„Én vagyok
az égből alászállott,
élő kenyér.
Aki e kenyérből eszik,
örökké él.”
(Jn 6,51)
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A remény és a szeretet
A remény:
A mai korban igen fontos szólnunk erről az erényről, mivel sokat hall, beszél az
ember a remény válságáról. Ennek jelei:
új betegségek, a környezet szennyezettsége, az energiaforrások fogyása, stb.
Mi is az a remény?
A remény az a kegyelem által
nekünk ajándékozott erény, amely a
kinyilatkoztatás ígéreteire való bizalommal teljes, termékeny várakozást
jelenti.
Hogyan függ össze a remény a hittel?
A hittel elfogadjuk a kinyilatkoztatást,
Isten önközlését, a reménnyel pedig törekszünk is arra, hogy a kinyilatkoztatott
igazságot megvalósítsuk. A reményben az
értelmi tevékenységen kívül az akarati
tevékenység is fontos szerepet játszik.
Ha a hegymászás képével akarjuk
jellemezni a reményt, azt kell mondanunk, hogy az többet jelent, mint a hit.
Nemcsak hiszünk a csúcs létezésében,
hanem bízunk is abban, hogy a csúcsra

egyszer eljutunk. Ily módon a reményben
már benne van az akarati törekvés is.
Ha Izrael üdvösségtörténetét nézzük,
láthatjuk, hogy a nép reményét az Istentől
kapott ígéretek és Isten hűsége alapozta
meg.
Izrael az ígéretek megvalósulásának
reményében viselte el az elnyomást, az
uralkodók bűneit és a fogságokat. Az
ígéretek megvalósulásának reményéből
merített erőt akkor is, amikor a babiloni
fogság után erkölcsileg meg tudott újulni.
Az Újszövetségben pedig Jézus teljessé tette az Ószövetség reményét. Az általa
adott ígéret már nem csak a választott
néphez szólt, hanem minden emberhez.
Ígérete nemcsak a földi életre vonatkozott, hanem a halál utáni életre is. Jézus
feltámadásával alapozta meg tanítványai
reményét.
Szent Péter üzenete lebegjen mindig
szemünk előtt: „Mindig álljatok készen
arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki
reménységeitekről kérdőre von titeket.”
(1 Pét 3,15).

A szeretet:
A szeretet a hit és a remény cselekedetekben való megnyilvánulása.
Ezért mondja Szent Pál a „szeretet
himnuszában” hogy a három isteni erény
közül a legnagyobb a szeretet
(vö. 1 Kor 13,13). Szent
Ágoston is a szeretetet emeli
ki: „Ha valaki érdeklődik egy
ember jóságáról, nem azt
kérdezi milyen a hite és a
reménye, hanem azt kérdezi,
milyen a szeretete, mert aki
igaz módon szeret, az biztos,
hogy igaz módon hisz és
remél is.”
Hétköznapi tapasztalataink
teljesen megfelelnek Szent
Ágoston meglátásának. Mi is elsősorban
cselekedeteik
szerint
ítéljük
meg
társainkat. A keresztény hit gyors
terjedésének is az volt az elsődleges oka,
hogy a keresztények gondjait viselték az
özvegyeknek, az árváknak, segítették a
szegényeket, eltemették az idegenek
holttestét. A pogányok így jellemezték a
keresztényeket: „Nézzétek, mennyire
szeretik egymást.”

Ha a hegymászás képével akarjuk
jellemezni a szeretetet, akkor abból kell
kiindulnunk, hogy a hegy magassága,
szépsége vonzza az embereket. Az ember
ennek a vonzásnak nem tud ellenállni és
megindul a csúcsa felé. A
vonzerő nem más, mint
Istennek az emberek felé
megnyilvánuló szeretete. Az
ember istenszeretete abban
mutatkozik
meg,
hogy
megindul Felé, és találkozni
akar Vele. A felebaráti
szeretet
így
kapcsolódik
ehhez: az ember ezen az úton
másokat is magával visz, sőt
segíti őket, ha az úton
nehézségeket élnek át. Ez a
segítőkészség jóakaratban, sőt áldozatban
is megnyilvánulhat. Az ajándék az lesz,
hogy a hegy tetején a hegy és a táj
szépségében együtt gyönyörködhetnek.
Tartsuk szem előtt:
„A szeretet mindent elhisz,
a szeretet mindent remél,
a szeretet soha el nem múlik.”
”Törekedjetek a szeretetre!”
(1 Kor 13, 7-8.13)
Kolos atya

Igeliturgia rend
Június 17. Úrnapja: Ter 14,18-20; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17
Június 24. Évközi 12. vasárnap: Zak 12,10-11; Gal 3,16-29; Lk 9,18-24
Június 27. Évközi 13. vasárnap: 1Kir 19,16b;19-21; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Július 4. Évközi 14. vasárnap: Iz 66,10-14c; Gal 6,14-18;Lk 10,1-12;17-20
Július 11. Évközi 15. vasárnap: MTörv 30,10-14; Kol 1,15-20; Lk 10, 25-37
Július 18. Évközi 16. vasárnap: Ter 18,1-10a; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42
Július 25. Évközi 17. vasárnap: Ter 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13
Augusztus 1. Évközi 18. vasárnap: Préd 2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21
Augusztus 8. Évközi 19. vasárnap: Bölcs 18,6-9; Zsid 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48
Augusztus 15. Nagyboldogasszony: Jel 12,1-6a.10; 1Kor 15,20-27; Lk 1,39-56
Augusztus 20. Szent István király: Péld 4,10-15.18-27; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29
Augusztus 22. Évközi 21. vasárnap: Iz 66,18-21; Zsid 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Augusztus 29. Évközi 22. vasárnap: Sir 3,17-20.28-29; Zsid 12,18-24a; Lk 14,1.7-14

Sík Sándor:

Prohászka Ottokár:

Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátoló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
s hogy lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld ezzel az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
utadba minden kő áldást hozott.

Belenéztem a Napba
Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,
A virradati Napba két szemmel belenéztem.
És ama reggel óta, örökre megigézten,
Járok fényittasan és a Nap jár velem.
Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt
Azon a reggelen a Nap szívembe égett.
S azóta mást se látok, csak nagy fényességet
Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat.
Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,
És felhős ormain a ködlő messzeségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek
És kívül és belül, örökre, szüntelen,
Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

Az imaapostolság júliusi szándékai:
Általános: Hogy azokat, akik vakációt élveznek, ez időszak segítse megtalálni Istenben
a belső békét és szeretettel megnyílni mások felé.
Missziós: Hogy a most szerveződő egyházak jobban hallgassanak a világi hívőkre, és
őket jobban vonják be az evangelizálásba.

Az imaapostolság augusztusi szándékai:
Általános: Hogy az egyesülő Európa képes legyen új ösztönzéseket meríteni a
keresztény szellemi örökségből: kultúrájának és történelmének lényeges részéből.
Missziós: Hogy a misszióban serényen tevékenykedő intézmények között növekedjék
az egység és együttműködés.

Humor csokor:
A sánta és a pösze elmegy a mágushoz:
Így szól a mágus a sántához:
-Sánta! Dobd el a mankód és járj!
Majd a pöszéhez:
-Pösze! Mondj egy értelmes mondatot!
Mire a Pösze: Mágusz! A szánta eleszett!
☺

A költő a barátnőjével sétál a parkban.
- Milyen szép a naplemente... - áradozik a
barátnő, mire a költő kifakad:
- Kuss! Nem akarok most munkáról
beszélni.
☺

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_kukac_ofm_pont_hu WEB: http://orszagut.ofm.hu

Templomunk programjai (június 13. – szeptember 5.):
Június 28-tól augusztus 28-ig nyári miserend lesz!
Hétfőtől péntekig minden nap 6, 8 és 19, első pénteken 10 órakor is; szombaton
6, 8, 18 és 19.30 órakor; vasárnap (változatlan) 6.30, 8, 9, 10, 11, 12.30, 18, 19.30
órakor lesz szentmise templomunkban.
Ebben az időszakban a plébániairoda is nyári rend szerint tart nyitva (hétfő,
szerda, péntek 8.30 – 11.00, kedd csütörtök 16.00 – 17.00).
Június hónapban a 18.00 (ill. 19.00) órai szentmisék után Jézus Szíve litániát tartunk.
Június 13. vasárnap, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja. Az úrnapi körmenet a
10.00 órai szentmise után indul a Mechwart térre. Minél többen vegyünk részt ezen
a tanúságtevő alkalmon. Erre a napra esik Pádovai Szent Antal ünnepe, mely a
pasaréti ferences templom búcsúnapja.
Június 17-én, csütörtökön egész napos szentségimádás lesz templomunkban.
Az Oltáriszentséget a 10-es szentmise után helyezzük ki, és a 17 órakor kezdődő
közös szentségimádási óra után, az esti 6-os szentmise előtt helyezzük vissza.
Június 18., péntek, Jézus Szent Szívének ünnepe.
17.00-kor a „Kerület hete” alkalmából koncert lesz templomunkban.
Június 24., csütörtök, Keresztelő Szent János születésének ünnepe.
Június 29., kedd Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe.
Július 2., első péntek Sarlós Boldogasszony ünnepe (Szűz Mária látogatása
Erzsébetnél), délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Július 4., első vasárnap minden szentmisén Péter-fillér gyűjtés lesz (az adományokat
az Apostoli Szentszéknek továbbítjuk). 17 órától szentségimádás lesz.
Július 26., hétfő Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szüleinek az ünnepe.
Augusztus 1., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban.
Augusztus 2., hétfő Angyalos Boldogasszony (Porciunkula) ünnepe.
Ezen a napon templomunkban teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételekkel.
Augusztus 6., első péntek, Urunk színeváltozásának ünnepe.
Délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Augusztus 15., vasárnap Szűz Mária mennybevételének (Nagyboldogasszony)
ünnepe.
Augusztus 20., péntek Szent István királyunk ünnepe. 10-kor is lesz szentmise.
Szeptember 3-án, szerdán templomunkban egész napos szentségimádás lesz, melynek
menetrendje megegyezik a június 17-i napnál leírtakkal.

A Hírharang következő száma szeptember 5-én jelenik meg!
Minden kedves olvasónknak pihentető és tartalmas nyarat kívánunk!
Kolos atya és a szerkesztőség.

