„Vigasztalás azok
számára, akik
az emberek által
halnak meg,
hogy bízván bízhatnak
Istenben,
aki újra feltámasztja
majd őket.”
(2Makk 7,14)
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Assisi Szent Klára V.
Az eucharisztikus Krisztus ereje
Klára idejében Itália darabokra volt
szakítva. A nagyravágyó II. Frigyes császár háborút hirdetett a pápaság ellen. A
pápai államokat a szaracénok által támogatott német zászlóaljak eltiporták. {1240
szeptemberében. A „szaracénok” nem
egyenesen Afrikából jöttek, hanem a II.
Frigyes által Dél-Itáliában felállított
hadsereg csapatai voltak. A szaracénok,
mivel pogánynak számítottak, nem eshettek kiközösítésbe, ha megsértettek egy
egyházi védelem alatt álló monostort.}
1248-ban elfoglalják Umbriát. Kifosztják
Spoleto városát, legyilkolják lakóit.
Rettegés száll meg minden várost. San
Damiano nővérei kicsi klastromukban
Assisi város falain kívül szinte már
halálra válnak a félelemtől. Klára nővér,
akit cellájához szögez a betegség, bizakodó marad. Mindennap elvonszolja
magát a kis oratóriumig, amelyben ebben
a korban ritka kiváltságképpen őrzik az
Eukarisztiát elefántcsonttal borított, ezüst
dobozkában. Ott leborul előtte. Kéri

Urának segítségét. Amikor a szaracénok
fölugranak a monasztérium falára, Klára
elhozatja a Szent Eukarisztia kis dobozát
a refektórium ajtaja elé, amelyet a katonák fel akarnak feszíteni. Klára
imádkozik. A szaracénokat valamilyen
hirtelen és megmagyarázhatatlan pánik
fogja el, és gyorsan visszavonulnak. A
kifosztott Umbria végül is megszabadul
ezektől a hódítóktól.
Celanói Tamás így ír minderről Klára
életrajzának egyik fejezetében:
Az imádságai nyomán kelt
csodákról mindenekelőtt a szaracénok
csodás megfutamításáról
„Jólesik itt közbeszőnünk az imádságait
kísérő nagy csodadolgokat, nem csak
azért, mert teljességgel igazak, hanem
azért is, mert minden tiszteletünket
megérdemlik. Azokban a zivataros időkben, melyeket Frigyes császár uralkodása
világszerte az Egyház nyakába zúdított, a
spoletói völgynek több ízben alkalma volt
inni a keserűség kelyhéből. (vö. Jel 14,10)

Itt ugyanis a császár parancsára méhrajok
módjára katonai osztagok és szaracén
íjászok ereszkedtek le, hogy az erődítményeket szétrombolják, és a városokat
megostromolják. Mikor a dühös ellenség
egyszer Assisi ellen, ez ellen az Úr
különös szeretetét élvező város ellen
támadt, és csapataival már szinte a kapukig hatolt előre, a szaracénok, egy minden
gonoszságra kapható fajzat, mely szüntelenül keresztény vérre szomjazik és
elvetemültségében semmi gaztettől nem
riad vissza, San Damianónál egészen a
monostor területéig nyomultak előre, sőt
magába a szüzek klastromába is betörtek.
A szegény úrnők szinte elaléltak a
félelemtől, minden szavukban rettegés
vibrált, és sírásukkal menten anyjukhoz
menekültek. Ő pedig a félelem legkisebb
jele nélkül azon betegen a kapuhoz, az
ellenség elé vezettette magát. Maga előtt
egy belülről elefántcsonttal kibélelt ezüst
szentségtartót vitetett, melyben a Szentek
Szentjének testét őrizték nagy áhítattal.
{capsa – tok, kis ládika. Akkoriban még
nem léteztek a ma használatos monstranciák, szentségmutatók. A képzőművészetben mégis – e jelenetre utalva – gyakran
monstranciával a kezében ábrázolják
Szent Klárát.}
A kapu előtt, miután imádságban
tökéletesen alávetette magát az Úrnak,
sűrű könnyhullatással így kezdett
Krisztusához szólani: „Uram, a pogányok
kezére akarod-e adni fegyvertelen szolgálóidat, akiket én szerelmeddel tápláltam?
Esengve kérlek Uram, oltalmazd meg
szolgálóidat, akiket én most képtelen
vagyok megoltalmazni.” És ekkor, mintha

az Újszövetség engesztelő helyéről (vö.
Szám 7,89) jött volna, egy gyermekhang
ütötte meg fülét: „Én mindig megoltalmazlak benneteket.” „De Uram, – mondta
a szent –, ha jónak látod, oltalmazd meg
ezt a várost is, mely szerelmedért táplál
bennünket.” És Krisztus így válaszolt
neki: „Nagy szorongattatásokat fog kiállni, de az én segítségemmel megmenekül.”
Erre a szűz fölemelte könnytől ázó arcát,
és ily szavakkal bátorította a siránkozó
szüzeket: „A hit nevében biztosítalak titeket, hogy semmi baj nem ér benneteket,
csak bízzatok Krisztusban.” És a dühös
ebeknek vakmerősége egyszerre megjuhászodott, és sietve menekültek a falakon át,
melyeket az imént megmásztak. Megfutamította őket az imádkozónak ereje. Klára
pedig azoknak akik hallották az említett
szózatot, azonnal szigorúan a lelkükre
kötötte: „Kedves leányaim, minden tőletek telhető módon legyetek rajta, hogy ez
a szózat, amíg én élek, soha szóba ne
kerüljön köztetek!”

- folytatjuk Kolos atya

Igeliturgia rend
Október 31. Évközi 31. vasárnap: Bölcs 11,22-12,2; 2Tessz 1,11-2,2; Lk 19,1-10;
November 7. Évközi 32. vasárnap: 2Makk 7,1-2.9-14; 2Tessz 2,15-3,5; Lk 20,27-38
November 14. Évközi 33. vasárnap: Mal 3,19-20a; 2Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19

„Mindenki eljuthat a mennybe. A
menny az otthonunk. A halál még
nem a vég, ellenkezőleg, éppen
hogy a kezdet. A halál az élet
folytatása. Ez az örök élet jelentése:
itt jut el a lelkünk Istenhez, hogy
Isten jelenlétében legyen, hogy lássa
Istent, beszéljen Istennel, és
továbbra is szeresse Őt, még
nagyobb szeretettel. Csak a
testünket veszítjük el a halálban – a
szívünk és a lelkünk örökké él.
A tegnap már elmúlt, a holnap pedig
még nem jött el; úgy kell élnünk
minden nap, mintha az volna az
utolsó; hogy amikor Isten hív,
készek legyünk tiszta szívvel
meghalni.”
Teréz anya

Az imaapostolság novemberi szándékai:
Általános: Hogy keresztény férfiak és nők az Egyházban megélt sajátos hivatásuk
tudatában nagylelkűen feleljenek Isten hívására, és járják sajátos környezetükben az
életszentség útját.
Missziós: Hogy azok, akik a missziók szolgálatában állnak, meg ne feledkezzenek az
életszentségre törekvésről és a Krisztussal való személyes kapcsolatról, mely biztosítja
evangelizáló munkájuk hatékonyságát.

A te kereszted
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik
hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas
veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni
értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy
milligrammal se legyen nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.
Szalézi Szent Ferenc

Templomunk programjai (október 31. – november 14.):
Október 31-én, vasárnap (ma)
 16.30 órától Kovács Róbert orgonaművész ad hangversenyt templomunkban.
Mindenkit szeretettel várunk!
 Minden szentmisén a missziók javára gyűjtünk!
November 1., hétfő Mindenszentek napja. 16.30-kor Mozart: Requiem című művét
adja elő a Kapisztrán Kórus és Zenekar a templomban.
November 2., kedd halottak napja.
 18 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be halottainkért, utána a kriptában
imádkozunk Rendünk elhunyt tagjaiért.
 Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a
megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.
November és december hónapokban minden reggel 7 órakor szentmisét mutatunk be
kedves halottainkért. Kérjünk a portán vagy a sekrestyében borítékot, s a benne
lévő lapra írjuk fel azok nevét, akikért ezeken a miséken imádkozni akarunk. A
borítékot a portán, vagy a sekrestyében adjuk le!
Táncosokat toborzunk a farsangi bálra!
A jövő évi farsangi bál (2005. január 29.) nyitó táncához hívunk és várunk lelkes
táncolni vágyókat, akik vállalják a kb. 10 alkalmat igénylő betanulást. Jelentkezni
és a részletekről érdeklődni a hirdetőtáblán elhelyezett telefonon vagy e-mail címen
lehet. Jelentkezési határidő november 7. /telefon: 06-70-510-6990, vagy e-mail:
fobetty@freemail.hu /
November 4., csütörtök Borromeo Szent Károly püspök ünnepe.
November 5., első péntek de. 10 órakor is lesz szentmise. Ez a nap Szent Imre
herceg ünnepe, és Boros Gyevi Imre atya névnapja. Imádkozzunk érte!
November 7., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz templomunkban.
November 10., szerda Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító (g461) ünnepe.
November 11., csütörtök Tours-i Szent Márton ünnepe. Imáinkban emlékezzünk meg
egykori plébánosunkról, Márton atyáról!
November 13., szombat Szent Didák ünnepe. Ő a ferences, pappá nem szentelt
testvérek védőszentje. Imádkozzunk e testvérekért!
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

