„Nem ti választottatok
engem,
hanem én választottalak
titeket.”
(Jn 15,16)

VII. évfolyam 13. szám

Húsvét 6. vasárnapja

2006. május 21.

Mi a városmisszió?
2007. szeptember 16. és 22. között a
nemzetközi folyamat részeként "Reményt és jövőt adok nektek" (Jer 29,
11) mottóval kerül sor a Budapesti
Városmisszióra és az Új Evangelizáció
Nemzetközi Kongresszusára.
A kezdetek:
A kezdeményezés Párizsból indult: az
Emmanuel Közösség felelősei Lustiger
bíborost keresték fel a francia főváros
átfogó evangelizációjának tervével. A
bíboros örömmel fogadta a kezdeményezést, majd szövetségeseket keresett – és
talált – Bécs, Párizs, Lisszabon és
Brüsszel bíboros érsekei személyében. A
kezdeményezéshez ötödikként csatlakozott Erdő Péter bíboros, esztergombudapesti érsek, így lett főegyházmegyénk ennek az úttörő kezdeményezésnek részesévé.
A nagyváros óriási népességet és
számtalan életstílust foglal magába: lehet
a hit elvesztésének terepe is, de a benne
élők sűrű kapcsolati hálózata kedvezhet
is a hit terjedésének. A városmisszió

szükségességéről
így
írtak
2000
októberében "az alapító atyák":
"A városi élet kedvezni látszik az elpogányosodás egyre szélesedő folyamatának. Ugyanakkor tanúi lehetünk a kultúránk alapját jelentő kereszténység iránti nagyobb érdeklődésnek is. A direkt
evangelizáció területén több mint két évtizede dolgozók egybehangzó híradásai
szerint valódi változás tanúi lehetünk az
utóbbi néhány évben. A közelmúlt miszsziós kezdeményezéseinek tapasztalatai
megmutatják, hogy Európa nagyvárosaiban a korábbinál nagyobb nyíltsággal és
egyre sürgetőbben jelenik meg az élet
értelmének és Istennek a keresése. Korunk az Evangélium hirdetéséért kiált!"
A városmisszió felépítése:
A városmisszió minden helyszínen
azonos építőelemekből épül fel:
1. Nemzetközi evangelizációs kongresszus: Mintegy 1500 résztvevővel,
kiknek többsége külföldről érkezik. Délelőttönként misszióval kapcsolatos előadások és ünnepi szentmisék, délután sze-

mináriumok, beszélgetések, illetve részvétel az egyes missziós helyszíneken
folyó munkában.
2. A plébániák által szervezett programok: Missziós tevékenységek a plébániához tartozó városrészen, a templomhoz
közel eső utcákon-tereken, egyházi és világi intézményekben. Világos, hogy
számszerűen a legtöbb programot a plébániák fogják szervezni, ezért a plébániák gondos felkészülése az egész misszió
sikerének kulcsa.
3. Központilag szervezett missziós
helyszínek: Evangelizációs programok a
város forgalmas pontjain felállított színpadokon, valamint bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon stb.
4. Minden résztvevőt érintő közös
megmozdulások: A missziós hetek kezdő és záróeseményei gyakran nagyszabású megmozdulások, amelyekre az egész
város és minden szervező hivatalos.
Tapasztalatok három városmisszió
(Párizs, Bécs, Lisszabon) után:
Kiderült, hogy az Egyház képes új
eszközök igénybevételével közvetíteni
az Örömhírt, miközben a hagyományos
formák is megújulhatnak. Az utcai szín-

padok műsora, a vidám éneklés, a tanúságtevő koncertek, és az őszinte tanúságtétel szavai, a pantomimek, a vidám jelenetek megállásra késztették az embereket. A beszélgető-kávéházak, a rögtönzött sátor-kápolnák, az éjszaka is nyitva
tartó templomok sem maradtak látogatók
nélkül. Sokkal inkább az érdeklődés,
mint az elutasítás dominált a városlakók
részéről!
A helyi egyház soha nem látott egységben képes fellépni a közös cél, az
evangelizáció sikere érdekében. A siker
titka az egység: az egyházmegye vezetése, a plébániák és a lelkiségi mozgalmak
között.
Városmisszió Budapesten:
Az idei esztendőben Brüsszel a házigazdája a rendezvénynek, 2007 őszén pedig Budapesten rendezzük meg a városmissziót. Ennek megvalósítása igen sok
lehetőséget nyújt számunkra. A szervezés során születő kapcsolatok és az egyházunk építését szolgáló tudatos feladatvállalás minden szinten egyszerre erősíti
a keresztény közösséget. Mindezen felül
minden egyes megtérő ember külön ajándék az Úr számára.

Igeliturgia rend
Május 21. Húsvét 6. vasárnapja: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; 1Jn4,7-10; Jn 15,9-17
Május 28. Urunk mennybemenetele: ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Június 4. Pünkösdvasárnap: ApCsel 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23

Az Imaapostolság júniusi szándékai:
Általános: Hogy a keresztény családok szeretettel fogadjanak minden megfogant
gyermeket, és gyengédséggel vegyék körül az ápolásra és segítségre szoruló
betegeket és öregeket.
Missziós: Hogy a keresztény pásztorok és hívek a vallások közötti párbeszéddel és az
Örömhírnek a helyi kultúrához való alkalmazásával szolgálják a népek
evangelizálását.

Aquinói Szent Tamás: Ének Krisztus testéről
(Adoro te devote, latens Deitas)
/Babits Mihály fordítása/
Hadd hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Imádlak áhítattal, Isten: rejtelem,
Tebenned reméljek, Téged vágyjalak.
Aki e jelekben titkon vagy jelen.
Néked egész szívem átadja magát,
Isten halálára emlékeztető
mert Téged szemlélve elveszti magát.
eleven kenyér és embert éltető,
Szem, ízlés, tapintás, megcsalódhatik:
add hogy éljen lelkem Belőled csupán
De a hallás Rólad hittel biztosít.
s jó ízét Tebenned ne veszítse szám.
Hiszem, amit hinni Isten fia szab:
Kegyes pelikánom, Uram Jézusom,
Igédnél, Igazság, mi van igazabb?
szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom
Isten-volta rejtve volt a keresztfán;
melyből elég volna egy csepp hullni rá,
Itt ember-arcát is rejti e talány.
világ minden bűnét meggyógyítaná.
De én mind a kettőt hiszem, s vallhatom,
Jézus, kit titokban fedve látlak itt,
kérve amit kért a bűnbánó lator.
mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik,
Sebeid Tamásként látnom nem lehet,
hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat
mégis Istenemnek vallak Tégedet.
leljem szent fényedben boldogságomat?

G. K. Chesterton: A józan ész nevében
„…Egyik erő az államszocializmus, a
másik a nagytőke. Ők ketten egy szellem
immár, s hamarosan egy testté is lesznek.
Mivel nem hisznek a megosztásban, nem
maradhatnak megosztva. Mivel csak az
egyesülésben hisznek, maguk is egyesülni fognak. Egyikük ezt jelenleg szolidaritásnak hívja, a másik konszolidációnak.
Úgy tűnik, csak addig kell várnunk, míg
mindkét szörnyeteg megtanulja konszolidaritásnak mondani. De bárhogy is nevezik, afelől nem lesz semmi kétség, milyen
jellegű világ lesz az, amit ezek ketten
létrehoznak. Egyre mozdulatlanabb és
megszokottabb lesz. A szervezettség, a
szindikáció, a szabványosítás világa lesz.

Ha bármi kikövetkeztethető a történelemből és az emberi természetből, tökéletesen biztos, hogy a zsarnokság egyre
zsarnokibb lesz, és hogy az árucikkek
egyre silányabbak lesznek. A magánügyek immár a legrosszabb értelemben
közösek, vagyis személytelenek és
embertelenek. A közügyek már a legrosszabb értelemben magánüggyé váltak,
vagyis rejtélyesek, titkosak és túlnyomórészt korruptak. Az újfajta üzleti hatalom
mindent egyesíteni fog, s ezzel minden
olyan igyekezetet aláás, amely egy jobb
világra irányul.”
Részlet G. K. Chesterton fenti című
1927-ben írt könyvéből.

Humor:
Zsúfolt utasszállító az óceán felett. Egyszer csak megszólal a hangszóró:
- Itt a pilóta. Ha van az utasok között orvos, kérjük, fáradjon a pilótafülkébe.
Egy úr feláll, kezében kis táskával elindul. Pár perc múlva újra megszólal a hangszóró:
- Itt az orvos. Ha van az utasok közt pilóta, kérem, fáradjon a pilótafülkébe.

Templomunk programjai (2006. május 21. – 2006. június 4.):
Májusban minden nap májusi ájtatosságot tartunk templomunkban az esti 6 órás
szentmise után a Szűzanya tiszteletére.
Május 21., vasárnap
• a 11 órai szentmisén lesz 12 katekumen befogadása. Imádkozzunk a szentségek felvételére váró fiatalokért, hogy egész életükben Jézushoz hasonlóvá
tudjanak válni!
• délután 3-tól lesz templomunkban a Szent Angéla iskola diákjainak
elsőáldozása;
• az este 6 órai szentmisén a Vox Clara kórus Gounod C-dúr miséjét énekli.
Május 22., hétfő Szent Rita özvegy ünnepe.
Május 24., szerda Szent Ferenc assisi bazilikája felszentelésének ünnepe, valamint
Szűz Mária, a keresztények segítőjének emléknapja.
Május 26., péntek Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja.
Május 28., vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe.
• a 10 órai szentmisén lesz a plébániai hittancsoport elsőáldozása
• délután 3-tól pedig a Szent Angéla iskola diákjainak elsőáldozása lesz.
Május 31-én, szerdán egésznapos buszkirándulást szervezünk PetőfiszállásSzentkútra, lelki programmal és beszélgetéssel. A részvételi díj kb. 1500-2000
forint, az étkezésekről mindenki maga gondoskodik. A részletekről érdeklődni, ill.
jelentkezni az irodában lehet. Mindenkit szeretettel várunk!
Június 2., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Június 3-án, szombaton este, a ½ 8-as szentmise után pünkösdi virrasztást tartunk
este 11 óráig. Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös imára.
Június 4., Pünkösdvasárnap egyben első vasárnap, délután 5-6 óra között

Szentségimádást tartunk.

FIGYELEM – MISEREND VÁLTOZÁS!
Június 5., Pünkösdhétfőtől kezdődően nyári mise- és gyóntatási rendet ill. irodaszolgálatot tartunk. Szentmisék hétköznapokon reggel ½ 7, 8 és este 7 órakor lesznek,
a szombati és vasárnapi miserend nem változik. Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼
7-¼ 8, este ½ 7-½ 8 között lesz, a szombati és vasárnapi rend változatlan. A
plébániairoda hétfőn, szerdán és pénteken de. 9-½ 12 között, kedden és csütörtökön
du. ½ 5-6 óra között tart nyitva.
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: hétfő, szerda, péntek 9-12, kedd, csütörtök 16.30-18.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

