„Mert ha hirdetem
az evangéliumot,
nincs miért dicsekednem,
hiszen kényszer alatt
vagyok.
Jaj nekem ugyanis,
ha nem hirdetem
az evangéliumot!”
(1Kor 9,16)

VII. évfolyam 5. szám

Évközi 4. vasárnap
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Az ima olyan, mint egy híd…
Az ima olyan, mint egy híd. A folyó
egyik partján Isten áll, létezik, ez az Ő
világa. A másik oldalon vagyok én, ez az
emberiség világa. Az ima az a híd, ami
által ezen a folyón át lehet kelni, Őhozzá
lehet jutni, és az Ő világában lehet élni.
Mit jelent az, hogy Isten világában
élek? Szent Pál azt írja: „Aki az Úrral
egyesül, egy lélek vele.” (1Kor 6,17).
Isten világában létezni annyit jelent, hogy
eggyé válok vele, az Ő gondolatában, akaratában, az akaratáért élek, és az Ő világából, már a folyó túlpartjáról szemlélem
ezt a világot, az emberiség világát. Így
láthatom tisztán, hogy mi is az én létemnek és az emberiség létének igazi értelme,
Isten miért is teremtett meg bennünket.
Hogyan tehetem ezt meg? Gyakran
mondjuk: „elkalandoztam az imában,
gondolataim szanaszét vannak”. Az egyik
lehetőség, hogy átérjek a túlpartra,
Loyolai Szent Ignác szava: „Gondold
meg, hol leszel száz év múlva!” Így a
fontosnak tűnő tervek, gondolatok más
színben jönnek már az ima elején elő

tudatunkban, és azonnal tudhatjuk, hogy
az istenkapcsolat és az Ő akaratának
keresése a legfontosabb.
Mit jelentett Jézusnak az, hogy Isten
világában él? Hogyan imádkozott Ő,
hogyan vált eggyé az Atyával? Lukács
evangéliumában olvashatunk egy részletet
erről: „Történt egyszer, hogy Jézus valahol éppen imádkozott, és amint befejezte,
tanítványai közül az egyik azt mondta neki: „Uram! Taníts meg minket imádkozni.” (Lk 11,1). Miért is kérik meg? Amiért
mi is, mert néha igen nehéz. Biztosan kérdés a számunkra is, hogyan kezdjem el,
hogyan folytassam, mit tegyek, ha nem
megy. De azért is kérik meg, mert a tanítványok valamit látnak Jézus arcán, méghozzá azt, hogy ragyog, fénylik ez az arc,
más, mint annak előtte volt. Kimondatlanul is jelzik Jézusnak, hogy ők is így szeretnének ragyogni, örömben fürdeni.
„Uram, taníts meg minket imádkozni!”
Miért is lángol ez az arc egy ima után?
Mi a különbség Jézus imája és az
apostolok, vagy sokszor a mi imánk

között? Az Ószövetségben, a Kivonulás
könyvében találunk egy részt, ahol Mózes
fölmegy a Sínai hegyre találkozni az élő
Istennel. Negyven napig van fenn a hegyen, és amikor lejön, akkor azt írja róla a
Szentírás: „Ragyogott az arca, mert Istennel beszélt.” Jézusnak azért ragyogott az
arca, mert az Élő – ha tetszik a Feltámadott, azaz az újra élő, élővé lett – Istennel,
az Atyával találkozott. Jézusnál vagy Mózesnél az ima nemcsak egy megtett dolog,
egy kötelezettség, hanem az élő Istennel
való találkozás. Az élő, a feltámadt Istennel való találkozásra meg vagyunk hívva,

hogy Belőle aztán bennünk is élet fakadjon, a mi arcunk is ragyogjon. Nem lehetetlen vállalkozás ez! Egy fiatalember mesélte, hogy évekkel ezelőtt Taizében járt.
Betérdelt az egyik kis kápolnába és imádkozott. Néhány percre rá megjelentek az
ottani szerzetesek, szentmisét mutattak be.
A mise után a közösség vezetője, Roger
testvér az ott jelenlévők felé fordult,
mindegyikre rátette a kezét és imádkozott
értük. Az arca pedig ragyogott, fénylett,
ahogy a fiatalember mondta, mert
találkozott a szentmisében Jézussal.
Achilles atya (folytatjuk)

Megújuló Kapisztrán kórus
A Kapisztrán kórus szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik szívesen
szolgálnák hangjukkal a templomi liturgiát. Jelentkezni keddenként a Tamás Alajos
Házban (II. Rómer Flóris u. 4.) 19-21 óra között a kóruspróbák alkalmával, vagy a
plébánia irodán lehet.

1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%!
Az „Első 1%”-nál figyelmetekbe ajánljuk a következő alapítványokat:
• Plébániánk esetében:
Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány
adószám: 18091681-1-41
• Szentendrei Ferences Gimnázium esetében:
„Pro Schola F. S.” Alapítvány
adószám: 19180306-1-13
• Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium esetében:
Szent Mihály Alapítvány
adószám: 18601929-1-11
• Szent Angéla Katolikus Iskola esetében:
Szent Angéla Alapítvány
adószám: 18044311-1-41
• Zenei alapítványunk:
Páter Tamás Alajos Alapítvány
adószám: 18075216-1-41
A „Második 1%”-nál a kedvezményezett technikai száma és neve:
0011
Magyar Katolikus Egyház
Ne felejtsétek a rendelkezést betenni (munkáltatói adóbevallás esetén betetetni) az
adóbevallás mellé, akkor is, ha ez csak kisebb összeget jelent – a tanúságtételünk
legalább ennyire fontos!
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A megszentelt élet napja (február 2.) – A szerzetesség
„A szó, amelyet kimondtam
örökfogadalmamban, az utolsó szó,
amelyet magamról mondtam ezen a
földön.” (Barsi Balázs)
A szerzetesség radikális Krisztuskövetés.
Célja: az elrejtettség, elajándékozottság, a
társas lét, a testvériség értékeinek kiaknázása. P. Barsi Balázs így vall a szerzetesről:
„A szerzetesség prófétai legyen, vagy
ne is legyen! Miért vettük be azt a fejünkbe, hogy sok szerzetesnek kell lenni?
Nem kell! Ezen a ponton nem engedhetjük meg a középszerűséget! A szerzetes
ne legyen középszerű! Leehet, hogy botladozó ember, de az életstílusa nem lehet
világias, csak istenes, prófétai! Nincs
szükség az átlag napirend, ill. rendetlenség szerint tébláboló szerzetesekre, akik
különféle társulatokba, evilági pártokba,
szervezetekbe lépnek be! A szerzetes
sehová ne lépjen be! Legyen abszolút
szabad! Olyan, mint a falu bolondja, aki
kimondhatja a hazugság világában az
igazságot: a megfeszített Krisztust! A
szerzetesek legyenek olyanok, mint a
gyermekek, vagy ne is legyenek! Honnét
az a megszállott buzgalom, hogy növeljék
a szerzetesek számát? Minek? Majd
elvégzik azt a feladatot mások! Nekünk
nem feladatokat kell elvégezni, hanem

ragyogni kell! Jelnek kell lennünk!”
A fenti és a következő idézet egyaránt
elénk tárja, hogy a papságra, szerzetességre csak az gondolhat komolyan, aki
fölszámolta önmagában a középszerűség
lehetőségét, s nem dédelget magában hiú
ábrándokat az áldozathozatal nélküli
„megúszásról”. Sajnos mégis vannak
olyan „szerencsejátékosok”, akik romantikus kalandnak vélik egy kolostorban,
egyházi szolgálatban megélni a világias
életformát. Pedig az csak a világban
képzelhető el, vagy még ott sem.
De nagy kár félszívvel jelentkezni oda,
ahol a megmutatkozó hiány nem csak
botrány, hanem azonnal vissza is hullik a
szűkkeblű testvér fejére, s elsősorban
neki, önmagának lesz elviselhetetlen kín a
szent és a profán összeütközése. Olyan
körülmények közé helyezte magát, ahol
minden azzal szembesíti, ha csak
töredéket hajlandó adni, az kevés. Míg, ha
ugyanennyit nyújtana a világban, ott
lehet, hogy pozitív visszajelzéseket kapna,
hiszen ahhoz képest, ami ott folyik, ő még
teljesít valamit. De mindez egy kolostor
elkötelezett testvéri közösségében – nem
elégséges.
(Garadnay Balázs:
A keskeny út öröme és járhatósága)

Az Imaapostolság februári szándékai:
Általános: Hogy a nemzetek közössége mindinkább felismerje az ember-kereskedelem
megszüntetésének sürgető fontosságát.
Missziós: Hogy a missziókban a világi hívek nagyobb elkötelezettséggel ismerjék fel,
és szolgálják országuk politikai és szociális szükségleteit.

Igeliturgia rend
Január 29. évközi 4. vasárnap: MTörv 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk1,21-28
Február 5. évközi 5. vasárnap: Jób 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Február 12. évközi 6. vasárnap: Lev 13,1-2.45-46; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45

Templomunk programjai (2006. január 29. – 2006. február 12.):
Minden hétköznap az este 6-os szentmise előtt 10 perccel az ima-évhez kötődően
elmondjuk a rózsafüzér egyik tizedét. Az ima vezetésére férfiak jelentkezését
várjuk a sekrestyében.

Február 2., csütörtök Urunk bemutatásának ünnepe (gyertyaszentelő boldogasszony). Az esti 6 órai szentmise gyertyaszentelő körmenettel kezdődik.
Kérünk mindenkit, hogy gyertyát hozzon magával! Ezen az esti szentmisén a
testvérek imája kíséretében a szerzetesek megújítják szerzetesi fogadalmaikat.
Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre!

Február 3., első péntek Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Délelőtt 10
órakor is lesz szentmise. Minden szentmise végén Balázs áldás lesz. Akik
ezen a napon nem tudnak szentmisén részt venni azok számára február 6-án,
vasárnap is lesz minden szentmise végén Balázs áldás.
Február 5., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban. Minden
szentmise után Balázs áldásban részesítjük a testvéreket.
Február 11., szombat Lourdes-i Szűz Mária ünnepe, a Betegek Világnapja.
Imádkozzunk értük, hogy az Úr adjon nekik erőt és kegyelmet szenvedéseik
elfogadásához és felajánlásához!
Ezen a napon 15.30-tól jelmezversenyt rendezünk a plébánia második emeleti
hittantermében azoknak a gyerekeknek, akiknek az esti program már túl késői.

Farsangi bál – 2006
Szeretettel hívunk mindenkit (1 - 101 éves korig!) a plébánia
hagyományos farsangi báljára, melyet a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
2006. február 11-én 18.30-tól tartunk.

Belépők

már kaphatók a plébánia irodán ill. vasárnaponként a szentmisék után a
plébánia három templománál 1300 Ft-ért, valamint (ha lesz még) a helyszínen (Bp. II. ker.
Törökvész út 48-54) 2000 Ft-ért. Felnőttel érkező 12 éven aluliak számára nem kell belépő.

Kérjük, minél többen JELENTKEZZetek segítőnek!!!
…nem csak azért, mert két óra munkáért (berendezés, díszítés, porta, büfé) – ami nem
feltétlenül a bál idejére esik – ingyen jegyet adunk, hanem mert csak így tudjuk biztosítani,
hogy mindenki jól érezhesse magát. E-mail: orszagut@ofm.hu, telefon: 06-30-429-9871
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 16-18.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

