„Mária erre így szólt:
»Íme az Úr
szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd
szerint. «
(Lk 1,38)

VII. évfolyam 2. szám

Advent 4. vasárnapja

2005. december 18.

Elmélkedés a greccioi karácsonyról /részlet/
Karácsonykor szívből kívánjuk egymásnak, hogy ez az ünnep a jelen minden
zaklatottsága közepette egy kis eszmélődésre és örömre hangoljon, és arra indítson bennünket, hogy egy kicsit odaboruljunk a mi Istenünk jósága elé, és ebből új
bátorságot nyerjünk a továbbhaladáshoz.
Az a különös, emberi melegséggel teli
érzület, mely karácsonykor annyira
meghat bennünket, hogy ez az ünnep a
keresztények szívében a húsvétot messze
túlszárnyalta, tulajdonképpen csak a középkorban alakult ki. Assisi Ferenc volt
az, aki az ember Jézus, az Emmánuel
iránti mélységes szeretetével segített ezt
az új érzést felszínre hozni. Első életrajzírója, Celanói Tamás mondja el második
életleírásában a következőket: „A gyermek Jézus születését minden más ünnepnél örvendezőbb lélekkel ülte meg; azt
szokta mondani, hogy ez az ünnepek ünnepe, melyen a kisdeddé lett Isten emberi
emlőkön csüggött. Gondolatban mohó
vággyal simogatta végig a maga elé képzelt gyermeki tagokat, és a Kisded iránti

részvét, mely mélyen beleszántott lelkébe,
arra késztette, hogy gyermek módjára
édes szavakat gügyögjön. Jézus neve
olyan volt szájában, mint a lépesméz.”
Ilyen érzés hatotta át azután a híres
greccioi karácsony megünneplését, melyre szentföldi útja és a római Santa Maria
Maggiore templom jászlánál tett látogatása indíthatta őt: a közelség, a valóság
vágya, az az óhaja, hogy Betlehemet
teljes jelenvalóságában tapasztalhassa
meg, a gyermek Jézus születése feletti
öröm közvetlen élménye lehessen, és azt
összes barátaival megoszthassa.
Erről a jászolnál töltött éjszakáról Celanói Tamás az első életrajzban beszél az
olvasó számára megható módon, amivel
ugyanakkor döntően hozzájárult ahhoz,
hogy a legszebb karácsonyi szokás – a
jászol megjelenítése – kialakulhasson.
Ezért joggal mondhatjuk, hogy a greccioi
éjszaka a karácsony ünnepét egészen új
ajándékként adta a kereszténységnek.
Ezáltal annak sajátos üzenete, különös
bensősége és emberiessége Istenünk

emberszeretetét közölte a lelkekkel és a
hitnek új dimenziót adott. A feltámadás
ünnepe a figyelmet Isten hatalmára irányította, mely legyőzi a halált, és az
eljövendő világ várására tanít bennünket.
Most azonban Isten „védtelen” szeretete,
alázata és jósaga vált láthatóvá, amely
kiszolgáltatja nekünk magát ebben a
világban, és benne az élet és a szeretet új
módjára akar bennünket megtanítani.
Talán nem lesz haszontalan itt még egy
kicsit elidőzni és feltenni a kérdést: Hol is
van tulajdonképpen ez a Greccio, amely
ily módon a hit története számára egészen
különös jelentőséget nyert? Ez egy kis
helység a Rieti-völgyben, Umbriában,
Rómától nem túl messze észak-keletre.
Tavak és hegyek adják a táj különös varázsát és csendes szépségét, amely mindmáig megigéz bennünket, főleg mivel a
turizmus zajlása alig érinti. A 638 méter
magasan fekvő greccioi kolostor valamit
megőrzött a kezdeti idők egyszerűségéből. Szerény maradt, mint a hegy lábánál
elterülő falucska. A kolostort erdő veszi
körül ugyanúgy, mint a Poverello idejében és szemlélődő elidőzésre csábítja a
látogatót. Celanói Tamás azt mondja erről, hogy Ferenc különösképpen szerette
e falu lakóit szegénységük és egyszerűségük miatt. Gyakran jött el ide, hogy kipihenje magát. Vonzotta őt, a rendkívüli
szegénységet, és magányt jelentő cella is,
melyben zavartalanul a mennyei dolgok
szemlélésének adhatta át magát. Igen, a
szegénység, az egyszerűség, az emberek
hallgatása és a teremtett dolgok beszéde
volt bizonyára Assisi szentje számára az

ehhez a helyhez kapcsolódó benyomások
forrása. Így lehetett ez az ő Betlehemévé
és írhatta be Betlehem titkát a lelkek
földrajzába.
A gyermek Jézusban Isten szeretetének
védtelensége a leginkább nyilvánvaló:
Isten fegyvertelenül jön, mert Ő nem kívülről akar meghódítani, hanem belülről
megnyerni, belülről megváltoztatni. Ha
az embert, a nagyképűségét, hatalmaskodását, kapzsiságát valami le tudja győzni,
akkor az a gyermek védtelensége. Ezt
vette magára Isten, hogy legyőzzön, és
önmagunkhoz
vezessen
bennünket.
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Jézus
Krisztus a legfőbb méltóságot viseli: Ő a
Fiú, Isten Fia. Az Isteni méltóságot egy
olyan szó jelöli, melyet Jézus, mint örök
gyermek
igazol.
Gyermek
volta
egyedülálló módon felel meg istenségének, mely a „Fiú” istensége. Gyermeksége ezért útmutatás arra nézve, hogy
hogyan juthatunk el Istenhez és válhatunk
istenivé. Ebből érthető figyelmeztetése:
„Ha meg nem változtok, és olyanok nem
lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a
mennyek országába” (Mt 18,3).
Aki a karácsony titkát nem értette meg,
az a kereszténység lényegét nem értette
meg. Aki ezt nem tette magáévá, az nem
mehet be a mennyek országába. – Hát ez
az, amire Ferenc korának és minden azt
követő kornak a keresztényeit figyelmeztetni akarta.
(a teljes elmélkedés megtalálható a
www.ofm.hu/XVIB_Greccio.pdf címen)
XVI. Benedek pápa

Igeliturgia rend
December 18., Advent 4. vasárnapja: 2Sám 7,1-5.8b-16; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
December 25., Urunk születése (Karácsony): Iz 52,7-10; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
December 26. Szent István első vértanú: ApCsel 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22
Január 1. Szűz Mária, Isten Anyja (Újév): Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Karácsony esti közös, családi imádság
I

Miután a család összegyűlt, meggyújtják az adventi koszorú 4 gyertyáját és éneklik:
Harmatozzatok… Majd a család az adventi koszorúval a karácsonyfa köré gyűlik. A
családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács
2,1-20 (rövidebb változat: Lk 2,1-7), esetleg rövid tanítást, buzdítást mond a karácsonyról,
Jézusról, az ajándékról. Ének: Dicsőség, mennyben az Istennek…
II
Gyertyagyújtás – a 10 könyörgést a családtagok olvashatják.
Családfő: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk
és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:
1.
Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy
egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az
üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass
meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2.
A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi
testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz aki
benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass
meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3.
A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten,
hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd
Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk!
(meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4.
A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e
világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a
mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5.
Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai
éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Hogy Istennek mindig hűséges gyermekei
maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg
minket!
6.
A hatodik gyertyát gyújtsuk meg XVI. Benedek pápánkért, Péter püspökünkért és minden
elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a
mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
7.
A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba
hívott meg minket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő
rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és
jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a
mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
8.
A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a
protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg
nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
9.
A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken
át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő
testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja
a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
10.
A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik
asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian
asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy
megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk,
segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. Ének: Pásztorok, pásztorok…, Istengyermek...

Templomunk programjai (2005. december 18. – 2006. január 1.):
December 18-án, vasárnap (ma) 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.
December 18., vasárnap (ma) a Karitász szervezésében sapkát, sálat és kesztyűt
gyűjtünk a rászorulóknak. Az adományokat minden szentmise után a portán vagy
a sekrestyében adhatják le a kedves hívők. Segítségeteket előre is köszönjük!
Advent hétköznapjain minden reggel ½ 7-kor rorate szentmisét tartunk.
A gyóntatás rendje karácsonyig: Vasárnap: 7.15-13 és 17-20.30 óra között;
Hétfőtől péntekig: 7.15-12 és 17-20 óra között.
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 működésének 10. évfordulója alkalmából. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk erre a szép alkalomra!

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt és
boldog, kegyelmekben gazdag új esztendőt kíván:
Achilles atya és a szerkesztőség!
December 23-án, pénteken 10 órától a betlehemállításra és a karácsonyi
templomtakarításra várjuk híveinket. Aki teheti, kérjük jöjjön el segíteni!
December 24-én, szombaton:
! 15 órakor karácsonyi betlehemes lesz a gyerekeknek.
! 18 órakor Vigília mise.
! 24 órakor éjféli mise.
December 26., hétfő Szent István első vértanú ünnepe, templomunk búcsúnapja.
Az ünnepi búcsú misét 11 órakor Lambert Zoltán városmajori plébános atya
mutatja be. Mindenkit nagy szeretettel várunk közös ünneplésre.
December 28., szerda aprószentek ünnepe. 18.30 órától szentségimádás, majd 19.30kor szentmise lesz az abortusz áldozataiért.
December 31-én, szombaton Szent Szilveszter napján 18 órakor lesz a hálaadás.
Január 1., vasárnap Szűz Mária, Isten anyja ünnepe. A 10 órai szentmise végén
családáldás lesz. (A félnyolcas szentmisén január 8-án lesz családáldás!)
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

