„Rászedtél Uram!
S én hagytam, hogy rászedj.”
(Jer 20,7)

VI. évfolyam 18. szám

Évközi 22. vasárnap

2005. augusztus 28.

Az Eucharisztia éve XV.
A Hírharang előző számából értesülhettetek, hogy Missziós Hetet tartunk
2005. szeptember 25-től október 4-ig. Az
említett számban napra lebontva olvasható a teljes program. Szeretnénk, ha minél
többen vennétek részt a Missziós Hét napi
programjain. Templomunkban nem ez az
első. Volt már 1996-ban és 2000-ben.
Mivel ez a Missziós Hét az Eucharisztia
évében történik, lesz egy külön szentségimádási nap is (2005. szeptember 29-én
18.30 – 22.00). A Hírharang ezen száma –
az eddigi tizennéggyel együtt – erre a
napra akar ráhangolni.
II. János Pál pápa nemcsak meghirdette az Eucharisztia évét, hanem két írásával
igyekezett azt méltóképp előkészíteni és
gazdagítani. Az egyik írása „Az Egyház
az Eucharisztiából él” kezdetű enciklikája
volt, amely 2003. április 17-én nagycsütörtökön jelent meg Rómában. A másik
írása „Maradj velünk Uram” kezdetű
apostoli levele volt, amely 2004. október
7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén kelt
a Vatikánban.

Mi most Assisi szent Ferencet szólítjuk meg, aki mélységes hittel és tisztelettel viseltetett az Eucharisztia iránt. Erősen
hitte, hogy amikor a szentmisében a pap
szava „megszenteli” a kenyeret és a bort,
szentségi módon jön létre az, ami a történelemben Jézus születésekor megvalósult:
Isten emberré lesz. Amint Betlehemben
egy gyermek gyengeségében és szegénységében nyilatkoztatta ki magát, ugyanúgy mutatkozik most meg a „kenyér apró
alakjában”. Szent Ferenc zsenije egy gyönyörű költeményben énekelte ezt meg.
„Rettegjen minden ember,
Reszkessen az egész világ,
És ujjongjon az ég,
Ha az oltáron
A pap kezében
Megjelenik Krisztus,
Az élő Isten Fia.
Ó, csodálatos nagyság,
Ó, bámulatos jóság,
Ó fölséges alázat,
Ó, alázatos fölség!

A mindenség Ura,
Isten és Isten Fia,
Megalázza magát,
Elrejtőzik üdvösségünkért
A kenyér apró alakjában.
Nézzétek Isten alázatát,
Öntsétek ki szíveteket előtte,
Alázzátok meg magatokat,
Hogy felmagasztaljon.
Semmit magatokból
Ne tartsatok vissza,
Hogy egészen befogadjon az,
Aki egészen odaadja magát nektek.”
Ez a költemény azt mutatja, hogy Szent
Ferenc egész életében eucharisztikus
lelkiségben élt. Mit jelent ez? Azt, hogy
Szent Ferenc minden pillanatban válaszolni akart Isten Fia irántunk való szeretetére. Szent Ferenc első életrajz írója,
Celanói Tamás egy helyen zseniálisan
fogalmazza meg Szent Ferencnek ezt a
lelkületét. Először latinul idézzük: „Eius

qui nos multum amavit, multum est amor
amandus.” Figyelemre méltó hányszor
fordul elő ebben a mondatban az „m”
hang. Az a gyermek jut eszünkbe, aki
valami finomat evett, majd kezét végig
húzza a pocakján és ezt mondja:
„Mmmm! Ez finom!”
Igen. Fülemben hallom sokak kérdését: de hogy van a latin mondat magyarul?
Bevallom, a fordítás nem tudja visszaadni
az eredeti ritmust és hangzást, s így nem
teszi lehetővé, hogy „megkóstoljuk” ezt a
mondatot. Magyarul a mondat így szól:
„Nagyon kell szeretnünk annak szeretetét,
aki minket nagyon szeretett.”
Ízlelgessük ennek a mondatnak a
lényegét, mert ez a szentségimádás titka.
Legyen ez az említett napon (2005.
szeptember 29-én) a mi szentségimádásunknak is meghatározó gondolata.
– folytatjuk –
Kolos atya

Igeliturgia rend
Augusztus 28. évközi 22. vasárnap: Jer 20,7-9; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Szeptember 4. évközi 23. vasárnap: Ez 33,7-9; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
Szeptember 11. évközi 24. vasárnap: Sir 27,33-28,9; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35

Az Imaapostolság szeptemberi szándékai:
Általános: Hogy a vallásszabadság jogát tiszteletben tartsa minden nép kormánya.
Missziós: Hogy a fiatal egyházak igehirdetésének keresztény üzenete mélyre hatoljon
az adott kultúrában.
Humor:
Lelkigyakorlatról, lélekben felfrissülve, megújulva hazaérkezik a plébános. Első útja a
kertbe vezet, ahol a földbe ver egy keresztet, rajta a felírás: "Itt nyugszik a régi ember."
Másnapra a káplánja új felirattal lepi meg: "harmadnapra feltámad..."
–*–*–*–

„Szeretem az extrém sportokat, mert közben rengeteg új barátot ismerek meg: mentősöket, balesetiseket, gyógytornászokat és kedves embereket, akik kihívták a mentőket!”

Szent Mónika özvegy és Szent Ágoston püspök és egyháztanító
SZENT MÓNIKA az afrikai Tagastében
született 331-ben, sötétbőrű pún keresztény
családból. Fiatal lányként férjhez adták egy
pogány férfihez, Patríciushoz. Több fia volt.
Mónika igyekezett a családnak katolikus nevelést nyújtani, de férje és gyermekei lenézték vallásosságát, elhúzódtak, sőt gúnyolták
miatta. Mindezek ellenére sosem adta fel a
reményt, hogy környezetét megtérítse. Rendíthetetlen türelemmel igyekezett a kicsapongó Ágostont is jobb útra téríteni. Minden
eszközt megragadott, hogy fiát megváltoztassa. Végül 14 évi kitartó könyörgése
többet eredményezett, mint amennyit várt
volna. Nemcsak fia, de Ágostonnak házasságon kívül született fia is, és barátja is együtt
vették fel a keresztséget 386. húsvét hajnalán. Megtért fia karjaiban halt meg 387-ben.
Példája: Az oly parányi vízcsepp is - állandóan csepegve - átfúrja a kemény sziklát!
SZENT ÁGOSTON 354-ben született. Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén
is. Nagy becsvágy élt benne, sírni tudott, ha valaki föléje kerekedett. A játék kedvéért
szívesen elhanyagolta a kötelességeit, és sok kísértése volt a hazudozásra. Jó nevű iskolákat is látogatott, de időnként garázda fiatalok társaságában is forgolódott. Anyja vallásosságát dajkamesének tartotta. Ekkoriban született egy ismeretlen lánytól fia Adeodatusz. Ágoston érdeklődött az ókori klasszikusok művei iránt, kereste a választ az
emberi lét talányaira, de sehol sem találta. Anyja, Mónika
kitartó próbálkozásai, hogy megtérjen, arra ösztönözte, hogy
félrevezetve anyját, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökjön. Mónika utána ment fiának, és Milánóban sem szűnt meg
a megtérésre buzdítani. Végül Édesanyja könnyei és Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Megragadta
Ágostont Ambrus szónoki tehetsége, fellépése, műveltsége.
Szent Antal életrajza nyomán találkozott a szerzetesi
eszményképpel. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. Ekkor
egy véletlenszerűen felütött Szentírás hirtelen megtérésre
vezette. Megkeresztelkedett 387. április 25-én, húsvét éjszakáján, majd hazájába visszatérve aszketikus életet élt.
391-ben pap lett, majd 395-ben Hippo püspöke. Szavaival
és írásaival az igaz hit védelmezője volt. Hívei példaképe
lett, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg. 430.
augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben.
Augusztus 28-án ünnepeljük.
Példája: Jó gyónás után csapj át a másik végletbe: légy erős!

Templomunk programjai (2005. augusztus 28. – szeptember 11.):
Szeptember 5., hétfőtől újra évközi miserend lesz:
hétfőtől szombatig naponta 6.30, 8, 18, 19.30, első pénteken 10 órakor is,
vasárnap és ünnepnap változatlanul 6.30, 8, 9, 10, 11, 12.30, 18 és 19.30
órakor lesz szentmise templomunkban.
A plébánia iroda szeptember 5-től kezdődően hétfőnként 8.30-tól 11.30-ig
és keddtől péntekig 8.30-tól 11.30-ig és 16.00-tól 18.00-ig tart nyitva.
Augusztus 29., hétfő, Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe.
Szeptember 2., első péntek, de. 10 órakor is lesz szentmise.
Szeptember 3., szombat nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító ünnepe.
• Ezen a napon egész napos szentségimádás lesz templomunkban.
Az Oltáriszentséget a 10 órai szentmise után helyezzük ki az oltárra.
• Ezen a napon van Gergely atya névnapja. Imádkozzunk éte!
Szeptember 4., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban.
Szeptember 7., szerda Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk ünnepe.
Szeptember 8., csütörtök Szűz Mária születésének ünnepe (Kisboldogasszony).
Szeptember 11-én, vasárnap 10 órakor iskolások Veni Sancte szentmiséje lesz.
Előzetes:
Szeptember 12., hétfő Szűz Mária szent nevének ünnepe. Ettől a naptól indulnak a
hittanórák.
Szeptember 14., szerda a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.
Szeptember 15., csütörtök a fájdalmas Szűzanya ünnepe.
Szeptember 17., szombat Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepe.
Ezen a napon tartja a Magyar Katolikus Egyház a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszust. A közös budapesti rendezvény záróakkordja lesz az évközben tartott
megemlékezéseknek. Az eseményre a 14 magyarországi egyházmegyéből, valamint a határon túlról várják a híveket. A kongresszusra a résztvevőktől előzetes
bejelentkezést kérnek a szervezők, a jelentkezés a plébániákon keresztül történik.
További részletek olvashatók az interneten: www.communio.hu/nek
Szeptember 24., szombattól kezdődően folytatódnak az óvodás foglalkozások
szentmisével 16.30-as kezdéssel.
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 16.30-18.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang

