„Éhséget bocsátok a földre,
Éhséget, de nem kenyérre,
Szomjúságot, de nem vízre,
Hanem az Úr igéjének
hallgatására”
(Ám 8,11)
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2008. a Biblia éve
A Biblia Éve: hálaadás
Isten népe tiszta szívbıl hálát ad
Istennek, a Szentírásért, azért, hogy
Isten emberi szavakban is kifejezte
irántunk való szeretetét, megmutatta
életünk értelmét, elmondta, hogyan
érdemes élnünk, hogyan válhatunk
igazán értékes emberekké, hogyan
járulhatunk hozzá egy új, szeretetre
épülı közösség, „ország” felépítéséhez.
A zsidóság ısidık óta évente megtartja a
Törvény Öröme (Szimchat Thóra)
ünnepét, hálát adva a Tóráért, a sínai
kinyilatkoztatásért, a kapott isteni
törvényekért. Nekünk keresztényeknek
sokkal több okunk van az örömre és
ünneplésre, hiszen mi sokkal többet
kaptunk Jézus tanítása, az evangéliumok
által!
A Biblia Éve: családi ünnep
A Szentírás közös kincsünk, az Egyházé,
a helyi egyházé, az egyházmegyéé, a
plébániai
közösségé,
a
lelkiségi

csoportoké, a családé, egyszóval a
krisztusi szeretet által teremtett és
áthatott közösségeké. A közösségek,
családok megünneplik a számukra
fontos évfordulókat, eseményeket – a
krisztusi közösségnek jó oka van arra,
hogy ünnepi díszbe öltözve örvendjen a
Bibliának, a közösség életét alapvetıen
meghatározó isteni ajándéknak.
A Biblia Éve: tanúságtétel
Emberi vonás, hogy amit fontosnak,
értékesnek tartunk, azzal eldicsekszünk
mások elıtt. Van, aki a vagyonával
dicsekszik, van aki a fizikai erejével,
vagy a tudásával. Mi a Bibliával
dicsekszünk ország-világ elıtt. Azzal,
hogy számunkra milyen fontos ez,
milyen jó hogy kaptuk, olvashatjuk,
milyen fényt és biztonságot jelent
számunkra. Ez a tanúságtétel egyben
hívás és bátorítás is mások számára, akik
eddig
másfelé
keresték
életük
boldogulását.

A Biblia Éve: az egység szolgálata
Mi, katolikusok elfogadtuk Istentıl a
Biblia egészét. De annak nagy része nem
csak a mi Szentírásunk, hanem a zsidóké
is, és a többi keresztény testvérünké is.
Méltó tehát, hogy ünnepünk, hálaadásunk és tanúságtételünk velük közös

legyen, hiszen ık is részesültek Isten e
nagy ajándékából. A közös hálaadás és
ünnep pedig erısíteni fogja bennünk és
közöttünk az összetartozás, a testvériség
tudatát, érzését és növekedését.
Tarjányi Béla

2008. a Biblia éve a plébánián
Kedves Testvérek!
A három történelmi egyház (katolikus, evangélikus és
református) a 2008-as évet a Biblia évének szenteli. Errıl a következı nyilatkozatot
adták ki számunkra:
„Európában német és francia nyelvterületen már sikerrel valósították meg azt a
kezdeményezést, amelynek célja a Biblia „újrafelfedezése” a modern társadalomban,
a Bibliával kapcsolatos általános ismeretek terjesztése, népszerősítése, aktualizálása;
egy teljes esztendı kulturális egyházi életének pozitív értelmő „tematizálása”.
A Magyarországi Református Egyház, több más protestáns egyház, valamint a
Magyar Katolikus Egyház által is felvállalt kezdeményezésnek természetes módon
van egy sajátos célkitőzése: a szekuláris és politikai szempontok által felépített és
vezérelt közéletben megszólaltatni a keresztény egyház tulajdonképpeni üzenetét,
ami azonos a Biblia üzentével, az evangéliummal. Ezt a sajátos üzenetet kívánja
hordozni a „Biblia éve 2008” mottója: „Boldog, aki olvassa…” (Jel 1, 3).”
Ebbıl a mottóból kiindulva a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a Biblia ebben az
évben és ettıl az évtıl kezdve legyen az életünk útmutatója. Szeretnénk, ha egy-egy
szentírási mondatot hétrıl hétre, hónapról hónapra egyénként és közösségként ki-ki
meg tudna élni, belıle forrásozni, és felfedezhetné a Szentírást, mint az Isten és az
Élet Igéjét a maga életében is.
A Szentírás, az Ige, akkor lesz élı, ha ki-ki „megcselekszi, tettekre váltja a benne
lévı szavakat és nemcsak hallgatója” (vö. Mt 7, …..). Azért, hogy ez az év a Biblia
ismeretében teljen és életté is váljon az Ige, ezért több fajta segítséget is kínálunk a
testvéreknek:
• A Hírharang soron következı számaiban a Szentírásról olvashatnak, mind
lelki, mind teológiai megközelítésben.
• A portánál lévı egyik faliújságon a Biblia évérıl lesz mindig egy-egy
gondolat, tanúságtétel, egyházi megnyilatkozás.
• A Fokoláre mozgalom által kiadott Élet Igéje mottó lesz hónapról hónapra
az az Ige, melyet mindannyian életté szeretnénk váltani.
• Terveink között szerepel, hogy egy-egy lelkigyakorlat, lelkinap a Biblia
élésérıl szóljon.
fr. Horváth Achilles
plébános

Országúti Ferences Plébánia

Jubileumi Farsangi bál 2008.
Szeretettel hívunk mindenkit (1 - 101 éves korig!)
a plébánia 10. nagy farsangi báljára, melyet

2008. január 26-án 18.30-tól
tartunk a Móricz Zsigmond Gimnáziumban!
(Bp. II. ker. Törökvész út 48-54.)
Belépık a plébánia három templománál elıvételben
és a helyszínen kaphatók.
Felnıttel érkezı 12 éven aluliak számára a belépés ingyenes.
Ízelítı a programból:
pezsgıs koccintás, nyitótánc, jelmezverseny,
Beatorlók, teaház, moldvai táncok…
Megjelenés elegáns öltözetben,
a jelmezeket díjazzuk.
A belépık süteménnyel együtt érvényesek!

Humor: Újévi jókívánság

Miként a kalucsnira tapadó agyagos sár ölelı karjaiból kibontakozó kocsikerék
csikorgása által felébresztett tanyai kuvaszkutya bundájába kapaszkodó kullancsbogár szemeibıl kicsorduló könnycseppekben visszatükrözıdı régi rablólovagvár
felvonóhídjából kiálló rozsdás vasszögek összetartják annak alkotórészeit,
zonképpen tartson bennünket is össze a barátság és a szeretet;
alamint a falon függı ingaóra ingájától kettészelt pipafüst szemet maró mivoltától
prüszkölı kandúrmacska bajuszától megcsiklandozott katicabogár szárnyáról
visszatükrözıdı napsugár heve által egy ócska kalapon megolvasztott zsírfoltok
erısítik annak anyagát,
zonképpen erısítsen bennünket az Isten – testileg és lelkileg – a jövendıre;
alamint a kegyetlenül hamis zene utolsó akkordjainál elájuló leányka lármás
sóhajától megreszketett gyertyaláng fényénél silabizáló diák mandzsettájáért
lamentáló háziasszony ölében csipegı kiscsibék csipogására kotkodácsoló tyúk
által szertekapált vakondtúrásra hull a mindeneket megtermékenyítı májusi esı,
zonképpen hulljon a mi fejünkre is az újesztendei Gondviselés jótékony,
hitet, reménységet és szeretetet megtartó áldása!
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Templomunk programjai (2008. január 6. – 2008. január 20.):
Január 13., vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe.
Január 16., szerda Szt. Berárd ferences rendi pap és vértanú társainak ünnepe.
Január 18., péntek, Árpád-házi Szent Margit szőz ünnepe. Ezen a napon tartjuk
plébániánk egésznapos szentségimádását 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 20., vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja.
Január 20-27. között tart a keresztények egységéért rendezett ökumenikus imahét.
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 20-ától kezdıdıen. Errıl a hirdetıtáblán
részletes tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy
ismerıseik, akik 2008-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat
értesítsék, hogy február 8-áig jelentkezhetnek az irodában.
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 137,143.- Forint győlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Megjelent a SaxOrgan CD,
Nagy László Adrián és Zsömlye Sándor elsı közös CD-je, kapható a sekrestyében.

Az imaapostolság szándékai január hónapra
Általános: Hogy az Egyház erısebben kötelezıdjön el a teljes és látható egység
mellett, megmutatva igazi valóságát, mint a szeretet közössége, mely az Atya, a
Fiú és a Szentlélek közösségét tükrözi.
Missziós: Hogy a második rendkívüli szinódusának megtartására készülı afrikai
egyház továbbra is a kiengesztelıdés és az igazságosság jele és eszköze legyen e
földrészen, mely ma is szenved a háborúktól, a kizsákmányolástól és a
szegénységtıl.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
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