt mindkét programon korlátozott
számban van mód részt venni, ezért online regisztráció
szükséges, amely a www.orszagutiferencesek.hu honlapon található.
OKTÓBER 17., SZOMBAT, 16:00
„Templommustra – A templom rejtélyes zugainak játékos
felfedezése gyermekek számára”
Apróbb gyermekeink széltében - hosszában bebarangolják a templomot egy-egy mise alkalmával. Ahogy cseperednek, a padban a szüleik mellé ülnek, a vállalkozóbb
kedvű fiúk ministránsként a szentélybe kerülnek, a lányok a kóruson énekelnek.
De vannak olyan zugai a templomnak, ahová talán ők
sem jutnak el.
A Templommustra most remek lehetőség az iskoláskorú
gyermekeknek, hogy megismerjék a templomot és megtudják, milyen érdekességeket rejtenek a több száz éves
falak.
NOVEMBER 6., PÉNTEK, 19:00
„Mi lesz a templommal a következő 250 évben?” – kerek
asztal-beszélgetés templomunk egykori és mai arcaival
Kár lenne kihagyni a kerekasztal-beszélgetést, amelyre
a Központi Statisztikai Hivatal dísztermében kerül sor.
Bodroghelyi Csaba olyan jeles személyeket fog kérdezni,
mint Székely János atya, a szombathelyi egyházmegye
püspöke, templomunk egykori ministránsa, Fr. Horváth
Achilles, templomunk egykori ministránsa majd plébánosa, új tisztsége szerint pedig a budai rendház házfőnöke,
Dr. Gorove László diakónus, mentőorvos, vagy Springer
Ferenc restaurátor. A beszélgetésen szó fog esni múltról,
a budai ferencesek adta indíttatásról, hivatásról, de legalább annyira érdekes a címben feltett kérdés: mi a jövője
az Országútnak és tágabb értelemben a plébániának?
NOVEMBER 14., SZOMBAT, 10:00
„A Budai Ferences Könyvtár titkai – meglepő tények és
érdekességek Buda egyik legrégebbi könyvtáráról” Fáy
Zoltán levéltáros kalauzolásában
A cím talán önmagáért beszél. Kevesen jártak közülünk
a budai ferencesek könyvtárában, mint ahogy e sorok
írója sem. A jubileumi program keretében nemcsak betekintést nyerhetünk a legkülönlegesebb példányokba, de
Fáy Zoltán levéltáros előadásában szakavatott, élvezetes
ismertetőt is kapunk.
A programon a hely adottságai miatt korlátozott számban van mód részt venni, ezért online regisztráció szükséges, amely a www.orszagutiferencesek.hu honlapon
található.
Szelényi Zsolt
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KÖZÖSSÉG
ÉRDEMES CSATLAKOZNI

A PLÉBÁNIAI KÉPVISELŐTESTÜLET
TERVEIRŐL, MUNKACSOPORTJAIRÓL
2019 novemberében a hívek közreműködésével
megalakult az új képviselőtestület, hogy öt éven át
– hivatalosan fogalmazva – a plébános tanácsadó
testületeként a plébánia pasztorális és gazdasági feladatait összefogva segítse a plébános munkáját.
A testület lényegében azokat a feladatokat szervezi, végzi,
amit a plébánia civil közösségének a dolga megtenni.
Általánosságban igaz hogy feladat van bőven. Sokan vannak olyanok is a plébánián, akik szívesen tennének a közösségért. A kettő viszont már nem feltétlenül találkozik,
ezért a képviselőtestületnek láthatóvá és elérhetővé kell
tennie a feladatokat.
Hogy is működik ez a gyakorlatban? Egy 21 fős testület
együtt valójában kevés dologra képes. Előkészített témákkal tud foglalkozni, feladatterveket, költségvetést elfogadni, vagy egy ünnep legfontosabb teendőit áttekinteni.
Feladatok megszervezésére a néhány fős munkacsoportok alkalmasak, plébániánkon négy ilyet alapítottunk.
Arra bíztatom e sorok olvasóit, ha szívügyük valami, legyen az imaest vagy épp kirándulás szervezése, ha ünnepeink lebonyolításában vennének részt vagy rászoruló
embereknek segítenének bevásárlásban, esetleg inkább
szendvicset készítenének az ünnepi agapéhoz vagy a padhordó hórukkmunkába szállnának be, keressék az adott
munkacsoport vezetőjét.
Két nagy programunkat is érdemes itt megemlíteni. Az újság kézhezvételekor már zajlik templomunk 250 éves jubileumának ünnepség sorozata. Szervezését Szelényi Zsolt
fogja össze.
Sokszor találkozunk a jubileumi programokon, itt van alkalom találkozni, beszélni bármelyik feladat szervezőivel,
bekapcsolódni valamelyik feladatba. Szükség is van rá.
A 2021-re tolódott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
koordinátora Somogyi András. (A NEK jelenlegi helyzetéről
rövid ismertető az újságban olvasható)

„HÍVD MEG A PAPODAT EGY SÖRRE!”
2020. SZEPTEMBER 13.

2020. szeptember 13-án a vasárnap esti fél 8-as
szentmise keretében búcsúzunk el Bence atyától
és köszöntjük Achilles atyát, majd immár hagyományosan baráti találkozóra hívjuk híveinket
mise után a kvadrumba, amelyre a plébánián szolgáló atyákat, testvéreket is szeretettel invitáljuk.
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MUNKACSOPORTJAINK:
1. AKCIÓ ÉS KARITÁSZ MUNKACSOPORT
Akció munkacsoport:
Vezető: Biczi Ferenc
tagok: Bodroghelyi Katalin,
Liszka Levente
A Plébánia üzemeltetését,
rendezvények lebonyolítását
támogatja háttér munkával.
Feladatai jellemzően kampányszerűek, a részvétel nem
igényel rendszerességet.
• Alkalmanként adódó, több embert igénylő tennivalók
szervezése.
• Fuvarozni, pakolni valók, fenyőfa állítás és egyéb
„hórukk munkák” szervezése.
• Ünnepekhez terem berendezés és agapé szervezése.
• Idén a 250 éves jubileumhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolításában lesznek kiemelt feladatai.
kapcsolat: orszagut.akcio@gmail.com
Karitász munkacsoport:
vezető:
Horváthné Madas Enikő
A feladat sajátosságai miatt
ennek a területnek képzett
vezetője is van, a plébániánkon
dolgozó Horváthné Madas
Enikő személyében. Enikő
mellé elsősorban heti rendszerességgel feladatot vállaló
társakat keresünk. (A segítőket a karitászhoz is Biczi Feri
toborozza.)
vezető: Horváthné Madas Enikő
segítők szervezése: Biczi Ferenc
Az Országúti Karitász segíti a környéken lakó időseket,
nagycsaládosokat, támogatja a rászorulókat.
Heti rendszerességgel végzett feladatok:
• segítség bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban,
• beszélgetés, sétára kísérés,
• g yermekfelügyelet, korrepetálás.
Kampányszerű feladatok:
• élelmiszercsomagok összeállítása, kiszállítása
(jellemzően adventben, nagyböjtben),
• adományok célba juttatása (pl. ruhabörzék alkalmával).
Kapcsolat: orszagut.karitasz@gmail.com

2. K
 OMMUNIKÁCIÓ, TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
MUNKACSOPORT

4. LITURGIKUS MUNKACSOPORT:
Vezető: Somogyi András
tagok: Gödölle Mátyás,
Csanády Lőrinc

vezető: fr. Lendvai Zalán ofm
tagok: Balázsdi-Szabó Nóra,
Jobbágyi Anna, Keller Márkus

Támogató feladatokat lát el
ünnepeinkhez, lelki programjainkhoz.

Plébániánkról szóló külső megjelenéseket és saját kommunikációs csatornáink megfelelő
használatát biztosítja.

• A Plébánia megfelelő megjelenésének biztosítása
a sajtóban – pl. Budai Polgár.
• A Plébánia saját kiadványainak megszervezése
(Hírharang, elektronikus hírlevél, Országút időszakos
kiadvány, orszagutiferencesek.hu weboldal, a plébánia facebook oldala).
• Pályázatfigyelés, részvétel pályázati anyagok kidolgozásában.
Kapcsolat: zalan@ferencesek.hu
3. EVANGELIZÁCIÓ ÉS CSALÁD MUNKACSOPORT

• Hívek bevonása imádságos alkalmak, szentmisék,
ünnepek szolgálatába (felolvasás, ministrálás,
körmenet lebonyolítása).
• Ünnepi hangosítás, díszítés szervezése.
• Ministráns- és kórusvezetők munkájának támogatása.
Kapcsolat: orszagut.liturgikus@gmail.com
Tisztában vagyunk vele – többször beszélünk róla - hogy
szerteágazó aktivitásunk nem önmagában értékes, sőt
akár félre is vihet bennünket a sok öncélú nyüzsgés.
Törekszünk a közös imádságra.
Amit teszünk, alapvető küldetésünket, az evangélium
hirdetését kell szolgálja.

Vezető: Szelényi Zsolt
tagok: Werner Ákos,
Kanyó Henrik,
Frigyesi Márton
Összefogja a plébánia közösségeit, evangelizációs programokat szervez, támogat.

• Evangelizációs programok szervezése, szervezők
támogatása.
• Kapcsolat építése közösségek felé.
• A családok részvételének elősegítése plébániánk
életébe.
• Jegyesoktatás szervezése.
Idén kiemelt program: házas Alfa kurzus
Kapcsolat: orszagut.csalad@gmail.com

Lovas András - a plébániai képviselőtestület világi elnöke
email: lovas.ab@gmail. com

SZENT FERENC ÜNNEPE TEMPLOMUNKBAN
Assisi Szent Ferenc ünnepére 2020. szeptember 30. és október 2. között a 18.00 órakor
kezdődő szentmiséken készülünk. Október 3-án, szombaton a 18.00 órai szentmisében
emlékezünk meg Szent Ferenc atyánk boldog haláláról, Tranzitusáról.
Ferences lelki családunk ünnepére mindenkit nagy szeretettel várunk!
A mise és a szertartás utáni agapéra süteményt és üdítőt örömmel fogadunk.
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KÖZÖSSÉG
MERT MINDIG MEGÚJÍTÁSRA SZORUL

VEGYÉTEK A SZENTLELKET!

FELÚJÍTÁSOK TEMPLOMUNKBAN
A 250. ÉVFORDULÓRA KÉSZÜLVE

Templomunk felszentelésének 250. évfordulójára
készülve nagy fába vágtuk a fejszénket: a bejárat
környékén teljesen elkopott, a templomhajóban
sok helyen sérült, a szentélylépcsőnél az 1993-as
felújítás után csak betonnal pótolt, helyenként
balesetveszélyes, közel százhúsz éves padlózat cseréjét határoztuk el. Terveinkben a hajó kövezetének
teljes, a mellékoltárok kövezetének és lépcsőinek
javító felújítása szerepelt. Az eredetivel megegyező
mintázatú és kialakítású új kövezetre a plébánia saját forrásai szűkösek voltak, ezért egyrészt nagy bizalommal a hívekhez fordultunk, másrészt pályázati
forrásokat, támogatási lehetőségeket kerestünk és
találtunk a II. kerületi Önkormányzat és a Miniszterelnökség segítségével.
A decemberi szerződéskötés után az új, kézzel készített lapok gyártása január eleje és március vége között folyt, és
a munkákat a húsvéti ünnepek elmúltával terveztük megkezdeni. A járvány szerencsére nem akadályozta, hanem
épp gyorsította a munkákat, hiszen a templomot úgysem
használhattuk, így Pünkösd ünnepére (május 30.) már a
megújult padlóval vehettük birtokba a templomot, majd
június során a mellékoltárok tisztítása, a lépcsők javítása
és a kövezet impregnálása is megtörtént. A felújítás folyamatáról a honlapon képekben számoltunk be.
A felújítás és a hívek nagylelkű támogatása más, korábban nem tervezett munkákra is lehetőséget adott. A padló
alatt az ünnepek internetes közvetítésének segítésére vezetékhálózatot építettünk be, a szószék alatti padtömb alá
a nagyothallókat segítő indukciós hurkot helyeztünk el, a
bejárathoz és a porta elé nagyméretű lábtörlők kerültek.
A mennyezet pókhálóit és a párkányokat alpinisták takarították le. A kőrestaurátor szakemberek jelenléte lehetővé
tette, hogy a kapuzat, a templom külső lábazat és az alsó
párkányzat köveit lemossák, restaurálják, illetve a kapu
elé akadálymentes bejárat készülhessen. A nyár folyamán
a templom kapuját is újra festették. Külön öröm, hogy a
szentélybe új szőnyeget tudtunk vásárolni.
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ÚJ ÉLETEK A KÖZÖSSÉGBEN

Bizonyára korábban sokaknak feltűnt, de kevesen tudták,
hogy miért van a felolvasó állványon négy lyuk. Az 1993-as
felújításkor a négy evangélista ambóra tervezett kisplasztikái – Madarassy Valter szobrászművész halála miatt (az ő
alkotása az oltárkereszt) – nem készültek el. Most fia, Madarassy István Kossuth-díjas szobrászművész édesapja emlékére elkészítette a kis szobrocskákat és az oltárra egy gyertyatartópárt, amelyek így egységet képeznek a kereszttel.

A nyár elején elkészült a plébániai iroda festése és padlócsiszolása, a számítógépek karbantartása és felújítása is.
Mindannyiunk öröme, hogy az évfordulót a megújult
templommal is köszönthetjük. Hálásan köszönjük a testvérek nagylelkű adományait, a pályázati támogatásokat.
Köszönjük a hívek támogató szavait, a Képviselőtestület
segítségét és külön is köszönjük a sok lelkes segítő munkáját, akik május utolsó szombatján a munkálatok végeztével kitakarították, széppé varázsolták és feldíszítették
templomunkat. Továbbra is szeretettel kérjük a hívek bőkezű adományait, hogy Isten háza és közösségünk megújuló otthona egyre szebbé válhasson.
fr. Zalán

Plébániánkon ebben az évben tizenegy katekumen felnőtt hittanuló - találkozott a keresztség illetve az
elsőáldozás és a bérmálás szentségén keresztül személyesen Jézussal és a Szentlélekkel. A szentségek
felvételére másfél éven keresztül készültek Zalán
atya, Lovas András és Fehér Attila vezetésével és segítségével. Ezalatt az idő alatt csoportból közösséggé váltak és otthonra találtak az Egyházban.

„Egy etióp ember éppen Jeruzsálemben volt imádkozni.
Visszatértében kocsiján ülve Izajás prófétát olvasgatta. A
Lélek ekkor ezt sugallta Fülöpnek: „Indulj és szegődj ahhoz
a kocsihoz!” Fülöp oda is sietett, ( ...) beszélni kezdett és az
Írásból kiindulva Jézust hirdette neki.
Amint így tovább haladtak az úton, egy tóhoz jutottak. Az
etióp udvarnok fölkiáltott: „Nézd csak, itt víz van: mi gátol
meg abban, hogy megkeresztelkedjem?” S ezzel megállíttatta a kocsit. Fülöp és az udvarnok bementek együtt a vízbe, s Fülöp megkeresztelte őt. Alighogy kiléptek a vízből, az
Úr Lelke elragadta Fülöpöt. Az udvarnok nem is látta őt többé, de azért boldogan folytatta útját.” ( Ap. Csel. 8, 26-39)
„Megértettem...“

„Az apostolok cselekedeteinek ez a rövid története az egyik
kedvencem, mert tökéletesen megmutatja hogy megkeresztelkedni mennyire egyszerű“ - magyarázza Fehér Attila.
„Az igazán lényeges dolgok a mélyben zajlanak és úgy gondolom ez a fő célunk. A felnőtt keresztelkedőknek sok sok
bizonyságot kell kapni arról, hogy a gyakorló keresztények
hogyan élik meg a mindennapi Istenkapcsolatot. Az Istennel
töltött személyes időt nem lehet megspórolni!”
„A közösségi alkalmakon megtanuljuk a keresztény élet alapjait, a hitigazságokat, megtapasztaljuk az imádságos életet
- Szentírásolvasáson, csendes imán, megosztásokon keresztül - és közösségbe vezetjük az új keresztényeket” - fűzi hozzá
Lovas András. „Jó látni, hogy aki felnőttként találkozik Jézussal, milyen nagy csodaként éli meg a szentségek vételét.
Emellett én is mindig rádöbbenek, hogy amit elmondok azt
mélyebben megértem, így közösen járjuk a hit útját.”
„... és megélem!”
„ Az elsőáldozás után sírva fakadtam” - meséli Szolnoki
Dóra, aki Úr napján vette magához először az Oltáriszentséget. „Belém hasított, hogy mennyit küzdöttem azért,
hogy találkozzam Jézussal. Felnőtt fejjel tudom és érzem
ennek a találkozásnak a súlyát, felelősségét és az egész
életemet máshogyan látom azóta. Emellett megtapasztaltam, hogy a szentségek vétele belépés egy támogató közösségbe, a katolikus Egyházba. Évekkel ezelőtt a férjem vitt el
először szentmisére és jól éreztem magam ott” - folytatja
Dóri. „Hittem Istenben de nem volt vele kapcsolatom, ezért
jelentkeztem a katekumen csoportba, ahol egy szoros ös�szetartó közösségre, Zalán atya személyében pedig gondoskodó barátra találtam. Minden héten feltöltődtem és
megnyugodtam abban a néhány órában, amit Jézus megismerésével töltöttünk. Sok kérdésemre választ kaptam és
teljesen megváltozott az életem. Rájöttem hogy Isten, az
Ő végtelen szeretetével mindenhol jelen van, de nekünk is
beszélnünk kell hozzá. A Szentírásról szóló beszélgetéseink
tovább élnek a hétköznapjaimban. Máshogy állok az emberekhez, jobban megbízom bennük. Hiszek abban, hogy ha
én jóságot adok a világnak, akkor én is a jósággal fogok
találkozni.”
Jobbágyi Anna
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KÖZÖSSÉG
A KORONA ÁRNYÉKÁBAN
„Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol Nélküled elsüllyedek.”
(Hillsong United: Oceans)
Ezekkel a sorokkal kezdődik a népszerű keresztény
rockegyüttes ismert dala. Nem gondoltuk volna,
hogy ez év tavaszán a hívás váratlanul, mindannyiunk számára aktuálissá válik. „Nekünk ez a dal lett a
korona – himnuszunk” - mesélte egy négygyermekes
édesanya, azokban a nehéz tavaszi hetekben és hónapokban, amikor mind otthon ültünk és nem tudtuk mit hoz a holnap.
A koronavírus-járvány miatt elrendelt karantén, a bizonytalanság, a közösségi alkalmak és a templomban személyesen tartott misék elképzelhetetlenül hirtelen megszűnése, valóban „vízre lépés” volt, nekünk hívő embereknek
is. Azóta, bár enyhült a nyomás, az élet nem zökkent vissza
a régi kerékvágásba, ám mégis megy tovább. Közösségeink alkalmazkodtak, változtattak szokásaikon és bebizonyították, az emberi kapcsolatok elé nem lehet falat húzni,
együtt tudunk maradni nehéz körülmények között is.

„Futnak, de nem fáradnak ki ...”
„A karantén nehéz volt. A mindennapi munka mellett négy
gyermekünk iskolai feladatai jelentős többlet terhet jelentettek” - vág bele őszintén Tömöryné Sári Virág, aki férjével
több családos közösség tagja, gyermekeikkel a tízes misét
látogatják. „Az online tanulás technikai megszervezése mellett mindig volt valakinek pótolni valója vagy olyan feladata, amivel nem boldogult és amiben segíteni kellett. Az elején nagyon jó volt otthon lenni, több időt együtt tölteni, de
örökmozgó gyermekeink hamar megunták a bezártságot,
hiányoztak nekik a barátaik, a délutáni külön elfoglaltságok.
A közösségünk családjai hasonló problémákkal, rengeteg
plusz munkával, időhiánnyal küzdöttek, így ezekben a hónapokban csak néhány online találkozót tudtunk összehozni.
Külön nehézség volt, hogy a családokhoz a karantén miatt
nem jártak a megszokott gyerekvigyázók, így az alkalmakon sokszor csak a házaspárok egyik fele tudott részt venni,
addig a másik foglalkozott a gyerekekkel. A nehezített pálya
ellenére, vagy talán pont ezért azonban ismét megtapasztaltuk, hogy milyen hatalmas erőforrás a közös ima, és az, hogy
van kivel megbeszélni a problémákat. Ebben az időszakban
családon belül is többet imádkoztunk, litániákat mondtunk.”

„ Akik az Úrban bíznak, erejük megújul...”
Az Antióchia közösség fiataljainak célja, kortársaik evangelizációja, miközben maguk is növekednek a hitben. „Nagyon kellemetlenül érintett minket a karantén bevezetése,
hiszen épp a nagyhét vége előtt álltunk, ami számunkra az
év fénypontja, mindig nagyon várjuk.” - kezdi Nagy Kinga, a
közösség tagja. – „Ennek ellenére lelkesen vetettük magunkat az új formátumú imatalálkozók és szabadidős programok még ismeretlen vizébe. Az ima találkozókat a plébániai
zoomnak köszönhetően próbáltuk az élő találkozókhoz hasonlatossá tenni, ügyes informatikusaink még az online zenélést is megoldották. Akadtak igazán elmélyült és kevésbé
meghitt alkalmak, ám azt jó volt látni, hogy sokan dacolva
minden bajjal, stabilan részt vettek minden virtuális találkozón. Az imatalik mellett, több más programmal ütöttük
el együtt az időt. Közös minecraft szerver indult (számítógépes játék), ahol egy nagyon menő világot építettek a
résztvevők. Megismertünk online társasokat, film ötleteket
adtunk egymásnak.
Sok vidám percet töltöttünk együtt az unalmas bezártság
közepette, de a legfontosabb, hogy rendszeres imaalkalmaink lettek az online világban is. A nehezebb napokat úgy
vészeltük át, hogy imaláncot indítottunk egymásért.
Bár az internet segítségével nem engedtük el egymás kezét
ebben az időszakban sem, mégis éreztük, hogy a személyes
találkozáshoz semmi sem fogható. Úgy gondolom, az újraindult offline alkalmakon a személyes találkozások öröme
mindenkinek új erőt adott.
Már nagyon várjuk a következő évet, hogy újra együtt dicsérhessük az Urat.”
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A családos közösségek biztos, heti találkozási pontja a vasárnapi tízes mise és ez megmaradt a karantén idején is. A
közösségi együttlét gyorsan áttörte az online világ kereteit,
hétről hétre a monitor előtt ülve gyűltek a „tízes családjai”
az Úr asztala köré, térben távol, lélekben mégis együtt. Sokan oltárt készítettek otthon gyertyával, virággal, és arra
helyezték a laptopot, ami a szentmisét közvetítette. A szülők és gyerekek lefényképezték családjukat misehallgatás
közben és a képeket feltöltötték a plébánia oldalára személyes üzenetekkel együtt. A kisebbek, az interneten keresztül
Gorove Mári segítségével ugyanúgy kaptak feladatot, képet,
színezőt Zalán atyától, ahogy eddig is, elkészült műveik a
családi fotók mellé kerültek. Különösen megható volt Húsvétvasárnap a különös feltámadási körmenet. Zalán atya
a szentségi Jézust az utcán egyedül körbehordozva, mégis
az összetartozást megerősítve áldotta meg a plébánia tagjait. Bár a Szentséggel hosszú hetekig személyesen nem
találkozhattunk és ennek éreztük fájó hiányát, mégis megtapasztaltuk, hogy Jézus közénk lép és asztalunkhoz ül, a
bezárt ajtók ellenére is.

A kialakult nehéz helyzetben valamennyien a kerekesszékben élő Ikát féltettük a legjobban, a vírustól, az egyedülléttől, a személyes találkozások hiányától. Ő így emlékszik
vissza az életében bekövetkezett különös változásra, az
on-line órákra:
- Nehezen szántam rá magam az online találkozásokra,
mert nem szeretem az internetes láthatóságot, és általában
nehéz használnom a számítógépet. De nagyon jó volt látni
a többieket, különösen azért, mert állapotomból kifolyólag
személyesen, valószínűleg sohasem látogathattam volna
el a csoporttársaim lakásába. Ez most mégis megvalósult,
hiszen a virtuális térben jártam náluk és ők is jártak nálam,
ráadásul mindannyian azonos időpontban, egyszerre!
„Szárnyra kelnek, mint a sasok.” (Iz, 40,31)
„ A vírushelyzet okozta bezártság idején, az átlagéletkorát
tekintve bőven középkorúnak mondható közösségünk tagjai annyira fontosnak érezték a Szentírás közösségben történő tanulmányozását és az együttlétet, hogy ezért áldozatot hozva, gátlásaikat és a technikai nehézségeket leküzdve
megvalósították az on-line kapcsolattartást” - meséli Mária, a San Damiano közösség tagja. „Ez olyan jól sikerült,
hogy a normál körülmények között kéthetente tartott ös�szejöveteleink, a karantén idején heti gyakoriságúvá váltak. A megvalósításhoz szükséges első lépést lelki vezetőnk,
Tihamér atya tette meg, akinek ezúton is nagyon köszönjük
fáradozásait. Örömmel nyugtáztuk, hogy közösségünk fiatalabb tagjai készségesen segítették az idősebbeket, a virtuális világban való eligazodásban.

A csoporttagok közül néhányan sajnos valamilyen technikai
akadály miatt mégsem tudtak on-line módon a közösséggel tartani. Őket társunk, Ágnes színes és hiteles írásos ös�szefoglalói segítették, hogy a személyes találkozások nélkül
is együtt maradhassunk.
Hála és köszönet mindenkinek aki hozzájárult a közösségépítés ezen formájához! Nagy bizonyossággal kimondható,
hogy a számítógépek monitorain előttünk megjelenő, és a
lelkünk mélyére ható Szentírás szavai vagy a közösen elmondott imák on-line formában is eredményeztek bensőséges pillanatokat. Ezek az órák lelki megnyugvást adtak, a
félelem és a magányérzet legyőzésében segítettek, és olyan
megosztásokat eredményeztek, amelyek megerősítették a
közösségünket.”
Istennek legyen hála érte!

Jobbágyi Anna

KISGYERMEKES CSALÁDOK FIGYELMÉBE

NYUGDÍJASKLUB

A kisgyermekes családok segítése érdekében
elkészült az a zártláncú videó hálózat, amelynek
segítségével vasárnapokon – amikor gyermekeik
elfáradnak és a szentmisén már mások terhére lennének – a legkisebbekkel a porta melletti Porciunkula társalgóban felszerelt TV segítségével kapcsolódhatnak be a szentmise imádságaiba. A helyiség
kinyitásához és a TV bekapcsolásához a portások
nyújtanak segítséget. A szekrényben elhelyezett játékok szabadon használhatók.

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 1012 óra között. Szeretettel várjuk mindazokat, akik
szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett
szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas
társaikkal.
Az őszi találkozók dátumai: 2020.09.09., 10.14.,
11.11.,, 12.09.

BETEGEK LÁTOGATÁSA

TÁRSASJÁTÉKOS KLUB

Kérjük a testvéreket, hogy ha környezetükben idős,
a szentmisére eljönni már nem tudó betegekről
tudnak, akik szívesen vennék az Oltáriszentséget
minden hónapban, jelezzék a sekrestyében, az irodában vagy a portán (név, cím, telefonszám).

Szeretettel várjuk a társasjátékozni szerető, társaságkedvelő gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket minden hónap utolsó vasárnapján 18 és 22 óra
között a 2. emeleti hittanteremben.
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KÖZÖSSÉG
„MINT VÁNDOROK ÉS JÖVEVÉNYEK...”
DISZPOZÍCIÓK 2020. - SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁNIA
ÉS RENDHÁZ ÉLETÉBEN
BESZÉLGETÉS A TÁVOZÓ ATYÁKKAL…
„ A testvérek regulája és élete röviden ez: éljenek engedelmességben, tisztaságban és tulajdon nélkül, és kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus tanításait és nyomdokait…” Assisi Szent Ferenc
2020 februárjában a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Mátraverebély-Szentkúton tisztújítással egybekötött káptalant tartott, ahol az örökfogadalmas testvérek az elkövetkezendő hat évre
Berhidai Piuszt választották provinciálisukká. Az
Országúti Ferences Plébániát és Rendházat is érinti
változás, a távozó atyákkal Csegezi Mária beszélget.

FR. DR. DOBSZAY BENEDEK OFM – 1995-ben lép a rendbe, papi hivatását 2006-ban a Margit körúton kezdi, ahol
a provincia különböző működési területén szolgál; iskola
lelkész, tanár, tartományi titkár, hivatásgondozó, lelkipásztor. 2014-ben tartományfőnökké választják, most hat
esztendő után ezen a poszton átadja helyét és Pasaréten
a helyi közösség gvardiánjaként, a növendékek magisztereként szolgál tovább.
„ Az elöljáró feladata szép és munkás”
Hogy élted meg, hogy fiatalon jutottál a legmagasabb
beosztásba és a szakterületeden folytatott tudományos
munkádat fel kellett adnod? Hogy érint a legutóbbi változás?
Egy folyamatként éltem meg. Számomra nem csak az
volt fontos, amit kutattam - 2010 -ben biológia szakon
szerzett doktori fokozatot ( a szerk. megj.) - hanem az a
világlátás, amit adott. A rendszerek áttekintése beépült a
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munkámba és a személyiségembe. Sohasem volt bennem
karriervágy. Az elöljárói feladat szép, de nem túl dicsőséges, inkább munkás. A ferenceseknél természetes, hogy
valaki vezető, aztán nem az, és ez nem baj. Valóban fiatalon lettem tartományfőnök, de nálunk az elmúlt negyven
évben mindig ilyen korúakat választottak erre a posztra a
testvérek. Valószínűsíthető ellenhatás volt ez a hatvanas
- hetveneses években egy olyan történelmi helyzetben,
amikor nagyon erős váltást akartak és onnantól valahogy
így alakult ki.
Könnyen elfogadtak vezetőként a testvérek? Mi volt a
legnehezebb és a legszebb? Kaptál speciális képzést,
ami segítette a munkádat?
Az elfogadásban én nem éreztem problémát. A munkámban sok minden volt szép, meg sok-sok küzdelem is volt
benne. Kellett hozzá munkabírás, hogy a különböző területeket egyensúlyban lehessen tartani, de számomra
mindig a személyi döntések meghozatala volt a legnehezebb. A legjobban a tartományfőnökségi munkatársakkal
való együttműködést szerettem. Széles spektrumon, nagyon jó alapokkal rendelkező emberekkel lehetett együtt
dolgozni, tervezni. A teológiai kérdésektől az építészeten
át az oktatásszervezésig a legkülönbözőbb területeken
gondolkodtunk együtt. Döntéseket kellett hozni, nagy
változtatásokat keresztülvinni de utána felemelő volt látni, hogy működik. Extra képzettségem nincs, inkább úgy
fogalmaznék, hogy beletanultam ebbe a munkakörbe.
Természetesen lehetne vezetőképzésre járni, vannak is rá
kezdeményezések, hiszen az egyházban nagyon könnyen
lesz vezető valaki, mert kevesen vagyunk. Én inkább a
széleslátókörrel rendelkező munkatársakat választottam,
akik saját plébániáról, iskoláinkból jöttek, de klasszikus
pályázaton kiválasztott munkatárs is került a tartományfőnökségre.
Lelkiség terén mi a feladata a tartományfőnöknek?
Elöljárója a testvéreknek. Elsődleges feladata, hogy segítse őket az üdvösség útján, a szerzetesi életükben, a
lelkiségben való fejlődésben egyéni és közösségi szinten
egyaránt. Különböző eszközeim voltak a rendi nevelésre,
a rendszeres továbbképzések megszervezésére, de a legfontosabb a rendi nevelők, és a házfőnökök kiválasztása
volt. Nagyban segítette munkámat a rendi struktúra, a
rendi gyűlések, a Tartományi tanács. Sok döntést együtt
hoztunk meg, rendi gyűléseken közösen alakítottuk ki,
hogy merre menjen a közösség. Segítség volt számomra
a más rendi közösségek tartományfőnökeiből szerveződött, egymást segítő supervíziós csoport. Nagyban segítette munkámat a rendi struktúra, a rendi gyűlések, a Tartományi Tanács, sok döntést együtt hoztunk meg. Rendi
gyűléseken közösen alakítottuk ki, hogy merre menjen a
közösség. Segítség volt számomra a más rendi közösségek tartományfőnökeiből szerveződött, egymást segítő
supervíziós csoport.

Társadalmi felelősségvállalás? Projektek?
A plébániák és iskolák mellett a rendnek korábban is voltak szociális intézményei. Az elmúlt hat évben ugyanakkor
tudatosabbá váltak ezek a vállalásaink. Mára már önálló
osztály intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket és épp a legutóbbi káptalanon jutottunk el odáig, hogy kimondtuk,
sok mindent vállalunk, de vajon azt vállaljuk-e, amit kell?
Az intézményeinket úgy kell működtetni, hogy ne csak nekünk, de az ügynek is jó legyen. A Szent Angéla például
közösségi iskola, de nem volt közösségi tere, hát építünk
egy aulát és a tantermeket úgy terveztük, hogy a digitális
oktatásra alkalmasak legyenek. Szentkút is folyamatosan
fejlődik, kell még szálláshely, sportfejlesztés. Majdnem
minden nagy intézményünkben megvalósult az alternatív
energetikai-fejlesztés, ugyanakkor sok-sok kérdést vet fel
bennem a projekteknek a szükségessége, azok határa is.
A rendtartomány szolgálatainak fontos területe a kultúra ápolása: könyvkiadás, restaurálás, kiállítások. Fontos
megmutatni, hogy milyen értékeket őrzünk, de az is, hogy
digitális archívumunk legyen.
14 éve mutatod be a vasárnap esti „fél nyolcas” szentmiséket? Mit jelent számodra e téren a váltás?
Fontos kapcsolódási pont volt, de nem élem meg tragédiaként azt, hogy át kell adnom. A fiataloknak is van joga
mást megismerni. Bizonyára sokkal többet is ki lehetett
volna hozni a fél nyolcasból. Eleinte törekedtem rá, hogy
az idejáró kis közösségekkel a kapcsolattartás más formája is megvalósuljon. Elmentem velük lelkigyakorlatra, vagy
gyűjtöttük a közösségeket kereső fiatalok elérhetőségeit
és próbáltuk őket összekötni csoportokkal. A félnyolcas
beljebb került a plébánia életébe. A Boanergészből tagok
munkatársainkká lettek és ez jó dolog.
Mi lesz az új feladatod?
Vikárius provinciális leszek, bekerültem a gazdasági bizottságba. Viszem tovább a beruházásokat.
Feladatom lesz a kinevezett tartományi hivatásgondozók
összefogása. Pasaréten házfőnök leszek, ami azért érdekes, mert a fejlesztések alatt rövid időre el kell költözzék a
rendház. Feladatom lesz a növendékek nevelése, az életük
szervezése és kísérése. Nyolcan vannak, akik már fogadalmas, de még tanuló fiatalok. Ez volt az a feladat, amit a
legkevésbé gondoltam, hogy rám bíznak. Jelöltfelelős, hivatásgondozó voltam már, de az más. Egyelőre próbálom
belehelyezni magamat a feladatba.
Mit viszel magaddal az Országútról?
Talán negatívan hat, pedig nem az: magammal viszem annak a megtapasztalásnak a kínját, hogy bár lehet felelős
az ember és próbálhatja megtenni adott esetben a legtöbbet, de sok minden nem rajta múlik. Magammal viszek nagyon sok nagyon jó emléket, emberi kapcsolatot. A háznak
az emlékeit ahol alapvetően otthon éreztem magamat. Jó
visszatekinteni a megvalósult dolgokra.
Köszönet érte! Isten áldása kísérje további életedet és
munkádat!

FR. PAPP TIHAMÉR OFM
A jövőben Pesten, a Ferencesek terén erősíti a gyóntatói és
igehirdetői szolgálatot, miközben a világi rendi testvérek
országos asszisztense marad.
„Emberek, kezdjük el már szeretni a Szeretetet!”
Több mint ötven éve léptél az Úr szolgálatába. Pályafutásod alatt sokszor volt alkalmad az engedelmességi fogadalmad gyakorlására egy-egy áthelyezés kapcsán is.
Fel lehet erre készülni?
Szerzetesi és papi életem azzal kezdődött, hogy elfogadtam Isten szent tervét és meghívását az Ő szolgálatára és
neki adtam egész életemet. Ő ezt komolyan veszi és gondoskodik rólam. De ezért a bizalomért egész életen át meg
kell küzdeni. Ha tudatosítom, hogy Isten rendelkezik az
életemmel, akkor azt is elfogadom, hogy elöljáróim által
mindig tudtomra adja, mit kell tennem. Ez biztonságot
jelent. A helyezéseket, a feladatokat mindig azzal a kíváncsisággal fogadtam, hogy mit vár, és mit készít nekem az
Úr az új helyen. Egy érdekes felfedezés is társul számomra
a helyezésekhez. Visszatekintve azt tapasztaltam, hogy
Isten vezetése nagyon logikus. A korábbi feladatok a jövő
kihívásaira is felkészítettek.
Elfogadom, hogy a szerzetes életében megújítóan hathat a változás, de milyen pozitív hozadéka van a hívek
oldaláról nézve?
Természetes, hogy a hívek megszeretik az értük munkálkodó lelkipásztort, ragaszkodnak hozzá. De ne felejtsük,
hogy a hívek az Egyház titokzatos testének tagjai, bennük
is Isten terve bontakozik ki. Az Úr nem azért küld hozzájuk
egy-egy lelkipásztort, hogy hozzá nőjenek, kisajátítsák,
hanem, hogy megajándékozza általa őket. Búcsúzáskor
nem sajnálkozni kell, hanem megköszönni és örvendezni,
hogy eddig itt lehetett. Példa erre Pál apostol, akit Barnabással együtt szeretett egyházközsége böjttel, imádsággal
és áldással kísérve bocsátott a hosszú útra, amelyre az Úr
„rendelte” őket.
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Különös időszakban, járványhelyzet idején voltál házfőnök. Bezárt templom, hívek nélküli szentmisék és ünnepek! Hogy érzed, mi volt az Isteni tanítás mindebben?
Hogyan látod a jövőt?
A járványhelyzet megoldásának nem én voltam a főszereplője. Nekem, csak a felsőbb rendelkezéseket kellett
követni, s a közösségünk életét jobban összefogni. Rám is
vigyáztak, mint az idősebb korosztály tagja, nem kaptam
engedélyt kórházi betegek látogatására. Belülről értékelve
látom Isten ajándékait. Világméretű tisztulás következett
be a természetben, és az emberek belső világában. Maradt
idő Istenre, a családok figyeltek egymásra és felértékelődött a pedagógusok munkája. Ha a liturgiát tekintem, hiányzott az élő közösség, mégis a technikai eszközök használatával többen kapcsolódtak be a liturgikus ünneplésbe.
Személyes és közösségi életünk nyugalmasabbá vált, több
időnk maradt egymásra, közös imáinkra. Hogyan látom a
jövőt? Az Ószövetségben Isten népéről a próféták világosan kimondják: Akkor van jó soruk, ha Isten útján járnak,
ha törvényeit megtartják.– Mindez érvényes ma is. Az önzés útján a világ sorsa szakadékba kerül.
Budáról Pestre költözöl. Jelképesen és valóságosan is
csak „átsétálsz” egy hídon. Mit viszel magaddal az Országútról? Mit zártál a szívedbe itt?
Az a híd, amelyen átsétálok Budáról Pestre, utal a további
szolgálatomra is: hidat képezni Isten és az emberek között.
Ehhez a legfontosabb, hogy én milyen kapcsolatban élek
az Úrral. Hiszen róla kell tanúskodnom, az ő szeretetét továbbadom, ajándékait szétosztanom. Szent Ferenc, már
messze a szent élet útján, sírva mondta: „Emberek, kezdjük
el már szeretni a Szeretetet!” Hozzá képest mit mondhatok
én? Szeretném jobban szeretni a Szeretetet! Ebben segíthetjük egymást kölcsönös imáinkkal! Nagy kincs, ha ezt
vihetem magammal. A szeretet, amelyet megélünk, örökre
beépül lelkünkbe, örök sorsunkba. Hát ne fáradjunk bele!
Köszönök mindent, amit Tőletek kaptam, s örülök, ha valamit én is adhattam! Isten óvjon Benneteket!
Tihamér Atya! Köszönjük a lelki táplálékot, amellyel
megajándékoztál. Isten áldása kisérjen!

FR. SZÁSZ ZSOMBOR OFM
Fiatalon, 1992-ben lépett be a ferences rendbe, pappá
2003-ban szentelték. Lelkipásztori szolgálatát Budapesten, Mátraverebély-Szentkúton, Gyöngyösön, Zalaegerszegen végezte.
A képzőművészet, ezen belül is az ikonfestés teszi teljessé
életét. Visszatérőként kerül most Gyöngyösre.
„Nem én csinálok bármit is, Krisztus cselekszik elsősorban”
A ferences szerzetes fogadalmainak egyike az engedelmesség, de egy áthelyezés mindenkit érinthet váratlanul. Fel lehet készülni a változásokra?
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sohasem éreztük feleslegesnek magunkat. Elkísérhettelek kórházi beteghez is, ahol láttam, ahogy ismeretlen embereket bátorítani tudsz. A kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg melletted nem csügged, hanem újra
értelmet nyer az élete, a szenvedése. Hogyan csinálod?
Örülök, ha így láttad. Hogyan csinálom? Mit? Egyre jobban
látom, hogy nem én csinálok bármit is. Magam is meglepődöm, hogy a szentségekben mennyire Krisztus cselekszik
elsősorban.

A mi ferences életünkhöz egészen egyszerűen hozzátartozik az, hogy áthelyeznek, csomagolunk, költözünk. Ez
is egy út a belső szabadsághoz. A helyezéseknél sokféle
szempont merülhet fel. Néha praktikus okok, néha kényszer, olykor megfáradás. Az én esetemben egy praktikus
szempont volt anno, hogy idős szüleimhez közelebb legyek. Az is természetes, hogy megismerünk és megszeretünk embereket és az elválás néha nem könnyű, ezt azt
hiszem, az apostolok is ismerték. Nagy „műveim” nincsenek, amiket ne tudnék elhagyni vagy ha fontos akkor ne
tudná más folytatni. Az én életemben még nem volt olyan
helyezés, ami meglepetés lett volna, az elöljárókkal mindig
beszélgettünk előtte. Nekem ezen a téren pozitív tapasztalataim vannak.
Nem hátráltatja a közösségformálás amúgy is nehéz
feladatát, hogy akkor kell búcsút venni és mindent otthagyni, amikor már kezd kialakulni az együttműködés
egy-egy közösségen belül?
A hívek részéről vannak ezzel kapcsolatban visszajelzések:
“milyen rossz, hogy állandóan „helyezgetik” a testvéreket”...
Én úgy látom, hogy vannak szolgálatok, amelyek huzamosabb időt kívánnak, például a plébános feladatai. Ha valóban közösségépítés a cél, akkor arra időt kell szánni. Egy
bölcs utód tekintettel van az elődje munkájára, a növekedést pedig az Úr adja.
Milyen érzésekkel, elképzelésekkel készülsz vissza Gyöngyösre?
Gyöngyöst én nagyon szerettem régen is és most is örömmel megyek oda. Most egy kicsit más lesz, mert nem káplán leszek, azonban nem gondolom, hogy alapvetően más
feladataim lennének, mint itt Budán. A gyöngyösi, kis létszámú szerzetes közösség, próbálom majd tenni, amit egy
szerzetes-papnak tennie kell.
A nyugdíjas klub lelki vezetőjeként fiatal korod ellenére
határtalan empátiával viszonyultál hozzánk. Számodra
fontos volt, hogy ezeken a találkozókon a lelki táplálék
mellett elhozd köreinkbe a kultúrát is. Jelenlétedben

Mikor és kinek a hatására lettél ikonfestő?
Alapvetően autodidakta módon kezdtem el foglalkozni az
ikonokkal kb. 26 éve. Kisléghi-Nagy Ádám festőművésszel
való találkozásom és később barátságom nagymértékben
segített előre. Amúgy én soha nem mondtam magamról,
hogy ikonfestő lennék. Szerzetes vagyok, aki fest ikonokat.
Az ikonfestészet klasszikus értelemben egy teljes embert
kívánó életforma, sőt egyházi megbízatás. Az én esetemben
ilyen nincs. Ugyanakkor számomra több mint „festegetés”
vagy hobby. Tanúságtétel arról, hogy Isten emberré lett.
Mit viszel magaddal a szívedben a Margit körútról?
Szeretettel emlékezem mindenekelőtt a ferences közösségre ahol éltem, a Nyugdíjas Klub tagjaira, a Szent Ferenc
Antióchia közösségre, a kishittanos táborokra és minden
csoportra ahol megfordultam. Az idős és beteg testvérekre,
akiket látogattam és akik közül többen már az Úrhoz költöztek. Remélem senkit sem hagytam ki.

Zsombor Atya! Életedre és munkádra Isten áldását kérve Egyházközségünk tagjai nevében köszönöm az értünk
végzett szolgálataidat! Visszavárunk!
A cikk folytatódik. A második részben a plébániára most érkező testvérek - Fr. Berhidai Piusz provinciális és Fr. Horváth
Achilles gvardián - gondolatait ismerhetjük meg.

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS
KONGRESSZUS BUDAPESTEN – 2021
Április végén Ferenc pápa a járványra való tekintettel úgy döntött, egy évvel elhalasztja a 2020
szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Erdő Péter
bíboros, prímás javaslatára a kongresszus új időpontja 2021. szeptember 5-12, amelyet a Vatikán
is jóváhagyott.
Az új időpont miatt a helyszíneket és előadásokat újra kell tervezni. A pontos program és az előadók névsora jelenleg
egyeztetés alatt áll. Kiemelten fontos kérdés az elsőáldozók „sorsa”: akik a kongresszus nyitó szentmiséjén szeretnének
első áldozáshoz járulni, azok (újra) jelentkezhetnek majd a 2021. szeptember 5-i nyitó szentmise keretében tartandó
elsőáldozásra. Akik nem szeretnék elhalasztani egy évvel az elsőáldozásukat, azok visszaléphetnek. A rendezők a vis�szalépőket is várják a nyitó szentmisére, számukra külön helyet biztosítanak, amelyre jelentkezni kell. Az adminisztrálás
folyamatban van, a szervező iroda pár héten belül közreadja a pontos útmutatót.
A kongresszus rendezvényein való részvételi szándékot az eddigiekhez hasonlóan továbbra is a www.iec2020.hu/hu
weboldalon kell jelezni. Az idei programra beadott jelentkezéseket az internetes felületen meg kell erősíteni, illetve bizonyos programokra újra kell majd jelentkezni. Lehetőség van a korábban leadott jelentkezések lemondására is, ebben az
esetben a rendező iroda visszautalja az előre befizetett összeget.
Az új időpont a számtalan (át)szervezési feladat mellett lehetőséget ad egy új – korábban nem tervezett – tematikus évre.
Az előzetes tervek alapján a felkészülés hitünk mindennapi, gyakorlati megélésére fókuszál majd: hogyan jut érvényre a
hétköznapi kisebb - nagyobb döntési helyzetekben a krisztusi tanítás, az evangéliumi értékrend, vagy Szent János evangélista tömörségével: a szeretet (Jn13,35).
SAs
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EGÉSZ ÉJJEL ÜNNEPELT A LELKEM…

Ezek a beszélgetések zakatolnak bennem, meg azok a mondatok, hogy „Hú még akartam veled beszélni, de olyan hamar
elszaladt ez a pár nap”. Meg, hogy „terveztem, hogy egyszer
együtt ülünk az étkezénél és akkor ezt, meg azt megbeszélhettük volna, de sajnos már nincs idő”. És még én is mennyi mindent szertettem volna mennyi mindenkivel átbeszélni.
Nem mellesleg nagycsaládosok lettünk, mert örökbe fogadtunk erre a négy napra egy csodálatos ikerpárt. Ilyen se
volt még!
Érzem, hogy telítve vagyok az élményekkel, azokkal a képekkel amikor a különböző korú és nemű gyerekek egymással játszanak, a szülök egymás gyermekeit babusgatják, mindenki vigyáz mindenkire. Isten velünk van! Telítve
vagyok a testvérekkel is, még itt vannak bennem, gondolataimban, szívemben. Egész éjjel ünnepel a lelkem.

ORSZÁGÚTI CSALÁDOS TÁBOR 2020

Ma érkeztünk haza és nem bírok elaludni. Zsizsegnek
a fejemben a gondolatok, élmények. Már elmúltam
ötven éves és sokat jártam gyermekként is vándortáborokba, de még soha nem láttam a természetben
búbos bankát. Volt a tábor feletti dombon egy lóistálló, amihez tartozott egy kis rét az erdőben és ott
a rét közepén pillantottam meg. Sajnos nagyon rövid
időre, mert a gyermekem pont arra futott és huss,
el is röppent. Döbbenten álltam, kalapált a szívem.
Annyira szép élőlény! Mindig is azt hittem, hogy egy
parányi énekesmadár, de nem. Viszonylag méretes,
olyan galamb nagyságú és nagyon feltűnő. Nekem ez
volt a legnagyobb élmény! Vagy mégsem?

Hála neked Istenem!
Én olyan vagyok, hogy amíg feladat van addig stressz.
Ránk volt bízva a Szentségimádás. Az egészet rátoltam
az Erára (becses nejem), de ettől függetlenül végig izgalomban voltam. Szerintem egész ügyesen kitalálta, végig
vitte. Zalánnal, Katival gyönyörű dekorációt rittyentettek
és a zenészek is varázslatosan megzabolázták a kisgyermekeket, így nem torkollott botrányba az egész. Köszönet
nekik, meg a Szentléleknek! „Volt dolga bőven.” – mondta
Era másnap, amikor kérdeztem az érzéseiről az estével
kapcsolatban.

Hát a focik? Annál semmi nem lehet jobb! Dög melegben a
pusztán, vagy a strandon. Másnap az esős fűben. Ez volt az
igazi! Szinte minden nap játszottunk, kicsik a nagyokkal.
Ezek voltak a legjobbak! Mellesleg, van egy problémám
a nevekkel (is). Nehezen jegyzem meg őket, de cserébe
azonnal elfelejtem. Szégyen, nem szégyen évek kellenek,
mire valahogy rögzül. De hogy? Még utána is állandóan
kérdezem másoktól, hogy: „Pszt, figyu! Őt, hogy is hívják?”
Persze magam alatt vágom a fát, amikor a Nachot Amigonak hívom a pályán a Bencét meg kertészúrnak a kalapja
miatt. (Nem szép dolog.) Azért legalább a sok gyermeknek
a nevét sikerült bevésni… (na jó, holnapig).
Aztán a tollasozás Fatival és Jaksival. Sorra döntöttük
meg az ütésszámokat. Imádtam. Érdekes maga a játék.
Valahogy kicsit tükrözi az ember személyiségét és a tollast
azért is szeretem, mert közben még beszélgetni is lehet.
Esélyt ad egy kicsit a generációs közeledésre.
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Húúú, a borkóstolást majdnem elfelejtettem! Persze mert
én nem szeretem az alkoholt, de elmentem, mert az embereket meg igen. Gondoltam, jó buli lesz. Nem tévedtem.
Volt lehetőség jegyzetelni egy papírra, hogy milyen nedűt kóstolunk, milyen az illata, íze, stb. Én szorgalmasan,
„szakszerűen” jegyzeteltem, mind a kilenc itókáról. Például ilyeneket: Ez finom. Ez a másik büdösebb, mint az előző. Na, ez meg lágy és fincsi, nem olyan, savanyú, mint a
kettővel ezelőtti. Nyilván a hatodik, hetediktől már nagyon
nehezen olvasható a magasröptű kritikám, de a hangulatra nem volt panasz.
Most jut eszembe! Nem ez volt a csúcspont, hanem amikor
lementünk csibészbe és a három „ötvenes” (elnézést Gyula, egy kicsit felhoztalak hozzánk) visszaváltozott ovissá és
önfeledten versenyeztünk a giga csúzdán. Semmise számított, ég, föld, emberek, csak hogy ki fog nyerni.
Azért, ha magamba nézek és figyelem, hogy miért vagyok
még fent az éjszaka közepén, holott irdatlan álmos vagyok,
akkor valójában azért, mert hallom a fejemben a hosszú
beszélgetéseket a testvérekkel és tűnődöm. A kis beszélgetéseknél is kiderült, hogy kinek mi a keresztje, de amikor
hosszan dumcsiztunk, mondjuk a tábortűzezés alatt, akkor kiviláglott számomra, hogy nem lehet csak legyinteni,
hogy a másik egy elviselhetetlen valaki, vagy nehéz ember,
hanem igenis, ha kellő időt szánok rá és figyelek a másikra,
akkor van esélyem megtalálni hozzá a kulcsot. Megkapni

Biczi Ferenc

Istentől a megoldást, hogy mi a másik mozgatórugója, mi
az ő szeretet nyelve. Lehet, hogy nem mindenkihez kapom
meg, de hiszem, hogy mindenkinek megvan az az embere, aki megtalálhatja azt és rajta keresztül megtarthatjuk
egymást a közösségben, még ha nem is szimpi mindenki
mindenkinek.

„JÖJJETEK, IMÁDJUK” – SZENTSÉGIMÁDÁSOK TEMPLOMUNKBAN
Szentségimádást tartunk minden hétköznap az esti mise után 19.00 óráig. Az egyes estéken a békéért, az üldözött
keresztényekért, a betegekért, a családokért és a szentségek vételére készülőkért imádkozunk külön is.
Minden hónap 3. péntekén egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli mise végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
Ősszel a következő napokon tartunk egésznapos
szentségimádást templomunkban.
• szeptember 18.
• október 16.
• november 20.
• december 18.
Krisztus király ünnepének előestéjén, 2020. november 21-én
17.00 és 18.00 óra között a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szus előkészületeként és a világszerte megtartott szentségimádáshoz kapcsolódva ismét közös imádságra hívjuk a testvéreket.
Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket az Oltáriszentség vételének szabályaira: a Szentáldozáshoz minél gyakrabban, egyben
mindig tiszta szívvel és teljes odaadással (a „kegyelem állapotában”) járuljunk, ezért ha szükséges, előbb a szentgyónásban tisztítsuk meg szívünket. Fontos, hogy méltó és bensőséges találkozás legyen ez az egész közösség számára – legyünk figyelemmel
egymásra. Szükség esetén lehetőség van gluténmentes ostyával
való szentáldozásra is – az áldozáshoz járuló sor legvégére állva
jelezzük az áldoztatónak kérésünket.

AZ ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁNIA LAPJA • 2020. SZEPTEMBER 27

PLÉBÁNIAI PROGRAMOK
EGYÜTT A CITROM IS FINOMABB!
KÖZÖSSÉGI VÁSÁR A FERENCESEKNÉL

A vidék kincsei Budapesten! - ez a gondolat hívta
életre a VeddEgyütt elnevezésű vásárt. A kezdeményezés a lehető legegyszerűbben köti össze a kistermelőket a minőségi termékeket kereső vásárlókkal,
emellett jótékony célt is szolgál. Plébániánkhoz kapcsolódva nyílt az egyik első átvételi pont 2016 októberében, azóta városszerte és Budapest környékén
is több helyen jelen vannak.

Személyes és fenntartható
A termékek egyszerűen, interneten rendelhetőek. Az átvétel minden héten állandó időpontban van, plébániánkon
a Tamás Alajos irodaház parkolójában vagy a Rendház udvarában. A termelők pontosan azt hozzák amit előre megrendeltünk, így nekik kiszámítható, tervezhető a bevétel
és nem szállítanak fölöslegesen árut. A biztos kereslet
tudatában közösségi kedvezményt is adnak a szokásos piaci árakhoz képest. Kisebb forgalmú eladók esetében előfordul, hogy nem gyűlik össze annyi megrendelés, amivel
érdemes útnak indulni. Itt van szerepe a közösségnek – ha
közösen, többet rendelünk, biztosabban meg is kapjuk,
amit szeretnénk! A rendelési felületen látni, hogy milyen
összeg hiányzik még a vásár megtartásához, a vásárt érintő aktuális információkról időben érkezik email.
A termékek túlnyomó része kímélő gazdálkodásból származik, sok közülük vegyszermentesen nőtt. Minden, amit
kézhez kapunk kiváló minőségű, garantáltan hazai, kistermelői termék és a lehető legrövidebb úton ér el a termőföldtől az asztalunkig. Bár az árut az előrendelés miatt
csak előre csomagolva tudják átadni, a műanyag dobozokat, tojástartókat, befőttes üvegeket visszavihetjük, újra
felhasználják azokat.
Mindenkinek jut belőle

Minden, mit a föld ad
A heti vásárok gerincét az Élő Tisza Egyesület adja. A tisza
menti gazdáktól idényzöldség, - gyümölcs, valamint sajtok, gyümölcslé, tojás rendelhető. A DeliBox Dél-Bács-Kiskunból szállít hagyományos eljárással készült füstölt húst,
a Máltai Manufaktúra Gyulajról hoz adalékmentes tésztaszószt, szendvicskrémet, lekvárt. Alkalmanként bor, méz,
csokoládé, tejtermék, fűszerek is megtalálhatóak a kínálatban. Nyáron nagyobb kiszerelésben szállítják a befőzni
való málnát, meggyet, ribizlit, sárgabarackot.
Személyes kedvencem a decemberben kapható magyar
bio citrom, amiből remek citromkrémet lehet készíteni;
a húsvét előtt kapható sonka, aminek az elkészítéséhez
recept is van a honlapon; az igazi paradicsom ízű paradicsom; az öt literes kiszerelésű friss, préselt gyümölcslé és
az édesburgonya, ami a válogatós gyerekek fő eledele.
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A vásár jótékony célokat is szolgál. A bevétel öt százalékát
a termelők a helyi közösség céljaira bocsátják. A plébánia
ezzel az összeggel a Kárpátaljai Ferences Missziót támogatja, a Ferences Alapítványon keresztül. 2020 első negyedévében nyolcvanhatezer forintot sikerült ily módon
összegyűjteni. Magyar Gergely atya, a misszió jelenlegi
vezetőjének beszámolója szerint ez az összeg megfelel
egy család egész téli tüzelőjének, más megközelítésben,
ez egy család hét-nyolc havi élelmiszer vagy rezsi támogatása. 2020 második negyedévében kétszázezer forint volt
a közösségi jutalék. Ehhez biztosan hozzájárult az extra
finom eper és cseresznye, de az is, hogy a karantén alatt
megnőtt a forgalom – itt legalább vásárlás címszó alatt találkozhattunk egymással pár percre!
A vásár weblapja:

Stark Júlia
A VeddEgyütt kapcsolattartója

PLÉBÁNIAI PROGRAMOK · 2020 ŐSZ
• szeptember 6. vasárnap 10.00 – Veni Sancte
• szeptember 9. szerda 10.00-12.00 – Nyugdíjasklub –
szeretettel várjuk az idősebb korosztályt találkozásra,
beszélgetésre, teázásra, imádságra
• szeptember 12. szombat 16.00 – Házad ékessége - a
250 éves országúti ferences templom építéstörténete és művészeti kincsei – dr. Farbaky Péter építész, művészettörténész, főmuzeológus, a BTM Kiscelli Múzeum
igazgatója előadása a templomban
• szeptember 12. szombat 17.00 – A 250. éves évfordu
lóra megjelenő templom- és plébániatörténeti kiad
vány könyvbemutatója
• szeptember 13. vasárnap 19.30 – Bence atya búcsúztatása, majd „Hívd meg a papodat egy sörre!” agapé és
baráti találkozás a belső udvarban
• szeptember 14. hétfő – A hitoktatás kezdete
• szeptember 15. kedd 19.00 – Saxorgan, a klasszikus
zene és a jazz találkozása – Zsemlye Sándor (szaxofon)
és Nagy László Adrián (orgona) koncertje a 250. évfordulóhoz kapcsolódva
• szeptember 18. péntek – Szentségimádási napot tartunk a reggeli mise végétől az esti, 17.30-kor kezdődő
zsolozsmáig
• szeptember 19. szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje
• szeptember 23. szerda – A templomszentelés 250. évfordulója (1770)
- 18.00 – Ünnepi szentmise, majd a jubileumi kiállítás
megnyitója
- 19.00 – Ünnepi koncert, elhangzik Mozart: Koronázási
mise, vezényel Lógó Tibor
• szeptember 26. szombat 18.45-20.00 – Ünnepi szentségimádás és zenés dicsőítés plébániaközösségünkért
• szeptember 27. vasárnap
- 10.00 – Ünnepi szentmise, főcelebráns: Székely János
püspök úr. A szentmisén a Kapisztrán Kamara Kórus
énekel, vezényel Lógó Tibor
- 11.00 – Családos és gyerekprogramok a belső udvaron.
- 12.00 – Plébániai közös ünnepi ebéd és találkozás
- A 11.30-as szentmise ezen a napon elmarad!
- 16.00 – Schnell Máté orgonaművész (Budapest) ünnepi hangversenye
- 19.30 – Ünnepi szentmise majd dicsőítés a Boanergész zenekarral
• szeptember 30.-október 2. 18.00 – Szent Ferenc triduum
• október 3. szombat 18.00 – Ünnepi szentmise Szent
Ferenc tiszteletére és megemlékezés boldog haláláról (Tranzitus), a szentmisén a Kapisztrán kamarakórus
énekel, majd ünnepi agapé a hittantermekben
• októberben az esti misék után a rózsafüzért imádkozzuk közösen (a szentségimádás elmarad)
•o
 któber 4. vasárnap 10.00 – Elsőáldozás
•o
 któber 10. szombat – Plébániai családos kirándulás
•o
 któber 11. vasárnap 16.00 – „Járt már Ön orgonában?” - interaktív orgona bemutató Nagy László Adrián orgonaművész vezetésével felnőtteknek

• október 14. szerda 10.00-12.00 – Nyugdíjasklub – szeretettel várjuk az idősebb korosztályt találkozásra, beszélgetésre, teázásra, imádságra
• október 15. csütörtök 19.30 – Házas esték - Kigyóssy
Örs és Kigyóssy-Bozsó 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
• október 16. péntek – Szentségimádási napot tartunk
a reggeli mise végétől az esti, 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig
• október 17. szombat 16.00 – „Templommustra” - játékos nyomozás és templombejárás gyerekeknek
• október 17. szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje
• október 18. vasárnap 16.00 – Kiss Zsolt orgonaművész
(Pannonhalma) hangversenye
• október 18. vasárnap – a szentmiséken a missziókért
imádkozunk és a perselyadományokat támogatásukra továbbítjuk
• október 18. vasárnap 11.00-12.30 – az Országúti Karitász gyerekruha és játék börzét szervez a családos
mise után a plébánia hittantermében, ahol a 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. péntek – Kapisztrán Szent János ünnepe,
a Tövis utcai templom búcsúja – az ünnepi szentmise
10.00 órakor kezdődik
• Novemberben 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 borítékba helyezett lapokat, amelyekre felírhatják azok nevét, akikért
ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének; a borítékokat a portán vagy a sekrestyében lehet leadni
• november 1. vasárnap 18.00 – ünnepi szentmise, majd
megemlékezés elhunyt szeretteinkről, a misén a
Kapisztrán kamarakórus énekel
•n
 ovember 6. péntek 19.00, KSH díszterme (Keleti K. u.
5-7.) – „Mi lesz a templommal a következő 250 évben?”
- kerekasztal beszélgetés az Országúti Ferences
templomról, plébániaközösségről, személyes, hitbéli emlékekről, kötődésekről, utakról, identitásról,
indíttatásról Székely János püspök atyával, Horváth
Achilles ferences házfőnökkel, dr. Gorove László állandó
diakónussal, dr. Kránicz Mihály teológiai tanárral, Varga
Attilával a Boanergész zenekar alapítójával és Springer
Ferenccel
• november 8. és 15. vasárnap – A szentmisék után lehetőség van az éves egyházi hozzájárulás személyes
befizetésére a Képviselőtestület tagjainál
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• november 11. szerda 10.00-12.00 – Nyugdíjasklub - szeretettel várjuk az idősebb korosztályt találkozásra, beszélgetésre, teázásra, imádságra
•
november 14. szombat 10.00 – „A budai Ferences
Könyvtár és Levéltár rejtett kincsei” - meglepő tények
és érdekességek Buda egyik legrégebbi könyvtáráról – Fáy Zoltán bemutatója a MFKL történelmi dokumentumaiból (A részvétel regisztrációhoz kötött)
• november 14. szombat 16.00 – Requiem az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért és diákjaiért
• november 14. szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje.
• november 15. vasárnap 16.00 – „Fújj meg egy sípot!”
- interaktív orgona bemutató Nagy László Adrián orgonaművész vezetésével gyerekeknek
• november 19. csütörtök 19.30 – Házas esték - Süttő Gábor és Márta előadása fiatal és idős házaspároknak egyaránt: Anyósok, Apósok, Menyek, Vejek... avagy Haton áll
a vásár! Ki mit tehet a generációk közötti jó kapcsolatért?
címmel az Anyós suli® szervezésében
• november 20. péntek – Szentségimádási napot tartunk a reggeli mise végétől az esti, 17.30-kor kezdődő
zsolozsmáig
• november 21. szombat 17.00 – Szentségimádás Krisztus Király ünnepének előestéjén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületeként és csatlakozva a
világszerte megtartott imádsághoz
• november 22. vasárnap – A szentmisék perselyadományait Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan a
Katolikus Karitász támogatására továbbítjuk
• november 22. vasárnap – a Keleti Károly utcai Krisztus
Király templom búcsúja – az ünnepi szentmise 10.00
órakor kezdődik
• november 22. vasárnap 16.00 – Kapitány Dénes orgonaművész (Zirc) hangversenye

• november 15-22. között az Országúti Karitász tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a rászorulók adventi támogatására. Köszönettel fogadunk meleg zoknit, kesztyűt
a hajléktalanoknak, vagy pénzadományokat is a Lemondások perselye útján
• november 28. szombat 16.00 – Családos adventi készülődés
• november 29-től december 4-ig – Személyesen kísért
ima-lelkigyakorlat – a részleteket október közepétől a
honlapon hirdetjük meg
• november 30-tól hétköznapokon 6.00 – Rorate szentmisék
• december 6. vasárnap – Keresztény filmek és kiadványok vására a templom előtt
• december 9. szerda 10.00-12.00 – Nyugdíjasklub – szeretettel várjuk az idősebb korosztályt találkozásra, adventi beszélgetésre, teázásra, imádságra
• december 13. vasárnap – A szentmisék végén a Csak
Egyet Szolgálat munkatársai a hajléktalanok karácsonyára gyűjtenek adományokat
• december 18. péntek – Szentségimádási napot tartunk a reggeli mise végétől az esti, 17.30-kor kezdődő
zsolozsmáig
• december 19. szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje
• december 24. csütörtök 16.00 – Karácsonyi pásztorjáték
• december 26. szombat – Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepe, szentmisék az ünnepi rend szerint (7.30, 10.00 és 18.00)
• december 27. vasárnap 10.00 és 19.30 – Szent Család
ünnepe alkalmából a 10.00 órás szentmise végén megáldjuk családjainkat, a 19.30-as szentmise végén családjainkért imádkozunk és lehetőség van közbenjáró
imát és áldást kérni
• december 31. csütörtök 18.00 – Évvégi hálaadás

„VEGYÉTEK A SZENTLELKET!” (JN 20,22)
BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÜLÉS FIATALOKNAK

A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés
és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.
Plébániánk 2020 szeptemberétől ismét bérmálkozásra felkészítő csoportot indít 11-12.
osztályos és egyetemista korú fiatalok számára, akik a hitben és a hitgyakorlatban
alapvetően már járatosak – pl. egyházi iskolába jártak, rendszeresen gyakorolják hitüket.
A felnőtteket katekumen csoportunkba várjuk.
A csoport első alkalommal 2020. szeptember 15-én, kedden 19.00 órakor találkozik.

FELNŐTT KATEKÉZIS A HIT ÉS ISTEN UTÁN ÉRDEKLŐDŐKNEK
Plébániánk idén is indít csoportot felnőttek számára, akik
• nincsenek megkeresztelve, de keresik Istent;
• szeretnék Jézus Krisztust és tanítását megismerni, megélni, és az Egyház
életét megismerve abba bekapcsolódni;
• bár meg lettek keresztelve, de elsőáldozók, bérmálkozók már nem lettek,
és most vágy él bennük e szentségek felvétele iránt.
A csoport első alkalommal 2020. szeptember 24-én, csütörtökön 19.00 órakor
találkozik a plébánia hittantermében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ORSZÁGÚTI MISE- ÉS GYÓNTATÁSI REND 2020. SZEPTEMBER 6-TÓL
A nyári időszak végeztével szeptember 6-tól vasárnapokon új rend szerint tartjuk
a szentmiséket templomunkban.
• Vasárnaponként:
- Szentmise 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 és 19.30-kor van.
- Gyóntatás a szentmisékhez igazodva 6.45-7.30, 8.00-9.00, 9.30-10.30, 11.00-12.00,
17.30-18.30 és 19.00-20.00 között van.
•H
 étköznapokon (hétfőtől szombatig):
- Szentmise 7.30 és 18.00 órakor van.
- Az esti szentmise után 19.00 óráig általában csendes szentségimádást tartunk,
- illetve októberben rózsafüzért imádkozzuk,
- májusban a Lorettoi litániával köszöntjük a Szűzanyát,
- júniusban Jézus Szentséges Szíve ünnepéig a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
- Gyóntatás 7.20-8.00 és 17.30-18.30 között van minden nap.
•E
 lső pénteken:
- 10.00 órakor is van szentmise,
- gyóntatás 9.30-10.30 között van.

PLÉBÁNIAI ÜGYINTÉZÉS
HÉTFŐ
Plébánia
iroda

8.30-11.00

Lelkipásztori
fogadóóra

16.00-17.30

Karitász
fogadóóra

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

8.30-11.00
16.30-18.00

8.30-11.00
16.30-18.00
16.00-17.30

15.30-17.00

10.30-12.00

A járványveszély idején egyes ügyek intézése – pl. keresztlevél kérése, elbocsátó, stb. – emailben kérhető
az orszagut@ferencesek.hu címen. Munkatársaink postán vagy emailben küldik el a szükséges
dokumentumokat. Miseszándék emailben is egyeztethető.

PLÉBÁNIAI KIRÁNDULÁS – 2020. OKTÓBER 10.
Október 10-én, szombaton lesz idei őszi plébániai kirándulásunk, melyre minden hívőt
és családot szeretettel várunk.
Egész napos túrát tervezünk a Holdvilág-árokba: kb. 11 km-t gyalogolunk a Pilisben,
az elején emelkedő terepen az árok végéig, utána lankás szakaszon sétálunk vissza Pomázig.
Zárt cipőt, batyuban elemózsiát és jó kedvet, kérjük, mindenki hozzon magával.
A részleteket a szentmiséken hirdetjük majd.

A BUDAPEST ORSZÁGÚTI SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ PLÉBÁNIA LAPJA
Megjelenik 600 példányban.
Felelős kiadó: fr. Lendvai Zalán ofm plébános
1024 Budapest, Margit krt. 23.
06 1 212-5628 (porta) és 06 1 315-0944 (plébánia - irodai időben)
orszagut@ferencesek.hu
orszagutiferencesek.hu
facebook.com/orszagutiferencesek/
Grafikai tervezés, tördelés: Kohán József ∙ kohan.jozsi67@gmail.com
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PÉNTEK

Gyere el,
ünnepelj velünk!

25O ÉVES

AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOM
AZ ÜNNEPSÉGSOROZAT PROGRAMJA
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 16:00
„Házad ékessége - A 250 éves országúti ferences
templom építéstörténete és művészeti kincsei” –
dr. Farbaky Péter művészettörténész, főmuzeológus
előadása a templomban
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 17:00
A „Templom és közösség 250 éve” c. jubileumi
kötet bemutatója
SZEPTEMBER 15., KEDD, 19:00
„SaxOrgan - A klasszikus és a jazz találkozása” –
Koncert a 250 éves országúti ferences templomban
Km: Zsemlye Sándor (Zsömi) – szaxofon,
Nagy László Adrián – orgona
SZEPTEMBER 23., SZERDA, 18:00
Ünnepi szentmise, hangverseny és
kiállításmegnyitó a 250. évforduló napján.
A szentmise után elhangzik Mozart: Koronázási
miséje
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT, 18:45
Zenés dicsőítés a jubileumi szentmise előestéjén
SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP, 10:00
Püspöki szentmise, utána családi délelőtt
a templomkertben
SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP, 16:00
Schnell Máté orgonakoncertje
SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP, 19:30
Ünnepi „félnyolcas” szentmise, utána zenés
dicsőítés a 35 éves Boanergész zenekarral

OKTÓBER 11., VASÁRNAP, 16:00
„Járt már Ön orgonában?” –
interaktív orgonabemutató felnőtteknek *
OKTÓBER 17., SZOMBAT, 16:00
„Templommustra – A templom rejtélyes zugainak
játékos felfedezése gyermekeknek”
OKTÓBER 18., VASÁRNAP, 16:00
Kiss Zsolt orgonakoncertje
NOVEMBER 6., PÉNTEK, 19:00
„Mi lesz a templommal a következő 250 évben?” –
kerekasztal-beszélgetés templomunk egykori
és mai arcaival. Helyszín: KSH díszterme, 1024 Bp.,
Keleti Károly u. 5-7.
NOVEMBER 14., SZOMBAT, 10:00
„A Budai Ferences Könyvtár titkai – meglepő
tények és érdekességek Buda egyik legrégebbi
könyvtáráról” *
NOVEMBER 15., VASÁRNAP, 16:00
„Fújj meg egy sípot!” - interaktív orgonabemutató
6-14 éves gyermekeknek *
NOVEMBER 22., VASÁRNAP, 16:00
Kapitány Dénes orgonakoncertje

HELYSZÍN:

A november 6-i Kerekasztal-beszélgetés kivételével
az összes program helyszíne az Országúti Ferences
Templom és Plébánia. 1024 Budapest, Margit krt. 23.

* a csillaggal jelölt programokra előzetes regisztráció szükséges.
Részletek és regisztráció: www.orszagutiferencesek.hu
(érdeklődés arányában alkalmanként két csoportot indítunk)

Támogatók:

