„Íme, az én szolgám,
akit támogatok,
választottam, akiben
kedvemet találom.
Ráadtam lelkemet,
igazságot visz majd a
nemzeteknek. Nem kiált,
nem emeli fel hangját, és
nem hallatja az utcán.”
(Iz 42,1-2)

VI. évfolyam 4. szám

Urunk megkeresztelkedése

2005. január 9.

Az Eucharisztia éve III.
Isten az embernek a történelemben
nyilatkoztatta ki magát, amelyet tárgya és
célja miatt „üdvtörténetnek” nevezünk. A
világ látható történelmén belül tehát
lejátszódik egy másik történelem,
amelynek mozgató rúgói nem az ember
ötletei, hanem Isten csodás és jóakaró
beavatkozásai. Ebben Jézus élete és
cselekedete jelenti az „idők közepét”, az
„idők teljességét”. De az üdvtörténet
utána is folytatódik, mi is benne élünk.
Minden
egyes
hívő
élete,
megkeresztelkedésétől haláláig, egy kis
üdvtörténet.
Mi ezek szerint a megtestesüléssel
elkezdődött idők teljességében élünk, a
„már” és a „még nem” pillanatában. Ha az
üdvtörténetet
egy
időbeli
hosszú
egyenesnek képzeljük el, akkor folytonos
egyenessel jelölhetjük az egészen a
jelenig tartó „már” megtörténteket, a
„még nem” bekövetkezettet pedig, olyan
szaggatott vonallal, ami bármikor
megszakadhat, mivel még ma éjjel eljöhet
az Úr. A kérdés ezek után az, hol foglal

helyet az üdvtörténetben az Eucharisztia?
Az időbeli egyenes melyik pontján
helyezhetjük el? A válasz az, hogy nem
egy pontot foglal el, hanem az egész
egyenest. Az Eucharisztia együtt létezik
az üdvtörténettel, azaz az Eucharisztia
jelen van az üdvösségtörténet egészében.
Az Eucharisztia háromféle módon van
jelen az üdvösségtörténet időszakaiban:
a) Az Ószövetségben, mint előkép;
b) Az Újszövetségben, mint eljött
valóság;
c) Az
Egyház
korában
pedig,
amelyben mi is élünk, mint szentség
van jelen.
Az előkép megsejteti a szentség pedig
aktualizálja az eljött valóságot.
1. Az Eucharisztia előképei
Az Ószövetségben, mint „előkép” van
jelen az Eucharisztia. A egész ószövetség
nem volt más, mint az utolsó vacsora
előkészítése.
a.
Ilyen előkép a manna
(v.ö. Kiv 16,4, Szám 11,6-9).
b.
Egy másik előkép Melki-

zedek áldozata, aki kenyeret és bort
ajánlott fel (v.ö. Ter 14,18; Zsid 7,1).
Aquinói Szent Tamás Úrnapjára írt
„Dicsérd Sion Üdvözítőd” énekében ez
olvasható: „Előképekbe rejtve: Izsák
feláldozásában, a húsvéti bárányban, az
atyáknak hullatott mannában.”
Ezen előképek közt van egy, amely
előkészítése és mintegy előzménye az
Eucharisztiának: a Pászka-ünnep! Ebből
származik az Eucharisztia neve és ünnepi
lakoma jellege. Erre hivatkozva mondja
Jézus, hogy Ő az „Isten Báránya”.
Isten az Egyiptomból való kivonulás
éjszakáján előkészítette az Eucharisztiát,

azt, hogy nekünk adja az igazi Bárányt:
„Ha látom a vért – mondja az Isten –
kihagylak benneteket” (Kiv 12,13), vagyis
ünnepet készítek nektek, megkíméllek és
megszabadítalak benneteket. Mit látott
oly drágának az Úr a zsidók házainak
kapuján, hogy „kihagyta őket”, és hogy
azt mondta angyalainak, ne sújtsatok le
rájuk. Az egyházatyák így válaszoltak:
Krisztus vérét, az Eucharisztiát!
A következő számban szólunk az
Eucharisztiáról, mint eljött valóságról.
- folytatjuk –
Kolos atya

Gyógyulás

Valaki szeret!

A lelki gyógyulást kereső
elkeseredett embertől azt kérdezte a
Mester:
– Valóban meg akarsz gyógyulni?
– Ha nem akarnék, gondolod, hogy
idejöttem volna?
– Persze. A legtöbb ember ezt teszi.
– Ugyan miért?
– Nem gyógyulásért jön, mert az
fájdalmas. Enyhülésért.
A tanítványainak pedig azt mondta a
Mester:
– Azok az emberek, akik csak akkor
akarnak meggyógyulni, ha az
fájdalommentes, hasonlók azokhoz,
akik szorgalmazzák a fejlődést, de
csak akkor, ha az nem jár változással.
Anthony de Mello

Valaki szeret,
megfogja kezed,
s veled tart majd
bármerre jársz.
Valaki szeret,
örökké veled,
s a szívedben élne,
ha befogadnád.

„Amikor az emberek boldogok,
akkor mindig jók;
de ha jók,
akkor csak ritkán boldogok.”

Igeliturgia rend
Január 9. Urunk megkeresztelkedése: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17
Január 16. Évközi 2. vasárnap: Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34
Január 23. Évközi 3. vasárnap: Iz 8,23b-9,3; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Országúti Ferences Plébánia

Farsangi bál – 2005
A plébánia szeretettel hív mindenkit (1 - 101 éves korig!)
hagyományos farsangi báljára, melyet

2005. január 29-én 18.30-tól
tart a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
Megjelenés elegáns öltözetben, a jelmezeket díjazzuk.

A műsorban szerepel:
pezsgős koccintás, nyitótánc, jelmezverseny,
Beatorlók, teaház, magyar táncok, tombola.

Belépőjegyek kaphatók a plébánia irodán és vasárnaponként
a szentmisék után a plébánia három templománál 1200 Ft-ért,
valamint a helyszínen (Bp. II. ker. Törökvész út 48-54) 1800 Ft-ért.
Felnőttel érkező 12 éven aluliak számára nem kell belépő.
Kérjük, lepje meg a vendégeket ön is a kedvenc süteményével!

A bálon sok prominens vendég mellett hagyományosan
a plébánia apraja-nagyja is részt vesz. Ön se hagyja ki!
Nem akarsz ennyit költeni a bálra?
JELENTKEZZ
Szívesen vennél részt a szervezésben? SEGÍTŐNEK!
web: orszagut.ofm.hu e-mail: orszagut@ofm.hu info: (30) 429-9871

Templomunk programjai (2005. január 9. – 2005. január 23.):
Január 9., vasárnap (ma) Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Minden szentmisén a
délkelet-ázsiai katasztrófa károsultjainak megsegítésére gyűjtünk.
Január 16-án, vasárnap de. 11 órakor Erdő Péter bíboros Árpád-házi Szent Margit
tiszteletére szentmisét mutat be a margitszigeti szabadtéri oltárnál.
Január 16-án, vasárnap 18 órakor kerül sor az országos ökumenikus imahét nyitó
istentiszteletére a budapesti Kálvin téri református templomban. Igét hirdet
D. Szebik Imre evangélikus püspök, beszédet mond Erdő Péter bíboros.
Templomunkban 19-én szerdán 17.30 órától lesz ökumenikus imaóra, melyen igét
hirdet D. Szebik Imre. Mindenkit szeretettel várunk!
Január 18-án, kedden 18 órától a Ferences esték keretében P. Horváth Achilles: Szent
Ferenc és a testvériség címmel tart előadást a Tamás Alajos Közösségi Házban.
Mindenkit vár a Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János közössége!
Január 22., szombat Boldog Batthyány- Strattmann László családapa ünnepe.
Figyelem! Aki az elmúlt időszakban, a templomban vagy a plébánián hagyta/ elvesztette esernyőjét, sapkáját, sálját, kesztyűjét, stb. az a portán keresse! Azokat a
holmikat, amelyekért 2005. január 23-ig nem jelentkezik senki, a karitásznak
továbbítjuk!

Jegyesoktatás
Plébániánk 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 házasságkötésre 2005-ben, akik ezeken az összejöveteleken részt vesznek.
Jelentkezni lehet a plébánián : irodaidőben 2005. február 15-ig
/Iroda fogadási ideje: de. 8.30-11.30h.; du. 16-18 h./
fr. Horváth Achilles plébános
Humor: Egysorosok
– A nejem szerint túl kíváncsi vagyok. Legalábbis folyton erről írogat a naplójában.
– Az élet folyamatos harc. Délelőtt az éhséggel, délután az álmossággal.
– Beszélj már meg tanulni!
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

