„Íme, az én szolgám,
akit támogatok, választottam,
akiben kedvemet találom.
Ráadtam lelkemet, igazságot
visz majd a nemzeteknek.
…
Én, az Úr hívtalak meg téged
igazságban, és fogom
a kezedet; megőrizlek, és
a nép szövetségesévé teszlek,
a nemzetek világosságává”
(Iz 42,1.6)

V. évfolyam 3. szám

Szent Család vasárnapja

2003. december 28.

A lelki erősség és a vértanúság III.
A lelki erősség legsajátosabb tette, s
egyben a legnagyobb próbája a vértanúság. Aki rendszeresen jár templomunkba,
abban megrögződik a templom főoltárképének témája: Szent István diakónus
vértanú halála. Karácsony másnapján
hallhatjuk is a történetét: „István szemét
az égre emelte és a Szentlélekkel eltelve
így kiáltott föl: Bizony, látom a megnyílt
eget, s az Emberfiát, amint az Isten
jobbján áll!” Ellenfelei egy emberként
rontottak rá, a városon kívülre vonszolták
és ott megkövezték. Lelki erejéről és a
felebaráti, valamint ellenség-szeretetéről
tett tanúságot akkor, amikor fönnhangon
így imádkozott: „Uram, ne ródd föl nekik
ezt a bűnt!” Alighogy ezt kimondta,
kilehelte lelkét.” (Apcsel 7,54-60)
Bizonyára másokban is felmerült már
a kérdés: honnan volt Istvánnak ez a páratlan lelki ereje? Még megkövezőiért is
képes volt imádkozni halála előtt. Emberfeletti! Aki így gondolkodik, helyesen
teszi. István halálra kövezésének története
ui. így kezdődik: „Szentlélekkel eltelve”.
Istvánban ekkor nem emberi, hanem isteni

erő működött. Igen, ez a Szentlélek hét
ajándékának egyike, a bérmálás szentségének sajátos kegyelme. Csak a
Szentlélek által válik a keresztény ember
minden gyengesége lelki erősséggé.
Magát Jézust is, aki vállalta egész
gyengeségünket, e gyengeség minden
megpróbáltatásaival együtt „a bűnt kivéve” (Zsid 5,2; 4,15) „Isten Szentlélekkel
és erővel kente föl” (Apcsel 10,8), hogy
emberi gyengeségében megmutatkozzék a
lélek erőssége. Valóságos ember létére
legyőzte a sátán minden kísértését (Lk
4,1-2), az erősnél erősebb volt (Lk 11,21).
A vértanúságra való készség mindenesetre nem csak néhány, az üldözések idején élő személy sajátja: benne van a keresztségi ígéretekben és a sátánnak való
ellentmondásokban. Nincs abban keresztény lelki erősség, akiben lényegében hiányzik a készség arra, hogy adott esetben
életét is odaadja a hitéért. Olyan igazság
ez, amely megrettenthet, amelyre talán sohasem gondoltunk. Mindenesetre megérteti velünk a minden évben Húsvétkor
megújításra kerülő keresztségi ígéretek

komolyságát. Az ígéretekét, hogy Jézushoz tartozunk, hogy ellentmondunk a gonosznak, hogy mindenre készek vagyunk,
hogy nem tagadjuk meg a hitünket, hogy
nem követünk el súlyos bűnt.
A keresztény lelki erősség tehát
kegyelem, adomány, amely békével tölti
el a szívet ott, ahol annak kockázata áll
fenn, hogy a félelem megriaszt. Olyan
kegyelem ez, amelyért naponta alázatosan
kell könyörögni, tudván, hogy nem tudjuk
saját erőnkkel megszerezni, attól a
pillanattól kezdve, hogy az eredeti bűn, a
félelem, az egoizmus, a megalkuvás
megérintett bennünket.

A Miatyánkban így imádkozunk: „ne
vígy minket a kísértésbe”, mintha azt
mondanánk: „add meg Urunk, hogy ne
kerüljünk olyan helyzetbe, amelyben
megtagadnám a hitemet.”
A lelki erősség erényére a legnagyobb
mértékben szükségünk van korunkban,
amikor az emberek könnyű megalkuvásokat, olcsó kiutakat keresnek. Amikor
ösztönösen menekülnek mindattól, ami
áldozatot, lemondást jelent, az árral való
szembeszegülést igényel. Lelki erősség
nélkül senki sem tenné meg a jót a
végsőkig, társadalmunk az elégtelenek
társadalma lenne.
(folytatjuk)
Kolos atya

Igeliturgia rend
December 28. Szent család vasárnapja:
Sir 3,3-7.14-17a; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52
Január 1. Szűz Mária, Isten anyja (parancsolt ü.):
Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Január 4. vasárnap Urunk megjelenése (Vízkereszt):
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Jan. 11. vasárnap Urunk megkeresztelkedése:
Iz 42,1-4.6-7; Tit 2,11-14 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22

Az Imaapostolság januári szándékai
Általános: Hogy minden ember ismerje el: ő is az Isten egyetlen családjának tagja, s közöttük nem lehet hely háborúnak,
igazságtalanságnak és hátrányos megkülönböztetésnek.
Missziós: Hogy minden most szerveződő missziós egyház
kötelezze el magát a lelkipásztorkodásban tevékenykedők
kiképzésére.

FONTOS!
Kérjük, hogy aki a 2003-as év folyamán az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány
számára adományt fizetett be, és a csekkre nem írta rá adóazonosító jelét, az nevét,
címét és adóazonosító jelét mielőbb juttassa el az alapítványhoz postán (1024 Bp.
Rómer F. u. 4), vagy e-mail-en (orszagut@ofm.hu), vagy a templom-portaablaka
melletti postaládába. Ennek hiányában az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges
igazolást nem tudjuk elküldeni. Köszönjük.

Plébániánk 2003. éve számokban
(Sor végén kapcsos zárójelben az előző évi adatok)

1. Kereszteltek összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

123 fő (50 fiú, 73 leány)
80 fő (29+51); felnőtt: 4 fő (3+1)
22 fő (12+10); ebből felnőtt: 21 fő (9+12); ebből felnőtt: 1 (0+1)

{130, 67, 63}
{82, 41, 41 / 3, 1, 2}
{27, 15, 12 / -}
{21, 11, 10 / -}

2. Elsőáldozók összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

93 fő (45 fiú, 48 leány)
55 fő (26 fiú, 29 leány)
28 fő (13 fiú, 15 leány)
10 fő (6 fiú, 4 leány)

{110, 48, 62}
{71, 29, 42}
{38, 18, 20}
{1, 1, 0}

3. Bérmálkozók összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

63 fő (29 fiú, 34 leány)
2 fő (1 fiú, 1 leány)
37 fő (12 fiú, 25 leány)
24 fő (16 fiú, 8 leány)

{66, 21, 45}
{5, 2, 3}
{61, 19, 42}
{-}

4. Házasságkötések összesen:
Engedéllyel másutt:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

65 (43 rk., 10 vegyes, 12 felekezeten kív.) {64, 46, 11, 7}
18 (12 rk., 2 vegyes, 4 fel. kívüli)
{19, 16, 2, 1}
23 (16 rk., 4 vegyes, 3 fel. kívüli)
{24, 17, 4, 3}
14 (8 rk., 4 vegyes, 2 fel. kívüli)
{9, 5, 3, 1}
10 (7 rk., 0 vegyes, 3 fel. kívüli)
{12, 8, 2, 2}

5. Betegek kenetét felvette: 112 fő

{104}

6. Elhunytak száma össz.: 156 fő (57 férfi, 99 nő)
Ebből a betegek kenetét felvette: 42 fő; nem vette fel: 112 fő (!!!)

{114, 48, 66}
{35, 79}

Vízkereszt - Epifánia
Epifánia görög szó, jelentése: megjelenés, jelenlét. A görögben Homérosz óta
valamelyik jótékony istenségnek váratlan,
de jót jelentő megjelenésére utal. A hellenista korban már nemcsak valamelyik istenségnek a láthatóvá válását, hanem segítségének megtapasztalását is jelentette.
Ebből a hiedelemből alakult ki a pogányok körében tartott epifánia ünnep, melyet minden évben jan. 6-a körül tartottak.
Ahogy a nyugati egyházban december
25-re helyezték Jézus születésének ünnepét, hogy kiszorítsák általa a téli napforduló pogány ünnepét, ugyanezt a célt
szolgálta a keleti egyházban a január 6-án

tartott pogány epifánia ünnepének keresztény ünneppel való szembeállítása. A keleti keresztények a 330-as években erre a
napra tették Jézus születésének ünnepét.
A keresztény epifánia Isten Fiának földön történt megjelenését és kinyilvánítását jelenti. A nyugati egyház a IV. században vette át vízkereszt ünnepét. Ezért jan.
6-a vízkereszt, ősi nevén az egyházban
epifánia, nyugaton az Úr Jézus megjelenése, a görögkatolikusoknál úrjelenés, ismét
másoknál háromkirályok napja.
A magyar vízkereszt valószínűleg a
keleti egyház liturgikus évkezdő hatását
tükrözi.

Templomunk programjai (2003. december 28. – január 11.):
December 28. (ma) Szent Család vasárnapja.
• Családok megáldása a 9, 10, 11 és 18 órai szentmisék keretében lesz.
• Délután 16.30-kor jótékonysági hangverseny lesz templomunkban a beteg
gyermekekért. Részletek a hirdetőtáblán és a WEB-en (http://orszagut.ofm.hu).
December 31. szerda, Szilveszter napja. 18:00-kor hálaadó szentmise lesz.
Január 1. csütörtök, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, parancsolt ünnep(!), vasárnapi
miserend lesz.
Január 2. első péntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Január 4. első vasárnap, 17.00-tól szentségimádás lesz templomunkban.
• Az esti félnyolcas szentmisén ezen a napon lesz a családok megáldása.

A rendház lakói a két ünnep között lelkigyakorlaton vesznek részt.
Kérjük, hogy dec. 29-én hétfőtől január 3-a szombat estig
kizárólag rendkívül sürgős, halaszthatatlan esetben keressék az atyákat.

Tombola-tárgyak gyűjtése
Továbbra is hálásan fogadunk a farsangi bálra (2004. február 7.) tombolának
szánt tárgyakat, melyeket a portán lehet leadni „Farsangi bál” megjelöléssel.

Humor:
Egy lelkész az alkoholtól való teljes megtartóztatásról prédikál, és nagy lendülettel így
fejezi be a tanítását:
- A világ összes sörét fognám, és beleönteném a folyóba! - Majd a még nagyobb hatás
kedvéért folytatja: - A világ összes borát fognám, és beleönteném a folyóba! - Végül
felteszi a pontot az i-re: - És a világ összes whiskey-jét is beleönteném a folyóba!
Elégedetten leül. Ekkor a kórusvezető mosollyal az arcán, így szól:
- Végezetül énekeljük el a "Mint szarvas hűs forrás után, szívem eped..." kezdetű
éneket.

Minden kedves olvasónknak
boldog, Isten áldásában gazdag új esztendőt kíván
Kolos atya és a szerkesztőség!
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

