„Te, Isten embere,
menekülj
a bajkeverıktıl!
Törekedjél inkább
igazságos lelkületre,
életszentségre, hitre,
szeretetre, türelemre
és szelídségre.”
(1Tim 6,11)
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Tranzitus – Szent Ferenc boldog halála
Tranzitus. Ilyenkor, az ünneplés
emelkedettségében mintha pontosabban
és világosabban értenénk a nekünk szóló
üzenetet és meghívást. Talán pontosan
az ünnep – isteni jelenlétet tudatosító
légkörében – igen fontos újra kiemelni
az Összes hívıkhöz írt levélbıl: „szeretnünk kell ellenségeinket...” Mert megesik, hogy már lemondtunk mindenrıl, s
nincs más birtokunk, csak a neheztelés
„ellenségeinkre” – a valóságosakra és az
értetlenekre... A „szeretnünk kell ellenségeinket” gondolatával legyen jelen ma
a szegény Krisztus és a szegény Ferenc
közöttünk. İk, akik már a neheztelésrıl
is lemondtak. Akik szavaikkal, utolsó
sóhajukkal így imádkoznak: „Atyám, bocsáss meg nekik... mert nem tudják, mit
cselekszenek...” Mi tudjuk, hogy abban a
világban, amiben élünk – s ami lényegét
tekintve nem mondható jobbnak, fejlettebbnek a középkorinál – nem képes megoldást hozni még a szakrálisnak gondolt
vallási törekvések sokasága sem. Akkor,

ha a Krisztust követı kereszténység,
vagy krisztianizmus (kulturális kereszténység) a különbözı formák megtartó
erejében keresi a megoldást, nem – a
Ferenc által is szorgalmazott – radikális
Krisztus-követésben, akkor nem képzelhetı el a világ fennmaradása, fenntartása. De azt is tudjuk, hogy Krisztus és a
Krisztust követık szeretete igenis képes
megırizni az élhetı világot. Erre szólít
fel a szeráfi Mester mindannyiunkat.
Annak ellenére, hogy sokan azt gondolják és mondják, hogy az ellenség szeretete lehetetlen. Természetesen ennek a
legmélyén a szeretetrıl alkotott félreértés húzódik legtöbbször, másrészt igaz,
hogy nem az elképzeléseinkhez kell igazítani a cselekedeteinket, hanem az életünket vezérelni képes Istenhez.
Az ellenségszeretet a végsı önkiüresítés – a teljes szegénység, hogy Isten
épülete épüljön. Mikor nagy és kikerülhetetlen nıvérünkkel, a halállal való
találkozásra készülünk, sok mindent

szeretnénk a saját szempontjaink szerint
a végleges helyére tenni. Szeretnénk
életünk dolgait is elrendezni, és talán
szeretnénk jellé válni még utoljára ezen
a földön. Szent Ferenc atyánk itt is
egészen megrendítı jelet talált, amivel
ebben a végsı órában is - ékesen és
szavak nélkül már - hirdetni volt képes,
amit egész életében minden szavában és
cselekedetében megosztani kívánt a testvérekkel. A nincstelenség és a birtoklásnélküliség hatékony ikonografikus jele,
hogy ruha nélkül kíván feküdni az ıt befogadó anyaföldön, ahol az isteni szeretet materializációja tartja meg, és fogadja ölébe. Mint ahogyan az anyaölbıl is
ruhátlanul bújt elı, és ajándékként fogadta az életet. Megrázóan egyértelmő
és félreérthetetlen zsenialitással koreog-

rafálja meg, jeleníti meg az üzenetet, amit Mestere rábízott. Ferenc véglegesen
és teljesen szegény már. Kiüresítette, lecsupaszította önmagát. Nem ragaszkodik
már semmihez, sem klerikusságának jeleihez, sem a tisztelethez, sem a szépséghez. Egy nyomorult, beteg, meztelen
emberi test a csupasz földön. Ecce
homo. S a megrendült és/vagy értetlen
közösség, Istennek elfogadó gondviselésében veszi körül szeretett vezetıjét.
Imáival kíséri a Jézust mindenben követni akaró ember "megistenülését". Bátran
mondhatjuk ezt, hiszen az egyházatyák
meghökkentı megfogalmazása szerint
az Isten emberré válásával megnyílt a
lehetıség az ember "megistenüléséhez".
Részlet Komáromi János FVR elmélkedésébıl

C.S. Lewis a mennyrıl, a földrıl és a pokolról
„Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy megtartsuk a poklot, nem fogjuk meglátni a
mennyet; ha elfogadjuk a mennyet, nem tarthatjuk meg a pokol legkisebb és legmeghittebb emléktárgyait sem. Azt hiszem, aki eléri a mennyet, bizonyosan ráébred, hogy
amit odahagyott (akárha kivájt jobb szemét is), nem veszett el örökre: amit keresett,
akár a legalantasabb vágyaiban is, minden képzeletét felülmúlóan vár rá odafent.
Ebben az értelemben azok, és csakis azok, akik végigjárták az utat, mondhatják majd
el, hogy a jó – az minden, s a menny mindenütt jelenvaló. De nekünk, akik még az út
innensı felén járunk, nem szabad elırevetítenünk ezt a visszatekintést. Ha így
cselekszünk, valószínőleg a fenti nézıpont hamis és végzetes fonákját fogjuk magunkévá tenni, s azt képzeljük, hogy minden jó, és mindenhol a mennyország van.
S mi a helyzet a földdel? Azt hiszem, a földet végsı soron senki sem érzékeli
világosan meghatározható helyként. Aki a földet választja a menny helyett, úgy látja,
hogy a föld mindvégig a pokol szeglete volt. Ám ha a mennyet részesíti elınyben, a
föld olyannak tőnik majd, mint ami kezdettıl fogva a mennyország része volt.”
(Részlet C.S. Lewis – A nagy válás c. könyvébıl)

A LEMONDÁSOK PERSELYE Árpád-házi Szent Erzsébet évében továbbra is várja
azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 47.224,- Ft győlt össze, melyet szegény
családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek támogatását!

Szent Ferencet bátorítják, hogy fogadja a halált örvendezve,
ı pedig még egy versszakot költ a Naphimnuszhoz
(Perugiai legenda C.)
Szent Ferenc megtérésének idejétıl
halála napjáig, egészségesen és betegen,
mindig gondot fordított arra, hogy megismerje és kövesse az Úr akaratát.
Egy napon így szólt hozzá az egyik
testvér: „Atyám, életed és magatartásod
fény és tükör volt és most is az, nemcsak
testvéreid, hanem Isten egész egyháza
számára, és halálod ugyancsak az lesz.
Bár testvéreidnek és igen sok más
embernek halálod nagy fájdalmat és szomorúságot okoz, neked mégis nagy vigasztalás és vég nélküli öröm lesz. Mert
a sok küzdelembıl a végsı nyugalomba
fogsz átmenni. A sok kínból és kísértésbıl a végtelen örömbe. Nagy szegénységedbıl, amit mindig szerettél és megtérésed kezdetétıl halálod napjáig önként
gyakoroltál, igen nagy igazi és végtelen
gazdagságba. Az ideig tartó halálból az
örök életre, ahol mindig színrıl színre
látod majd Uradat, Istenedet, akit oly nagy
hévvel, vággyal és szeretettel szemléltél
ebben a világban.” E szavak után nyíltan
megmondta neki: „Atyám, légy biztos afelıl, hogy hacsak az Úr nem küld testednek segítséget a mennybıl, betegséged
gyógyíthatatlan, és már csak rövid ideig
élhetsz, ahogy már az orvosok is megmondták. Ezt lelked bátorítására mondtam el, hogy mindig örvendezz az Úrban
külsıleg és belsıleg. Fıként, hogy test-

véreid és mások, akik látogatásodra jönnek, az Úrban örvendezve találjanak,
mert úgy tudják, és meg vannak gyızıdve róla, hogy hamarosan meghalsz, hogy
így azoknak, akik ezt látják, és akik majd
halálod után hallják, halálod szolgáljon
emlékeztetı jelül, ahogy életed és viselkedésed mindenki számára az volt.” Erre
Szent Ferenc, bár a betegségek súlyosan
ránehezedtek, nagy lelki hévvel, a test és
a lélek örömével dicsérte az Urat, és ezt
mondta a testvérnek: „Ha tehát ilyen
gyorsan meg kell halnom, hívjátok ide
nekem Angelus és Leó testvért, hogy
énekeljenek a halál nıvérrıl.” A testvérek odamentek, és sok könnyhullatás között elénekelték elıtte a Naptestvér és az
Úr más teremtményeinek énekét, amelyet
maga a szent szerzett betegsége idején az
Úr dicsıítésére, saját és mások lelkének
vigasztalására. Az ének utolsó versszaka
elé pedig betoldott még egy versszakot a
halál nıvérrıl, mely így hangzik:
„Áldjon, Uram, testvérünk, 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.
A második halál nem fog fájni azoknak.”
(Sík Sándor fordítása)

Az Imaapostolság októberi szándékai:
Általános: Hogy a kisebbségi helyzetben lévı keresztényeknek legyen erejük és
bátorságuk ahhoz, hogy éljék a hitet, és kitartsanak a hit tanúsításában.
Missziós: Hogy a missziós világnap kedvezı alkalmul szolgáljon ahhoz, hogy
minden megkereszteltben egyre mélyebb missziós tudatot ébresszen.

Templomunk programjai (2007. szeptember 30. – 2007. október 14.):
Szeptember 26-án, szerdától kéthetente tartjuk az ifjúházasok hittanát 18.00-tól a
plébánián. Szeretettel várunk minden érdeklıdı fiatal házaspárt! Találkozás a
portánál.
Szeptember 30., vasárnap, Szentírás vasárnapja. Az este 6-os misén a Vox Clara
kórus énekel. Mősoron Gounod: C-dúr miséje, és Pachelbel: Magnificat c. mőve.
Október hónapban az esti 6-os misék után rózsafőzért mondunk.
Október 1., hétfı a Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szőz és
egyháztanító ünnepe. Ezen a napon este 6 órakor lesz a Ferences Esték keretében
Barsi Balázs atya elıadása a Tamás Alajos Házban a nevelés alapkérdéseirıl.
Október 2., kedd a Szent İrzıangyalok ünnepe.
Október 2-án és 3-án (kedden és szerdán) az esti 6-os szentmise keretében lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc ünnepére való felkészülésként. A lelkigyakorlatot
Szabó József ferences atya tartja.
Október 4., csütörtök Szent Ferenc boldog halálának, Tranzitusának ünnepe.
Este ½6-tól közös zsolozsmát mondunk a templomban, 6-tól ünnepi szentmise,
utána agapéra várjuk a testvéreket a kolostor kertjébe, melyre örömmel fogadunk
süteményt és üdítıt. Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves testvért!

Templomunkban ezen a napon az esti fél 8-as szentmise elmarad!
Október 5., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.
Október 7., elsıvasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk.
Október 8-án, hétfın Szőz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország
Fıpátrónája, provinciánk védıszentjének ünnepe lesz. Ez az ünnep a Ferences
Rendben és a magyar egyházban egyaránt fıünnep.
Okt. 13-án, szombaton délután lesz a Tamás Alajos emlékhangverseny és díjkiosztás.
Az Országúti Társulat szeretettel vár minden érdeklıdıt John Millington Synge: A
nyugati világ bajnoka címő vígjátékának elıadására. Idıpontok: október 1., hétfı,
okt. 5., péntek, és okt., 7. vasárnap. Helyszín az Országút Pince (1024 Budapest Fe–
ketesas utca 5.) Az elıadások 19.00-kor kezdıdnek és körülbelül 2 órásak, egy szü–
nettel. A belépés ingyenes, helyfoglalás nem feltétlenül szükséges, de lehetséges email-en (orszagut.tarsulat@gmail.com), vagy az interneten (http://orszagut.extra.hu).
 Hittancsoportot, vagy közösséget keresık az irodában kaphatnak segítséget.
 Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni,
akkor kérjük erre az email-címre írjon: hirharang@freemail.hu
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

