
 

„Az igazi világosság, aki 
minden embert 

megvilágosít, a világba 

jött. A világban volt, a 

világ ıáltala lett, de a 

világ nem ismerte fel ıt. 

A tulajdonába jött, övéi 

azonban nem fogadták 

be.” 
(Jn 1,9-11) 

VIII. évfolyam 2. szám Advent 4. vasárnapja 2006. december 24. 

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! 
 

Szeretteim! Ma született a mi Üdvö-
zítınk, örvendezzünk! Nem szabad 
szomorkodnunk akkor, amikor az élet 
születését ünnepeljük; annak az életnek 
a születését, aki kioltotta belılünk a 
haláltól való félelmet, és ígéretével az 
örök élet örömét oltja belénk. 

Senki sincs ebbıl az örömbıl ki-
zárva, egyformán mindannyiunknak 
megvan a közös okunk arra, hogy 
örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis, 
mint a bőnnek és a halálnak a legyı-
zıje jött közénk, hogy miként senkit 
sem talált köztünk bőntelennek, ugyan-
úgy mindnyájunkat megváltson. Vi-
gadjon a szent, mert közeleg gyızelmi 
pálmája. Örüljön a bőnös, mert megbo-
csátásra kap meghívást. Örvendezzék a 
pogány is, mert ıt is az életre hívják! 

Az Isten Fia ugyanis az idık teljes-
ségében, melyet Isten bölcsességének 
kifürkészhetetlen mélysége rendelt el, 
felvette emberi természetünket, hogy 
kibékítsen minket annak Alkotójával, 

és legyızze a halált hozó Sátánt, azzal 
az emberi természettel, amely felett 
elıbb a Sátán gyızedelmeskedett. 

Urunk születésekor az angyalok 
ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsıség 

a magasságban Istennek, és a földön 

békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 
2, 14). Mintegy elıre látják, hogy felé-
pül az új mennyei Jeruzsálem a világ 
minden nemzetébıl. Ó, mily kimond-
hatatlan az Isten jóságos intézkedése, 
és mennyire kell, hogy örömet 
szerezzen ez minden földi embernek, 
amikor ennyire örülnek neki még a 
magasságbeli angyalok is.  

Szeretteim! Adjunk hálát az Atyais-
tennek a Fiú által a Szentlélekben! İ 
megkönyörült rajtunk nagy irgalmassá-
gában, amellyel szeretett minket, és 
bár bőneink miatt holtak voltunk, 

Krisztussal életre keltett minket (vı. Ef 
2,5), hogy ıbenne új teremtmény le-
gyünk, és új alkotás. Vessük le tehát a 
régi embert cselekedeteivel együtt! 

 



Krisztus születésében részesedve 
mondjunk ellent a test kívánságainak! 

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltó-
ságodat! Az isteni természet részesévé 
lettél, vissza ne térj ismét a hozzád 
méltatlan régi romlottságba. Fontold 
meg, milyen Fınek és Testnek lettél 
tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a 
sötétség hatalmából ragadott ki, és 

áthelyezett téged az İ világosságába 
és országába. 

A keresztség szentségében a Szentlé-
lek temploma lettél, fönséges Lakódat 
el ne őzd gonosz cselekedetekkel ma-
gadtól, nehogy ismét a sátán szolga-
ságába kerülj: mivel Krisztus vére a te 
nagy váltságdíjad! 

Nagy Szent Leó pápa beszédeibıl 
 

 

A SZERETET HIMNUSZA 
 

Ünnepi köntösben 
 
 

Ha a házamat fenyıágakkal, gyertyákkal, égıkkel és csilingelı harangocskákkal 
díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 

díszlettervezı. 
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes 

ételeket fızök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elı, de a 

családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnı. 
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket 

éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs 

bennem szeretet mindez semmit sem használ nekem. 
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 

ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus 

nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, mirıl is szól a karácsony. 
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. 
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja házastársát. 
A szeretet barátságos az idıszőke ellenére is. 
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és odaillı asztalterítı van. 
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás 
érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktıl kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg éppen azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 
A szeretet mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltőr. 
A szeretet soha el nem múlik. 

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. 
 

De a szeretet ajándéka megmarad. 
 



Plébániánk 2006. éve számokban 
(Sor végén kapcsos zárójelben az elızı évi adatok) 

1. Kereszteltek összesen: 108 fı (60 fiú, 48 leány) {132, 66, 66} 

Országúton: 46 fı (21+25); felnıtt: 3 fı (1+2) {62, 32, 30 / 1, 0, 1} 

Tövis utcában: 43 fı (27+16); ebbıl felnıtt: 1 fı (0+1) {43, 18, 25 / -} 

Rákócziánumban: 19 fı (12+7); ebbıl felnıtt: 1 (1+0) {27, 16, 11 / -} 

2. Elsıáldozók összesen: 79 fı (42 fiú, 37 leány) {62, 25, 37} 

Országúton: 63 fı (35 fiú, 28 leány) {61, 25, 36} 

Tövis utcában: 1 fı (0 fiú, 1 leány) {-} 

Rákócziánumban: 15 fı (7 fiú, 8 leány) {1, 0, 1} 

3. Bérmálkozók összesen: 5 fı (2 fiú, 3 leány)  {11, 9, 2} 

Országúton: 3 fı (1 fiú, 2 leány)  {11, 9, 2} 

Tövis utcában: 1 fı (0 fiú, 1 leány)  {-} 

Rákócziánumban: 1 fı (1 fiú, 0 leány)  {-} 

4. Házasságkötések összesen:  55 (43 rk., 4 vegyes, 8 felekezeten kív.) {69, 49, 8, 12} 

Engedéllyel másutt: 25 (19 rk., 2 vegyes, 4 fel. kívüli)  {25, 16, 3, 6} 

Országúton: 13 (10 rk., 0 vegyes, 3 fel. kívüli)  {23, 18, 2, 3} 

Tövis utcában: 8 (6 rk., 1 vegyes, 1 fel. kívüli)  {15, 11, 2, 2} 

Rákócziánumban: 9 (8 rk., 1 vegyes, 0 fel. kívüli)  {6, 4, 1, 1} 

5. Betegek kenetét felvette: 65 fı {86} 

6. Elhunytak száma össz.: 117 fı (58 férfi, 59 nı)  {127, 65, 62} 

Ebbıl a betegek kenetét felvette: 41 fı; nem vette fel: 76 fı (!!!) {35, 92}

 

Minden kedves 

olvasónknak áldott 

karácsonyt és 

boldog, kegyelmekben 

gazdag új esztendıt 

kíván: 

Achilles atya 
és a 

szerkesztıség! 
 

 

 



Templomunk programjai (2006. december 24. – 2007. január 7.): 

December 24-én, vasárnap (ma) délután 3 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor 
vigília-misével; este ¼ 12-kor zsolozsmával majd az éjféli misével 
ünnepeljük templomunkban a Szentestét. Az esti ½ 8-as szentmise elmarad! 

Az iroda ünnepek alatti nyitvatartási rendje a faliújságon olvasható. 

December 25., hétfı Karácsony ünnepe, vasárnapi miserendet tartunk. 

December 26-án, Karácsony másnapján vasárnapi miserendet tartunk. 
Ezen a napon ünnepeljük templomunk búcsúját is, ebbıl az alkalomból a 11 
órai szentmisét Eszterházy László esperes atya celebrálja, és a Kapisztrán 
kórus énekel. Szeretettel várjuk templomunk híveit. 

December 27., kedd Szent János apostol és evangélista ünnepe. 

December 28., csütörtök aprószentek ünnepe. 

December 31., Szent Család vasárnapja: este 6 órakor tartjuk az év végi hálaadást 
templomunkban. Az esti ½ 8-as mise elmarad! 

Január 1., hétfı újév napja, Szőz Mária, Isten anyja ünnepe (parancsolt!). Ezen a 
napon vasárnapi miserendet tartunk. 

Január 5., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 

Január 7., vasárnap vízkereszt ünnepe, egyben elsıvasárnap is: 
� délután 5-6 óráig szentségimádást tartunk. 
� az esti ½ 8-as szentmise után család áldás lesz. 

Árpád-házi Szent Erzsébet nyomdokain járva számunkra is fontos, hogy fölfedezzük 
a szegényt, a nélkülözıt, a bajban lévıt és segítségére siessünk anyagiakban, 
lelkiekben. A Szent Erzsébet évéhez kapcsolódva Plébániánk több kezdemé-
nyezést is elindít szegényeink megsegítésére. A LEMONDÁSOK PERSELYE 
egész esztendıben várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben 
valamirıl lemondást vállalnak, melynek értékét a plébánia által támogatott 
szegényeknek szeretnék eljuttatni. 

Ezentúl a kedd esti szentségimádásainkat az ısszel sorra kerülı Városmissziós hét 
céljára ajánljuk fel. Kérjük testvéreink segítı imáit a missziós lelkület 
elnyeréséért és az elıkészületekért! 

A Plébános atya legközelebbi fogadó-ideje 2007. január 8-án, hétfın 16-18 óra 
között lesz. 

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 

 


