
 
 
 

„Az igazak lelke 
Isten kezében van, 

és a halál kínja 
nem érheti ıket.” 

(Bölcs 3,1) 

VII. évfolyam 17. szám Évközi 24. vasárnap 2006. szeptember 17. 

Szent Ferenc Bolognába küldi Bernát testvért, 
hogy ott kolostort alapítson 

(részlet a Fiorettibıl) 

„Nem sokkal a rendalapítás után tör-
tént, hogy Szent Ferenc Bolognába küld-
te Bernát testvért, hogy Istentıl kapott 
kegyelmével ott hozzon Néki jó gyümöl-
csöket. Bernát testvér keresztet vetett 
magára, szent engedelmességbıl útra 
kelt, s meg is érkezett Bologna városába. 
Amint az utcán a gyerekek meglátták 
szokatlan és hitvány csuhájában, mind-
járt csúffá tették ıt, és gúnyt őztek belı-
le. Bernát testvér békésen és jókedvően 
viselte el a bántalmakat Krisztus szerel-
méért. Sıt hogy még jobban meggyötör-
hessék, szánt szándékkal a város fıterén 
telepedett le. Ott üldögélvén a földön, 
rengetegen köréje győltek, gyermekek 
csakúgy, mint felnıttek: és ki elölrıl, ki 
meg hátulról ráncigálta csuklyáját, egye-
sek az utca porát szórták rá, mások kı-
vel dobálták, hol jobbról lökdösték, hol 
meg balról taszigálták. İ pedig változat-
lan nyugalommal és mosolygó arccal 

tőrt mindent, nem mérgelıdött, nem is 
jött ki a sodrából, hanem újból és újból 
kiült arra a helyre, hogy csak annál több 
megpróbáltatásban részesüljön. 

És mert a türelem a tökéletesség mő-
ve és az erény próbája, egy bölcs jogtu-
dós, aki jó ideje figyelte már Bernát test-
vér állhatatosságát és lelkierejét, amelyet 
semmiféle bosszantás és sértés nem volt 
képes megrendíteni, azt mondta magá-
ban: "Ennek mindenképpen szent em-
bernek kell lennie!" Odament hát hozzá, 
és megkérdezte: – Ki vagy te? És miért 
jöttél ide? – Bernát testvér válaszképpen 
benyúlt kámzsájába, kihúzta onnan 
Szent Ferenc reguláját és odaadta neki, 
hogy olvassa el. Miután az átolvasta, és 
fölmérte tökéletes voltát, meglepetésé-
ben álmélkodva így fordult a körülötte 
állókhoz: – Valóban ez a legmagasabb 
fokú szerzetesi állapot, amirıl valaha is 
hallottam, ezért ı és társai a világ  

 



legszentebb emberei közé tartoznak. 
Nagy bőnt követ el, aki sértegetni vagy 
bántalmazni merészeli ıt, hiszen a leg-
teljesebb tiszteletet érdemli, mivelhogy 
az Isten barátja. – Majd így szólt Bernát 
testvérhez: – Ha ti itt rendházat akartok 
alapítani, hogy illendıen szolgálhassá-
tok Istent, lelkem üdvösségéért én szíve-
sen rendelkezésetekre bocsátanék egy 
épületet. – Azt felelte Bernát testvér:  
– Uram, erısen hiszem, hogy ezt a mi 
Urunk Jézus Krisztus sugallta neked, 
ezért ajánlatodat örömest elfogadom 
Krisztus dicsıségére. – Erre az említett 
jogtudós barátságos szeretettel házába 
hívta Bernát testvért, majd pedig átadta 
neki az ígért hajlékot, saját költségén 
fölszerelve és berendezve minden szük-
ségessel. És attól kezdve Bernát testvér-
nek és társainak valóságos atyja és kü-
lönleges oltalmazója lett. 

Idıközben Bernát testvért csodálatos 
beszédei miatt annyira kezdték tisztelni 
az emberek, hogy boldognak tartotta 
magát, aki megérinthette, vagy csak lát-
hatta ıt. De ı, mint Krisztusnak és az 
alázatos Ferencnek hőséges tanítványa 
attól tartott, hogy a világ tisztelete ve-
szélyeztetheti lelke békéjét és üdvössé-
gét. Ezért egy nap elhagyta Bolognát, 
visszatért Szent Ferenchez, és ezeket 
mondta neki: – Atyám, Bologna városá-
ban megvan a kolostor, küldj oda testvé-

reket fenntartására és az isteni szolgálat 
ellátására, mert nekem már nem válik 
hasznomra az ott tartózkodás. Sıt a túl-
zott tisztelet miatt, amellyel körülvesz-
nek az emberek, attól félek, hogy lelki-
ekben többet vesztenék, mint nyernék.  
– Szent Ferenc nagy figyelemmel végig-
hallgatva mindazt, amit Isten Bernát 
testvér által mővelt, hálát adott az Úr-
nak, amiért lehetıvé tette, hogy a Meg-
feszítettnek szegényke követıi egyre na-
gyobb teret nyerjenek a földön. Küldött 
tehát társai közül néhányat Bolognába 
meg Lombardiába, akik aztán számos 
kolostorral népesítették be ezt a vidéket. 
Jézus Krisztus és a szegényke Ferenc 
dicséretére. Amen.” 

Missziós napra készülünk szeptember 
23.-án. Sokszor talán gondolhatjuk azt, 
hogy milyen jó volt egy ilyen napra 
készülni, egy ilyen napot megszervezni, 
egy ilyen napon másképp hirdetni az 
Igét. Bernát testvér életpéldája indítson 
minket arra, hogy ne csak egy nap, ha-
nem egész életünk JEL legyen a körü-
löttünk élık számára, amelyet elfogad-
hatnak, vagy ellene mondhatnak. Merjük 
vállalni mindig az élethelyzetünkbıl és 
életállapotunkból fakadó missziós kül-
detést, amely keresztény élethivatásunk. 

Fr. Horváth Achilles 

 

 

Humor: 
A kis ısember megérkezik a barlanghoz és átnyújtja a bizonyítványát az apukájának, 
aki végigolvassa, majd így szól: 
- Nézd fiam, azt, hogy megbuktál vadászatból, megértem, mert még kicsi vagy és 

nem bánsz még jól a dárdával. Hogy ismételned kell földmővelésbıl, elnézem, 
mert nem könnyő dolog, elég sok fáradtságba kerül, hogy eredményes legyen. 
Hogy meghúztak barlangfestészetbıl, megbocsátom, hiszen a készséged még nem 
fejlıdött ki, DE HOGY TÖRTÉNELEMBİL IS KARÓT KAPJÁL... AMIKOR 
ABBÓL MÉG CSAK KÉT OLDAL VAN...! 



A Városmissziós Nap 
plébániánk által szervezett programjai 

 

Szeptember 23., szombat 
 

Szent Angéla iskola (II. Ady Endre u. 3.) 
 9.00 – 13.00 Családi délelıtt (foci, kalácssütés, kézmőveskedés és játék)  
 15.30 - 17.30 Filmklub 
 

Mechwart liget (II. kerület) 
 10.00 -tól  Menj be a Mennybe!  – színház, énekes evangelizáció 
 11.00 - 13.00 Szeretet-dobókocka – játék a Fokolare mozgalom családjaival 
 10.00 - 14.00 Kézmőves Sátor 
 

Margit körúti ferences templom (II. Margit krt. 23.) 
 8.30 – 18.00 Reményünk és jövınk pillére az imádság – Szentségimádás 
 18.00 -tól   Ünnepi szentmise 
 8.00 – 20.00 a Szent Antal könyvesbolt nyitva tart 
 

Tamás Alajos Ház (II. Rómer Flóris u. 4.) 
 20.00 -tól   Borkóstoló, borozgató (színházterem, kert)  
 20.00 -tól  Teaház (kisház, kert)  
 

a helyszíneken folyamatos gyóntatás, lelki beszélgetés, közbenjáró ima 
 

Szeptember 24., vasárnap 

Krisztus Király templom (II. Keleti K. u. 39.) 
 8.30 -tól  Mise mesével 

 

 

Az Imaapostolság októberi szándékai: 

Általános: Hogy minden megkeresztelt eljusson az élı hitre, és arról tanúságot is 
tegyen életében tiszta, összefüggı és bátor választásai által. 

Missziós: Hogy a Missziós Világnap megünneplése mindenhol növelje a missziós 
elevenség és együttmőködés szellemét. 



Templomunk programjai (2006. szeptember 17. – október 1.): 
Szeptember 17-én, vasárnap Salkaházi Sára szociális testvért Erdı Péter bíboros 

Magyarország Prímása avatja boldoggá a budapesti Szent István bazilika elıtti 
téren. A délelıtt 10 órakor kezdıdı liturgia után, 11 órakor ünnepi szentmise 
keretében hirdetik ki a boldoggáavatási határozatot. 

Templomunkban ezen a napon a délelıtt 11 órai szentmise elmarad! 
Szeptember 18-án, hétfın az este 6 órai szentmise keretében P. Tamás Gergely Ala-

jos karnagyra, valamint a Kapisztrán Kórus és Zenekar halottaira emlékezünk. 
Mindenkit szeretettel várunk, különösen is minden volt és jelenlegi kórustagot! 
Ezen a napon van Szabolcs atya névnapja, imádkozzunk érte! 

Szeptember 19-én, kedden 18 órától a Ferences Esték keretében P. Szabó József 
OFM: Szent Ferenc és a munka címmel tart elıadást a Tamás Alajos Közösségi 
Házban. Mindenkit vár a Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János közössége! 

Szeptember 21-e, csütörtök Szent Máté apostol ünnepe és Máté testvér névnapja. 
Imádkozzunk érte! 

Szeptember 23-án, szombaton városmissziós napot tartunk. Az elıtte levı hétköznap 
esti Szentségimádások szándékait erre a célra ajánljuk fel. Kérjük a Testvéreket, 
imádkozzanak velünk, hogy a misszió napján készséges lelkülettel, nyitott szívvel 
forduljunk a programok látogatói felé! A misszió akkor éri el célját, ha az egymás 
felé fordulásban tanúságot teszünk hitünk örömérıl, az Úr Jézus szeretetérıl. 

Templomunkban ezen a napon az esti fél 8-as szentmise elmarad! 
Szeptember 29-e, péntek Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fıangyalok 

ünnepe és egyben Mihály atya névnapja. Imádkozzunk érte! 
Október 1-én, vasárnap kerül sor a bérmálás szentségére készülı katekumenek be-

mutatására. Imádkozzunk a szentségek felvételére váró fiatalokért, hogy egész 
életükben Jézushoz hasonlóvá tudjanak válni!  

Október 2-án, hétfın és 3-án, kedden az este 6 órai szentmise keretében Fejes Antal 
atya, Mátraverebély-Szentkút plébánosa, mond lelkigyakorlatos szentbeszédet 
Szent Ferenc boldog haláláról. 

Október 4-én, szerdán az este 6 órai szentmisén Szent Ferenc boldog halálát, 
Tranzitusát ünnepeljük. A szentmisén Magyar Gergely tartományfınök atya 
mond szentbeszédet. A szentmisét követıen agapéra várjuk a testvéreket a 
kolostor kertjébe, melyre örömmel fogadunk süteményt és üdítıt. Mindenkit 
nagyon nagy szeretettel várunk! 

Templomunkban ezen a napon az esti fél 8-as szentmise elmarad! 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban. 

Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
A plébánia-iroda nyitva: hétfın 830-1100, keddtıl péntekig 830-1130 és 1630-1800. 

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 

 


