
�Erre megkérdezték őt: 
»Mester! Mikor fognak 
ezek bekövetkezni, és mi 
lesz előtte a jel?« Ő pedig 
így szólt: »Vigyázzatok, 
nehogy félrevezessenek 
benneteket! Mert sokan 

jönnek az én nevemben, és 
azt mondják: �Én vagyok�, 
és: �Elérkezett az idő�; de ti 

ne menjetek utánuk.«� 
(Lk 21,7-8) 

V. évfolyam 21. szám Évközi 33. vasárnap 2004. november 14. 

Assisi Szent Klára VI. 
Amit Klára örökül hagyott

1. A mindennapokban megvalósuló 
életszentség 

Gyakran úgy képzeljük a szenteket, 
mint rendkívüli lényeket. Elérhetetlen 
magaslatra helyezzük őket, mintha azért 
lennének, hogy távolról csodáljuk vala-
mennyit. Így az a kísértés ér bennünket, 
hogy lemondjunk az életszentségről. A 
szentek nem lesznek többé példaképek, 
hanem csak egy idegen világ tartozékai. 

Ha Szent Klárát meg akarjuk ismerni, 
az csakis mindennapi feladataiban lehet-
séges, ahogy ő mindenkinek szolgálatára 
állt. Látjuk, ahogyan a beteg nővérek 
ágyait rendbe teszi, halljuk, ahogy felkel 
éjszaka, hogy betakarja nővéreit. Mindez 
azért van, mert a normális mindennapi 
élet az a terület, ahol a testvéri élet 
belegyökerezik Isten misztériumába.  

2. Cselekedetekben megnyilvánuló 
szeretet 

�Szeressétek egymást Krisztus 
szeretetével s azt a szeretetet, amely 
bennetek van, mutassátok ki cseleke-
detekben.� 

Szent Klárának ez az életszerű buzdítása 
arra szólít fel bennünket, hogy adjunk 
formát a szívünkbe helyezett szeretetnek 
cselekedetekben, csöndben és szavakban. 
Krisztus szeretete, amit mi �cserép-
edényben őrzünk�, alakuljon Isten szere-
tetének kiáradásává. 

Szent Klára életrajzírója hangsúlyozza, 
hogy a �szent apátnő nemcsak nővérei 
lelkével törődött, hanem csodálatos szere-
tetével testüket is gondozta�. Azok a nő-
vérek, akik tanúskodnak Szent Klára élet-
szentségéről halála után, felidézik rendkí-
vül egyszerű mindennapi tetteit, amelyek 
diszkrét figyelmességét, gondoskodását és 
alázatos szolgálatkészségét mutatják. 

3. Egészen a teljes odaadásig 
Ez a cselekvő szeretet nem idillikus 

módon valósul meg, olykor korlátokba 
ütközik. Klára nevükön nevezi a dolgokat: 
�A nővéreket pedig intem és buzdítom az 
Úr Jézus Krisztusban, hogy óvakodjanak 
minden felfuvalkodottságtól, hiú dicsek-
véstől, irigységtől, fösvénységtől, e világ 
gondjától és aggódásától, megszólástól és 

 



zúgolódástól, veszekedéstől és széthú-
zástól.� (Reg. 10,6) A szeretet egysége 
mindig veszélyben van, de a megbocsá-
tásban mindig megújul. Ha egy nővér 
megsértette a testvéri szeretetet, kérjen 
bocsánatot Jézus felhívásának engedel-
meskedve, aki így szólt: �Mielőtt ajándé-
kodat az oltárra vinnéd és ott eszedbe jut, 
hogy felebarátodnak panasza van ellened, 
hagyd ajándékodat az oltár előtt, menj, 
békülj ki előbb felebarátoddal.� (Mt 5,24) 

4. Örvendő reménység 
�Legyetek mindig Istennek, saját lelke-

teknek és minden nővérnek barátnői!� 
Saját lelkünknek barátjává lenni azt 

jelenti, hogy elfogadjuk önmagunkat, 
vagyis igent mondunk a teremtő Istennek, 
amiként azt Klára tette: �Áldott légy 
Uram, aki engem megteremtettél!� 

a.) Először adjunk hálát Istennek 
azért, mert megteremtett minket.  
Tehát önmagunkért! (Gondoltál már 
erre?!) Csak az tudja Klára szavait 

kimondani, megismételni � �Áldott légy, 
Uram, aki megteremtettél engem!� � 
kiengesztelődött és megbékélt önmagával, 
azaz elfogadta önmagát. Ebből fakad az 
örvendező reménység. 

b.) Másodszor hálát ad Klára a 
nővérekért � a másik emberért! � hiszen 
benne ismerheti meg annak a szeretetnek 
erejét és édességét, amely a másik embert 
megteremtette. 

Tudok-e a másik emberre úgy 
tekinteni, mint a Teremtő a paradicsom-
kertben, hogy a másik ember �nagyon 
jó�? Fel tudom-e fedezni nap mint nap 
örvendezve a másik ember arcán, a 
fivérem, nővérem arcán, az egyetlen Arc 
vonásait? Mert ha igen, akkor így tudunk 
felujjongani: �Áldott légy, Uram, hogy 
megteremtetted őt!� 

Örvendezzünk hát a másik ember léte-
zésének! Ebből is örvendező reménység 
fakad. 

Kolos atya 
 

 

Igeliturgia rend 
November 14. Évközi 33. vasárnap: Mal 3,19-20a; 2Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19 
November 21. Krisztus Király vasárnapja: 2Sám 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43; 
November 28. Advent 1. vasárnapja: Iz 2,1-5; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44 

 
 

MINDIG CSAK ADNI 
Ismeretlen költő verse 

A jó öreg kút csendesen ontja vizét 
így telik minden napja. 

Áldott élet ez, fontolgatom: 
csak adni, adni minden napon. 

Ilyen kúttá kellene lennem. 
Csak adni teljes életemben. 

Mindig csak adni? 
Ez terhet is jelenthet! 

Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 

Belenézek, tükre rám ragyog, 
de hiszen a forrás nem én vagyok! 

Árad belém, csak továbbadom, 
vidáman, csendben és szabadon. 

Hadd éljek ilyen kút-életet, 
osszak áldást és sok-sok szeretetet! 
Nem az enyém, Krisztustól kapom, 

egyszerűen csak továbbadom.



Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány 

Kedves Testvérek! 
Immár azt mondhatjuk hagyomány, 

hogy november hónapban itt a Hírharang 
hasábjain fordulunk hozzátok további se-
gítségért és támogatásért. Természetesen 
az első szó a köszöneté kell legyen az el-
múlt években tőletek kapott támogatásért 
(csekken feladott összegek, adó 1%, pa-
pír adomány, ötletek). Céljaink változat-
lanok, röviden három pontban foglal-
hatjuk össze őket: a Hírharang megjelen-
tetése (és ennek feltételeinek biztosítása), 
melynek két hét múlva már a hatodik év-
folyama indul útjára, a plébánia szintű 
kulturális események támogatása, segíté-
se és a közösségépítéssel, neveléssel (a 
plébánia �élővé tételével�) kapcsolatos e-
semények előmozdítása, szervezése (mint 
pl.: a farsangi bál /2005. január 29.!/). 

Kérünk, mert mi is, mint minden ala-
pítvány, támogatásokból, adományokból 
és az adó 1%-ából nekünk juttatott 
összegből teremtjük meg a feltételeket 
céljaink eléréséhez. De, mint már eddig 

többször is, most is felhívjuk figyel-
meteket, hogy nem csak anyagi támoga-
tást várunk, hanem mindenfajta segít-
séget, felajánlást a Hírharanggal (rövid 
írások �rólunk�, a plébániáról; cikkek; 
versek, idézetek; egyéb ötletek; képek, 
stb.) és a különféle eseményekkel kap-
csolatban is. Mindezt megtehetitek 
személyesen, vagy írásban e-mailen, 
illetve a porta ablak melletti postaládán 
�keresztül�. Amennyiben anyagilag is 
tudjátok támogatni Alapítványunkat, azt 
a mellékelt csekken tehetitek meg. Ezzel 
kapcsolatban kérjük, hogy a csekket 
nyomtatott betűkkel töltsétek ki, és a köz-
lemény rovatba írjátok be adóazonosító 
jeleteket (ha az adóalapotokat csökkente-
ni szeretnétek a befizetett összeggel), 
hogy az igazolás megküldése ne okozzon 
külön problémát. Ilyen fajta segítségete-
ken túl természetesen továbbra is számí-
tunk imáitokra is munkánkhoz! 
Köszönettel: 

Az Alapítvány Kuratóriuma 
 
 

 
Nyúljatok csak belé az emberélet teljességébe!  

Mindenki éli s mégsem sokaknak ösmerős. 
 S bárhol ragadjátok meg, érdekes az! 

Geothe: Faust 
 
 

PORSZÍVÓT KERESÜNK DÉVÁRA 

A dévai ferences gyermekotthon számára keresünk porszívót. Plébániánk 
egyik tagja a gyermekotthonban teljesít szolgálatot. Az ő kérését közvetítjük. 
Jelenleg egy három emeletes házban hatvan emberre használnak egyetlen egy 
porszívót. Kérjük, hogy akinek felesleges vagy lecserélésre ítélt, de még 
megbízhatóan működő készüléke van, amelyet nélkülözni tud, adja le a rendház 
portáján �Ferences Ifjúsági Alapítvány, Déva részére� megjelöléssel. 
Segítségeteket előre is köszönjük! 



Templomunk programjai (november 14. � november 28.): 

A missziós vasárnapi gyűjtés eredménye 491.739,- forint volt. Isten fizesse meg! 
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! 

November 14-én, vasárnap (ma) a 11 órai szentmisén, a plébánián is megnyitjuk az 
Eucharisztikus évet. 

November 19., péntek Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. 
November 20-án, szombaton 9.30-tól adventi koszorúkészítés lesz gyermekek számára 

a II. emeleti hittan teremben. Az érdeklődőket szeretettel várjuk. 
November 21-én, vasárnap Krisztus király ünnepe, 

! Minden szentmisén a Karitász javára gyűjtünk. Legyetek nagylelkűek! 
! A Rákócziánum (Keleti Károly utca) templom búcsúnapja, ahol 11.30-kor az 

ünnepi szentmisét P. Magyar Gergely tartományfőnök atya mutatja be. 
! Templomunkban 16.30 órától Kály- Kullai Rita orgonaművész ad hangver-

senyt. Mindenkit szeretettel várunk! A műsor a hirdető táblán olvasható. 
! A 18 órai szentmisén a Vox Clara kamarakórus énekel. Utána kitett Oltári-

szentség előtt lesz Jézus Szíve litánia és a plébánia felajánlása Jézus 
Szívének. A résztvevők teljes búcsút nyerhetnek. 

November 25.,csütörtök Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú ünnepe. 
November 28-án, Advent első vasárnapján a 18- és a 19.30-kor kezdődő szentmiséken 

kerül sor az új katekumenek bemutatására. 
2005. húsvétján, ill. pünkösd tájékán felnőtt keresztelés, elsőáldozás, és 

bérmálkozás lesz templomunkban. Jelenleg sok fiatal készül arra, hogy ezekben a 
szentségekben részesüljön. Ezen a vasárnapon a két szentmisén, egy-egy szertartás 
keretében kérik az Anyaszentegyházat, hogy adjuk át nekik hitünket, amely az 
életszentségre, az Örök Életre vezet. Ekkor kifejezik saját szavaikkal azt is, hogy 
miért is szeretnének keresztények lenni. Köszönjük meg a jó Istennek ezt a nagy 
kegyelmet, és imádkozzunk a fiatalokért, hogy Jézushoz hasonlóvá tudjanak válni 
egész életükben. 

Előzetes hirdetés: 
December 3-4-5-én, pénteken- szombaton és vasárnap a 18 órai szentmisék keretében 

adventi lelkigyakorlatot tart templomunkban Bánóczky Előd atya, a Mátyás 
templom plébánosa. 

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 


