„Az Úristen
lelke van rajtam,
mert felkent engem
az Úr, elküldött, hogy
örömhírt vigyek a
szegényeknek, hogy
bekötözzem a megtört
szívűeket.”
(Iz 61,1)

VII. évfolyam 1. szám

Advent 2. vasárnapja

2005. december 4.

Várj!
Köd van és hideg. Csak úgy hemzsegnek az emberek a forgalmas utcán.
Munkából tódulnak hazafelé, útba ejtve a
kisebb- nagyobb üzleteket: mit vegyek
majd karácsonyra ennyi pénzből, ül az
arcokon a tépelődés.
– Csillagszórót, csengettyűt tessék!sikítja a monoton utcazajba egy füles
sapkás árus, aztán egy sziréna folytatja
ugyanazon a hangon, mintha az egészet
karmester irányítaná.
– Pardon, pardon!- mondja egy szövetkabátos férfi az égimeszelő srácnak,
két kezével megfogva a vállát, hogy ki
tudja kerülni. – Ne fogdosson, nézzen a
lába elé – dörmögi a srác, aztán megy is
tovább, de ő sem előre néz, a kirakatokat
bámulja az emberek feje fölött. Megállok.
Itt beszéltem meg találkozót valakivel,
hát, nem volt túl jó ötlet. Elsodornak az
emberek, behúzódom a fal mellé.
– Hányat kell még aludni?- nyafog egy
gyerek az anyja kezét rángatva, amolyan
pirospozsgás óvodásféle.
– Tegnap is ezt kérdezted – feleli az

anyja, csak úgy. Nem lassít a tempón, a
hangja is, mint egy gép.
– de mondd meg!- nyúzza a gyerek, és
keresi a nő tekintetét, hátrahajtja
fejecskéjét, hogy fellásson az arcáig, ,
majd leesik a sapkája. – Mondd meg,
mondd meg!
– Huszonnyolcat- feleli az anyja, és
megigazítja a gyerek sapkáját, pedig oda
se néz. – Sietnünk kell, gyere már!
– Tegnap is ennyit mondtál-, duzzog a
gyerek, aztán egyszer csak visszahúzza
anyja kezét, és majdnem mellettem
megáll. Egy öregembert bámul. Egy
kapualjban kuporgó öregembert.
– Nem fázol bácsi?- kérdi a gyerek, és
kihúzza kezét anyja tenyeréből. Az öreg
elé toppan, leguggol. Az öreg nem szól,
csak ráragyog résnyire nyitott szemeiből
a gyerekre.
– Nem szabad a földre ülni, hideg.
Fáradt vagy? Miért nem mész haza?faggatja a gyerek. Az öreg nem felel. Le
nem veszi a szemét a kis arcról. Nagy,
sötét pokrócban ücsörög, csak a feje

látszik ki belőle. Ki tudja, talán mosolyog
is a szakálla mögött. Aztán alig láthatóan
szétnyílik a pokróc, bütykös, csontos kéz
nyúl ki alóla. Nyúl a gyerek felé, lassan,
tenyerével óvatosan megpaskolja a
gömbölyű arcot.
Az anya elrántja a fiút.
– Nem érünk rá! Köszönj el szépen, és
gyere!- szól a gyerekre.
De az nem mozdul.
– Nézd csak!- mondja hirtelen, és anyja
szatyrába túr. – Vettünk gyertyát. Adventi
koszorúra kell, de nekünk így is marad
három. Meggyújthatod magadnak, majd
felmelegít. Átnyújtja a gyertyát az
öregnek. Az a pokróc alatt kotorász,
zsebéből gyűrött gyufásdobozt vesz elő.
Sercen a szál, fellobban a láng, és
gyorsan fogyni kezd. Aztán mégis átadja
soványka fényét a nagy fehér gyertyának.
A gyerek leguggol, tenyerét az
aprócska tűz köré tartja, melegedik. Az
anyja nem szól, bámulja ő is a fényt.
– Nemsokára megszületik a Kisjézus!súgja az öreg fülébe a gyerek. – Neked is
hoz majd ajándékot, Ő mindenkit szeret.
Csak ki kell várni. Már csak huszonhetet
kell aludni.
A
gyertyafényben
felsejlik
az
öregember arca. Látszik, hogy nevet.

Közelebb inti magához a gyereket, és
kicsi rést nyit a pokrócon. A takaró alatt
egy madár ül, talán valami rigóféle.
Lobban a gyertya lángja, kecmereg a
madár, bukdácsol az öregember ölében.
Furcsán tárogatja az egyik szárnyát.
A kisfiú cirógatja a madarat. – Eltörött
a szárnya- motyogja. – Te melengeted, te
gyógyítod?- kérdi az öregtől. Az csak
mosolyog. Aztán ráejti nagy, erős kezét a
kis sapkás fejre, s rajta felejti. Úgy nézik
egymást mozdulatlanul. Mintha az utca is
csendesebb volna.
– Na, most már tényleg mennünk kell,
mondja a gyerek. – De ha itt leszel,
holnap is erre jövünk. Felpattan, anyjához
fordul, megfogja a kezét, már indulna is.
– Várj!- mondja az anyja. És a
szatyrából előveszi a maradék három
gyertyát. Lehajol, s az öreg ölébe teszi.
Mielőtt kiegyenesedne, tétován megérinti
a koszos takarót. Mintha simogatná.
Lassan bandukolnak, kéz a kézben,
anya és fia. Aztán gyorsabb tempóra
kényszeríti őket a rohanó tömeg.
– Mit is mondtál, hányat kell még
aludni?- kérdi a kisfiú.
Köd van és sötét. Az orránál sem lát
tovább az ember.
Vág Bernadett

Igeliturgia rend
December 4., Advent 2. vasárnapja: Iz 40,1-5.9-11; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
December 11., Advent 3. vasárnapja: Iz 61,1-2a.10-11; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8
December 18., Advent 4. vasárnapja: 2Sám 7,1-5.8b-16; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38

Az Imaapostolság decemberi szándékai:
Általános: A 2006. évben megújult erővel hangozzék fel az evangéliumi üzenet
meghirdetése: „Üdvözítő született nekünk, aki az Úr Krisztus”!
Missziós: Az egyházmegyés papok fogadják el a mindig időszerű hívást a Fidei
Donum (hit átadása) missziós szolgálatra.

NÉGY ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS (3.-4.)
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.

III. Vasárnap
APA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉNEK: Harmatozzatok...
ELMÉLKEDÉS. Advent 3. vasárnapján meggyújtjuk a
harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi
családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket,
dacos, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat is
láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek
lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával,
hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten
bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó
szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a
szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk.
Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek, az
Úrban mindig, újra mondom, örüljetek! Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr
közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben
terjesszétek kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,4-6)
IMA: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket
elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság
törvényére.
APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉS: egy adventi ének.
IV. Vasárnap
APA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉNEK: Harmatozzatok...
ELMÉLKEDÉS: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust.
Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet tiszta a mi
karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi
szívünkben.
Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a
kevélység, a nagyravágyás sötétsége?
IMA: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a
föld és teremje a Szabadítót".
APA: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz,
add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövendő bírót is
szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.
APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉS: egy adventi, esetleg már karácsonyi ének.

Templomunk programjai (2005. december 4. – december 18.):
December 4., (ma) elsővasárnap
!

17 órától Szentségimádás lesz a templomban.

!

A 18 órai szentmise keretében Böjte Csaba ferences atya szentbeszéde zárja
le az adventi lelkigyakorlatot. Minden kedves hívőt szeretettel várunk!
December 4-én (ma) 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.
Elkészültek a hanganyagok a Missziós hét előadásairól. Ezeket kazettán vagy CD-n
lehet megrendelni a plébánia irodájában.
Böjte Csaba atya Misszión elhangzott előadásáról videofelvétel kapható az irodában.
December hónapban is 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.
Advent hétköznapjain minden reggel ½ 7-kor rorate szentmisét tartunk. Advent a
bűnbánat-tartás ideje, szeretettel várjuk a gyónási időpontokban a kedves híveket,
kérjük szentgyónásaikat ne hagyják a Karácsony előtti utolsó pillanatokra!
Azok a párok, akik 2006-ban szeretnének összeházasodni, a februárban kezdődő
jegyesoktatásra a plébániairodában jelentkezhetnek.
December 6., kedd Szent Miklós püspök ünnepe, egyben Miklós atya névnapja is,
imádkozzunk érte.
December 8., csütörtök Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe.
December 13., kedd Szent Lúcia szűz és vértanú ünnepe.
December 14., szerda Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító ünnepe.

Előzetes hirdetés:
December 20-án, kedden a Szent Angéla Iskola énekkara énekel a 18 órai szentmisén, majd azt követően karácsonyi koncertet adnak a templomban, az iskola
alapításának 11. és jelen helyen való működésének 10. évfordulója alkalmából.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a szép alkalomra (is)!
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

