„Azokban a
napokban
és abban az időben
igaz sarjat sarjasztok
Dávidnak, aki majd
jogot és igazságot
szolgáltat
az országban.”
(Jer 33,15)

V. évfolyam 1. szám

Advent 1. vasárnapja

2003. november 30.

Lelki erősség
Amíg az igazságosság a másokhoz
(Istenhez és a felebaráthoz) való viszonyunkat szabályozza, addig a lelki
erősség és a mértékletesség az önmagunkhoz való viszonyunkat szabályozzák.
Most a lelki erősségről szólunk.
„A lelki erősség az az erkölcsi erény,
amely a nehézségek közepette biztosítja
az erőt és az állhatatosságot a jó
keresésében.” (KEK 2848. pont)
Megerősíti az elhatározást, hogy az
ember az erkölcsi életben ellenáll a
kísértéseknek és legyőzi az akadályokat. Ezért találóan mondja Aquinói
Szent Tamás: „A lelki erősség a félelem
és a vakmerőség között van. Leküzdi a
félelemérzést,
amely
megbénítaná
célirányos cselekvésünket; de mérsékli
a merészséget is, nehogy a vakmerőség
áldozatává váljunk.” Az elmondottak
alapján azt is mondhatjuk, hogy a lelki
erősség egyfajta bátorság. (KEK 2848.
pont) Nézzünk két példát!
1. Megtámad valaki az utcán.
Elvág minden menekülési lehetőséget.

Őrjöngve, minden erődből védekezel,
vagy kegyelemért könyörögsz? Ez
lehet vérmérséklet kérdése vagy
stratégia.
2. Ezzel szemben, ha az utcán azt
hallod, hogy egy nő segítségért sikolt,
mert egy csirkefogó meg akarja erőszakolni, világos, hogy ha segítségére
sietsz, bátorságról teszel tanúbizonyságot.
Tehát a lelki erősség olyan bátorság,
amely elszakad az önös, önző érdektől
és mások szolgálatára szegődik.
Nem régen olvastam valamelyik
újságban. Egy olasz pap kirándulni vitt
egy gyermekcsoportot, akik fürödni
kezdtek egy bányatónál. A pap hamarosan észrevette, hogy többen nem
tudnak jól, vagy sehogysem úszni.
Azonnal a mentésükre sietett. Beugrott
a vízbe és egymás után kimentett hét
gyermeket. Mire az utolsót is kimentette, ő maga meghalt. Ez a bátorság
csúcsa, vagyis hősiesség.
Még valamit szeretnék megemlíteni. A bátorság nem mindig erény.

Pl.: Bankot rabolni nem lehet veszélytelenül, következésképp bátorság
nélkül sem. De ettől ez még nem
erkölcsös cselekedet. A bátorság erényként (lelki erősség) mindig feltételezi
az érdekmentesség vagy a nagylelkűség
valamilyen formáját. Ez nem a
nehézfiúk bátorsága, hanem a hősöké.
A lelki erősség, bátorság (fortitudo),
nem tudás, hanem döntés, és nem vélekedés, hanem tett. Ezért nem elég
hozzá az ész: „Az okosság meg mondja
mit kell tenni, de nem mondja meg,
hogy meg kell tenni.” (Arisztotelész)
Nincs igaza Szókratésznek, amikor a
bátorságot „tudásnak” mondja. Igaza
van viszont Spinozának, aki a
bátorságot „akaraterőnek” nevezte.
Mint minden erény a bátorság is csak a

jelenben létezik. Az, hogy az ember
már volt bátor, nem bizonyítja, hogy
most is az, vagy hogy később is az lesz.
Viszont aki holnap, vagy majd tíz év
múlva akar bátor lenni, nem bátor.
Jézus egész életén át lelki erősséget
gyakorolt. Pl.: Rejtett és nyilvános
életében is:
− a hosszantartó böjtben,
− az ige hirdetésében,
− a tekintélyes fellépésben,
− a szenvedésben, a gúnyolódások közepette. Aki lelki erősséget
gyakorol, utánozza azt a lelki erősséget,
amit Jézus egész életében gyakorolt.
(folytatjuk)

Kolos atya

Igeliturgia rend
Nov. 30. Advent 1. vasárnapja: Jer 33,14-16; 1Tessz 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36
December 7. Advent 2. vasárnapja: Bár 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6
December 14. Advent 3. vasárnapja: Szof 3,14-18a; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Az Imaapostolság decemberi szándékai:
Általános: Hogy a keresztények – kiszabadítva magukat kulturális kötöttségeikből –
tudják elismerni mások méltóságát és jogait.
Missziós: Hogy a keresztény humanizmus az Evangélium értékeivel gazdagítsa Ázsia
kultúráit.

Advent
Jelentése: ünnepélyes megérkezés.
Megünneplése azt jelenti: újból átéljük az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet az esemény előkészít. Az úrjövetet ünnepelni azt jelenti: részt venni az Úr
eljövetele utáni sóvárgásban, a megdicsőült Krisztus eljövetelébe vetett
hit által. Átéljük, hogy Isten egyre
inkább közelít a mi homályunkhoz.

Rorate vagy roráté
Jelentése: adventi hajnali mise. Maga
a szó a Boldogságos Szűz tiszteletére
rendelt adventi votívmise bevezetőjére
utal: „Harmatozzatok!” A hajnali hat
óra tájban bemutatott énekes mise színe
a fehér. Votívmise: egy-egy különleges
célra, a hívek testi és lelki szükségleteiért, valamely titokról, szentről vagy
a Boldogságos Szűz tiszteletére bemutatott szentmise, melynek eredete az
első századokra nyúlik vissza.

Farsangi előzetes
Kedves Testvérek!
Hagyományainkhoz hűen 2004. február 7-én ismét farsangi bált rendezünk.
Akik szívesen vennének részt a bál nyitótáncában, és rá tudnak szánni heti 2 órát a
próbákra, kérjük jelentkezzenek legkésőbb december 8., hétfőig e-mailen
(orszagut@ofm.hu), vagy telefonon: 06-30-241-0834 (este 6 és 10 óra között).
A bálon tombola-tárgynyeremény sorsolás is lesz. Ehhez kérjük, hogy a plébániaportán adjatok le minél több megunt, „kinőtt” stb. (de még használható) játékot,
használati tárgyat. A dobozra, zacskóra írjátok rá, hogy FARSANG!
Idén is szívesen fogadunk mindenfajta természetbeni (étel, ital, nyeremény, rendezői
közreműködés, díszítés, stb.), vagy anyagi támogatást. A december 8-ig jelentkező
támogatók nevét - igény esetén - a belépőjegyeken feltüntetjük.
Örömmel veszünk ezeken kívül mindenfajta ötletet, véleményt, programjavaslatot.
Segítsetek még változatosabbá tenni az idei farsangi bálunkat. Kérjük jelentkezzetek
e-mail-en (orszagut@ofm.hu), vagy telefonon: 06-30-241-0834, este 6 és 10 között!!!

Karácsonyi versek II.

(részlet)
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!...
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.
Wass Albert

A november 23-i karitász gyűjtés eredménye 580.253,- forint volt.
Köszönjük nagylelkű adományaitokat, Isten fizesse meg!

Templomunk programjai (2003. november 30. – december 14.):
November 30-án (ma) (és december 7-én), vasárnap 9-14 óráig

kerámia és kézi készítésű karácsonyfadísz vásár
(bögrék, mécsesek, kaspók, mikulások, angyalkák, hóemberek, stb.) lesz a
Tamás Alajos Közösségi Házban. A bevétellel egy négy gyermekes családot
támogattok, ahol a keramikus édesanya egyedül neveli gyermekeit.
December 8-ig várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen vennének részt plébániánk
februári 7-i farsangi báljának nyitó táncában, és a próbákra rá tudnak szánni heti
két órát. Részletek a belső oldalon olvashatók.
Advent minden hétköznapján (hétfő-szombat) reggel 6 órakor rorate szentmise lesz
közös zsolozsmával.
November és december hónapokban minden reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be
kedves halottainkért. Kérjünk a portán vagy a sekrestyében borítékot, s a benne
lévő lapra írjuk fel azok nevét, akikért ezeken a miséken imádkozni akarunk. A
borítékot a sekrestyében adjuk le!
December 5., első péntek de. 10 órakor is lesz szentmise.
December 6., szombat Szent Miklós püspök ünnepe.
December 7-én, első vasárnap
• a 10 órakor kezdődő szentmisén látogatja meg Szent Miklós a gyerekeket.
• 17 órától szentségimádás lesz templomunkban.
December 8., hétfő Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe, a 18 órai
szentmise keretében lesz a felújított Szűzanya kápolna megáldása templomunkban.
December 13-án, szombaton 9.30-tól lelkigyakorlat lesz az önkormányzati iskolákba
járó hittanosaink számára.
December 14-én, vasárnap 16.30-tól a Kapisztrán Kórus, a Vox Clara Kamarakórus és
a Monarchia Zenekar ad közös hangversenyt templomunkban. A műsoron: Bach:
Magnificat és Vivaldi: Glória című műve. Mindenkit szeretettel várunk!
December 22-én lesz a kerület veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeinek karácsonya, melyet az önkormányzat szervez. Erre az alkalomra
megunt, de még használható játékokat és süteményt gyűjtünk. A játékokat
folyamatosan az irodában, a süteményt pedig december 21-én 8-11 óráig a portán
lehet leadni.
December 28-án, vasárnap 16.30-kor jótékonysági hangverseny lesz templomunkban
a gyógyíthatatlan gyermekek családjainak javára. Részletek a következő számban.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelős kiadó P. Hegedűs Kolos ofm. plébános.
A plébánia iroda munkanapokon 8:30-11:30 és 16:00-18:00-ig tart nyitva, telefon: 315-0944
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: http://orszagut.ofm.hu

