„Mária így szólt:
»Magasztalja lelkem
az Urat,
és szívem ujjong
megváltó Istenemben,
mert tekintetre méltatta
szolgálója
alázatosságát.«”
(Lk 1,46-48a)
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Az Eucharisztia éve II.
Egy alkalommal azt kérdeztem egy
gyermeket váró édesanyától, hogy milyen
érzés áldott állapotban lenni. Azt válaszolta, hogy különös öröm, páratlan boldogság tölti el ilyenkor az édesanya szívét. Nincs ehhez fogható érzés a világon.
Ez jutott eszembe Szent Lukács evangéliumának és a Szentatya enciklikájának
(„Az Egyház az Eucharisztiából él”)
olvasása közben. Gábor angyal köszöntése után Mária alázattal feleli: „Az Úr
szolgáló leánya vagyok: történjék velem
szavaid szerint.” (Lk 1,38). Ezért mondhatjuk, hogy Mária bizonyos értelemben
már az Eucharisztia alapítása előtt azzal
mutatta ki eucharisztikus hitét, hogy
fölajánlotta szűzi méhét Isten Igéje
megtestesüléséhez.
Mária az angyali üdvözletkor a test és
a vér fizikai valóságában is magába
fogadta azt, ami bizonyos mértékben
szentségileg minden hívőben megtörténik,
aki a kenyér és a bor színében magához
veszi az Úr testét és vérét. Mélységes

analógia van ezért Máriának az angyal
szavára kimondott igenje és az Amen
között, amit minden hívő kimond, amikor
magához veszi az Úr testét.
Máriának azt kellett elhinnie, hogy
akit méhében fogan a „Szentlélek erejéből”, az Istennek a Fia (v.ö. Lk 1,30-35).
Mária hitének folytatásaként az eucharisztikus Misztériumról nekünk azt kell hinnünk, hogy ugyanaz a Jézus, Isten Fia és
Mária Fia, teljes isten-emberi valóságában
jelen van a kenyér és a bor színe alatt.
(v.ö. „Az Egyház az Eucharisztiából él”
kezdetű enciklika 56. old.).
Mária, Gábor angyal látogatása után
örömmel útra kelt, és a hegyek közé, Júda
egyik városába sietett. Zakariás házába
érve köszöntötte Erzsébetet, mire ő
hangos szóval fölkiáltott: Áldottabb vagy
te minden asszonynál, és áldott a Te
méhednek gyümölcse! Boldog vagy, mert
hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az
Úr mondott neked. Erre Mária énekelni
kezdett: „Magasztalja lelkem az Urat, és

Mária ugyanakkor megemlékezik
ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben,,,”
Isten üdvtörténeti csodatetteiről, melyeket
(v.ö. Lk 1,39-42)
Mária a Megtestesülés misztériumá- az atyáknak tett ígéreteknek megfelelően
ban az Egyház eucharisztikus hitét is hajtott végre (v.ö. Lk 1,55), és hirdeti az
összes korábbit felülmúló
elővételezte. Amikor a lácsodát, a Megváltó Megtestogatáskor méhében hortesülését. „Mária a Magnidozta a megtestesült Igét
„tabernákulummá”, a törficatban arról az „új égről”
ténelem első tabernákulués „új földről” is énekel,
mává lett, akiben Isten
amelyeket az Eucharisztia
Fia – emberi szemek számár elővételez.
mára még láthatatlanul –
Ha a Magnificat kifejezi
elfogadta Erzsébet imádáMária lelkületét, e lelkületsát, mintegy kisugározva
nél semmi sem tud jobban
a maga világosságát Másegíteni nekünk az Eucharia szemein és hangján
risztia
Misztériumának
keresztül.
megélésében. Azért kaptuk
Mária énekéhez hasonaz Eucharisztiát, hogy
lóan az Eucharisztia is diMáriáéhoz hasonlóan a mi
MS
mester:
Vizitáció
cséret és hálaadás. Amiegész életünk is Magni(Magyar Nemzeti Galéria)
ficattá váljon.” (II. János
kor Mária énekelni kezd,
már méhében magában hordozta Jézust. Pál pápa enciklikája, 59. oldal)
Dicséri az Atyát Jézus „által”, de dicséri
- folytatjuk Kolos atya
„Jézusban” és „Jézussal együtt” is. Éppen
ez az eucharisztikus magatartás.

Plébániánk 2004. éve számokban
(Sor végén kapcsos zárójelben az előző évi adatok)

1. Kereszteltek összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

107 fő (57 fiú, 50 leány)
{123, 50, 73}
54 fő (28+26); felnőtt: 1 fő (0+1)
{80, 29, 51 / 4, 3, 1}
31 fő (17+14); ebből felnőtt: 1 fő (0+1)
{22, 12, 10 / -}
22 fő (12+10); ebből felnőtt: {21, 9, 12 / 1, 0, 1}

2. Elsőáldozók összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

81 fő (35 fiú, 46 leány)
78 fő (34 fiú, 44 leány)
1 fő (0 fiú, 1 leány)
2 fő (1 fiú, 1 leány)

3. Bérmálkozók összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

3 fő (0 fiú, 3 leány)
1 fő (0 fiú, 1 leány)
1 fő (0 fiú, 1 leány)
1 fő (0 fiú, 1 leány)

Folytatás a következő oldal alján…

{93, 45, 48}
{55, 26, 29}
{28, 13, 15}
{10, 6, 4}
{63, 29, 34}
{2, 1, 1}
{37, 12, 25}
{24, 16, 8}

A Karácsonyról – mai szavakkal
A Mennyek Királya eljött az emberek
világába és kettős állampolgárságért
folyamodott. Nem akarták neki megadni.
Csak egy elenyésző kisebbség fogadta
örömmel a kezdeményezést, a hatalom
ideges lett, megtévesztő cselekhez, majd
erőhöz folyamodott, a tömeget nem
érdekelte a dolog. Talán féltek, hogy a
politikai-gazdasági viszonyok átrendeződéséhez vezethet, ami ki tudja, milyen
veszélyeket rejt.
A Mennyek Királya némi üldözés és
menekülés után állandó lakóhelyet és
munkát talált, így ideiglenes tartózkodási
engedélyhez jutott. És mivel mindenkiért
felelősséget érzett, ő is felajánlotta az embereknek a kettős állampolgárságot a saját
országába. Ráadásul betelepülés nélkül!
Az embereknek nem kellett elhagyniuk
szülőföldjüket, családjukat, munkájukat,
és így is a Mennyek Királyságának állampolgáraivá válhattak, ha ezt kérték.

A Mennyek Királya szeretett volna a
maga számára végérvényes állampolgárságot, de ideiglenes tartózkodási engedélyét is elvették. Azóta csak látogatóba
jöhet, de mivel sok barátja lakik a Földön,
gyakran fölbukkan, és sokszor lehet vele
találkozni.
Az emberek sorsa, hogy előbb-utóbb
elveszítik földi állampolgárságukat, így
akik már megkapták a mennyeit, van
hová menniük. Akik elfelejtették kérni a
szükséges igazolványt, azoknak sem kell
túlságosan félniük, vagy várniuk, mert a
Mennyek Királyságában méltányos és
gyors eljárással bírálják el a betelepülni
szándékozók kérelmét.
A földi-mennyei kettős állampolgárságot azóta is lehet igényelni, és minden
további nélkül megkapják azok, akik az
álruhában, de gyakran errefelé utazgató
Mennyei Királyt befogadják.
Milán atya

Plébániánk 2004. éve számokban – folytatás:
4. Házasságkötések összesen:
Engedéllyel másutt:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

60 (48 rk., 7 vegyes, 5 felekezeten kív.)
14 (10 rk., 3 vegyes, 1 fel. kívüli)
25 (22 rk., 2 vegyes, 1 fel. kívüli)
13 (10 rk., 2 vegyes, 1 fel. kívüli)
8 (6 rk., 0 vegyes, 2 fel. kívüli)

5. Betegek kenetét felvette: 120 fő
6. Elhunytak száma össz.: 135 fő (60 férfi, 75 nő)
Ebből a betegek kenetét felvette: 39 fő; nem vette fel: 96 fő (!!!)

{65, 43, 10, 12}
{18, 12, 2, 4}
{23, 16, 4, 3}
{14, 8, 4, 2}
{10, 7, 0, 3}
{112}
{156, 57, 99}
{42, 112}

Az Imaapostolság januári szándékai:
Általános: Hogy a Közel-Keletért tevékenykedők fokozzák erőfeszítésüket a békéért.
Missziós: Hogy a missziós területeken szent és nagylelkű apostolok nevelkedjenek,
akik mindenkinek buzgón hirdetik Krisztus Evangéliumát.

Templomunk programjai (2004. december 25. – 2005. január 9.):
December 25-én, szombaton, Karácsony napján vasárnapi miserend lesz.
December 26, vasárnap Szent István vértanú ünnepe, templomunk búcsúnapja.
• Az ünnepi búcsú misét 11 órakor dr. Udvardy György püspök, püspöki
helynök atya mutatja be. Mindenkit nagy szeretettel várunk közös ünneplésre.
• Ez a nap egyben Szent Család vasárnapja is. Minden szentmise végén külön
is megáldjuk családjainkat.
December 27, hétfő Szent János apostol és evangélista ünnepe.
December 28, kedd aprószentek ünnepe. Az esti fél 8-as szentmise után Szentségimádás lesz az abortusz áldozataiért.
December 31, péntek Szilveszter napja. Az év végi hálaadó szentmise 18.00-kor
kezdődik.
Január 1, szombat Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP(!). Ezen a
napon vasárnapi miserend lesz.
Január 2, vasárnap, Urunk megjelenésének ünnepe (Vízkereszt), egyben a hónap első
vasárnapja: 17.00-tól Szentségimádás lesz templomunkban.
Január 7, első péntek, délelőtt 10.00-kor is lesz szentmise.
Január 9, vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe.

Igeliturgia rend
Dec. 25. Urunk születése (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
Január 1. Szűz Mária, Isten Anyja (Újév): Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Január 2. Urunk megjelenése: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Január 9. Urunk megkeresztelkedése: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17

Minden kedves olvasónknak
boldog, kegyelmekben gazdag új esztendőt kíván:
Achilles atya és a szerkesztőség!
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

