
 
 
 
 
 

�Ki ismerte fel valaha is 
akaratodat, 

ha Te nem adtál neki 
bölcsességet, 

és nem küldted el neki 
Szent Lelkedet?� 

 

(Bölcs 9,17) 

V. évfolyam 16. szám Évközi 23. vasárnap 2004. szeptember 5. 

Szent Klára szűz, rendalapító 
(1194-1253) 

Az évszámok Szent Klárával kapcso-
latban egymásután három évfordulót is 
jeleznek: 
2003: halálának 750. évfordulója (1253). 
2004: születésének 810. évf.ja (1194) 
2005: szentté avatásának 750. évf. (1255). 

Az egész ferences család nagy-nagy 
öröme sűrűsödik össze ebben a három 
évben. Illőnek, sőt kötelezőnek érezzük 
mi is, hogy megemlékezzünk Szent 
Kláráról, erről a rendkívüli egyéniségről. 
Életét és tanításának egy-egy értékes 
gondolatát fogjuk felidézni a Hírharang 
következő néhány számában. (Ebből az 
alkalomból helyeztük ki a porta előterébe 
a szent képét is.) 

Ki is volt Szent Klára? 
Szülei vagyonos nemesek Assisiben. 

Apja Favarone lovag, anyja Hortulána, 
aki a Szentföldre is elzarándokolt. Családi 
palotájuk Assisi központjában állt. 

Klára 17 éves, amikor Szent Ferenc 
példája és buzdítása nagy hatással volt rá. 

Vagyonának rá eső részét pénzzé tette és 
szétosztotta a szegények között. 1212 
virágvasárnap utáni éjjel elhagyta titokban 
a szülői házat. Porciunkulába ment, ahol 
Szent Ferenc lenyírta haját és szerzetesi 
ruhába öltöztette. Egy ideig egy közeli 
bencés női kolostorban lakott, ahonnan 
rokonai erőnek erejével haza akarták 
vinni, de Klára ellenállt.  

Szent Ferenc ezután a San Damiano 
kolostorba viszi Klárát, s ez lett a 
klarissza rend bölcsője. Ide hamarosan 
többen is követték Szent Klárát, elsőnek 
Klára húga, Ágnes, később egy másik 
húga Beatrix és megözvegyült anyja is. 
Rokonai, ismerősei közül is többen 
követték példáját. Így lett Szent 
Ferenchez hasonlóan rendalapító, aki 
rendje számára Regulát is írt. 

1216-ban III. Ince pápától kieszközölte 
a szegénység privilégiumát, azaz, hogy 
semmi tulajdonnal ne rendelkezzenek. 
Nővéreit sokszor buzdította: �A 
szegénység fészkében hasonuljanak a 

 



szegény Krisztushoz, akit szegény 
édesanyja annak idején, mint kisdedet 
szegényes jászolba fektetett.� 

Klára jó példájával, anyai 
gondoskodásával, nagy bölcsességgel 41 
évig vezette a nővéreket. Mindvégig a 
San Damiano kolostor lelki anyja volt. 
Magát a nővérek szolgálójának nevezte, s 
csak kényszerből viselte az apátnői címet. 
A nevéhez fűződő csodák közül 
kiemelkedik  a  szaracénok megfutamítása 

Klára imája és az Oltáriszentség által 
(1240). Ezért ábrázolják gyakran az 
Oltáriszentséggel. Betegsége idején 
csodás módon látta cellájában a 
karácsonyi templomi szertartást. XII. 
Piusz pápa ezért nyilvánította 1958. 
február 14-én a televízió védőszentjének. 

1253. augusztus 11-én halt meg. IV. 
Sándor pápa két év múlva 1255-ben 
szentté avatta. Épen maradt testét az assisi 
Sancta Chiara bazilikában őrzik. 
 Kolos atya 

 
 
 

Szeptember 17. 
Szent Ferenc atyánk stigmatizációja 

Szeráfi Szent Ferenc 
atyánk a megfeszített 
Krisztust megtérése első 
pillanatától haláláig 
lángoló áhítattal és 
tisztelettel követte, s Őt 
szóval és cselekedettel 
mindeneknek hirdette. 

1224. szeptember 
14-én, a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ün-
nepén, midőn Alverna 
hegyén imádságba me-
rült, Krisztus Urunk 
csodálatos és meglepő 
módon szenvedésének 
jegyeit, a szent sebeket 

szolgájának testében 
megújította. Szent Ferenc 
alázatosan rejtegette a 
stigmákat, de őszinte 
tanúk bizonyítják, hogy 
kezein, lábain és oldalán 
hordozta a be nem 
gyógyuló krisztusi sebe-
ket. A történelem őt 
tartja elsőnek, aki 
megkapta testében is 
Krisztus Urunk sebeit. 
Ennek az eseménynek 
ünneplését XI. Benedek 
pápa engedélyezte a 
Ferences Rend számára. 

 

(A fényképen a szentendrei Ferences Gimnázium kápolnájának oltárképe látható, 
mely P. Kákonyi Asztrik ofm alkotása.) 

 
 
 

Igeliturgia rend 
Szeptember 5. Évközi 23. vasárnap: Bölcs 9,13-19; Filem 9b-10.12-17; Lk 14,25-33; 
Szeptember 12. Évközi 24. vasárnap: Kiv 32,7-11.13-14; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32; 
Szeptember 19. Évközi 25. vasárnap: Ám 8,4-7; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13; 



Szeretettel köszöntjük új plébánosunkat, 
P. Horváth Achilles OFM atyát! 

Achilles atyát (aki a rendbe való jelentkezéséig plébániánk területén élt) 2004. 
augusztus 8-án, a 10 órai szentmise keretében iktatta be a tartományfőnök atya új 
hivatalába. Achilles atya pályája Gyöngyösön kezdődött, ahol szentelése után 1992-től 
1995-ig volt káplán. 1995-ben Szécsénybe került, 1996-ban Pasarétre. 1997-től 
Szegeden plébánosként teljesített szolgálatot mostanáig. Fogadjuk szeretettel, és 
imádkozzunk érte, hogy hivatását Isten akarata szerint tölthesse be. 

Isten hozta Achilles atyát újra közöttünk! 
 
 

Puszta Sándor 
Ki hegyre megy 

 

Ki hegyre megy, annak 
Kardok közt kell járni, 
S odafönt a csúcson 
Keresztnek kell állni. 
 

Az jut csak oda fel, 
Kit Isten keresztel. 
De nem babérággal, 
Tövissel, kereszttel. 
 

Százezer kard éle 
Fog szívébe vágni. 
Mégse engedj, Uram 
Félúton megállni! 

 
 

Humor I.: 
Két orvos beszélget: 
- Egyszerűen képtelen vagyok a feleségem ízlését követni. Ha szövetet veszek neki, ha 

selymet, szinte biztos, hogy másnap elrohan kicserélni az anyagot. 
- Érdekes tünet - mondja a másik. - Ki kellene vizsgálni, nincs-e valami anyagcsere-

betegsége! 
Humor II.: 
- Nemsokára eljön a feleségem az öreg macskánkkal, legyen szíves, adjon be neki egy 

injekciót, amitől fájdalommentesen kimúlik. 
- Rendben, de hazatalál a macska egyedül?  
 

 Idén is szívesen fogadunk közlésre szánt írásokat 
(gondolat, vers, vicc, rövid elmélkedés, grafika�). 

!!! A legjobbakat farsangi báli belépővel jutalmazzuk !!! 



- Templomunk programjai (szeptember 5. � szeptember 19): 

Augusztus 30-a, hétfőtől újra évközi miserend van érvényben: 
hétfőtől szombatig naponta 6, 7, 8, 18, 19.30, első pénteken 10 órakor is 
vasárnap és ünnepnap változatlanul 6.30, 8, 9, 10, 11, 12.30, 18 és 19.30 
órakor lesz szentmise templomunkban. 

A plébánia iroda is évközi rendben tart nyitva, azaz aug. 30-tól kezdődően 
hétfőtől péntekig 8.30-tól 11.30-ig és keddtől péntekig 16.00-tól 18.00-ig. 

Szeptember 7., kedd Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk ünnepe. 
Szeptember 8., szerda Szűz Mária születésének ünnepe (Kisboldogasszony). 
Szeptember 12., vasárnap 10 órakor iskolások Veni Sancte szentmiséje lesz. 
Szeptember 13., hétfőtől indulnak a hittanórák. 
Szeptember 14., kedd a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. 
Szeptember 15., szerda a fájdalmas Szűzanya ünnepe. 
Szeptember 17., péntek Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepe. 
• Ettől a naptól kezdődően minden 2. pénteken 18.00-tól folytatódnak a 

felnőtt beszélgetések a hitről P. Beney György atya vezetésével az első emeleti 
hittanteremben. Mindenkit szeretettel várunk. 

Szeptember 18-án, szombaton a Kapisztrán Kórus és Zenekar az esti 6 órás 
szentmise keretében emlékezik meg templomunkban alapító karnagyáról P. Tamás 
Alajosról és minden elhunyt kórus- és zenekari tagjáról és szólistájáról. Szeretettel 
várunk minden valamikori Kapisztrán tagot! 

Szeptember 18-a, szombattól folytatódnak az óvodás foglalkozások szentmisével 
16.30-as kezdéssel. 

Előzetes: 
Szeptember 26-án, vasárnap az Országúti Orgonaestek őszi sorozatának első 

hangversenye kezdődik templomunkban 16.30-kor, melyen Miklósi András 
orgonaművész játszik. 

 
 

Az imaapostolság szeptemberi szándékai: 
Általános: Hogy az öreg emberek, mint lelki gazdagodást elősegítő értékek, teljes 
megbecsülésben részesüljenek. 
Missziós: Hogy Afrikában igazi és testvéri együttműködés alakuljon ki azok között, 
akik egyházi közösségek növekedésén és fejlesztésén fáradoznak. 
 

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 (tel.: 315-0944) nyitva: hétfőn 8.30-11, keddtől péntekig 8.30-11.30 és 16-18. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang 


