„Szeresd Uradat, Istenedet
teljes szívedből,
teljes lelkedből
és teljes elmédből.
Ez a legnagyobb, az első
parancs.”
(Mt 22,37-38)

VI. évfolyam 22. szám

Évközi 30. vasárnap

2005. október 23.

Missziós hét volt a budai ferenceseknél
(2005 szeptember 25.-október 4.)
Ez a misszió volt plébániánk újkori
történelmében a harmadik.
Az első 1996-ban volt. Mottója így
hangzott: „Kapj észbe!” R. M. Rilke
szavaival: „változtasd meg életed!”
Ötven év kihagyás után (1947-ben volt az
utolsó) a misszió ötletét a plébánia első
missziójának 100., és a honfoglalás 1100.
évfordulója adta. A mottó arra ösztönzött,
hogy a keresztény életvitelhez megtérésre
van szükség.
2000-ben a millenniumi évben következett a második, amelynek „Hová
mész?” kérdő jelmondata azt fejezte ki,
melyik úton juthatok el az ÉLETRE.
Az idei „Számítok rád!” jelmondat azt
sejtette, hogy a kereszténység nem egyéni
vállalkozás; mondhatnám, ahhoz, hogy
keresztények legyünk, többen kell
lennünk, éspedig nem is akárhogyan,
hanem közösségben! Erre tanít Krisztus
evangéliuma!
Mit adott neked ez a tíz nap?

1. A jelen misszió azt mutatta, hogy
annak alapvető útja, első formája a
tanúságtétel.
a) Ezt fejezte ki Félix atya előadása,
amely arra hívta fel figyelmünket, hogy a
betegség, a szenvedés elfogadása és
türelmes elviselése lelki magaslatokra
segítheti az embert. A betegségből nem
csak felgyógyulhat, felépülhet az ember,
de újjá is születhet.
b) Erről beszélt Böjte Csaba dévai
ferences atya, aki a székely emberre
jellemző konoksággal, de mindig a
szeretet erejével építi most már sokadik
gyermek-közösségét. Tevékenysége jól
példázza, ha Krisztus életét adta értünk,
nekünk
is
életünket
kell
adni
testvéreinkért (vö. 1Jn. 3,16).
c) Mihály atya pedig, a délvidéki
vérengzések élő tanújaként, két ferences
vértanú testvérnek a tanúságtételét állította elénk. Segítette ebben a vele készült
film: „Miért fusson az ártatlan?”

Reméljük velünk kapcsolatban is
beigazolódik
Tertullián
egyházatya
mondása: „Sanguis martyrum semen
christianarum.” (A mártírok vére a
keresztények magvetése).
d) Majnek Antal ferences püspök
pedig vele érkezett híveivel együtt
Kárpátalja mély hitéről beszélt. Világi
kísérői meghatottan tanúskodtak ferences
lelkipásztoraik iránti szeretetükről.
2. A tanúságtételt a tanítás, az igehirdetés
követte.
a) A plébánia két állandó diakónusa
hivatásáról, az egyházban betöltött szerepéről tartott előadást. Arra is kitértek,
hogy mi a világiak szerepe az egyházban.
b) A katolikus egyház két csodálatos
kincséről: az Oltáriszentség titkáról és a
Mária-tiszteletről, valamint a Mária-

jelenésekről és azok üzenetéről szólt a
következő előadás.
c) A fiatalok (házasság előtt állók) a
szerelemről, végleges elkötelezettségről,
a szentségi házasságról hallhattak
tartalmas előadást.
3. Ahogy teltek a napok, egyre jobban
átéreztük, hogy a „Számítok rád!”
jelmondat nekünk szól. Személyesen
minket szólít meg Krisztus!
Mindnyájunknak be kell kapcsolódnunk Krisztus missziójába, küldetésébe!
A kereszténység, Krisztus követése
ugyanis aktív bekapcsolódás a misszióba!
Ezt szolgálta a tíz napos „képzés”.
Istennek legyen hála!
Kolos atya

Igeliturgia rend
Október 23., évközi 30. vasárnap: Kiv 22,21-27; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40;
Október 30., évközi 31. vasárnap: Mal 1,14-2,2.8-10; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 23,1-12;
November 6., évközi 32. vasárnap: Bölcs 6,13-17; 1Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13;

Az Imaapostolság novemberi szándékai:
Általános: Hogy a házasságban élők vonzónak találják az oly sok házaspár hétköznapi
életében megmutatkozó házastársi szeretet kimagasló példáit.
Missziós: Hogy a missziós területek főpásztorai mindig felismerjék azt a feladatukat,
hogy elősegítsék papjaik folyamatos képzését.
Elnézést kérünk azoktól, akik észrevették, hogy előző számunkban egy a
Hírharangban már megjelent anyagot tettünk közzé!
(A szerkesztőség)

Ima halottak napján
Mennyei
Atyánk,
hallgasd
meg
jóságosan
imádságunkat, amikor húsvéti hittel valljuk, hogy szent
Fiad a halálból életre támadt. Kérünk, erősítsd bennünk
azt a reménységet, hogy elhunyt híveidnek is megadod
a boldog feltámadást.
Amen.

Templomunk programjai (2005. október 23. – november 6.):
/folytatás/
Misszió 2005. Az elhangzott előadások, prédikációk önköltségi áron megrendelhetők
a plébánia-irodán hangkazettán, audio CD-n, írásban, vagy a misszió teljes hanganyaga (kb. 11 óra) mp3 CD-n. A megrendelt anyagokat két héttel a rendelés leadása után lehet átvenni, de legkorábban november 14-én. Kapható még a Böjte Csaba
atya munkásságáról készült videofilmek többféle változata is. Részletekről a
plébánia-irodán adnak tájékoztatást a nyitvatartási idő alatt.
A Missziós hét visszajelzései alapján sok testvérünk keres lelki vezetőt, gyóntatót.
Ezért bátorítjuk a kedves híveket, hogy akár a meghirdetett gyóntatási időszakon
kívül is – az irodában vagy a portán időpontot egyeztetve – keressék fel az atyákat
lelki beszélgetésre. Híveink segítésére az elkövetkező időszakban a csütörtöki és
szombati Szentségimádásokat a bűnbánat szentségének megéléséért ajánljuk fel.
Plébániánkon fiatal házasoknak indult közösség, kéthetenként szerda este fél 8-tól. A
legközelebbi találkozó november 2-án lesz. Nagyon várunk minden olyan házaspárt, akik az elmúlt 4-5 évben kötöttek házasságot.
Fr. Horváth Achilles plébános atya fogadóórát tart minden kedden délután 16.00
órától 17.30-ig, illetve az irodában vagy a portán egyeztetett időpontokban.
Táncosokat toborzunk a farsangi bálra!
A jövő évi farsangi bál (2006. február 11.) nyitó táncához hívunk és várunk lelkes
táncolni vágyókat, akik vállalják a kb. 12 alkalmat igénylő betanulást.
Az első próba 2005. november 6-án 17.00-tól lesz
a Tamás Alajos Közösségi házban.
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni e-mail lehet: orszagut@ofm.hu

MI ATYÁNK
Ne mondd: „Mi”, ha saját önzésed béklyóiban élsz…
Ne mondd: „Atyánk”, ha nem viselkedsz minden nap, mint gyermek…
Ne mondd: „Aki a mennyekben vagy”, ha minduntalan csak földi dolgokon jár az
eszed…
Ne mondd: „Szenteltessék meg a te neved”, ha nem tiszteled…
Ne mondd: „Jöjjön el a te országod”, ha azt anyagi jólétnek tartod…
Ne mondd: „Legyen meg a te akaratod”, ha nem fogadod el akkor is, amikor
fájdalmas…
Ne mondd: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, ha nem gondolsz
azokra, akik éheznek…
Ne mondd: „Bocsásd meg vétkeinket”, ha nem tudsz megbocsátani testvérednek…
Ne mondd: „Ne vígy minket kísértésbe”, ha továbbra is a bűn útján akarsz járni…
Ne mondd: „Szabadíts meg a gonosztól”, ha nem küzdesz a gonoszság ellen…
Ne mondd: „Amen”, he nem vetted komolyan ennek az imának szavait.
(Ismeretlen szerző)

Templomunk programjai (2005. október 23. – november 6.):
Októberben minden nap rózsafűzért imádkozunk az este 6 órás szentmisék után.
Október 23. vasárnap (ma): Provinciánk és a Tövis utcai templom védőszentjének Kapisztrán Szent Jánosnak az ünnepe. A Tövis utcai templomban a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén a Kapisztrán Kórus P. Tamás Alajos: Kapisztrán miséjét
énekli, és részleteket a Nándorfehérvár 1456 című oratóriumból. Vezényel: Virágh
András
Október 28. péntek Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe.
Október 30. Missziós vasárnap.
! minden szentmisén a missziók javára gyűjtünk, kérjük a testvérek nagylelkű
támogatását!
! A 11 órai szentmisén P. Lukács erdélyi ferences atya gyémántmiséjét ünnepli
(60 éve pap). Mindenkit szeretettel várunk erre az ünnepre.
! 17 órakor a Vox Clara Kamarakórus Luigi Cherubini: Requiemjét adja elő a
templomban, részletek a hirdetőtáblán. Mindenkit szeretettel várunk!
November és december hónapokban minden reggel fél 7 órakor szentmisét mutatunk
be kedves halottainkért. Kérjünk a portán vagy a sekrestyében borítékot és a benne
lévő lapra írjuk fel azok nevét, akikért ezeken a szentmiséken imádkozni akarunk.
A borítékot a sekrestyében, vagy a portán adjuk le.
November 1-től 8-ig, aki a temetőben imádkozik elhunyt szeretteiért, számukra teljes
búcsút nyerhet. Mindenszentek delétől halottak napja éjfélig teljes búcsú nyerhető a
magunk számára itt a templomban. A búcsú elnyerés feltétele: gyónás, szentmise,
szentáldozás és imádság a pápa szándékára: egy Hiszekegy és egy Miatyánk.
November 1. kedd Mindenszentek ünnepe. A 18 órai szentmisében a szentek
közbenjárását kérjük plébániánk élő tagjaiért.
November 2. szerda Halottak napja. A 18 órai szentmise után lesz elhunyt szeretteinkért a közös megemlékező imádság.
November 4. első péntek, Borromeó Szent Károly ünnepe, de. 10 órakor is lesz
szentmise.
November 5. szombat Szent Imre herceg ünnepe. Ezen a napon van Imre atya névnapja, a Jóisten éltesse! Imádkozzunk érte!
November 6. első vasárnap a templomban:
! 15 órakor Verdi: Requiemjét adja elő a Kapisztrán Kórus, a Budapesti Kórus
és a Kodály Zoltán Vegyeskar. Részletek a hirdetőtáblán és a plakáton.
! 17-18 óráig Szentségimádást tartunk.
/Folytatás a belső oldalon!/
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

