„İ elıbb van
mindennél”
(Kol 1, 17)

VIII. évfolyam 21. szám

Évközi 34. vasárnap

2007. november 25.

"Amikor az Egyház minden évben megünnepli advent liturgiáját,
jelenvalóvá teszi a Messiás iránti vágyakozást.
Egyesülve a Megváltó elsı eljövetelének hosszú elıkészületével, a
hívek megújítják Krisztus második eljövetelének égı vágyát."
(ld. Jel 22, 17)

Kedves Testvérek! Közeleg az advent,
kapuban áll az Úrra, Jézus Krisztusra való
várakozás ideje, amely bőnbánati idı, de
örömteli idı is egyben: kiemelt idıszaka ez
annak, hogy letehetjük bőneinket, és már az
adventi idıben is találkozhatunk életünk értelmével, az Úristennel. Advent ugyanakkor
az egész egyházi év kezdete is. Vége egy óévnek és kezdete egy újnak. Befejezıdés és
újrakezdés, mérlegkészítés és új reménység
ideje is. Mélyedjünk el megújulni vágyó
lélekkel, mit is jelent, mit is kell hogy jelentsen számunkra az Advent, egyénnek és
közösségnek, kezdettıl a kiteljesedésig…
„Advent” latinul annyit jelent: „eljövetel”. Maga az idıszak teljes nevén Adventus Domini, az Úr eljövetele. Kettıs tartalmat hordozó idı: készülıdés Krisztus elsı
eljövetelének megünneplésére, és megújítása Jézus Krisztus második, dicsıséges eljövetele iránti vágyakozásnak. Nem a távoli

múlt és apokaliptikus jövı ünneplése ez,
hanem miközben felidézzük az arról szóló
ismereteinket, felszítjuk a vágyat, és felkészítjük a szívet, hogy a Lélek jelenvalóvá s
örömünneppé tegye saját, közös életünkben
a Megváltó dicsıséges eljövetelét.
A levegı tele van vágyakozással. A harsonák készenlétben állnak, de most még mindent betölt a várakozás izgalomtelt csöndje.
A boldog készenlét ideje ez, a vágyakozásé,
hogy részesei lehessünk a Jelenések könyvében elénk tárt látomás beteljesedésének:
„Láttam, hogy a szent város, az új
Jeruzsálem leszáll a mennybıl, Istentıl.
Föl van díszítve, mint a vılegényének
feldíszített menyaszszony” (Jel 21, 2)
A várakozás csendjében kihallani a végsı idık hívó szavát, amint a Lélek és a Menyasszony, az Egyház, aki várja a Vılegény
eljövetelét, vágyakozva szól: »Jöjj el!«.
Romano Guardini így vall minderrıl:

„Kimondhatatlan vágyakozás van ebben
a szóban. A Lélek szava ez és a menyasszonyé. A menyasszony a teremtés, amely egykor a kezdet kezdetén beleszületett a szeretetbe, és ráébred erre a szeretetre. A Lélek
pedig az, aki ezt a szeretetet adja.”
Az Advent Isten népének közös ünnepe.
Az egész Advent lényegi sajátossága,
hogy benne az Egyház együtt vágyakozik
és készül Krisztus eljövetelének ünnepére.
Közösen! Nem külön-külön. Jézus eljövetele nem az én vagy a te ünneped, hanem
az egész Egyház közös ünnepe. Nem véletlen a támadás, a vásárlási hajsza miatt
éppen ebben az idıszakban vannak sokszor
leginkább elválasztva egymástól a hívı
közösségek és a nagycsaládok. Nem ér rá
senki semmilyen közös alkalomra. A családokon belül ez ugyanúgy igaz. Olykor minden adventi lelkigyakorlat ellenére is…
Máriával együtt várjuk Jézus megszületését. Vágyunk, hogy társai lehessünk a
Mennyei Édesanyának utolsó napjaiban, s
ezért együtt készülünk Vele a Gyermek
megszületésére. A házastársak, a család
számára milyen egyértelmő, hogy együtt
várják az új testvérke jöttét, és azt is, aki
várva várt vendégként érkezik a házhoz. Így
kell lennie ennek az Egyházban is. Ezt hivatottak szolgálni a Rorate-misék is, hogy élı
valósággá válhassanak számunkra is Izajás
próféta szavai: „Harmatozzatok egek onnan
felülrıl, is ti felhık hullassátok az igazat!”
Ezek a hajnali szentmisék, a Máriával való
várakozás szentmiséi, vágyva várva az Igazra, hogy jöjjön, és egészen betöltsön minket. A szentmisék elején ezt a vágyakozást
szeretnénk kifejezni minden alkalommal az
Úr angyala ima szavaival.
A Rorate-szentmisék az adventben
idén reggel 6 órakor kezdıdnek, egyrészt
azért, hogy mi is adjunk valamit magunk-

ból: virrasztást, korán kelést, fáradtságunkat
is, de azért is, hogy a család maga is (munkába és iskolába járók is) együtt lehessenek
minél többen, hogy advent várakozása ez
által is, minél inkább közös ünneppé legyen!
Szeretnénk, hogy Jézus eljövetelének
várása az egész plébánia közös vágyakozásává legyen. A Menyasszony, aki várja a
Vılegény eljövetelét, maga az Egyház, aki
közösen várja Urának eljövetelét. Advent
idıszakának egész liturgiája ezt a közös vágyakozást készíti elı. Elkéri a hívek szándékát, hogy részvételével tegye teljesebbé e
közös készület idıszakát, mintegy ezzel is
tanúsítva, hogy a világ csábítása az üzleties
érzések hamis csillogása, a felszínessége, a
karácsonyi hajsza nem hat Krisztus zarándok
népére, hanem összetart, és szívében hordozva szeretteit, együtt készül, egy Lélek által
vágyakozik arra, hogy advent titka és
karácsony öröme minél teljesebbé legyen
mindannyiunk életében.
A közös készületet segíti, advent
szombatjain (december 1.; 8.; 15.; 22.) az
esti 6-os szentmisében és utána, egy-egy
lelkigyakorlatos elmélkedés. Ezeket, az
elmélkedéseket Komáromi János FVR,
Dr. Székely János és Dr. Roska Péter
szemináriumi
teológiatanár
atyák
vezetik. Az esti 6 órás szentmise elején
gyertyagyújtással, utána Szentségimádással
és gyónási lehetıséggel is segítünk
kiszakadni az évzáró hajsza több, mint
mindennapos terhei alól. Nagyon örülnénk,
ha mindez sokunkat megmozgatna, ha ezek
az adventi szombat esték plébánia
közösségünk számára oázisok lehetnének
és segítenék az igazi Krisztusvárást minden
családban. Éppen ezért nagyon várunk,
gyere, ne késlekedj, az Úr számít Rád!
Hívunk, jöjj, és légy felelısséggel
plébániai közösséged iránt!
Wildner Dénes és Achilles tv

Tagtoborzó
Plébániánkon több olyan közösség is rendszeresen találkozik, akik szívesen fogadnak
új embereket maguk közé. Az egyik ilyen közösség a péntek este ½ 7 órakor összejövı ifjúsági hittan-katekézis, mely olyan 22-26 év közötti fiatalokból áll, akik már
részesültek a bérmálás szentségében. Olyan fiatalokat is várnak, akik rendszeres
templomba járók, de még a bérmálás szentsége valami miatt kimaradt életükben.
A téma idén az elkötelezettség, a család, házasság, szerzetesség, papság fogalmai
köré szıve, de sok más, érdekes kérdés is szóba kerül. Minden évben többször szoktunk kirándulni menni, illetve nyáron egy hetes tábort szervezünk, melyben a lelki
élmények mellett helyet kap a kirándulás, játék és minden egyéb szórakozás is.
Ha nem találtál még csoportot, akkor nincs más dolgod, mint kéthetente pénteken
eljönni hozzánk. Legközelebbi találkozó: 2007. november 30-án este ½ 7 órakor,
a második emeleti Nagyteremben.

Templomunk programjai – elızetes hirdetések:
December 14-19 között A Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi élelmiszeradományt
győjt a rászorulók részére három INTERSPAR áruházban. A győjtéshez önkéntes segítık jelentkezését kéri. Részletek a templom bejáratánál olvashatók.
XVI: Benedek pápa a plébániánkon nevelkedett Dr. Székely János atyát esztergomi
segédpüspökké nevezte ki. Püspökké szentelése 2008. január 5-én lesz.
Imádkozzunk hivatásának hőséges szolgálatáért!
Az Országút Társulat (plébániánk színjátszó csoportja) a közeljövıben sorra kerülı
Tamási Áron darabhoz fiú szereplıket keres! Jelentkezés: www.orszagut.extra.hu
vagy orszagut.tarsulat@gmail.com.
Plébániánk karitász közössége keres olyan segítıket, akik egy-egy alkalommal a
környezetükben élı idıs és mozgásukban korlátozott embereket szentmisére elhoznák.
Jelentkezni a plébánia irodájában lehet. Köszönjük segítségét!
Szent Erzsébet évében a lemondások perselye folyamatosan 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 70.492 Forint győlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Advent minden szombatján este 6 órától neves elıadók részvételével,
szentmisével, szentségimádással, gyónási lehetıséggel egybekötött elmélkedést
tartunk templomunkban. Az alkalmakról részletesen a mellékelt szórólapon
olvashatnak.

Templomunk programjai (2007. november 25. – 2007. dec. 9.):
Novemberben ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét
mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében
kérjék, és ugyanitt adják le a borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a
szentmiséken imádkozni szeretnének.
A decemberi rorate-misék (dec. 3-dec. 22-ig) reggel 6 órakor fognak kezdıdni.
Akik decemberben a reggeli ½ 7-es misére miseszándékot kértek, azok
számítsanak rá, hogy a szándékaikért 6 órakor imádkozunk.
November 25., Krisztus Király vasárnapja.
• A Krisztus Király Templomban (Keleti Károly utca) ½ 12-kor kezdıdik a búcsús
szentmise, melyet Udvardy György püspök atya tart. Délután 4 órakor a Tamás
Alajos Házban a Krisztus Király Templom közössége szokásos bálját rendezi meg.
• A Margit körúti templomban a 11 órai szentmisén Gounod C-dúr miséjét énekli
a Kapisztrán Kórus.
• Pasaréten a Szilfa utcai közösségi házban 9 - 13 óra között tartja a Testvérkék
Ferences Óvoda a szokásos karácsonyi vásárát. A vásár mellett kézmőves
foglalkozás lesz, 11 órától pedig bábelıadásra várják a családokat a szervezık.
A bevételt a Testvérkék Ferences Óvoda javára fordítják.
• Ezen a napon országos győjtést lesz a Karitász javára. Kérjük a testvéreket,
hogy a mostani nehéz anyagi helyzetben is gondoljanak szegény, rászoruló
testvéreikre. Picivel több áldozatvállalással sokakon sokat segíthetünk. Elıre is
köszönjük a testvérek nagylelkő támogatását.
November 28., szerda Marchiai Szent Jakab, ferences pap emléknapja.
November 29., csütörtök a Szeráfi Rend összes szentjeinek ünnepe.
November 30., péntek Szent András apostol ünnepe. Ez a nap egyben András atya
névnapja is, imádkozzunk érte.
November 30-án, pénteken 17 órakor a Tamás Alajos Házban Bánki Tabita domonkos nıvér tart elıadást Fiatalok Kárpátalján címmel a Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány szervezésében. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk.
December 3., hétfı Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe. 17 órakor a Sapientia
dísztermében NemeskürtyIstván és Déri Balázs mutatja be a Magyar Ferences
Források eddig megjelent köteteit
December 7., péntek Szent Ambrus püspök és egyháztanító ünnepe, egyben elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.
December 8., szombat a Boldogságos Szőz Mária Szeplıtelen Fogantatásának ünnepe.
December 9. elsıvasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk
Folytatás a belsı oldalon!
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
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