„Vegyétek hát el tőle a
talentumot és adjátok annak,
akinek tíz talentuma van.
Mert mindannak, akinek van,
még adnak és bővelkedni fog.
Attól pedig, akinek nincs, még
azt is elveszik, amije van.”
(Mt 25,28-29)

VI. évfolyam 23. szám

Évközi 32. vasárnap

2005. november 6.

Missziós hét után
Teréz Anya nővéreinél, a Szeretet
Misszionáriusai közösségeinek minden kápolnájában középen, a feszület
mellett ezt a mondatot olvashatjuk:
Szomjazom! Szent János apostol
evangéliumában a kereszten lévő
Jézus így szól: „Szomjazom.”
Ez a szomjazás Jézusnál nem
csupán fizikai, hanem sokkal inkább
lelki szomjazás: szomjazom rád!
Még inkább: szomjazom érted!
Október 4-én, Assisi Szent Ferenc
ünnepén fejeződött be plébániánkon a
missziós hét, amely erre a gondolatra
épült: szomjazom rád, szomjazom
érted! Hogy azok számára is, akik
még nem hívőként jöttek el közénk,
érthető legyen a jézusi szó – szomjazom rád, szomjazom érted –,
„lefordítottuk” erre a mondatra:
Számítok rád!

Eltelt a missziós hét.
Mit adott, mit segített neked?

Vagy csak egy megtörtént esemény,
amelyre jó visszaemlékezni, de
semmi több? Belül mi változott?
Kevésbé
szomjazik
Jézus?
Csillapítottuk-e és folyamatosan
csillapítjuk-e szomját? A te számodra
Jézus fontossá vált-e? „Örömödet az
Úrban keresd!” – mondja a
zsoltáros, azóta jobban keresed?
Szomjazom rád! Szomjazom
érted! Számítok rád! De kérdésként
magunknak is feltehetjük: „Számítasz nekem, Jézus? Ha már te
mindig, továbbra is ennyire számítasz
rám, hogy semmi, még az életed sem
volt drága értem!?”
Nincs mindig missziós hét, nem is
lehet, hiszen az nem cél, hanem
eszköz, ugyanúgy, mint a keresztség,
a szentgyónás vagy bármely más
szentség, melynek erejéből megújulva mehetek tovább. Pontosan azért
volt ez a hét, hogy megújítson, hogy

felrázzon, hogy saját lábunkra állítson. És ahogy az előző Hírharangban
Kolos atya írta: egymás felé is
vezessen az úton, hogy most már
együtt, egymásra sokkal jobban
figyelve menjünk tovább!
De hogyan tovább? Hogy ne csak
azt mondjuk, jobb leszek, többet
imádkozom, jobban figyelek a
másikra! Ehhez szükséges a konkrét
elhatározás mind egyénenként, mind
közösen!
Ezért fogalmazódtak meg a
missziót kiértékelve a következő
közös elhatározások, melyeket jó, ha
ki-ki a szívében elrejtve egyénileg
hordoz és meg is tesz:
• Minden hétköznap az esti 6
órás szentmise után, kb. ½ 7-től a ½
8-as szentmise kezdetéig CSÖNDES
SZENTSÉGIMÁDÁS lesz.

• Az imából fakadóan a figyelem a mellettünk lévőre, főleg a
szegényekre irányul. A karitászcsoport új tagokat, segítőket keres.
(Lásd a másik oldalon lent.)
• És figyelem arra, aki olyan,
mint én: a vasárnap 10 órás, családoknak tartott és a vasárnap esti ½ 8as, fiataloknak tartott szentmise után
kis teázásra és közös beszélgetésre
hívunk mindenkit a kolostor kertjébe,
illetve a templom elé.
• Adventi programjainkból a
december 16-18-ig tartó lelkigyakorlatot ajánljuk.
Bízunk abban, hogy akár ezek, akár
kinek-kinek a saját, egyéni elhatározása megújulásra visz minket Isten
és embertársaink iránti szeretetünkben.
Achilles atya

A Missziós Hét alkalmával többen is jelezték a kedves hívek közül, hogy
lelkivezetőre van szükségük. Ezért arra kérünk benneteket, hogy a
szentmiséken vagy a gyóntatások alkalmával szimpatikusnak talált atyát
bátran keressétek fel, és kérjetek időpontot egy ismerkedő beszélgetéshez.
Ha valaki mégis bizonytalan a lelkivezető kiválasztásában, segítséget kérhet
Achilles atyától is.

Igeliturgia rend
November 6., évközi 32. vasárnap: Bölcs 6,12-16; 1Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
November 13., évközi 33. vasárnap: Péld 31,10-31; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-15.19-30
Nov. 20., Krisztus Király vasárnapja: Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-26a; Mt 25,31-46;
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-mailen lehet: orszagut@ofm.hu

ORSZÁGÚTI FERENCES IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY
Kedves testvérek!
Ismét eltelt egy év, s bár igazán új
dolgot csak egyet tudunk felsorolni,
amihez segítségeteket, támogatásotokat
kérjük, azért a „régiekkel” is hozzátok
fordulunk. A Hírharang megjelentetésén és a közösségépítéssel, neveléssel,
kultúrával kapcsolatos események
támogatásán túl György atya halálával
az Alapítvány feladata lett az ő zenei
gyűjteményének
gondozása
és
„használhatóvá tétele” is.
Mint ahogyan azt már többször is
írtuk nem csak anyagi támogatást
kérünk. Várunk mindenfajta felajánlást, segítséget a Hírharanggal
kapcsolatban (versek; cikkek; képek;
rövid írások „rólunk”, a plébániáról;
vélemények /pl.: a misszióról, egyéb
eseményekről/; egyéb ötletek; kérések,

stb.), a farsangi bállal kapcsolatban
(ötlet; effektív segítség, szolgálat, stb.),
és bármi mással kapcsolatban, ami a
plébánia életét, közösségét előreviszi,
építi.
Amennyiben anyagilag is tudjátok
támogatni Alapítványunkat, azt a
mellékelt csekken tehetitek meg. Ezzel
kapcsolatban kérjük, hogy a csekket
nyomtatott nagy betűkkel töltsétek ki,
és a közlemény rovatba írjátok be
adóazonosító jeleteket, hogy az
igazolás megküldése ne okozzon külön
problémát.
Végül ismételten szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki eddig segített,
támogatott minket (munkával, adománnyal, 1 %-kal). Isten fizesse meg!
az Alapítvány Kuratóriuma

Humor: A főnök benyit az egyik irodába:
- Kovács úr! Már megint el van maradva a munkával?!
- Miért?
- Három hete küldtem egy e-mailt, hogy ki van rúgva!

SEGÍTENE?
A Plébánia karitász csoportja keresi azokat, akik szívesen segítenének rászoruló
testvéreinknek az alább felsorolt dolgokban:
•
•
•
•
•

rászorulók látogatása, beszélgetés
beteggondozás
ügyintézés, bevásárlás, takarítás, tüzelő bekészítése
szentmisére, orvoshoz kísérés, esetleg autóval
gyermekfelügyelet esetenként vagy rendszeresen

NÉV: ………………………………………………………………………….
CÍM: …………………………………………………………………………..
TELEFONSZÁM: ……………… E-MAIL CÍM: …………………………..
Miben segítene: ……………………………………………………………….
/Kérjük a porta ablak melletti postaládába bedobni, vagy az irodán leadni!/

Templomunk programjai (2005. november 6. – november 20.):
November 6. első vasárnap (ma) a templomban:
! 15 órakor Verdi: Requiemjét adja elő a Kapisztrán Kórus, a Budapesti Kórus
és a Kodály Zoltán Vegyeskar. Részletek a hirdetőtáblán és a plakátokon.
! 17-18 óráig Szentségimádást tartunk.
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 7-től, hétfőtől kezdődően csendes Szentségimádást tartunk minden
hétköznap az este 6-os mise után, a ½ 8-as szentmise kezdetéig. Emellett a
csütörtök és szombat esti Szentségimádások továbbra is folytatódnak.
November 10., csütörtök Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító ünnepe.
November 11., péntek Tours-i Szent Márton ünnepe.
November 12.-én, szombaton:
! Lelkipásztori konferenciára várunk minden kedves érdeklődőt 9 órától (17
óráig) a Szent Angéla iskolába.
! 17 órakor Pax Hungarica „összes rendek requiemje” (szentmise a magyarországi szerzetesrendek iskoláinak elhunyt tanáraiért és diákjaiért) templomunkban.
November 13-án, vasárnap jótékonysági játék- és ajándékvásár lesz a ferences óvoda
céljaira Pasaréten, a Szilfa utcai Kájoni János Házban. Kérünk benneteket, hogy
akinek feleslegessé vált, de még jó állapotban lévő játékai vannak, juttassa el azokat
az óvodába a Szilfa u. 4. címre november 7. és 11. között, 8-16 óráig. A Mikulás és
karácsonyi ünnepekre gondolva szeretettel várunk minden érdeklődőt!
November 14-én, hétfőn 18 órakor a Ferences Esték keretében Dr. Deák Hedvig OP:
A ferences és a domonkos lelkiség hasonlóságai és különbségei címmel tart
előadást a Tamás Alajos Házban. Mindenkit szeretettel várunk!
November 19., szombat Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
! 11 órakor a Pasaréti templomban diakónussá szentelik Benedek, Csongor és
Xavér testvérünket. Imádkozzunk értük, hogy hivatásukban, Isten kegyelméből
hűségesek legyenek!
November 20-án, vasárnap Krisztus Király ünnepe:
! Minden szentmisén a Karitász javára gyűjtünk, Árpádházi Szent Erzsébet, a
szegények védőszentjének ünnepéhez kapcsolódva. Az adományok 40%-át saját
plébániánk szegényeire fordítjuk. Kérjük a testvérek nagylelkű segítségét
szegényeink javára.
! 16.30 órakor a Váci Vox Humana Kórus és Nagy László Adrián ad
hangversenyt templomunkban. Mindenkit szeretettel 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

