
 
 

�Íme elküldöm 
angyalomat, 

hogy előtted haladjon, 
őrizzen téged az úton, 

és bevigyen arra a helyre, 
amelyet neked szántam. 
Féld őt, hallgass a sza-
vára, � mert nem nézi 

el, ha vétkezel, hiszen az 
én nevem van benne.� 

(Kiv 23,20-21) 

VI. évfolyam 2. szám Advent 3. vasárnapja 2004. december 12. 

Az Eucharisztia éve 
A Hírharang következő számainak 

témája az Eucharisztia lesz. Történik ez 
azért, mert a Szentatya 2004. október 10-
én megnyitotta az eucharisztikus évet és 
apostoli levelet adott ki az egész Egyház 
számára: �Mane nobiscum, Domine� � 
�Maradj velünk, Urunk� címmel. Az 
Eucharisztia éve 2004 októberétől 2005 
októberéig tart. Ehhez a kezdeményezés-
hez két esemény kínált jó alkalmat. Egyik 
a kezdetét, a másik a végét jelzi: az 
Eucharisztia évét a mexikói Guadalajará-
ban október 10-17-ig tartott Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus nyitotta meg 
és a 2005 október 2-től 29-ig tartó püspö-
ki szinódus zárja majd be. Ez utóbbinak a 
témája: �Az Eucharisztia az Egyház élet-
ének és küldetésének forrása és csúcsa�. 

A Szentatyát egy másik meggondolás 
is késztette ennek az évnek a meghirdeté-
sére: 2005 augusztus 16-tól 21-ig 
Kölnben lesz az Ifjúság Világnapja. A 
Szentatya azt akarja, hogy az Eucharisztia 
legyen ennek a találkozónak is a 

központja, mégpedig élő központja, amely 
köré összegyűlnek a fiatalok, hogy 
erősítsék hitüket. 

Végül egy személyes élmény is 
hozzájárult ahhoz, hogy a Szentatya 
meghirdesse ezt az évet: a 2000. év nagy 
jubileumának a folyamán Jeruzsálemben a 
Cönáchulumban (az utolsó vacsora terme) 
ünnepelhette a Szentatya az Eucharisztiát, 
pontosan ott, ahol maga Krisztus Urunk 
mutatta be az első szentmisét a hagyo-
mány szerint. A Cönáchulum ezen Szent-
ség alapításának a helye. Krisztus Urunk 
itt vette kezébe a kenyeret, törte meg, és 
adta tanítványainak, mondván: �Vegyétek 
és egyetek ebből mindnyájan: ez az én 
testem, mely  értetek adatik� (vö Mt 
26,26; Lk 22,19; 1Kor 11,24). Azután 
kezébe vette a borral telt kelyhet és 
mondta: �Vegyétek és igyatok ebből 
mindnyájan: ez az én vérem kelyhe, az új 
és örök szövetségé, mely értetek és 
mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatá-
ra� (vö Mt 14,24; Lk 22,20; 1Kor 11,25). 

 



A Szentatya hálás az Úr Jézusnak, 
hogy ugyanazon a helyen � engedelmes-
kedve az Ő parancsának � megismétel-
hette azokat a szavakat, melyeket Ő mon-
dott 2000 évvel 
ezelőtt: �Ezt cseleked-
jétek az én emlékeze-
temre.� (Lk 22,19) 

Ugyanazt éljük 
2000 év múlva is az 
Egyházban; ugyanazt 
tesszük az Eucha-
risztia ünneplésében. 
Hitünk csodálatos tit-
ka ez. �Az Egyház az 
Eucharisztiából él.� 
kezdetű enciklikájá-
ban a Szentatya mind-
nyájunkat meghívott 
az Eucharisztiánál 
való elmélkedésre. A 
Szentatya azt akarja, hogy ezalatt az 
esztendő alatt a keresztények még jobban 
elmélyedjenek ebben a titokban, és bátran 
tegyenek tanúságot Istennek a világban 
való jelenlétéről. 

A Szentatya felidézi végül azokat a 
helyeket, ahol misézett. Eszébe jutnak a 
bazilikák, a stadionok és a templomok, 
városok főterei. Az Eucharisztia ünneplé-

sének e sokféle helye 
nagyon megéreztette vele az 
Eucharisztia egyetemes, sőt 
kozmikus jellegét. Igen, 
kozmikus jellegét! Mert ha a 
szentmisét egy vidéki 
templomocska kicsi oltárán 
mutatjuk is be, az Eucharisz-
tiát bizonyos értelemben a 
világ oltárán ünnepeljük. Az 
Eucharisztia egyesíti az eget 
és a földet. Magába foglalja 
és áthatja az egész teremtést. 
A hit misztériuma ez: Isten 
által teremtett világ Krisz-
tustól megváltva tér vissza a 
Teremtőhöz, az Atyához. 

Mi is követjük a Szentatya kérését: 
igyekszünk elmélyülni majd az Eucharisz-
tia titkában. Ebben lesz segítségünkre a 
Szentatya apostoli körlevele. 

- folytatjuk - Kolos atya 
 
 

Igeliturgia rend 
December 12. Advent 3. vasárnapja: Iz 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11; 
December 19. Advent 4. vasárnapja: Iz 7,10-14; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24; 
December 25. Karácsony: Iz 52,7-10; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18 
Dec. 26. Szent Család vasárnapja: Sir 3,3-7.14-17a; Kol 3,12-21; Mt 2,12-15.19-23 

 
 

10 éves a Szent Angéla iskola 
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 atya mutatja be, közreműködik az 
iskola kórusa, mely utána kb. egy órás koncertet is ad. Ezért ezen a napon a 18 
órai szentmise elmarad! 



 Wass Albert: Ébredj magyar! 
(1995) 

Nemzetemet dúlta már tatár, 
harácsolta török, 
uralkodott fölötte osztrák, 
lopta oláh, rabolta cseh. 
Minden szomszédja irigyelte mégis, 
mert keserű sorsa 
istenfélő nemzetté kovácsolta. 
Becsület, tisztesség, emberszeretet 
példaképe volt egy céda 
Európa közepén! 
Mivé lett most? 
Koldussá vált felszabadult honában, 
züllött idegen eszmék napszámosa! 

Megtagadva dicső őseit, 
idegen rongyokba öltözve 
árulja magát minden utcasarkon 
dollárért, frankért, márkáért, 
amit idegen gazdái odalöknek neki! 
Hát magyar földön már nem maradt 
magyar ki ráncba szedné 
ezt az ősi portán tobzódó 
sok-száz idegent? 
Ébredj magyar! 
Termőfölded másoknak terem! 
Gonosz irányba sodor 
ez a megveszekedett új történelem! 

 
 

Szeretet grafitik: 
�Aki az életbe indul, annak nincs 
szüksége sok csomagra. Elég szeretnie.� 

(Michel Quoist)  

�A terhet annak kell vinnie, aki tudja, 
hogy a terhet vinni kell.� (Szólásmondás) 
�Néha olyannyira szeretnénk angyalokká 
válni, hogy elfelejtünk emberekként 
viselkedni.� (Szalézi Szent Ferenc) 

�Nem tudod, milyen nehéz az a teher, 
amelyet nem te cipelsz.� (afrikai mondás) 

�Aki tudja, miért szeret � nem szeret 
igazán.� (G. K. Chesterton) 

"Minden idő alkalmas arra, hogy benne 
Istennek szolgáljunk. Használjuk fel az 
időt � és az szent idővé válik.�  

(Szent Ágoston)" 
 
 
Minden kedves olvasónknak 

áldott, szent karácsonyi ünnepeket 
  kíván: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achilles atya és a szerkesztőség! 



Templomunk programjai (2004. december 12. � december 26.): 

Advent minden hétköznapján (hétfő-szombat) reggel 6 órakor rorate szentmise lesz 
közös zsolozsmával. 

December 17-én pénteken 17 órakor templomunkban ünnepélyes szentmise keretében 
emlékezünk meg a Szent Angéla Iskola fennállásának 10. évfordulójáról. Ezen a 
napon a 18 órai szentmise elmarad. További részletek a belső oldalon olvashatók. 

December 19-én vasárnap a 18 órai szentmisén a Vox Clara kórus énekel. 

December 23-án, csütörtökön de. 10-től Betlehem építés. Kérjük, hogy aki rá tud 
szánni egy órát, jöjjön el, s vegyen részt a templom feldíszítésében. Köszönjük.  

A karácsony előtti gyóntatás rendje a következő: december 20-22-ig reggel ¾ 7-től 
12.00-ig és du. 17.00-tól este 20.00-ig; december 23-án reggel ¾ 7-től 12.00-ig; és 
du. 16.00-tól este 20.00-ig; december 24-én reggel ¾ 7-től 12.00-ig.  

December 24-én, pénteken:  
• 15.00-tól Betlehemes játék gyerekeknek;  
• 18.00-tól Vigília mise 
• 23.30-tól Közös Zsolozsma 
• 24.00-tól éjféli mise 

December 25-én, szombaton, Karácsony napján vasárnapi miserend lesz.  

December 26-a, vasárnap Szent István vértanú ünnepe, templomunk búcsúnapja 
• Az ünnepi búcsú mise 11 órakor lesz melyet Dr. Udvardy György esztergom-

budapesti segédpüspök atya mutat be. Mindenkit nagy szeretettel várunk közös 
ünneplésre. 

• Ez a nap egyben Szent Család vasárnapja is. Minden szentmise végén külön 
is megáldjuk családjainkat. 

 
 

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. 

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 


