„Mert így szól az Úr Isten:
Íme, én magam keresem fel
juhaimat és viselem
gondjukat. Kihozom őket a
népek közül, és összegyűjtöm
őket az országokból; a saját
országukba viszem, és Izrael
hegyein legeltetem őket a
patakok mentén és az ország
minden lakott helyén.”
(Ez 34,11.13)

VI. évfolyam 24. szám

Krisztus Király vasárnapja

2005. november 20.

Az Eucharisztia éve XVIII.
Az Eucharisztikus év záradékaként
álljon itt számunkra Pió atya szentáldozás
utáni imája:
Maradj velem, Uram, hogy el ne
feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen
elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge
vagyok, szükségem van erődre, hogy
annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az
én életem – nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az
én világosságom – nélküled sötétségben
járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam
hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon
akarlak szeretni és mindig veled akarok
lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod,
hogy hűséges legyek hozzád. Maradj
velem, Jézus, mert bármilyen szegény is

lelkem, azt kívánom, számodra a vigasz
helye és a szeretet fészke legyen.
Maradj velem, Jézus, mert már késő
van és a nap lenyugvóban: múlik az élet,
közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne
hagyjon.
Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a
számkivetésnek ezen éjszakáján.
Maradj velem, Jézus, mert az élet és a
veszedelmek éjszakájában szükségem van
Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a
tanítványok a kenyértöréskor: az eukarisztikus egyesülés legyen világosság,
mely megtart engem; legyen egyetlen
boldogsága szívemnek.
Maradj velem, Uram, mert amikor jön
a halál, akkor is veled egyesülve akarok
lenni, ha nem is a szentáldozás által,
legalább a kegyelem, a szeretet által.
Maradj velem, Jézus, nem kérem
isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok

rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges
jelenlétedet.
Maradj velem, Uram, Téged kereslek,
a Te lelkedet, a Te szeretetedet, a Te
irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek
Téged és nem kérek más jutalmat, mint a

szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged
egész szívemmel itt a földön, hogy
tökéletesebben tovább szerethesselek az
örökkévalóságban. Amen.
– Vége –
Kolos atya

Igeliturgia rend
Nov. 20., Krisztus Király vasárnapja: Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-26a; Mt 25,31-46
November 27., Advent 1. vasárnapja: Iz 63,16b-64,8; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
December 4., Advent 2. vasárnapja: Iz 40,1-5.9-11; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8

Humor:
Láb-zűrök
A ferences barát elmegy az orvoshoz, mert nagyon fájlalja a bal lábát. A vizsgálat után
a doktor kijelenti:
– A fájdalmat a reuma okozza, a reuma pedig az öregség következménye.
– Furcsa – válaszol a jó kedélyű szerzetes –, hiszen a jobb lábam teljesen egyidős a bal
lábammal, és az mégse fáj!
A szegénység mesterei
A nagyon szegény ferences kolostorban télvíz idején:
– Fázol? – kérdezi az egyik novícius a társától.
– Nagyon!
– Akkor állj be a sarokba, ott ilyenkor is kilencven fok van…

Kértem Istent…
Kértem Istent, vegye el a gőgömet, de Ő azt felelte:
Nem az Ő dolga, hogy elvegye, az én dolgom, hogy feladjam.
Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, de Ő azt felelte:
A lelke egészséges, a többi ideiglenes.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet, de Ő azt felelte:
A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak kiérdemelhető.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, de Ő azt felelte:
Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll.
Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, de Ő azt felelte:
A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz hozzám.
Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, de Ő azt felelte:
Növekednem egyedül kell, Ő majd megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek.
Kértem Istent, segítsen, hogy úgy szeressem az embereket,
ahogyan Ő szeret engem, és ekkor Ő azt mondta:
No, végre egy jó gondolat!

NÉGY ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS (1-2)
KERESZTÉNY CSALÁDOK SZÁMÁRA
A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú
körül összejött a család, minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap eggyel több gyertya fénye
világítson. Az imádságot az édesapa vezeti, az elmélkedést az édesanya, vagy valamelyik nagyobb
gyermek olvassa fel jól érthetően.

I. Vasárnap
APA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉNEK: Harmatozzatok...
ELMÉLKEDÉS: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény
reménysugarat, amely több évszázadon át az ószövetség
sötétségében pislákolt. „Ujjongj és örvendj Sion leánya,
Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned
lakom, – mondja az Úr.” (Zak 2,14) Magunkon
tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül.
Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik.
Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének
reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.
Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!
Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a
Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi
embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni,
amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!
AZ ÉDESAPA vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő imát mondja el: Ó szent
Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg
azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.
APA: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉSÜL: Ébredj ember mély álmodból…, vagy egy más ismert adventi ének.

II. Vasárnap
APA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉNEK: Harmatozzatok...
ELMÉLKEDÉS: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik
fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az ószövetség várakozása lezárult.
Várjuk Krisztus második eljövetelét.
Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta
nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e
a Tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! – Boldog, akit készen talál, amikor
megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Életünkben jelen van a
rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a
kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz!
IMA: Ó népek Királya, vágya és szegletköve, ki az ellentéteket összeegyezteted, jöjj el
és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.
APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉS: egy adventi ének.

Templomunk programjai (2005. november 20. – december 4.):
November 20-án, vasárnap (ma) 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. Legyetek nagylelkűek!
! 16.30 órakor a Váci Vox Humana Kórus és Nagy László Adrián ad
hangversenyt templomunkban, vezényel Lógó Tibor. A műsort vezeti és a
műveket ismerteti: Czigány György. Mindenkit szeretettel várunk!
! A Krisztus Király felajánló imát a 18 órai szentmise végén imádkozzuk el.
Elkészültek a hanganyagok a Missziós hét előadásairól. Ezeket kazettán vagy CD-n
lehet megrendelni a plébánia irodájában.
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 27-én Advent első vasárnapján elkezdődik az új egyházi év.
! Advent hétköznapjain minden reggel ½ 7-kor rorate szentmisét tartunk.
! délelőtt kézműves karácsonyi vásárt tartanak kárpátaljai görög katolikus
hitoktatók a plébánia folyosóján. A befolyt összegből a kárpátaljai gyerekek
kirándulásait fedezik.
November 29., kedd a Ferences Rend összes szentjeinek ünnepe.
November 30., szerda Szent András apostol ünnepe, András atya névnapja. Imádkozzunk érte!
December 2., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is tartunk szentmisét.
December 2-án, 3-án és 4-én 18 órakor adventi lelkigyakorlatos szentmisék lesznek,
P. Kálmán Peregrin ferences atya vezetésével. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
December 3., szombat Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe.
! du. ½ 5-től ½ 6-ig Mikulás ünnepséget tartunk a templomban, melyre

minden gyermeket szeretettel hívunk és várunk!
December 4., elsővasárnap, 17 órától Szentségimádás lesz a templomban.
December 4-én (és december 18-án), vasárnap 9-14 óráig

kézi készítésű kerámia és karácsonyfadísz vásár
(bögrék, mécsesek, kaspók, vázák, angyalkák, hóemberek, stb.) lesz a plébánia
földszinti folyosóján. A vásárlással egy négy gyermekes családot támogattok, ahol
a keramikus édesanya egyedül neveli gyermekeit.
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

