
 
 
 

„Jákob háza, jöjjetek, 

járjunk az Úr 

világosságában!” 

(Iz 2,5) 

 

IX. évfolyam 1. szám Advent 2. vasárnapja 2007. december 9. 

Karácsony – az „ajándékozás” ünnepe… 

„Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram.” 
(Zsolt 88.) 

Ha körülnézek a világban, ha 
megkérdezem az embereket, mit is 
jelent a szó: AJÁNDÉK, sokban 
mindnyájan egyetérthetünk. Mi is jut 
róla eszünkbe? Meglepetés, kíván-
csiság, jólesı érzés, egymásra gon-
dolás, örömet szerezni, a vágyakat 
ismerni és arra figyelni, …  

De azt hiszem, hogy a tárgyias 
ajándékok mellett más dolgokat is fel 
kell sorolnunk. Azt tudni illik, hogy 
ajándékok lehetünk egymás számára. 
Ajándék a békesség, a nyugalom, a 
szeretet, az egymásra figyelés, az 
együtt töltött pillanatok, beszélgetés, 
játék, nevetés. Megkérdezésemre volt, 
aki így válaszolt: „A legnagyobb 
ajándék a családi összhang, meghitt 
ség.” „Aki fontos számomra, megmu-
tathatom, hogy mit is jelent nekem.” 

Azt is végig kell gondolni, hogy 
miként kapcsolódik be Isten a mi 
életünkbe. Karácsonyhoz közeledve 
Isten ajándékot készít számunkra. A 
Legdrágábbat akarja nekünk adni, 
ajándékozni, mivel szeret minket. 
Kutatja, fürkészi vágyunkat, próbálgat, 
keresgél, mivel is tudna minket 
segíteni, szeretni, megajándékozni. 
Ajándékoz teremtett világot, 
ajándékoz szivárványos szövetséget, 
ajándékoz újbóli lehetıséget… És 
végül a legnagyobbat, saját Fiát 
ajándékozza nekünk. Nem azt adja, 
amire már nincs szüksége, nem a 
fölöslegeset, hanem Önmagát, mert 
velünk akar lenni, az együttlét örömét 
adja. Azt adja, amire a leginkább 
vágyakozik mindenki. Olyanná lesz, 
mint mi, azért jön, hogy szeressen, 

 



hogy betöltse azt, amiben hiányt 
szenvedünk. Isten az İ Fiában 
elérhetıvé válik számunkra, válaszol 
legmélyebb vágyainkra. 

Az ajándékozás kötelességtıl 
mentes szeretetbıl fakad. Az ajándék 
tehát mindig személyes: címzettnek 
szól és jellemzı a feladója. Az igazi 
ajándékban mindig van egy kis 
meglepetés, mert a szeretet jut benne 
kifejezésre, a szeretet pedig nem 
ismétli magát unalmasan, hanem 
találékony. Az ajándék összekovácsol, 
kapcsolatot teremt. Nem az a fı kérdés 
tehát, hogy mit érdemes ajándékozni, 
hanem hogy hogyan. Az ajándék nem 
csak tárgy lehet, hiszen a másik ember 
vágya, óhaja is többféle. Ajándé-
kozhatunk idıt, érdeklıdést, szép 
együttlétet, szívderítı találkozást, és 
sok minden mást. 

Fontos tanulni mindabból az 
ajándékozásból, amivel Isten közele-
dik felénk. İ ismer minket, tudja, 
mivel tud nekünk örömet okozni, 
tudja, mire van szükségünk, tudja, 
mivel tud a leginkább segítségünkre 
lenni. Ahhoz, hogy valakit lelemé-
nyesen megajándékozhassak, ismer-
nem kell. Ha ismerem, akkor azt is 
tudhatom, milyen vágyai vannak, 
milyen módon tudok meglepetést és 
örömet szerezni neki. 

Figyelnünk kell arra is, hogy 
nehogy a lényeg elvesszen. Óriási, 
giccses csomagolásban végül nem 
találjuk meg az ajándékot. A látvány-
ban kicsi sokszor sokkal nagyobb. 

Sokszor a tapintatos, a legegyszerőbb 
ötletek okozhatják a legnagyobb 
örömet. Isten a legdrágábbat adta 
nekünk! Minket is arra hív, hogy 
semmit se sajnáljunk másoktól. Nem 
az ajándékok pénzbeli értékére 
gondolok, nem az irreális árakra, 
hanem arra, hogy akit szeretek, azért 
tudok áldozatokat is hozni, tudom 
magamat ajándékozni. És ha ezt 
megteszem, akkor fedezem csak fel 
igazán, hogy az én odaadásomban már 
egyben én is megajándékozottá leszek. 
Így valósulhat majd meg, hogy 
egymás életét szebbé, boldogabbá, 
ajándékká varázsolhatjuk. Egymás 
iránti szeretetünket ezáltal fejezhetjük 
ki a legtisztábban. Mindannyian 
szomjazzuk, vágyakozunk a szeretet 
után. Mindannyian felfedezhetjük, 
hogy van, aki ıszintén szeret, és van, 
akit félelem nélkül szerethetünk. 

Egy vásárlásmentes karácsonyt 
hirdetı újság olvasója, sokunk közös 
gondolatát fogalmazza meg: „Idén 
Karácsonyra nem kérek mást, csak 
idıt. Idıt gondolkodásra, beszélge-
tésre, olvasásra, nevetésre és csendben 
maradásra. És ezek egyikét sem 
szeretném túl színes csomagolás-
ban...” 

Igazi, ıszinte ajándékozás által 
megváltozhat az életünk. Miénk is és a 
környezetünkké is. Boldogabbak, gaz-
dagabbak leszünk, az élet, az együttlét, 
ünneppé válik számunkra.  

M. Ágnes nıvér 



Hírek a Plébánia Képviselıtestületérıl 

Plébániánk újonnan választott 
képviselıtestülete november 15-i 
győlésén új világi elnököt és jegyzıt 
választott. Az elızı világi elnök, 
Somogyi András több, mint tíz év 
után kérte, hogy e felelısségteljes 
feladat alól mentsük fel. Andrásnak 
ezúton mondunk köszönetet nem csak 
úgy, mint az egyházközség leköszönı 
világi elnökének, hanem minden 
egyéb, az egyházközségben végzett 
munkájáért is. András sokat segített, 
hosszú éveken át motorja volt 
Plébániánk közösségének. Munkájá-
nak eredménye a Hírharang, a plébá-
niai bálok, és számos egyéb, plébáni-
ánk életében talán már megszokottá 
vált dolog. Örülünk, hogy ha nem is 
elnökként, de továbbra is az egyház-
község képviselıtestületének a tagja 
marad, és a munkában továbbra is 
szívesen részt vállal. 

A testületi tagok Bodroghelyi Csabát 
egyöntetően választották 
meg a képviselıtestület 
új világi elnökének. 
Csaba gyermekkora óta 
plébánia közösségünk 
tagja, feleségével, öt 
gyermekével vesznek 
részt a plébánia életében. 

Képviselıtestületi tagsága elıtt is sok 
feladat elvégzésében számíthattunk rá. A 
frissen megválasztott elnök elmondta: a 
képviselıtestületi munkában nem csak a 
képességek a fontosak, hanem az is, hogy 
bízzunk a Szentlélekben. 

Szintén a november 15-ei 
győlésen, ugyancsak egy-
öntetően választottuk 
meg a képviselıtestület 
új jegyzıjét is Lovas 
András személyében, aki 
már az elızı testületben 
is ellátta ezt a feladatot. 

Csabának és Andrásnak gratulálunk és kérünk az Úristentıl számukra sok kegyelmi 
erıforrást. A képviselıtestület eskütétele december 16-án, advent. 3. vasárnapján 
11 órakor lesz. Kérem a Testvéreket, hogy imádkozzanak értük és az új testületi 
tagokért! 

Köszönettel:  P. Horváth Achilles, Plébános 
 

 

Az Imaapostolság decemberi szándékai 

Általános: Hogy a keresztények - kiszabadítva magukat kulturális kötöttségeikbıl - 
tudják elismerni mások méltóságát és jogait.  

Missziós: Hogy a keresztény humanizmus az Evangélium értékeivel gazdagítsa 
Ázsia kultúráit.  

 

 

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! 



Templomunk programjai (2007. december 9. – 2007. dec. 23.): 
December 13., csütörtök Szent Lúcia szőz és vértanú ünnepe. 

December 14., péntek Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító emléknapja. 
December 15-én, szombaton az esti szentmisén a Kapisztrán Kórus teljesít 

szolgálatot. 
December 16-án, Advent III. vasárnapján lesznek a plébánia elsıáldozói 

elsıgyónók, kérjük a testvérek imáit bontakozó hitükért és szívük tisztaságáért. 
Szintén ezen a napon, a 11-es misén lesz az egyházközségi képviselıtestület 
eskütétele. 

December 16-án, vasárnap az esti 6-os misén a Vox Clara kamarakórus énekel 
Kodály mőveket, orgonán közremőködik: Csorba Zsófia 

December 20., csütörtök Teofil atya névnapja, kérjük számára a Jóisten áldását! 
December 20-án, csütörtökön az esti 6-os misén a Szent Angéla Iskola kórusa 

énekel, utána kb. 18.30-tól karácsonyi koncertet tartanak templomunkban. 
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 

December 21-én, pénteken a reggeli 8-as mise végétıl az esti 6-os szentmise 
kezdetéig egész napos Szentségimádást tartunk hálaadásul a leendı elsıáldozók 
elsıgyónásáért. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség ırzésére a 
templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit! 

December 14-19 között a Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi élelmiszeradományt győjt 
a rászorulók részére három INTERSPAR áruházban. A győjtéshez önkéntes segítık 
jelentkezését kéri. Részletek: telefonszám, cím, elektronikus cím a templom 
bejáratánál elhelyezett máltai címeres felhíváson olvasható. 

Ünnepi gyóntatási rendünk a következı: Karácsonyt megelızı héten, azaz 17-e 
hétfıtıl 22-e szombatig minden délelıtt ¼ 8-12h között és délután 16-20h között a 
gyóntatófolyosón. 

Elızetes hirdetés: 

December 24-én, hétfın délután 3 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigília-
misével; este ½ 12-kor zsolozsmával majd az éjféli misével ünnepeljük 
templomunkban a Szentestét. 

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 
héten a perselyben összesen 60.495.- Forint győlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 

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 


