
 
 

�Az éjszaka 
előrehaladt, 

a nappal pedig  
elközelgett.  

Vessük el tehát a  
sötétség cselekedeteit,  
és öltsük magunkra 

a világosság fegyvereit.� 
(Róm 13,12) 

VI. évfolyam 1. szám Advent 1. vasárnapja 2004. november 28. 

Advent és Karácsony 
két összetartozó ünnepkör, ahol újból egyénileg is és együtt is az egyetlen lényegesre, 

az Úr eljövetelére, (visszajövetelére) készülünk, ill. azt ünnepeljük. 

KÉSZÜLÜNK, hiszen az Advent nem 
más, mint az Úrra való éber várakozás 
ideje, amikor megemlékezünk: 
Arról a történelmi várakozásról, amely-
ben az ószövetségi zsidó nép évezredeken 
át várta a Szabadítóját, a Messiást, 
miközben így fohászkodott: �Ó bárcsak 
széttépnéd az egeket és leszállnál�. 
Arról a kegyelmi Úrjövetről, amely egy-
szer már beteljesedett a Megtestesüléssel, 
de amelyet mi minden év karácsonyakor 
megélhetünk, ha bekapcsolódunk ennek 
az ünnepnek valós tartalmába, vagyis 
átéljük az ószövetségi néppel lelki sötét-
ségünket, és ebből kifolyólag rászorultsá-
gunkat a kegyelemre, hogy betölthessen 
minket Krisztus az Ő születésének 
áldásaival. 
Arról is, hogy reménykedve várjuk Jézus 
Krisztus dicsőséges eljövetelét. Tudjuk 
már eljött és megváltott minket, mégis 
várjuk, az Ősegyház kiáltásával: Marana 
tha, Jöjj el Uram!, hogy véglegesen 

kiszabadítson minket minden földi 
kötöttségből. 

ÜNNEPLÜNK, hiszen �szétszakadtak 
az egek...� és a hatalmas Isten egészen 
közeli lett, gyermek lett, hogy így ajánlja 
föl nekünk szeretetét. Az Ige, a szó testté 
lett, megelevenedett, élővé vált és válik 
azóta is mindazokban, akik elfogadják a 
szeretetet és viszonozzák. 
A Karácsony hármas születés-ünneplés:  
Örök születés: a Szentháromságban az 
idők előtt született Fiú születése, amelyről 
a zsoltáros énekli ezen a napon: �Az Úr 
így szólt hozzám: a Fiam vagy énnekem, 
a hajnalcsillag előtt szültelek téged�; 
Földi születés: időben született, szűz 
anyától, mikor �az Ige testté lett� és azóta 
közöttünk lakozik; 
Kegyelmi születés: minden évben megújít-
ja Jézus kegyelmi születését hívei 
szívében, belénk akar költözni, hogy ez 
által a fogadott fiúságot elnyerjük.  
A karácsony misztériuma az Isten titka. 

 



Azé az Istené, aki kisgyermekként akart 
közénk jönni, rejtetten. Isten azért lett 
kicsinnyé, hogy a legkisebbekkel lehes-
sen. Engedte, hogy Mária hordozza Őt. 
Vállalta a környezetétől való függést, 
hogy megerősítsen bennünket, hogy 
velünk van, Ő Emmanuel vagyis �Velünk 
az Isten� 

Jézus azért jött, hogy a dolgok rendjét 
megfordítsa: �Aki a legkisebb köztetek az 
a legnagyobb�. Így Jézus az élet forrásává 
alakítja gyengeségeinket és szegénysé-
günket: �Amikor gyengék vagyunk, akkor 
vagyunk erősek.� 

Hogy felkészülésünk karácsonyra 
megvalósulhasson, fontos végiggondol-
nunk mi az, amit Adventben tehetünk, 
amire meghív közösségünk az Egyház: 
 � Egyre többet figyeljünk a csöndben 
Istenre, Jézusra és az Ő anyjára, Máriára, 
és vegyünk részt minél többször a rorate 
szentmiséken. 
 � Egy közösségben úgy álljunk Jézus elé, 
mint legkisebbek: Elismerve, hogy egé-
szen kicsik vagyunk, és megvallva, hogy 
Jézus azért lett kicsi és gyenge, hogy 

mellettünk lehessen kicsinységünkben. 
Így jobban észrevehetjük a másikat, a 
kicsit, a gyengét, aki elénk áll segítségért. 
 � Mária sietve indult nagynénje láto-
gatására. Vele együtt induljunk el, lépjünk 
ki magunkból, hogy találkozhassunk a 
másikkal, hogy megismerhessük egymást, 
és képesek legyünk ezáltal egymást mé-
lyebben elfogadni. A közösségben mindig 
van olyan, akinek szüksége van segítség-
re, jelenlétre, támogatásra. Valaki minket 
vár, hogy valódi együttérzéssel álljunk 
mellette. 

Keresztelő János előkészítette Jézus 
jövetelét. Nekünk is szükségünk van rá, 
hogy előkészítsük Jézus jövetelét a meg-
bocsátás és osztozás által. Hogy felké-
szíthessen bennünket Jézus fogadására, 
Keresztelő János nem kíván semmi 
rendkívüli dolgot. Csupán azt, hogy éljük 
a megbocsátás, az igazságosság és együtt-
érzés gesztusait a mindennapokban. 

A közelgő karácsony várakozásában 
szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki 
lelkünket minden szennytől. 

Achilles atya 
 

 

Igeliturgia rend 
November 28. Advent 1. vasárnapja: Iz 2,1-5; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44 
December 5. Advent 2. vasárnapja: Iz 11,1-10; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12 
December 12. Advent 3. vasárnapja: Iz 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11; 

 

 

Az Imaapostolság decemberi szándékai: 
Általános: Hogy a keresztények � kiszabadítva magukat kulturális kötöttségeikből � 
tudják elismerni mások méltóságát és jogait. 
Missziós: Hogy a keresztény humanizmus az Evangélium értékeivel gazdagítsa Ázsia 
kultúráit. 

 
 

Köszönjük! 
 � A Dévai Gyermekotthon nevében a felajánlott három darab porszívót. 
 � Az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány nevében a felajánlott adományokat. 

Isten fizesse meg! 



 

Életünk egyik legfontosabb döntése: 
A házasság 

Az életre szóló házasság két felnőtt ember legnagyobb története. 
Azt hogy hogyan írják ezt a történetet,  
a két szereplőn: a nőn és a férfin múlik. 

A Budai- Országúti Ferences Plébánia a családi élet szépségének 
felfedezése érdekében szeretné, ha az egyházi házasságra gondoló 

fiatalok a jegyesoktatás során olyan házaspárokkal ismerkednének meg, 
akik boldog, másokra figyelő és egymással őszinte kapcsolatban 

élnek. 
Ezért 2005. február végétől április közepéig találkozásokat kezdeményez 

a már házasságban élők és a házasságot kötni szándékozók között. 
A Budai- Országúti Ferences Plébánia azokat a párokat fogadja házas-

ságkötésre 2005-ben, akik ezeken az összejöveteleken 
részt vesznek. 

 

 
 
 

Évforduló 
December 17-én, pénteken 17 órakor templomunkban ünnepélyes szentmise 

keretében emlékezünk meg a Szent Angéla Iskola fennállásának 10. évforduló-
járól. A szentmisét Dr. Paskai László bíboros úr mutatja be, közreműködik az 
iskola kórusa, mely utána kb. egy órás koncertet is ad. Ezért ezen a napon a 18 
órai szentmise elmarad! 

  

fr. Horváth Achilles 
plébános 

 
Budapest, 2004. nov. 28 . 

Jelentkezni lehet a plébánián : 
irodaidőben 2005. február 15-ig 

Iroda fogadási ideje: 
de. 8.30-11.30h.; du. 16-18 h. 

   
Cím: 1024 Bp., Margit krt. 23. 

Tel.: 212-56-28; 225-8295 
  315-09-44 



Templomunk programjai (2004. november 28. � december 12.): 

A múlt heti karitász gyűjtés eredménye 724.277,- forint volt. Isten fizesse meg! 
November 28-án (ma), Advent első vasárnapján a 18- és a 19.30-kor kezdődő 

szentmiséken kerül sor az új katekumenek bemutatására. 
Advent minden hétköznapján (hétfő-szombat) reggel 6 órakor rorate szentmise lesz 

közös zsolozsmával. 
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 sekrestyében adjuk le! 

November 30.,kedd Szent András apostol ünnepe. András atya, és Somogyi András 
(plébániánk világi elnöke) ezen a napon ünnepli névnapját. Imádkozzunk értük! 

December 3., első péntek de. 10 órakor is lesz szentmise. 
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. Vegyünk részt minél többen ezen az alkalmon! 

December 4-én, szombaton 9 órától (kb. 14.30-ig) lelkinap lesz általános iskolás gye-
rekek részére a II. emeleti hittanteremben /lelki- beszélgetés, gyónási lehetőség, 
szentmise, majd karácsonyi ajándékkészítés/. Szeretettel várjuk a gyerekeket! 

December 5-én (és december 19-én), vasárnap 9-14 óráig 
kézi készítésű kerámia vásár 

(bögrék, mécsesek, kaspók, vázák, stb.) lesz a plébánia földszinti folyosóján. 
A bevétellel egy négy gyermekes családot támogattok, ahol a keramikus 

édesanya egyedül neveli gyermekeit. 

December 5-én, első vasárnap 
• a 10 órakor kezdődő szentmisén látogatja meg Szent Miklós a gyerekeket. 
• 17 órától szentségimádás lesz templomunkban. 

December 6., hétfő Szent Miklós püspök ünnepe, Miklós atya névnapja. Imádkozzunk 
érte! 

December 8., szerda Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. 
Előzetes hirdetés: 

December 26-án, vasárnap templomunk búcsúnapján a 11 órai ünnepi szentmisét Dr. 
Udvardy György Budapest- Esztergomi segédpüspök mutatja be. 

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 


