„Testvéreim!
Ne aggódjatok semmiért,
hanem minden
imádságotokban és
könyörgésetekben
terjesszétek kéréseteket
hálaadással együtt az Úr elé!”
(Fil 4,6)

VI. évfolyam 20. szám

Évközi 26. vasárnap

2005. szeptember 25.

Az Eucharisztia éve XVI.
A „zarándok-lét” és az Eucharisztia
Az Eucharisztia arra ösztönöz minket,
hogy zarándokként éljünk ezen a földön,
tekintetünket és szívünket felemelve (vö.
XIV. rész). A Biblia ezt a megnevezést a
keresztényekre alkalmazza. Szent Péter
első levelében ez áll: „Éljetek, istenfélelemben zarándoklatotok idején!” (1Pét
1,17). És másutt: „kérlek benneteket, hogy
mint idegenek és zarándokok tartózkodjatok a testi kívánságoktól.” (1Pét 2,11)
Miért jellemzi a Biblia a keresztény
életet vándorok, idegenek életeként? A
válasz nagyon egyszerű és világos: azért,
mert ők a világban vannak, de nem a világból (vö. Jn 17,10.16); azért, mert az ő
igazi hazájuk a mennyben van, onnan
várják az Üdvözítőt, az Úr Jézus Krisztust
(vö. Fil 3,20); azért, mert nincs itt maradandó hazájuk, hanem jövendő hazájukat
keresik (vö. Zsid 13,14). Ebben az értelemben – és ez az igazi értelme – az Egyház nem más, mint vándorok, zarándokok
gyülekezete. Kezdetben ez volt a keresztény identitás alapérzése.

Szent Kelemen pápának a korintusi
Egyházhoz írt levele erről értesít: „Isten
Egyháza, amelyik Rómában él idegenként”; Isten Egyházának, amelyik Korintusban él idegenként”.
Egy másik korai dokumentum úgy jellemzi a keresztény embert, mint akinek
van hazája, de csak, mint idegen lakik ott.
Részt vesz mindenben, mint ottani polgár,
de mint zarándok mindent elvisel. Akinek
minden idegen-föld haza, és minden haza
idegen-föld.
Bizonyára feltűnik nektek az „idegenség” kifejezés. Talán még az is előfordulhat, hogy értetlenül állnak egyesek vele
szemben. Hiszen az ember életének célja
nem az, hogy elmeneküljön ebből a világból. Az ókori filozófusok közül a platonisták és a gnosztikusok úgy határozták
meg az embert, mint aki „természeténél
fogva idegen a világban”. A keresztények
és az említett filozófusok közötti különbség azonban hatalmas. Az illető filozófusok a világot a rossz művének tartották, és

ezért az iránta érzett mindenfajta kötelességről, a házasságról, a munkáról való lemondásra buzdítottak. Ez a felfogás azonban nincs meg a keresztény emberben. Ő
olyan ember, „aki házasodik és gyermekeket szül a világra” és „aki mindenben részt
vesz”. Az ő idegensége nem ontológikus.
A keresztény ember nem úgy érzi magát
idegennek, zarándoknak, mint aki egy
másik világról jött, hanem aki egy másik
világra tart, egy másik világra van hivatva. A keresztény „zarándoklét érzése”
Krisztus feltámadásán alapul: „Ha Krisztussal együtt föltámadtatok, keressétek az
odafönt való dolgokat.” (Kol 3,1-2).
A keresztény ember nem veszi semmibe a teremtést, hanem annak alapvető jóságát vallja. A keresztény ember bölcsessége
abban áll, hogy úgy éljünk ezen a világon,
mintha holnap el kellene múlnia, és úgy
dolgozzunk, mintha soha nem múlna el.

Mi ebben az Eucharisztia szerepe?
Mindenekelőtt az, hogy a keresztényeket a folyamatos kivonulás állapotában
tartja, „derekukat felövezve, bottal a kezükben, saruval a lábukon”. Azután az,
hogy a szentmisén, mindennapos hívásával megakadályozza, hogy az Egyház elsekélyesedjék, megállapodjék, leüljön,
álomba merüljön.
Az Eucharisztia arra figyelmezteti a
keresztényeket, hogy a mennyei dolgok a
földiek után következnek, a nagyok a
kicsik után, az örök életűek a múlandók
után. Lelkünkre akarja kötni, hogy
„legyetek készen, mert az Emberfia abban
az órában jön el, amelyikben nem is
gondoljátok.” (Mt 24,44).
Figyeljünk tehát erre a számunkra
nagyon fontos üzenetre, melyet az
Eucharisztia velünk közölni akar.
– folytatjuk –
Kolos atya

Igeliturgia rend
Szeptember 25., évközi 26. vasárnap: Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Október 2., évközi 27. vasárnap: Iz 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43;
Október 9., évközi 28. vasárnap: Iz 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 21,1-14

Az Imaapostolság októberi szándékai:
Általános: Hogy a keresztények ne bátortalanodjanak el az elvilágiasodott társadalom
támadásaitól, hanem teljes bizalommal tanúskodjanak hitükről és reményükről.
Missziós: Hogy a hívők a missziók érdekében összekapcsolják anyagi hozzájárulásukat
alapvető kötelezettségükkel, az imával.
Pilinszky János:

Egy szenvedély margójára

A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.
Az elveszíthetetlent markolássza!
Egész szíve a tenyerében lüktet,

oly egyetlen egy kezében a kő,
és vele ő is olyan egyedül lett.
Nem szabadul már soha többé tőle.
A víznek fordul, s messze elhajítja.
Hangot sem ad a néma szakítás,
egy egész tenger zúgja mégis vissza.

A Margit körúti templom hitoktatási rendje 2005/2006
Korosztály szerint rendezve, helyszín a Margit krt. templom melletti hittantermek.
További részletek a hirdetőtáblán és a WEB oldalunkon (http://orszagut.ofm.hu) olvashatók.
Korcsoportok szerint:
Egyéb foglalkozások:
1.-2. osztály k 16.30 Berkes Márta
Ovis mise
szo 16.30 P. Kolos
3. osztály
cs 17.30 Brandl Erika
Kiskórus
v
9.30 Bosnyákovics Bea
4. osztály
k 17.30 Berkes Márta
Ministránsok
sze 17.00 P. Achilles
5.-6. osztály k 16.30 P. Zsolt
Nagy ministr.
2h v 16.30 P. Cirill & P.Zsolt
7. osztály
sze 18.00 P. Zsolt
Katekumenátus sz
19.00 P. Achilles
8.-9. osztály k 17.30 P. Zsolt
Katekumenátus k
19.00 P. Nikodémus
10.-11. osztály cs 17.30 P. Zsolt
Katekizmus
k
19.00 P. Kolos
Ifjúsági csop. p 19.00 P. Zsolt
Boanergész
p
19.00
Bérmálkozók p 18.45 P. Achilles
„Evezz a mélyre” dicsőítő alk. k 18.30 P. Róbert
(Jelmagyarázat: h-k-sze-cs-p-szo-v: a hét napjai; 2h v kéthetente vasárnap)

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány tudatja,
hogy 2005. szeptember 13-án a szécsényi rendházban
életének 86., szerzetességének 65., papságának 60. évében elhunyt

P. DR. SOÓS ÁNYOS OFM.
1919. október 19-én született a Baranya megyei Garén. Papszentelése után több
helyen működött hitoktatóként, káplánként. A szerzetesrendek feloszlatása után
először egyházmegyei keretbe került, majd hatósági nyomásra „civilként” kellett
helytállnia. Neki „megadta az Úr a munka kegyelmét”, amit nemcsak villanyszerelőként, hanem később a rendi keretben is megélt, ahová 1957-ben kerülhetett vissza.
Felnőtt fejjel végzett egyetemi és teológiai tanulmányai után Szentendrén tanított,
nemcsak tantárgyat, hanem életet, emberséget, együttműködést, szeretetet minden és
mindenki iránt. Képes volt arra, hogy amit átimádkozott terveiben elképzelt, azt
kezével – másokat is bevonva – megteremtse. Ez az együtt munkálkodás Istennel
vonzotta Hozzá a tanítványokat. Nemcsak az elvégzett munkájában volt biztos,
hanem abban is, hogy mindez az egyedüli Jót szolgálja.
Egész életét átfogta Szent Ferenc Atyánk Naphimnusza. Ahogyan ebben a Szent
úgy látja a világot, amint Isten megteremtette, úgy Ányos atya is ezt az isteni látásmódot akarta a földre hozni. Nemcsak megalkotta a Naphimnusz parkot Mátraházán,
hanem élte is annak harmóniáját: mielőtt Szécsénybe költözött volt gondja arra, hogy
minden teremtménytől elköszönjön, még a legkisebbtől, a kertjében megérett búzától
is. Nehéz, hogy most nekünk kell Tőle a földi élet idejére elköszönnünk.
2005. szeptember 24-én 11 órakor Budapesten a Margit körúti ferences
templomban mutatunk be érte szentmisét, melyet fél 11-kor halotti zsolozsma
előz meg, majd hamvait beszenteljük.
2005. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén 11 órakor Mátraházán,
a kápolnában mutatunk be érte szentmisét, majd – végakaratának megfelelően –
a kápolna előtt helyezzük földi maradványait örök nyugalomra.

†

Templomunk programjai (2005. szeptember 25. – október 9.):
Szeptember 25-október 4. között rendezzük meg a Missziós hetet.

FIGYELEM – miserend változás!
A misszió minden napján elmaradnak az este 19.30-kor kezdődő szentmisék!
•
•

•

Ebben az időszakban tehát hétfőtől szombatig reggel ½ 7 és 8 órakor, este azonban
csak 6 órakor mutatunk be szentmisét, vasárnap pedig reggel ½ 7, 8, 9, 10 és 11
órakor, délután ½ 1-kor, este azonban szintén csak 6 órakor.
Szeretettel várjuk a kedves híveket a Missziós hét programjaira, illetve az azokhoz
kapcsolódó szentmisékre! Az előadások helyszínei változók, kérjük, figyeljenek a
Testvérek a helyszínekre, nehogy rossz helyre menjenek, és így késve érkezzenek
az előadásokra! Szórólapot megtekintésre a faliújságra is kitettünk.
Gyóntatás a Misszió ideje alatt reggel a megszokott időpontokban, délután
azonban 17-20h-ig lesz.

Szeptember 25., Szentírás vasárnapján
• minden szentmisén az Erdélyi árvízkárosultak megsegítésére gyűjtünk.
Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!
• 18 órakor ünnepi szentmise keretében Dr. Erdő Péter bíboros atya nyitja meg a
Missziós hetet. Mindenkit szeretettel várunk!
Szeptember 29. csütörtök Szt. Mihály, Szt. Gábor és Szt. Rafael főangyalok ünnepe.
Imádkozzunk Mihály atyáért, aki ezen a napon ünnepli névnapját.
Október 2., első vasárnap délután 5 órától szentségimádás lesz templomunkban. A
missziós-hét előadása után kb. 20.30-kor a templomban mutatunk be szentmisét.
Október 4. kedden, a 18 órás szentmisén Szent Ferenc boldog halálát, Tranzitusát
ünnepeljük. A szentmisét Majnek Antal kárpátaljai püspök atya mutatja be. Ez
egyben a Missziós hét záróeseménye is. A szentmisét követően ünnepi agapéra
várjuk a testvéreket a kolostor kertjébe, melyre örömmel fogadunk süteményt és
üdítőt. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit!
Október 5. szerdától minden nap az este 6-os szentmise után rózsafüzért imádkozunk.
Október 7., első péntek, délelőtt 10-kor is lesz szentmise.
Október 8. szombat Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpatrónájának ünnepe. 16.00-tól Páter Tamás Alajos karnagy, zeneszerző emlékére egyházzenei hangverseny lesz templomunkban. A rendezvény keretében kerül sor a Páter
Tamás Alajos Alapítvány 2005-ös „Zenei pályázatának” díjkiosztására. A rendezvény védnökei Dr. Beer Miklós püspök és Tarjányi Béla PhD egyetemi tanár.
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

