„Keressétek az Urat,
amíg megtaláljátok,
hívjátok segítségül,
amíg közel van!”
(Iz 55,6)

VI. évfolyam 19. szám

Évközi 24. vasárnap

2005. szeptember 11.

Raniero Cantalamessa:

Megszentelődésünk forrása az Eucharisztia
(részlet)
"…Az eucharisztikus kontempláció
önmagában nem más, mint kapcsolatteremtés az Ostyában valóságosan jelen
lévő Jézussal és rajta keresztül, a Szentlélek által az Atyához való felemelkedés
képessége vagy pontosabban, adománya.
Mindez a lehető legteljesebb külső és
belső csöndben. A csönd a kontempláció
kedves vőlegénye, aki védelmezi őt, mint
ahogyan József védelmezte Máriát. (…)
(…) Jézust szemlélve az Oltáriszentségben azt a próféciát valósítjuk meg,
amit halála pillanatában a kereszten teljesített be: "Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak" (Jn 19,37). Sőt, az ilyen kontempláció maga is prófécia, mert előrevetíti azt, amit a mennyei Jeruzsálemben
fogunk csinálni. A legeszkatológikusabb
és legprófétaibb tett, amit az Egyházban
véghez lehet vinni. A végén nem áldozzák
fel többé a Bárányt, nem esznek többé a
húsából. Vagyis megszűnik majd az
átváltoztatás és az áldozás; de nem fog

megszűnni az értünk feláldozott Bárány
szemlélése. Ugyanis ez az, amit a szentek
csinálnak a mennyben (vö. Jel 5,1 kk).
Amikor a tabernákulum előtt térdelünk,
már a mennyei egyházzal alkotunk
egyetlen kart: ők az oltár előtt, mi pedig
úgymond az oltár mögött; ők a színről
színre látásban, mi pedig a hitben.
A Kivonulás könyvében olvassuk,
hogy "amikor Mózes lejött a Sínai hegyről, nem tudta, hogy arcának bőre ragyogott, mivel vele beszélt" (Kiv 34,29).
Mózes nem tudta és mi sem fogjuk tudni
(mert így a legjobb); de talán velünk is
megtörténik majd, hogy amikor az ilyen
pillanatokból visszatérünk a testvérek
közé, valaki észreveszi, hogy arcunk
ragyog, mivel az Urat szemléltük. Ez lesz
a legszebb adomány, amivel megajándékozhatjuk őket."
(Forrás: Marana Tha sorozat 77., 1999, ford.: Büki
Pál, p.77.,79.)

Levél leghűségesebb barátodtól
Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél,
és reméltem, hogy beszélni fogsz hozzám;
még ha csak néhány szóban is, de megkérdeznéd a véleményemet, vagy megköszönnéd azt a jót, ami tegnap történt veled. De észrevettem: nagyon leköt, hogy
kitaláld, mit vegyél fel. Amikor kapkodva
készülődtél, tudtam, hogy lenne néhány
perced köszönni, de túl elfoglalt voltál.
Egyszer, egy ideig várnod kellett, 15
percig tétlenül üldögéltél. Aztán láttam,
hogy felpattantál. Azt hittem, beszélni
akarsz velem, de te ehelyett a telefonhoz
rohantál, és felhívtad egy barátodat, hogy
megtárgyaljátok a legújabb pletykákat.
Egész nap türelmesen néztelek. Végső
soron azt hiszem, több dolgod volt annál,
mintsem hogy szakítani tudtál volna rám
egy kis időt. Észrevettem, hogy evés előtt
körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy
hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg a
fejed. Mikor három, vagy négy asztallal
odébb néztél, láttad, amint néhány barátod röviden beszélt hozzám, mielőtt enni
kezdett. Te nem tetted. Megértem. De
még mindig van idő, és remélem, egyszer
majd fogsz velem beszélni.
Hazamentél. Úgy tűnt, sok dolgod van.
Miután néhányat elvégeztél, bekapcsoltad

a TV-t. Nem tudom, hogy szereted-e a
TV-t vagy sem, de bármi megy benne, te
csak ülsz, és gondolatok nélkül nézed a
műsort. Ismét türelmesen vártam, míg
tévézés közben megvacsoráztál, de most
sem szóltál hozzám.
Lefekvéskor túl fáradtnak látszottál. Jó
éjt kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyadba, és pillanatok alatt elaludtál.
Ez érthető, mert talán fel sem tudod fogni,
hogy én mindig ott vagyok melletted, és
türelmesebb vagyok, mint gondolnád.
Nagyon szeretlek téged, és minden
nap várok egy fejbólintásra, egy imára,
vagy a szíved egy hálatelt részére.
Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni.
Még meg akarlak tanítani arra is, hogy
légy türelmes másokkal.
Nos, te ismét felkelsz, és én újra várni
fogok rád szeretetemmel. Remélem, ma
szánsz nekem egy kevés időt.
Legyen szép napod!
Barátod: Isten
U.i.: Remélem, annyi időd még azért van,
hogy ezt a levelet megoszd valakivel.
(Forrás: A LÉLEK SZAVA Katolikus lelkiségi lap,
XVIII. évf. 1. szám, 2004. húsvét, 33. oldal)

Igeliturgia rend
Szeptember 11. évközi 24. vasárnap: Sir 27,33-28,9; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
Szeptember 18. évközi 25. vasárnap: Iz 55, 6-9; Fil 1,20a-24.27a; Mt 20,1-16a
Szeptember 25. évközi 26. vasárnap: Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Humor:
Szőke hölgy beáll a parkolóba, kiszáll, és a félig leengedett hátsó ablakon
határozottan rászól a hátsó ülésen hagyott kutyusának:
- Ott maradsz! Érted? Maradsz! Maradsz!!!
Egy közeli autóból kiszálló férfi enyhe csodálkozással odaszól:
- Hölgyem, csak be kell húznia a kéziféket!

Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János
344 és 349 között Antiochiában született, előkelő családja
révén kitűnő nevelést kapott. Magas rangú katonatiszt apját
korán elvesztette. Anyja nem kötött új házasságot, csakhogy
teljesen fia nevelésének szentelhesse magát. János 18 évesen
keresztelkedett meg. Szónoklattant tanult, ügyvédnek készült.
Anyja halála után aszketikus életet élt, remeteségben akart
élni, bár püspökké szerette volna tenni az antiochiai pátriárka.
Az antiochiai hegyek közt írta meg "A papságról" című híres
művét arról a papi eszményről, amit ő szeretett volna szentségben, tudományban és életbölcsességben a papságban megélni.
Öt évi ima, Szentírás-tanulmányozás, vezeklés és elmélkedés után egészsége megromlott, vissza kellett térnie a városba.
386-ban pappá szentelték, nagyhatású szónok lett, nyelve kristálytiszta görög nyelv volt. Világosan fejtette ki az igazságot,
szebbnél szebb képeket és hasonlatokat alkalmazott. Az új
adókivetések hírére a nép lázadozását sikerült bűnbánatra
fordítania és a császár kegyelmét is sikerült kieszközölnie.
A császár csellel 397-ben Konstantinápoly püspökévé, pátriárkájává tette. Konstantinápolyban is szigorú beszédeiben az erkölcs pontos szabályozására törekedett, szembeszállt a császári fényűzéssel, szót emelt az igazságtalanságok ellen. Emiatt a féltékeny
előkelők 403-ban megfosztották főpapi székétől és kétszer is száműzték Kis-Örményországba. A viszontagságoktól elcsigázva Kománában (Pontusz) a Fekete-tenger
mellett halt meg 407. szeptember 14-én.
Példája: Mindenkor a legtökéletesebben végezd feladatodat!

!!! Újra cserkészet a Margit körúton !!!
Szeretettel várunk mindenkit a következő őrsökbe:
5-7. oszt. lányok; 5-7. oszt. fiúk; 2-4. oszt. lányok; 2-4. oszt. fiúk.
A cserkészet játék, kaland, kihívás, hagyomány, tábor …
Foglalkozások péntek délután 4-6-ig a Fekete sas utcában.
Ha már elmúltál 14 éves és vezetőként szeretnéd kipróbálni magad, jelentkezz bátran!
Információ és jelentkezés:
Martinovich Kálmán 06-1-202-2157, vagy Tamási Enikő 06-70-2956-654

Várunk!
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

Templomunk programjai (2005. szeptember 11. – szeptember 25.):
Az árvízkárosultak javára szóló befizetési csekkek az irodában átvehetők.
Szeptember 11., vasárnap
• de. 10-kor Veni Sancte tanévnyitó szentmise lesz. Utána agapéra várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt. Kérjük, járuljanak hozzá süteménnyel és üdítővel;
• délelőtt a kárpátaljai Szeress és tedd a jót kézműves csoport kirakodóvásárt
rendez plébániánkon. A bevételből – a korábbi évekhez hasonlóan – a gyerekek
táborozását, szabadidős programjait fedezik.
Szeptember 12., hétfő Szűz Mária szent nevének ünnepe. Ettől a naptól kezdődik plébániánkon és az iskolákban a hitoktatás. Az időpontok a hirdetőtáblán olvashatók.
Szeptember 13., keddtől fr. Horváth Achilles plébános atya minden kedden 16.00 –
17.30 között fogadóórát tart.
Szeptember 14., szerda Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.
Szeptember 16., pénteken 18 órakor a Szent István Bazilikában szentmise keretében
nyitja meg Dr. Erdő Péter Bíboros atya az Eucharisztikus Kongresszust. Utána
egész éjszaka virrasztás lesz az Oltáriszentség előtt. Másnap, de. 10 órától du. 18
óráig előadások, közös imádságok lesznek. A kongresszus szentmisével zárul. A
szombati programokra a Bazilikába szóló jegyek elfogytak, a kongresszust a Szent
István téren kivetítőn is közvetítik. További információk a hirdetőtáblán találhatók.
Szeptember 18., vasárnap
• 16.30-tól Elekes Zsuzsa orgonaművész ad hangversenyt templomunkban Bach,
Rheinberger, Antalffy-Zsíross és Jongen műveiből. Belépés díjtalan, önkéntes
adományaikkal kérjük támogassák a koncertsorozat folytatását.
• az esti 6 órai szentmisét Tamás Gergely Alajos atyáért és a Kapisztrán kórus
meghalt tagjaiért mutatjuk be. A szentmisén a Kapisztrán kórus énekel.
Szeptember 19., hétfőn 18-20h között tartjuk az első találkozót azon felnőttek részére,
akik még nem részesültek a beavató szentségekben (keresztség, elsőáldozás és
bérmálás). Az összejövetel végleges időpontját a későbbiekben a hirdetőtáblán
hirdetjük. Jelentkezéseket továbbra is fogadunk az irodában.
Szeptember 21., szerda Szent Máté apostol és evangélista ünnepe.
Szeptember 24., szombat Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe.
Szeptember 25-október 4. között rendezzük meg a Missziós hetet.
Számítunk Rátok a missziós időszak teendőivel kapcsolatban! A helyszínek
elrendezésében, az agapé készületeiben és a látogatók fogadásában lenne még
szükség segítségre, valamint a szervezett háttérimán való részvételre. Jelentkezési
űrlapok a portán találhatók.

FIGYELEM – miserend változás!
A misszió ideje alatt elmaradnak az este 19.30 órakor kezdődő szentmisék!
Szeretettel várjuk a kedves híveket a Missziós hét programjaira, illetve az azokhoz
kapcsolódó szentmisékre!
A Missziós hét ideje alatt minden nap délután 17-20 óra között is lesz gyóntatás.

