„Egy szolga sem
szolgálhat két úrnak.
Mert vagy az egyiket
gyűlöli, és a másikat
szereti, vagy ragaszkodik
az egyikhez, és a másikat
megveti.
Nem szolgálhattok Istennek
és a mammonnak.”
(Lk 16,13)

V. évfolyam 17. szám

Évközi 25. vasárnap
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Assisi Szent Klára II.
A felismert hivatás
Az elmúlt alkalommal Assisi Szent
Klára életútját tekintettük át. Most azt
vizsgáljuk, milyen hivatást adott az Úr
neki és nővéreinek. Ezt tartja a legfontosabbnak maga és nővérei számára.
Végrendeletében így ír ennek felismeréséről: „Az irgalmasság Atyjától kapott adományok közül kiemelkedik a hivatás
adománya” amely az ember számára az
első és legfontosabb, a legragyogóbb és
legszebb ajándék. „Ezért Krisztus dicsőséges Atyjának egyre bőségesebb hálával
tartozunk.” A hivatás adományáért mondott hálaadást azonban megelőzi annak
felismerése. „Ezért mondja az Apostol:
Ismerd fel hivatásodat. (1Kor 1,26)” (vö.
Végrendeletek 1. bek.)
Ezek után nézzük meg, miben is áll ez
az oly fölséges hivatás, amelyet Isten
főleg „boldogságos Ferenc atya által”
vitt végbe Klárában és nővéreiben.
Az Istentől kapott hivatás adománya
– így látja ezt Klára – egy életforma,
amelynek lényege: élni az evangéliumot

testvéri közösségben, elvonultságban és
egységben Szent Ferenccel és testvéreivel. Nézzük ezek után ezen életforma
elemeit egyenként:
1. Élni az evangéliumot
Szent Ferenc és Szent Klára nyomán a
testvérek és a nővérek nem a jeruzsálemi
ősegyház életmódját tekintették mintának.
San Damiano-ban Klára nővéreivel a
Jézus köré gyűlt tanítványokhoz hasonlóan hagyta, hogy Isten igéje s a szegény
Krisztus szemlélése vezesse őket. Annyira
alapvető ez a beállítottság, hogy Szent
Klára regulája szövegének elején és végén
határozottan felhívja, figyelmezteti nővéreit arra, hogy: „szüntelen tartsák meg a
szent Evangéliumot”.
2. Testvéri közösségben élni az evangéliumot
Szent Klára nővéreivel egy újfajta,
istenért élő közösséget alapított. Elsődleges szándéka, hogy bevezesse nővéreit
ebbe a testvéri életbe. Imádság, munka,
pihenés tölti ki az egész közösségnek és

minden nővérnek az idejét, hogy el tudják
mélyíteni személyes kapcsolatukat a
szeretett Istennel. A közösségi élet szervezésében Klára össze tudta hangolni az
istenszolgálat
igényét
a
nővérek
személyes Isten utáni vágyódásával.
A Szentlélekre való figyelmes hallgatás, a reális érzék, a felelősség kölcsönös
megosztása, az egymásnak való megbocsátás hangsúlyozása teszi ezt az életformát ma is és mindig evangéliumivá.
3. Elvonultságban élni az evangéliumot
Az elvonultság Szent Klára számára
nem a világgal való szakítás. Azért
választja a visszavonult életformát, hogy
az Istennel való bensőséges együttlét, a
nyugalom és a csend légkörében
mindenkivel és az egész teremtéssel
közösséget vállaljon. Ami a visszavonultság konkrét formáját illeti, semmi
újat nem talált ki. Hugolino bíboros
konstitúcióiból, IV. Ince pápa regulájából

merít. Az előírásokat úgy alkalmazza,
hogy tiszteletben tartja a személy
szabadságát.
4. Egységben Ferenccel és testvéreivel
Klára a San Damiano-ban megkezdett
szerzetesi élet első napjaitól fogva azt
akarta, hogy nővérei és a testvérek
kifejezzék közös hivatásuk egységét. Ő
maga segítséget kért a testvérektől, hogy
hirdessék nekik Isten igéjét, vezessék a
közösség liturgikus életét, és legyenek
segítségükre anyagiakban is. A ferences
család testvérei és nővérei még ma is
ösztönzést
merítenek
abból
a
kapcsolatból, mely Ferencet és Klárát
összefűzte.
Testvérek!
Mindnyájan őrizzétek hivatásotokat, s ne
szűnjetek hálát adni érte istennek!
(folytatjuk)
Kolos atya

Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkért
Én Jézusom, te nem gyűlölted őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.
Szeretted ezt a szomorú világot
S az embert, ezt a szomorú virágot.
Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet
És hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet.
Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat.
A megbocsátást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.

Ma is elégszer hallod a magasban
A gyűlölet hangját, mely égbe harsan.
A gyilkos ember hangját, aki részeg
S a szeretet szavát feszítené meg.
Én Jézusom, most is csak szánd meg őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.
Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.

Igeliturgia rend
Szeptember 19. Évközi 25. vasárnap: Ám 8,4-7; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13;
Szeptember 26. Évközi 26. vasárnap: Ám 6,1a.4-7; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Október 3. Évközi 27. vasárnap: Hab 1,2-3.2,2-4; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10

A Margit körúti templom hitoktatási rendje 2004/2005
Korosztály szerint rendezve, helyszín a Margit krt. templom melletti rendház hittantermei.
További részletek a hirdetőtáblán és a WEB oldalunkon (http://orszagut.ofm.hu).
Korcsoportok szerint:
Egyéb foglalkozások:
1.-2. osztály k 16.30 Berkes Márta
Ovis mise
szo 16.30 P. Kolos
3.o. (első áld.) k 17.30 Berkes Márta
Kiskórus
v
9.30 Bosnyákovics Bea
4.-5. osztály k 16.30 P. Zsolt
Ministránsok sz
17.00 P. Cirill
6. osztály
sze 18.00 P. Zsolt
Nagy ministr. 2h v 16.30 P. Cirill & P.Zsolt
7.-8. osztály k 17.30 P. Zsolt
Boanergész
p
19.00
Beszélgetések a hitről 2h* p 18.00 P. György
9.-10. osztály cs 17.30 P. Zsolt
Biblia óra
h
18.30 Marik Gábor
Ifjúsági csop. p 19.00 P. Zsolt
„Evezz a mélyre” dicsőítő alk. k 18.30 P. Róbert
Katekizmus
k 19.00 P. Kolos
(Jelmagyarázat: h-k-sze-cs-p-szo-v: a hét napjai; 2h* a szept. 17-tel kezdődő héttől kéthetente)

Krisztus panasza
Mesternek neveztek, és meg sem kérdeztek engem.
Világosságnak hívtok, és nem láttok engem.
Igazságnak hívtok, és nem hisztek nekem.
Útnak hívtok, és mégsem jártok ezen az úton.
Életnek hívtok, és mégsem vágyódtok utánam.
Azt mondjátok, hogy bölcs vagyok, és nem követtek engem.
Azt mondjátok, hogy szép vagyok, és nem szerettek engem.
Azt mondjátok, hogy gazdag vagyok, és nem kértek tőlem.
Azt mondjátok, hogy örök vagyok, és nem kerestek engem.
Azt mondjátok, hogy irgalmas vagyok, és nem bíztok bennem.
Azt mondjátok, hogy hatalmas vagyok, és nem féltek tőlem.
Ha mindezekért egykor örökre elvesztek, ne vádoljatok engem!

Az imaapostolság októberi szándékai:
Általános: Hogy hitükben szilárdan, a keresztények készek legyenek a párbeszédre
azokkal, akik más vallási hagyományok követői.
Missziós: Hogy Dél-Amerikában valósuljon meg minél képzettebb katolikusok
fokozottan érezhető jelenléte a nemzetek életében és a médiákban.
Iskolai humor:
Tanár néni a matekórán:
- Gyerekek, ma fogunk először számítógépekkel számolni!
- Jaj, de jó!!!
- Na Pistike, akkor mennyi 3 számítógép meg 2 számítógép?
☺☺☺
- Gyerekek, ma békát fogunk boncolni – mondja a biológiatanár, és elővesz a táskájából
egy… ...sonkás zsömlét. Bambán bámul rá. – De hisz én már megettem a tízóraimat!
☺☺☺

Templomunk programjai (szeptember 19. – október 3.):
Óvodások számára a szentmisével egybekötött foglalkozások szombatonként fél öttől
szept. 18-val megkezdődtek.
Szeptember 24-e, péntek Szent Gellért ünnepe.
Szeptember 26-án, Szentírás vasárnapján 16.30-kor kezdődik templomunkban az
Országúti Orgonaestek őszi sorozatának első hangversenye, melyen Miklósi
András orgonaművész játszik. (További dátumok: október 31. – Kovács Róbert
orgonaművész; november 21. – Kály-Kullai Rita orgonaművész).
Szeptember 29-e, péntek Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe, egyben
Mihály atya névnapja. Imádkozzunk érte.
Október 1. első péntek, délelőtt tíz órakor is lesz szentmise.
Október 3-a, első vasárnap, délután 5 órától szentségimádás lesz templomunkban.
Október 1-2-3 (pé-szo-vas) az esti hat órai szentmise keretében Palkó Julián ofm. atya
tart triduumot (lelkigyakorlatos szentbeszédeket) Szent Ferenc boldog haláláról.
Előzetes:
Október 4-e, hétfő, Szent Ferenc atyánk boldog halálának ünnepe (Tranzitus), melyről
az este hat órás ünnepi szentmise után emlékezünk meg.
Október 5-e, keddtől este 7 órai kezdettel új foglalkozás indul „Ismerkedés az Egyház
katekizmusával”, melyet Kolos atya vezet.

Őszi Kirándulás – 2004.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit (gyereket, fiatalt, szülőt, nagyszülőt, dédszülőt)
a korábbi évekhez hasonló plébánia kirándulásra. Program: néhány kilométeres erdei
séta (cél a gercsényi kápolna, hazajövetel busszal), közös szentmise, játék, beszélgetés.
Találkozó: október 2-án szombaton reggel 8.45-kor a 11-es busz felső végállomásánál.
Hoznivaló: meleg ruha, szendvics (meleg ételre a plébánia hívja meg a részlevőket),
ital, buszjegy v. bérlet.

Szentségimádási alkalmak templomunkban:
•
•

minden csütörtökön az esti fél nyolcas szentmise után 21.00-ig,
minden szombaton az esti fél nyolcas szentmise után 21.00-ig,
de minden hónap 2. szombatján 22.00-ig.
• minden vasárnap az esti fél nyolcas szentmise után 21.00-ig,
• Minden hónap első vasárnapján délután 17.00-tól.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre a csöndes alkalmakra.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelős kiadó P. Horváth Achilles 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

