„Nem lakhat házamban,
aki hamisságra hajlik.
Aki hazugságot beszél,
nem áll meg színem elıtt.”
(Zsolt 101,7)

VII. évfolyam 18. szám

Évközi 26. vasárnap

2006. október 1.

Szent Ferenc haláláról, a Tranzitusról
Október 4-én ünnepeljük Assisi
Szent Ferenc boldog halálát, Tranzitusát. A Tranzitus szóval – mely átmenetet jelent – „jellemzik” Ferenc halálát életrajzírói, mintha csak egy ajtón menne
keresztül, egyik szobából a másikba; így
fogadta a halált, azaz ment át földi
életébıl a mennyeibe. Így ír errıl a Naphimnuszban, néhány héttel halála elıtt:
„Áldjon, Uram, nıvérünk, a testi halál,
aki elıl élı ember el nem futhat;
akik halálos bőnben halnak meg, jaj
azoknak, és boldogok, kik magukat
megadták te szent akaratodnak.”
Mindez nem jelent mást, minthogy
Ferenc egész életét, fıleg utolsó éveit a
legszorosabb Isten-kapcsolatban élte
(azaz a Mennyben, mert ahol Isten jelen
van, ott a Menny), így a halál számára
már csak az égi születésnapot jelentette
és a legközvetlenebb találkozást Istennel, a színelátás pillanatát. Egyik életrajzírója, Celanói Tamás testvér így írja
le mindezt: „Boldogságos Ferenc atyánk

az Úr megtestesülésének 1226. esztendejében, a 14. indictió folyásában, október
hó 4-én, vasárnap Assisi városában,
ahol annak idején született, s a Porciunkuláról nevezett Boldogasszony templom
tıszomszédságában, ahol Rendjét megalapította, szabadult ki a testnek tömlöcébıl, miután elıbb húsz esztendın át a leghőségesebben szolgált Krisztusnak, s követte az apostolok életét és nyomdokait.
Amit tökéletesen kezdett, azt szerencsésen bevégezte, s utána az égi szellemek honába távozott. Szentséges testét
himnuszok és dicsıítı énekek zengedezése közben a legnagyobb tisztességgel
szülıvárosában helyezték örök nyugalomra. A Mindenható dicsıségére töméntelen csodákkal ma is ott tündöklik.”
Majd így folytatja: „Megtérése óta már
húsz esztendı telt el, mikoron elérkezett
életének vége úgy, ahogyan az isteni
végzés jó elıre tudtára adta neki. Mikor
már több napja pihent a vágyva vágyott
helyen, és egyre határozottabban érezte,

hogy halálának ideje közeledıben van,
magához kérette két testvérét, két különösen szeretett fiát, és megparancsolta
nekik, hogy közelgı halálára és utána
felhajnalló új életére való tekintettel ujjongó lélekkel és messzecsengı hangon énekeljék el az Úr dicséretét. İ maga pedig, már amennyire tıle tellett, az
ismert dávidi zsoltárba kezdett: „Szavammal az Úrhoz kiáltok, szavammal
az Úrhoz könyörgök...”. A körülötte álló
testvérek egyike, akit a szent igen nagyon
kedvelt, és aki valamennyinél nagyobb
mértékben viselte szívén a testvérek sorsát, mikor ezt látta, és megértette belıle,
hogy a halál közvetlenül a küszöbön áll,
így szólt hozzája: „Kedves atyám, jaj nekünk, fiaid immár atya nélkül maradnak,
és elveszítik szemük fényét. Ne feledkezzél meg tehát árváidról, akiket itt hagysz,
bocsásd meg bőneiket, s a jelenlevıket
és távollevıket egyaránt örvendeztesd
meg szent áldásoddal.” Mire a szent ezt
válaszolta: „Fiam, engem már hív az
Úr. Testvéreimnek, a távollevıknek és az
itt levıknek szívesen megbocsátom
minden botlását és bőnét, és amennyiben
hatalmamban áll, feloldozom ıket;
jelentsd ezt nekik, és áldd meg nevemben
valamennyiüket.” Azután elıhozatta az
evangéliumos könyvet, és olvasni kezdte
belıle Szent János evangéliumát ettıl a
helytıl kezdve: „Hat nappal húsvét elıtt
tudván Jézus, hogy eljött az ı órája,
hogy átmenjen e világból az Atyához...”
És érdekes, a minister éppen ezt a
szakaszt akarta olvastatni, még mielıtt
erre parancsot kapott volna, és a könyv

is, jóllehet az egész Bibliát tartalmazta,
elsı fellapozásra ennél nyílt ki. Olvasás
után megparancsolta, hogy övezzék fel
vezeklı övvel, és hintsék meg hamuval,
mivelhogy hamarosan földdé és
hamuvá lesz. Mialatt az összes testvérek,
akiknek
atyja és vezetıje
volt, összesereglettek, és tisztelettel körülállva várták boldog kimúlását és szerencsés végét, íme, szentséges lelke elvált testétıl,
s beletemetkezett az örök fény mérhetetlen tengerébe, teste pedig elaludt az
Úrban. Testvéreinek és tanítványainak
egyike, egy különben széltében-hosszában ismert ember, kinek nevét azonban
jobbnak látom elhallgatni, mert életében
nem kíván ilyen nagy kegyelemmel
dicsekedni, látta, hogyan emelkedett a
szentséges atya lelke a nagy vizek fölött
egyenesen a mennybe. Úgy tőnt fel, mint
egy csillag, melynek nagysága azonban
a holdéval vetekedett; fényes volt, mint a
nap, és egy fehér felhın úszott.”
Szent Ferenc égi születésnapjának,
Tranzitusának a megünneplésére várjuk a testvéreket: október 4-én, szerdán
17.30-tól zsolozsmát imádkozunk a
templomban, 18.00-tól ünnepi szentmise, majd azt követi Ferenc halálának
megünneplése a Szent Ferenc oltárnál.
Ferenc, halála elıtt egy elıkelı római
asszonytól, Jacobától süteményt kért. Az
ünnep után mi is agapéra és beszélgetésre várjuk a testvéreket, melyre – jó
ferences szokás szerint – egy kis süteményt is „koldulunk”, hogy azt a kolostor kertjében közösen elkölthessük.
Achilles atya.

Kapisztrán híradó
Közös kórustáborban vett részt ez év augusztusában templomunk Kapisztrán Kórusa
és a Budapest-rákosfalvai Szent István Kórus. A két csapat Esztergomban töltött
együtt négy napot, aminek elsıdleges célja a közösségek megerısítése volt. A
közösségépítı programok, mint kirándulás, kavicsfestés, társasjátékok mellett fı
célul Mozart C-dúr Missa Brevis-ének megtanulását tőztük ki. Ez a tábor remek
alkalmat adott ahhoz, hogy ilyen módon is megemlékezzünk a 250 esztendeje
született Mozartról. Bár mindössze négy napunk volt minderre, mégis bátran álltunk
föl az esztergomi ferences templom kórusára, hogy bemutassuk új tudományunkat.

Az idı rövidsége miatt persze volt bennünk egy kis bizonytalanság, mégis jól
sikerült a bemutató. Sikerült megszólaltatnunk Mozart miséjét, és sikerült mindvégig
szem elıtt tartanunk szent Pál mondását: „Legyetek egyek Krisztusban.” Ezt a mővet
október 8-án, vasárnap, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén
a 11-kor kezdıdı szentmisén mutatjuk be a Margit körúti templomunkban. Közremőködik a Kapisztrán Kórus, a Budapest-rákosfalvai Szent István Kórus, valamint
muzsikus barátaink kamarazenekara (hangversenymester: Répássy Györgyi). Orgonál: Nagy László Adrián, vezényel: Lógó Tibor. Ezúton mondunk köszönetet plébániánk vezetésének, hogy segítettek bennünket a kórustábor szervezésében, és hogy
támogatnak minket az október 8-ai szentmise megünneplésében. Szeretettel hívunk
és várunk minden érdeklıdıt!
Lógó Tibor

Humor
Anyuka sorban áll a mozipénztár ablaka
elıtt, karján a fiacskája, aki egy fél kiflit
rág. Odaérnek az ablakhoz, a srác odanyújtja a kifli maradványát a pénztárosnak. A mama riadtan szabadkozik:
- Bocsásson meg kérem, az állatkertbıl
jöttünk!

Egy rendır megállít egy piroson áthajtó
hölgyvezetıt. Nézegeti a papírjait:
- Mi a foglalkozása?
- Tanítónı.
A rendır arcán üdvözült mosoly jelenik
meg: - Végre! Most pedig leírja ötszázszor, hogy "nem hajtok át a piroson"!

Templomunk programjai (2006. október 1. – október 15.):
Október 1., elsıvasárnap, délután 5-tıl 6-ig szentségimádás lesz templomunkban. Az
este 6-kor kezdıdı szentmisén a bérmálás szentségére készülı fiatalok tesznek
hitvallást arról, hogy miért szeretnének a bérmálás szentségében részesülni.
Köszönjük meg a jó Istennek kegyelmét, és imádkozzunk a szentségek felvételére
váró fiatalokért, hogy egész életükben Jézushoz hasonlóvá tudjanak válni!
Ez a nap egyben a zene világnapja is. Ugyancsak az este 6-kor kezdıdı
szentmisén a Vox Clara kórus Mozart kis C-dúr miséjét énekli. Elhangzik még
Mozart: Ave verum, Mozart: Tantum ergo, Bárdos: Nyújtsd ki mennybıl.
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., szerda Szent Ferenc boldog halálának, Tranzitusának ünnepe. Erre
emlékezve délután fél 6-tól közös zsolozsmát mondunk templomunkban. Az este
6 órai szentmisén Magyar Gergely tartományfınök atya mond szentbeszédet,
majd a Tranzitust ünnepeljük a Szent Ferenc oltárnál. A szentmisén
közremőködik a Kapisztrán kórus. Ezt 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!
Október 6., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.
Október 8., vasárnap Szőz Mária, Magyarok Nagyasszonya, provinciánk
védıszentjének ünnepe. A 11 órai szentmisén a Kapisztrán kórus énekel, a mősor
a belsı oldalon olvasható. Ez az ünnep a Ferences Rendben és a magyar
Egyházban egyaránt fıünnep.
Október 11., szerdától kéthetente Nényei Gábor és felesége, Nényei Gabi fiatal
házasoknak tart hittant, este ½ 8-tól a plébánián. Minden fiatal házast szeretettel
várunk ezekre az alkalmakra.
Október 15-én, vasárnap minden szentmise után a Vasúti Karitász munkatársai egy
hirtelen lebénult fiatal családapa kezelésére győjtenek adományokat. Kérjük a
testvéreket, lehetıségeik szerint támogassák a nehéz helyzetbe került családot!
Megjelent az Adorémus októberi száma, a sekrestyében megvásárolható.
Elızetes:
Október 23., hétfı Kapisztrán Szent János áldozópap ünnepe, a Tövis utcai templom
búcsúnapja. A 10 órakor kezdıdı ünnepi szentmisén a Kapisztrán kórus énekel.
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

