„Miért féltek?
Még mindig
nincs bennetek hit?”
(Mk 4,40)
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A misszió megvalósulása: az Egyház tanúságtétele
Az Egyház küldetése: a misszió
A zsinati definíció szerint az Egyház
nem más, mint missziós közösség:
„jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek” (LG 1.). Jézus
Krisztust és a Benne feltárult üdvösséget
hirdeti minden embernek: "Az evangelizálás ugyanis az Egyház sajátos kegyelme és hivatása, legmélyebb identitása.
Az evangelizációért létezik…" (EN 14.)
Az Úr Jézus az általa alapított közösségre bízta az evangélium hirdetését és
képviseletét (Mk 16,15). Ez mérhetetlenül nagy feladat és felelősség. "…az
evangélium hirdetése az egyház számára
nem fakultatív feladat; nem választhat,
hogy óhajtja-e végezni, vagy sem… Az
evangélium továbbadása szükséges,
egyedülálló, mással nem helyettesíthető
munka. Nem tűri sem az indifferentizmust, sem a szinkretizmust, sem a hit átalakítását, mert tőle függ az emberek
üdvössége." (EN 5.) Ez a küldetés szól
az Egyház minden egyes tagjához és

részközösségéhez. Valamennyiünk legmélyebb hivatása az evangélium
továbbadása. De hogyan valósul ez
meg közöttünk?
Az élet tanúságtétele
Az Egyház Krisztusban "jele és eszköze
az Istennel való bensőséges egyesülésnek". Vagyis puszta létezésével is evangelizál! Az Egyházat alkotó egyes emberek és maga az Egyház közössége is magában hordozza az Istentől kapott új életet. Krisztusból táplálkozó szent és szeretet teli életünk, igaz tetteink önmagukban is hirdetik Isten országát az emberek
között (vö. Mt 5, 14-16). "Korunk embere inkább hisz a tanúknak, mint a
tanítóknak, inkább a tapasztalatnak,
mint a tanoknak; jobban az életnek és a
tetteknek, mint az elméleteknek. A
keresztény élet tanúsága a misszionálás
első és pótolhatatlan formája." (RMi
42. — II. János Pál idézi VI.Pál pápát.)
Ezért az evangélium közvetítője elsőként a maga életében igyekszik teljessé

tenni a megtérést. Az élet tanúságtétele
adja minden egyéb missziós tevékenység alapját és hitelességét.
Szóbeli tanúságtétel és igehirdetés
"Messzebb távon azonban az élet legszebb tanúságtétele is kevés, ha nem
kíséri és igazolja az, amit Péter apostol
így fejez ki: 'Adjatok számot reménységetekről'. Ezt a reménységünket ki kell
fejteni a Jézus Krisztusról szóló világos
és egyértelmű beszéddel. A Jó Hírt,
amelyet először az élet tanúságtétele
mutatott be, előbb-utóbb az élet igéjének
hirdetése kell, hogy kövesse. Addig nem
lehet szó teljes értékű evangelizációról,
amíg nem hirdetjük a názáreti Jézusnak, Isten Fiának nevét, tanítását, életét, ígéreteit, Országát és annak igazságát." (EN 22.) "Az igehirdetésnek a
misszióban mindig elsőbbsége van. Az
Egyház nem tekinthet el Krisztus
kifejezett parancsától; nem szabad az
emberek előtt elhallgatnia az örömhírt,
hogy Isten szereti és üdvözíti őket."
(RMi 44.+ vö. még a 3.bek. a
hithirdetés tárgyáról!)
A városmisszió körülményei között
különösen fontos üzenetünk rövid és
világos átadása, hiszen találkozásaink a
város népével gyorsak, koncentráltak
lesznek. Minden missziós tevékenységünknek ’az üzenet’ elhangzását, közvetítését kell szolgálnia! Ellenkező
esetben missziónk hatástalan lesz.

A Szentlélek, az Igazság Lelke ad erőt
szavainknak, tesz tanúságot egyenesen
hallgatóink szívében
"…ezért a misszionárius nem bátortalanodik el, és hitének tanúságtételétől nem
áll el sem ellenséges, sem közömbös környezetben. Tudja, hogy az Atya Lelke
szól általa (vö. Mt 10,17-20; Lk 12,1112), és az apostolokkal együtt vallja: 'Mi
és a Szentlélek ennek tanúi vagyunk"
(Apcsel 5,32). Tudja, hogy nem emberi
igazságot hirdet, hanem 'Isten Igéjét',
amely sajátos benső és titokzatos erővel
rendelkezik." (RMi 45. – kiemelés tőlünk)
Mérhetetlen jelentőséggel bír,
hogy hangoztatjuk-e ezt az üzenetet
"…mert mindenki, aki segítségül hívja az
Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen,
aki hirdesse? … Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava
által." (Róm 10,14.17 – kiemelés tőlünk)
"A hit a hirdetésből fakad – foglalja
össze mindezt II. János Pál pápa –, és
minden egyházi közösség indulását és
életét minden egyes hívőnek az üzenetre
adott személyes válaszából nyeri. Ahogyan az egész üdvrend Krisztusra irányul, így az Ő titkának hirdetése is minden missziós munka célja." (RMi 44.)
(Összeállította: Kun-Szabó Zoltán)

Nagy megtiszteltetésünkre a Magyar Katolikus Püspöki Kar

Mátraverebély-Szentkút zarándokhelyet nemzeti kegyhellyé nyilvánította.
A kegyhely Ferences Rendtartományunk vezetése alatt áll.
A nemzeti kegyhely kihirdetésére augusztus 12-én, szombaton kerül sor.
A Hírharang következő száma szeptember 3-án jelenik meg!
Minden kedves olvasónknak pihentető és tartalmas nyarat kívánunk!
Achilles atya és a szerkesztőség.

Templomunk programjai – folytatás:
Augusztus 6., elsővasárnap, Urunk színeváltozásának ünnepe. Délután 5-6 óra
között Szentségimádást tartunk.
Augusztus 9., szerda a Keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz
és vértanú, Európa társvédőszentjének ünnepe.
Augusztus 11., péntek Assisi Szent Klára, szűz emléknapja.
Augusztus 15., kedd Szűz Mária mennybevételének (Nagyboldogasszony) ünnepe,
parancsolt főünnep . Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk.
Augusztus 18-án, pénteken az imaév keretében egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as mise végétől az esti 7-es szentmise kezdetéig. Imádkozzunk
együtt családjainkért, hazánkért és az Egyházért!
Augusztus 20., vasárnap Szent István Király, a magyarok fővédőszentjének ünnepe.
Augusztus 24., csütörtök Szent Bertalan apostol ünnepe.
Augusztus 29., kedd Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe.
Augusztus 31., csütörtök a Prímási Bazilika-Főszékesegyház felszentelésének ünnepe.
Szeptember 1., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Szeptember 3., elsővasárnap, 13.15-től 18.00-ig között Szentségimádást tartunk.
Nyugdíjas imaközösség működik plébániánkon. Szeretettel várják találkozóikra
minden szerdán 10-12 óráig a nyugdíjasokat közös imára, beszélgetésre.
A Karitász-faliújságot áthelyeztük a porta előterébe. Továbbra is kínáljuk a lehetőséget arra, hogy a testvérek itt hirdessék felajánlásaikat, vagy kérjenek segítséget.

Missziós nap 2006. szeptember 23-án
A 2007 őszén megrendezésre kerülő budapesti városmisszióra készülve idén, 2006.
szeptember 23-án több fővárosi plébánián missziós napot szervezünk. A bíboros
atya megbízásából a hat erre kijelölt plébánia egyikeként az Országúti Ferences
Plébánia is bekapcsolódik az eseményekbe. Bár a tevékeny részvételre csak ősszel
lesz szükség, már most kérjük a testvéreket, hogy szívükbe fogadva a misszió céljait
imádkozzanak annak sikeréért!

Az Imaapostolság júliusi szándékai:
Általános: Hogy a börtönök minden, főleg fiatal lakója megkapja a társadalomtól a
szükséges támogatást, ami segíti neki újra felfedezni létezésének értelmét.
Missziós: Hogy a missziós területek különböző nemzetiségei és vallásai békében éljenek, és együtt építsenek egy emberi és lelki értékek alapján ihletett társadalmat.

Az Imaapostolság augusztusi szándékai:
Általános: Hogy az árváknak ne hiányozzon az emberi és keresztényi fejlődésükhöz
szükséges törődés.
Missziós: Hogy a keresztény hívek minden környezetben és körülményben tudatában
legyenek saját missziós hivatásuknak.

Templomunk programjai (2006. június 18. – 2006. szeptember 3.):
FIGYELEM – A PLÉBÁNIA NYÁRI MŰKÖDÉSE
Szeptember 3-ig nyári mise- és gyóntatási rendet ill. irodaszolgálatot tartunk.
Szentmisék hétköznapokon reggel ½7, 8 és este 7 órakor lesznek, a szombati és
vasárnapi miserend nem változik. Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼8 - ¼9, este
½7 - ½8 között lesz, a szombati és vasárnapi rend változatlan. A plébániairoda
hétfőn de. ½9 - 11 között, szerdán és pénteken de. ½9 - ½12 között, kedden és
csütörtökön du. ½5 - 6 óra között tart nyitva.
Június 18., vasárnap Úrnapja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe.
• 10 órakor ünnepi szentmise lesz, majd Úrnapi körmenetet tartunk a Mechwart
térre. A szentmisén a Kapisztrán kórus énekel. A 11-es szentmise elmarad.
• 16.30-tól a Honvéd Férfikórus ad koncertet templomunkban a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány támogatására. Részletek a Hírharang előző számában.
Június 23., péntek Jézus Szentséges Szívének ünnepe, főünnep.
Június 24., szombat Keresztelő Szent János születésének ünnepe, főünnep.
Június 25-én, vasárnap az esti 6-os szemtmisén a Vox Clara kórus énekel.
Június 27., kedd Szent László Király ünnepe.
Június 29., csütörtök Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe, főünnep.
Július 2., elsővasárnap Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony
ünnepe, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk.
Július 3., hétfő Szent Tamás apostol ünnepe.
Július 7., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Július 11., kedd Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe.
Július 15., szombat Szent Bonaventura ferences püspök és egyháztanító emléknapja.
Július 21-én, pénteken az imaév keretében egésznapos Szentségimádást tartunk, a
reggeli 8-as mise végétől az esti 7-es szentmise kezdetéig.
Július 23., vasárnap Svéd Szent Brigitta, rendalapító ünnepe, Európa társvédőszentje.
Július 25., kedd Szent Jakab apostol ünnepe.
Július 26., szerda Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szüleinek emléknapja.
Augusztus 1-2.-án, kedd-szerdán Porciunkula, az assisibeli Angyalos Boldogasszony Kápolna búcsúja lesz. Ebből az alkalomból teljes búcsú nyerhető
augusztus 1-je estétől 2-án estig minden ferences templomban, így nálunk is.
Ennek feltétele: 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Hiszekegy a Pápa szándékára; illetve
ugyanezek egy halottunk szándékára.
Augusztus 4., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
FOLYTATÁS A BELSŐ OLDALON!
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 nyitva: hétfő 8.30-11.00, szerda, péntek 8.30-11.30, kedd, csütörtök 16.30-18.00
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

