„Ki ismerte meg
akaratodat,
hacsak Te nem adtál
bölcsességet,
s el nem küldted
Szent Lelkedet
a magasból?”
(Bölcs 9,17)
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A misszió megvalósulása: az Egyház tanúságtétele
A.) Az Egyház küldetése: a misszió
A zsinati definíció szerint Egyház
missziós közösség: "jele és eszköze az
Istennel való bensıséges 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 felelısség:
„… az evangélium hirdetése az Egyház
számára nem fakultatív feladat; nem
választhat, hogy óhajtja-e végezni, vagy
sem… Az evangélium továbbadása
szükséges, egyedülálló, mással nem
helyettesíthetı munka. Nem tőri sem az
indifferentizmust, sem a szinkretizmust,
sem a hit átalakítását: mert tıle 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?
B.) Az élet tanúságtétele
Az Egyház Krisztusban „jele és eszköze
az Istennel való bensıséges egyesülésnek". Vagyis már puszta létezésével is
evangelizál! Az Egyházat alkotó egyes
emberek és maga az Egyház közössége
is önmagában hordozza az Istentıl
kapott új életet. Krisztusból táplálkozó
szent és szeretet-teli életünk, igaz tetteink önmagunkban is hirdetik Isten országát az emberek között. (vö. Mt 4, 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 elsı és pótolhatatlan
formája."
(RMi 42. – II. János Pál idézi VI. Pál pápát.)

Ezért az evangélium közvetítıje
elsıként a maga életében igyekszik teljessé tenni a megtérést: az élet tanúságtétele adja minden egyéb missziós
tevékenység alapját és hitelességét.
C.) 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 reménységetekrıl'.
Ezt a reménységünket ki kell fejteni a
Jézus Krisztusról szóló világos és egyértelmő beszéddel. A Jó Hírt, amelyet
elıször az élet tanúságtétele mutatott be,
elıbb-utóbb az élet igéjének hirdetése
kell, hogy kövesse. Addig nem lehet szó
teljes értékő evangelizációról, amíg
nem hirdetjük a názáreti Jézusnak,
Isten Fiának nevét, tanítását, életét,
ígéreteit, Országát és annak igazságát."
(EN 22.)
"Az igehirdetésnek a misszióban mindig
elsıbbsége van. Az Egyház nem tekinthet el Krisztus kifejezett parancsától;
nem szabad az emberek elıtt elhallgatnia az örömhírt, hogy Isten szereti és üdvözíti ıket." (RMi 44.)
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! Ellenkezı
esetben missziónk hatástalan lesz.
A Szentlélek, az Igazság lelke ad
erıt szavainknak, tesz tanúságot
egyenesen hallgatóink szívében:
"… ezért a misszionárius nem bátortalanodik el, és hitének tanúságtételétıl 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 bensı és titokzatos erıvel
rendelkezik." (RMi 45. - kiemelés tılünk)
Mérhetetlen jelentıséggel 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, akirıl nem
hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? ... Eszerint a hit hallásból van, a ha1láspedíg Krisztus szava által." (Róm 10,14.17 – kiemelés tılünk)
"A hit a hirdetésbıl fakad – foglalja
össze mindezt 11. János Pál pápa – és
minden egyházi közösség indulását és
életét minden egyes hívınek az üzenetre
adott személyes válaszából nyeri.
Ahogyan az egész üdvrend Krisztusra
irányul, így az İ titkának hirdetése is
minden missziós munka célja." (RMi 44.)

Az Imaapostolság szeptemberi szándékai:
Általános: Hogy a Nagyszebenben folyó ökumenikus győlés hozzájárulhasson a
valamennyi keresztény közötti egység növekedéséhez, amely egységért az Úr
az utolsó vacsorán imádkozott.
Missziós: Hogy minden férfi és nıi misszionárius örömmel ragaszkodjék
Krisztushoz, és így le tudja küzdeni azokat a nehézségeket, amelyekkel a
mindennapi életben találkozik.

Megújult a plébánia internetes WEB oldala
A plébánia új WEB oldalakkal várja az érdeklıdıket a következı címen:
www.orszagutiferencesek.hu
A megújult portálon igyekeztünk a plébánia életével kapcsolatos minden fontos
információt közzé tenni. Megtalálható többek között az aktuális mise- és gyóntatási
rend, az iroda nyitva tartásának rendje, a szentségek felvételének rendje, a képviselıtestület bemutatása, és még sok más aktuális újdonság. Érdemes megnézni…

Beavató szentségek felvétele
Azoknak a felnıtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben
(keresztség, bérmálás, elsıáldozás) alapvetı hitoktatást indítunk szeptember elejétıl
kéthetente a késı délutáni órákban. Azokat is várjuk, akik hiányokat éreznek
hitükben. Jelentkezés a plébánia irodájában történik. Kérjük a testvéreket, hogy
ismerıseik között is ajánlják ezt a lehetıséget!

XVI. Benedek pápa a halhatatlanságról
„Mi indítja az embert arra, hogy óhajtsa a halhatatlanságot? Nem az elszigetelt én,
hanem a szeretet tapasztalata: a szeretet akarja, hogy örök legyen az, akit szeret, és
ezért örök legyen saját maga is. Kérdésünkre tehát a keresztény válasz így hangzik:
nem magában az emberben rejlik a halhatatlanság, hanem azon a reláción alapul,
hogy vonatkozásban vagyunk valamivel, ami örök, és ami értelmessé teszi az örökkévalóságot. Ez az állandó valóság, amely életet tud adni és be tudja teljesíteni, pedig nem más, mint az igazság, a szeretet. Azért tud örökké élni az ember, mert képes
vonatkozásba kerülni azzal, aki örökkévalósággal ajándékozza meg. Azt nevezzük az
emberben „lélek”-nek, ami ezt a vonatkozást hordozza. A lélek nem más, mint az
ember ama képessége, hogy vonatkozást alakítson ki az igazsággal, az örök szeretettel. És ezzel kapjuk meg a realitások helyes sorrendjét: Az igazság – aki a szeretet, és
akit Istennek nevezünk – ajándékoz az embernek örökkévalóságot.” (Mérleg 1982/2)

Elızetes hirdetések
Szeptember 17-én, hétfın a 18 órai szentmisében emlékezik meg alapító karnagyáról
P. Tamás Alajos atyáról; egykori és jelenlegi énekeseirıl a Kapisztrán Kórus.
A szentmise után a Városmisszió és a Szakrális Mővészetek Hete keretében
Puccini: Messa di Gloria c. mőve hangzik el templomunkban. A mő magyarországi bemutatója 1960. november 6-án szólalt meg a Kapisztrán Kórus és Zenekar elıadásában a budai ferencesek templomában. Ezen az estén közremőködik a
Váci Szimfonikus Zenekar, a váci Vox Humana Énekkar, Hajdú András tenor,
Szentimrei László basszus szólisták. Vezényel: Lógó Tibor.
Szeptember 26-án, szerda este 6-tól tartjuk az ifjúházasok hittanát. Szeretettel
várunk minden érdeklıdı fiatal házaspárt! Találkozás a portánál.

Templomunk programjai (2007. szeptember 2. – 2007. szept. 16.):
A PLÉBÁNIA ÉVKÖZI MŐKÖDÉSE:
Szeptember 3. hétfıtıl újra évközi mise- és gyóntatási rendet ill. irodaszolgálatot tartunk:
 Szentmisék hétfıtıl szombatig reggel ½7, 8, este 6 és ½8 órakor lesznek, elsı pénteken 10 órakor is, vasárnap (változatlanul) ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6 és ½8 órakor.
 Gyóntatás hétfıtıl szombatig reggel ¼8 - ¼9, este ½6 - ½7 és 7 - 8 között lesz,
vasárnap pedig változatlanul ¼8 - 1, és este ½6 - 8 között lesz.
 A plébániairoda hétfın délelıtt ½9-11 között, keddtıl péntekig délelıtt ½9-½12
között és délután ½5 - 6 óra között tart nyitva. (Telefon: 315-0944)
Szeptember 2-a elsı vasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk.
Szeptember 3-a hétfı, Nagy Szt. Gergely pápa és egyháztanító ünnepe, Gergely
atya névnapja. Imádkozzunk érte!
Szeptember 7-e elsı péntek, Szt. Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai
vértanúk ünnepe, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.
Szeptember 8-a szombat, Szőz Mária születésének (Kisboldogasszony) ünnepe.
Szeptember 9-én, vasárnap 10 órakor lesz templomunkban a Veni Sancte tanévnyitó
szentmise.
Szeptember 10-én, hétfıtıl megkezdıdik a hitoktatás a plébánián és az iskolában.
A pontos részletekrıl a faliújságon adunk tájékoztatás. A hittancsoportot,
közösséget keresık számára az irodában tudunk segítséget nyújtani.
Szeptember 12-e szerda, Szőz Mária szent névének emléknapja.
Szeptember 14-e péntek, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.
Szeptember 15-e szombat, a fájdalmas Szőzanya ünnepe.
Szeptember 15-23 Városmisszió, az esti ½ 8-as szentmisék a templomban zajló
programok miatt elmaradnak. Missziós programfüzetet jövı vasárnaptól fogunk
osztani a misék után.
A missziós programok közül a következıket emeljük ki:
15-én, szombaton reggel 8-kor indul a Mindszenty-zarándoklat a Városmajorból,
19-én, szerdán templomunkban este 6 órától vértanúk napja,
21-én, pénteken este 7 órától fáklyás felvonulás indul a Batthyány-térrıl,
22-én, szombaton margitszigeti családi nap a ferences plébániák közös szervezésében.
Ezeken a programokon jó lenne minél többünknek részt venni.
Elızetes hirdetések a belsı oldalon!
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
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