
 

„Kelj föl, és tündökölj, 
Jeruzsálem, mert elér-

kezett a világosságod, és 
az Úr dicsısége felragyog 

fölötted. Mert még 
sötétség borítja a földet, 
és homály a nemzeteket, 
de fölötted ott ragyog az 

Úr, és dicsısége 
megnyilvánul rajtad.” 

(Iz 60,1-2) 

VIII. évfolyam 3. szám Urunk megjelenése (Vízkereszt) 2007. január 7. 

Az Úr az egész földön kinyilatkoztatta üdvösségét 
 

Az irgalmas, gondviselı Isten elhatá-
rozta, hogy az idık teljességében segít-
ségére jön a romlásba jutott világnak. 
Krisztusban elıre elhatározta minden 
nép megszabadítását. 

Belılük ígért egykor Ábrahámnak, a 
szent pátriárkának megszámlálhatatlan 
ivadékot, akik tıle nem test szerint, ha-
nem hite termékenységébıl származnak. 
Ezért hasonlította ıket az ég csillagaihoz, 
hogy az összes nemzet atyjától ne földi, 
hanem mennyei utódokat reméljenek. 

Lépjen, lépjen csak be a pogányság 
egész sokasága az ısatyák családjába, és 
az Ábrahám Ivadékának adott áldást ame-
lyet a test szerinti gyermekek elutasítot-
tak az ígéret fiai kapják meg! A három 
bölcs személyében az összes nemzet 
imádja a mindenség Alkotóját! Legyen 
ismert az Isten nemcsak Júdeában, hanem 
az egész földön, hogy mindenütt Izrael-
ben nagy legyen az ı neve (Zsolt 75, 2). 

Mi tehát, szeretteim, akik már jártasak 
vagyunk az isteni kegyelem titkaiban, 

lelki örvendezéssel ünnepeljük zsengé-
ink napját és a pogányok meghívásának 
kezdetét! Adjunk halát az irgalmas Is-
tennek, aki az Apostol szerint arra mél-
tatott minket, hogy részünk legyen a 
szentek fényességében. Kiragadott min-
ket a sötétség hatalmából, és helyet 
adott nekünk szeretett Fia országában 
(Kol l, 12-13). Hiszen már Izajás próféta 
így jövendölte meg: A nép, amely sötét-
ségben jár, nagy fényességet lát. Akik a 
halál országának árnyékában laknak, 
azoknak világosság támad (íz 9, 1). 
Ugyancsak ı mondja róluk Istenhez 
beszélve: A nemzetek, amelyek nem is-
mertek téged, segítségül hívnak, és a 
népek, amelyek nem tudtak rólad, hoz-
zád menekülnek (vı. íz 55, 5). 

Ezt a napot Ábrahám látta és Örven-
dezett (vı. Jn 8, 56), mert felismerte, 
hogy az İ hitének gyermekei nyernek 
majd áldást utódában, Krisztusban. Hi-
tével elıre látta, hogy így nemzetek 
atyja lesz és magasztalta az Istent: meg 

 



volt gyızıdve, hogy Isten elég hatalmas 
ígéretének beváltására (Rom 4, 20-21). 

Ezt a napot énekelte meg Dávid a 
zsoltárokban: Térjen hozzád minden 
nemzet, melyet csak alkottál, boruljanak 
le elıtted, Uram, és magasztalják neve-
det (Zsolt 85, 9). És másutt: Megmutatta 
szabadító hatalmát, és kinyilatkoztatta 
igazságosságát a nemzeteknek (Zsolt 97,2). 

Mindezt abban látjuk megvalósulni, 
hogy az Úr messze vidékrıl meghívta a 
három bölcset, és csillag által vezette 
ıket, hogy megismerjék és imádják az 
ég és föld Királyát. A csillag buzdít 

minket is, hogy töltsük be azt a szolgá-
latot, amelyet ı teljesített: lehetıségeink 
szerint szolgaijuk azt a kegyelmet, 
amely mindnyájunkat Krisztushoz hív. 

Szeretteim! Ebben a törekvésben se-
gítenetek kell egymást! Tündököljetek 
tehát a világosság fiaiként, mert Isten 
országába az igaz hit és a jócselekedetek 
által lehet eljutni; a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, aki az Atyaistennel és a 
Szentlélekkel él és uralkodik mindörök-
kön-örökké. Ámen. 

 

Nagy Szent Leó pápa beszédeibıl 
 

 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet nyomdokain járva 
számunkra is fontos, hogy fölfedezzük a szegényt, a nélkülözıt, a bajban lévıt 

és segítségére siessünk anyagiakban, lelkiekben. 

Szent Erzsébet évéhez kapcsolódva 
Plébániánk több kezdeményezést 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. 
A múlt heti győjtés összege 34 108 Ft volt. Köszönjük! A Lemondások 
perselyének adományait a plébánia Karitász szolgálata juttatja el a rászorulókhoz. 

Ha ismer olyan nyugdíjast vagy családot, ahol  
az alapvetı szükségletek beszerzéséhez 
anyagi segítségre van szükség, 

kérjük jelezze ennek a szelvénynek a kitöltésével! 

A rászoruló neve: .......................................................................................................... 

A rászoruló pontos címe: ............................................................................................... 

Javasolta: ...................................................................................................................... 

Kérjük, hogy a szelvényt dobja a templom közepén elhelyezett 
Lemondások perselyébe,  

vagy a porta mellett, az erre kijelölt levélszekrénybe! 
 



Házasság szentségére való felkészítés 
Plébániánkon ismét elkezdıdik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek 
számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral 
együtt tartják a jegyesoktatást február 28-ától kezdıdıen. Errıl a hirdetıtáblán 
részletes tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy 
ismerıseik, akik 2007-ben templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat 
értesítsék, hogy február 20-áig jelentkezhetnek az irodában. 

 
 

Az ünnep 
Az ünnep más, mint a szünet. A szünet hiány, az ünnep többlet. Túlmutat 

lakomán, különb a hangulatnál, nem csak a testet szolgálja. Nem lehet rá kötelezni, 
de szomorú a sorsa, ki lemarad róla. Már a rákészülés is varázslatos, s utána 
felejthetetlen az emléke. 

Az ünnep nem okvetlenül ünnepély. A naptár piros betői csak felszínen ringó 
bóják. A lényeg a mélyben van. Nem kell hozzá mősor. Itt csak befogadni lehet: Azt, 
aki túlvan a jeleken, és most felénk közvetít… 

Az igazi ünnep parttalan, végtelen. Mi, akiknek „töredékes a tudásunk”, s csak 
„tükör által homályosan látunk”, mi, a „törékeny cserépedények”, fel sem fognánk 
az ünnepet, ha annak áradását meg nem törnék hétköznapjaink. A mi ünnepünk a 
túlpart visszfénye, az Úr asztaláról „lehulló morzsa”. Egy-egy jeles napunk csak 
kozmikus vigíliája transzcendens jövendınknek. Tıle szépül meg világunk, ezért 
áldott az életünk! 

Balás Béla püspök atya 
 

 

Az Imaapostolság januári szándékai: 
Általános: Hogy korunkban – amelyet sajnos, az erıszak nem kisszámú epizódja 

jellemez – az Egyház pásztorai továbbra is jelezzék minden embernek a béke 
és a népek közötti egyetértés útját. 

Missziós: Hogy az Egyház Afrikában egyre hitelesebb tanúja legyen Krisztus 
örömhírének, és minden nemzet körében elkötelezze magát arra, hogy 
elımozdítsa a kiengesztelıdést és a békét. 

 

 

FONTOS! 
Kérjük, hogy aki a 2006-os év folyamán az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány 
számára adományt fizetett be, nevét, címét és adóazonosító jelét mielıbb juttassa 
el az alapítványhoz postán (1024 Bp. Rómer F. u. 4), vagy a templom-portaablaka 
melletti postaládába, vagy e-mail-en (orszagut@ofm.hu). Ennek hiányában az adó-
kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást nem tudjuk elküldeni. Köszönjük. 

 

 

Humor? 
Az optimista azt mondja, hogy ez a világ a lehetı világok legjobbika. 

A pesszimista pedig attól fél, hogy az optimistának igaza van... 



Templomunk programjai (2007. január 7. – 2007. január 21.): 

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

Január 9-én, kedden 10 órakor a második emeleti hittanteremben lesz a kéthetente 
ismétlıdı Mini klub idei elsı összejövetele, amelyre továbbra is várjuk szeretet-
tel a 2-4 éves gyermekeket anyukájukkal, nagymamájukkal, kistestvérükkel. 

Január 12-én, pénteken a rendházban lelkigyakorlatos este lesz, emiatt a gyóntatás 
elmarad. Kérjük a testvérek megértését. 

Január 13-án, szombaton 10 órakor Szegeden Wertheim László Mátyás testvért 
diákonussá szentelik. Adjunk hálát Istennek a ferences hivatás kegyelméért, 
imádkozzunk érte és további papi, szerzetesi hivatásokért! 

Január 16-án, kedden Szt. Berárd ferences rendi pap és vértanú társainak ünnepe. 

Január 18-án, csütörtökön Árpád-házi Szt. Margit szőz ünnepe lesz. 

Január 19-én pénteken egésznapos szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as mise 
végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Január 21-28. között lesz a keresztények egységéért rendezett ökumenikus imahét. 
Az imahét ünnepélyes megnyitójára 2007 január 21-én, vasárnap délután 6 órakor 
Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban kerül sor. Igét hirdet D. Szebik 
Imre ny. püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, 
szentbeszédet mond Dr. Erdõ Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke. További részletek a hirdetıtáblán lesznek megtalálhatók. 
Kérjük a testvérek imáit a keresztények egységéért.  

Plébániánk szokásos farsangi bálját február 10-én, szombaton tartjuk meg. Jegyek 
január végétıl kaphatók az irodában.  

Erdı Péter bíboros úr meghirdette 2007. januári körlevelében a Budapesten ısszel 
sorra kerülı városmissziót. Plébániánk közössége elhatározta, hogy a kedd esti 
Szentségimádásainkat Városmissziós hét céljára ajánljuk fel. Kérjük testvéreink 
segítı imáit a missziós lelkület elnyeréséért és az elıkészületekért!  

A plébános atya fogadó-ideje minden hétfın 16-18 óra között van. 

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 

 


