„János
tanúságot tesz róla és hirdeti:
»Ő az, akiről ezt mondtam:
Aki utánam jön, megelőz engem,
mert előbb volt, mint én.« Mi
mindnyájan az ő teljességéből
kaptunk kegyelmet kegyelemre
halmozva. Mert a törvényt
Mózes által kaptuk, a kegyelem
és az igazság pedig Jézus
Krisztus által valósult meg.
(Jn 1,15-17)

V. évfolyam 2. szám

Advent 3. vasárnapja

2003. december 14.

Lelki erősség II.
Az elmúlt alkalommal azt elemeztük,
mi a lelki erősség? Azt mondtuk, hogy
egyfajta bátorság (fortitudo).
Most azt szeretnénk megvizsgálni,
miért lehet az ember erős, bátor, lelkileg
ellenálló?
Fontos előrebocsátani, hogy erősek, bátrak, ellenállók, szilárdak annak a ténynek
következtében lehetünk, mert törékenyek
és sebezhetőek vagyunk.
Mindnyájan törékenyek vagyunk testileg és sebezhetőek pszichológiailag. A
fizikai és pszichológiai sebezhetőség az
emberi természet velejárója. Erről a
tényről tudnunk is kell. Ha nem tudnánk
azt, hogy sebezhetőek és törékenyek vagyunk, sohasem sikerülne bátornak lenni,
sohasem lenne képes növekedni bennünk
a lelki erősség: arcátlanok, fennhéjázók,
hencegők lennénk. Az az erős, aki tud
gyenge lenni, aki ismeri saját törékenységét és annak tudatában is van. A keresztény lelki erősség nem egyszerűen merészség, nem a fogak összeszorítása,
hanem saját gyengeségünk tudomásulvé-

tele, beismerése. Szent Pál apostol erre a
gyengeségre, törékenységre utal, amikor
ezt mondja: „Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.”
Majd
így
folytatja:
„Mindenfelől szorongatnak, de össze nem
szorítanak, kétségeskedünk, de kétségbe
nem esünk, üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk, földre terítenek, de
el nem pusztulunk.” (2Kor 4, 7-10)
Természetünk szerint a szorongattatásban, a kétségeskedésben, az üldöztetésben, a földre tepertségben a félelemnek
kellene hatalmába kerítenie minket, ehelyett ellenállok, szilárdak, bátrak, erősek
vagyunk.
Miért van ez, pontosabban kitől van ez?
Szorongatnak bár, de összetörtek nem
vagyunk, mert valaki védelmez; félünk
ugyan, de nem esünk kétségbe, mert
valaki szeret; üldöznek bár, de mégse
vagyunk elhagyottak, mert valaki velünk
van; jóllehet padlóra kerülünk, de mégse
pusztulunk bele, mert valaki megóv a

pusztulástól. Ki ez a valaki? Honnan, kitől
van ez a gyengeségünkben, törékenységünkben megnyilatkozó erő? Isten ez a
valaki, Istentől van ez a bennünk megnyilatkozó erő. A lelki erősséggel felvértezett
keresztény Istenre hagyatkozik, Aki vele

van. Ezt kell újra és újra tudatosítanunk
magunkban, mert Ő így nyilatkoztatta ki
magát Mózesnek: „Én vagyok, aki van,
aki veled van.” (Kiv 3,13)
(folytatjuk)
Kolos atya

Igeliturgia rend
December 14. Advent 3. vasárnapja: Szof 3,14-18a; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18
December 21. Advent 4. vasárnapja: Mik 5,1-4a; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45
December 24. Éjféli mise: Iz 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14
December 25. Karácsony: Iz 52,7-10; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
December 28. Szent család vasárnapja: Sir 3,3-7.14-17a; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52

Jótékonysági hangverseny

2003. december 28-án, vasárnap
16.30-tól koncert lesz templomunkban a súlyosan beteg és
gyógyíthatatlan gyermekekért. A
hangverseny fővédnökei: Mádl
Dalma asszony, Dr. Semjén Zsolt,
védnöke: P. Hegedűs Kolos OFM.

Közreműködnek:
Megyesi Schwartz Lúcia (szoprán), Drucker Péter (tenor), Kővári Csaba (basszus) énekművészek;
Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas
fuvolaművész; Komlóssy Gábor
trombitaművész; Nagy László
Adrián orgonaművész.
A műsoron:
J.S.Bach: G-dúr prelúdium és fúga; Et exultavit, …- ária a Magnificat-ból, G.PH.Telemann: 3 tétel
a 12 hősi indulóból, J.S.Bach:
Quia fecit mihi magna - ária a
Magnificat-ból, G.F. Handel: Fdúr szonáta, J.S.Bach: Et misericordia… - duett a Magnificat-ból;
Korál a 147. Kantátából; Ach
ziehe die Seele …- ária a 96. Kantátából, CH.W.Gluck: Melódia a
Boldog Lelkek táncából, J.S.Bach:
Bereite dich, Zion - ária a Karácsonyi Oratóriumból; G-dúr
fantázia.
Mindenkit szeretettel várunk!

Merítsünk az öröm forrásából!
Ősi hagyomány szerint advent 3. vasárnapján az egyház a bűnbánat hangulatát szeretné örömre változtatni annak
jeléül, hogy kitartó várakozásunk biztosan meghozza az igazi örömöt, mert
Isten biztosan eljön és megbocsát. Az
olvasmányok és a zsoltár is örömre,
ujjongásra szólítja fel a híveket.
A forrásvíz, amelyből örömmel merítünk, Isten kegyelmének kiapadhatatlan
forrása. A keresztségben merítünk belőle először, de Isten szüntelenül kínálja
ezt a forrást: valahányszor Jézus Krisztus tanítását halljuk, szentségekhez
járulunk, mindannyiszor ebből a tiszta
forrásból meríthetünk. Örömmel meríteni a forrásból annyit jelent, hogy a
keresztény élet, a vallásgyakorlás, de
mindenek előtt a Krisztus tanítása szerinti élet, ne terhet, nyűgöt, szomorúságot, hanem felfrissülő erőt, örömet
jelentsen számunkra.
Ám nem elég, hogy a megváltás tudata csak engem töltsön el örömmel. Má-

soknak is hirdetnem kell Isten megváltó
jóságát, másokat is részesítenem kell a
megváltott lét örömében. A tanúságtétel
szorosan hozzátartozik a keresztény
élethez. Ha mások is látják, hogy a
Krisztushoz tartozás számomra örömöt
jelent, talán maguk is keresni fogják azt
az utat, amely elvezet ehhez az örömhöz, hogy maguk is meríthessenek e
forrásból. Tanúságtételemre támaszkodva eljuthatnak Isten, és Fia ismeretére.
Ennek különösen alkalmas megnyilvánulása az önzetlen, keresztény
szeretetből fakadó jótékonykodás.
Az örök élet, az örök boldogság magjának már a jelen földi életünkben ki
kell sarjadnia. Csak akkor tudunk örülni annak, hogy köztünk van a szövetség
Istene, akkor válhatunk örök országának lakóivá, ha már most hűségesek
vagyunk e szövetséghez, ha betartjuk
Isten parancsait, Krisztus tanítását, ami
ennek a szövetségnek az alapja.

A sötétségnek, a magánynak, a lét lassú lemorzsolódásának és halálos
fáradtságának kellős közepén kiáltja oda a kereszténység az emberiségnek:
Van fény! Van öröm! Olyan ragyogó a szeretet bent az emberi szívekben, és
annyi a szépség kint a világban! Ezt nem magyarázhatja meg a semmit meg
nem okoló semmi. Csak az abszolút Fény. Csak az abszolút Öröm. Csak az
abszolút Szeretet és Szépség. Tehát az abszolút Lét.
Karl Rahner

Minden kedves olvasónknak
áldott, szent karácsonyi ünnepeket
kíván:

Kolos atya és a szerkesztőség!

Templomunk programjai (2003. december 14. – december 28.):
December 14-én, vasárnap (ma) 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!
Advent minden hétköznapján (hétfő-szombat) reggel 6 órakor rorate szentmise lesz
közös zsolozsmával.
December 16-án, kedden 18.30-tól a Tóth Aladár Ifjúsági Kórus karácsonyi hangversenyt ad templomunkban, melyre mindenkit szeretettel várunk.
December 15-én, hétfőn 18 órakor a Ferences Esték keretében P. Fejes Antal: Szent
Ferenc és a békesség címmel tart előadást a Tamás Alajos Házban.
Kérünk benneteket, hajléktalan embertársaink számára hozzatok apró, -és
szárazsüteményt, hogy ezzel szebbé tehessük a karácsonyukat. Adományaitokat
december 20-án, szombaton estig adhatjátok le a portán.
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 a sekrestyében és a portán, a süteményt pedig december 21-én 8-11
óráig a portán lehet leadni.
A karácsony előtti gyóntatás rendje a következő: december 23-án 6.30-tól 12.00-ig és
16.00-tól 20.00-ig; december 24-én 6.30-tól 12.00-ig.
December 23-án, kedden délelőtt 10 órától Betlehem építés. Kérjük, hogy aki rá tud
szánni egy órát, jöjjön el, és vegyen részt a templom feldíszítésében. Köszönjük.
December 24-én szerdán, Karácsony előnapján templomunkban
15:00-kor betlehemes játék gyerekeknek; 18:00-kor vigília mise
23:30-tól közös Zsolozsma;
24:00-tól éjféli mise lesz.
December 25-én, csütörtökön, Karácsony napján vasárnapi miserend lesz.
December 26-án, pénteken, Szent István diakónus, egyházunk első vértanújának
ünnepe, templomunk búcsúnapja. Délelőtt 11:00-kor az ünnepi szentmisét Dr.
Paskai László bíboros úr mutatja be, és a Kapisztrán kórus és zenekar Mozart:
Koronázási miséjét adja elő. Ezen a napon is vasárnapi miserend lesz.
December 28-án, vasárnap délután 16.30-kor jótékonysági hangverseny lesz templomunkban a beteg gyermekekért. Részletek a belső oldalon.
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

