„A Lélek ajándékait
mindenki azért kapja,
hogy használjon vele.”
(1Kor 12, 7)

IX. évfolyam 12. szám

Pünkösdvasárnap

2008. május 11.

A Biblia VII.
A Kivonulás könyve (Exodus III.)
Az Egyiptomból való kivonulás
volt Isten elsı nagy tette a néppel, s
egyben az izraelita törzsek közös
történetének kezdete. A „Jahve az, aki
kivezette Izraelt Egyiptomból” kife–
jezés hamar szilárd formát öltött, térés idıbeli elterjedtsége arra utalnak,
hogy tartalma döntı jelentıségő volt.
A
tengernél
történt
különleges
eseményben részt vett nemzetségek
beleolvadtak a többi honfoglaló
izraelita törzsbe, átadták nekik a
megmenekülés megtapasz–talását, s az
fokozatosan az összes izraelita törzs
legısibb hitvallásává lett.
A nagy történeti esemény a rövid
hitvalláson túl elbeszélés megfogal–
mazásához is vezetett, amelyet
kultikus összejövetelek alkalmával
adtak elı. Ennek fı eleme az
egyiptomiak tengernél történt megsemmisítése volt, de bevezetésként
hozzákapcsolták az izraeliták egyip-

tomi tartózkodását, robotmunkára
kényszerítését és Egyiptomból való
kivonulásukat. Ezekbıl a témákból
alakult ki az úgynevezett Pentateuchus
elbeszélés,
amely
már
Izrael
honfoglalására is utal.
Összizraelita honfoglalási emlék
nem volt, viszont minden törzs
rendelkezett saját elbeszéléssel területük elfoglalásáról. A Penthateuchus
történetbe fıleg azoknak a középpalesztinai törzseknek a hagyománya
került, amelyek Kelet-Jordániából
érkezve a Jordán alsó folyásán
keresztül foglalták el földjüket, hisz az
ı területükön volt a törzsszövetségi
láda szentélye, és a közös ünnepeken
is az ı honfoglalási emléküket
beszélték el. A pusztai vándorlás
nélkülözésekrıl és Isten segítségérıl
szóló elbeszéléseinek eredetét viszont
a déli törzseknél kell keresni.

Vándorlás a pusztában a Sínaihegyig (15,22–18,27)
Az izraeliták a Sás-tengertıl Sur
pusztája
felé
veszik
útjukat.
Háromnapi menetelés során nem
találnak vizet, Marába érve is csak
keserő vízre találnak, ezért zúgolódni
kezdenek Mózes ellen, aki Jahve
parancsára egy bizonyos fát dob a
vízbe, és az édessé válik. Marából
Elimbe
tartanak,
ahol
bıséges
vízforrások várják ıket, majd Szin
pusztájába jutnak, amely Elim és a
Sínai-hegy között terül el. Az
izraeliták ismét zúgolódni kezdenek
Mózes és Áron ellen most az éhség
miatt, visszavágynak Egyiptom húsos
fazekaihoz. Jahve látva ıket, húst és
kenyeret ígér nekik: fürjek lepik el a
tábort, és manna hull a környékre.
Jahve
megparancsolja,
hogy
a
mannából mindenki csak egynapi
szükségletnek megfelelıen szedjen,
csupán a hatodik napon szedjenek két
napra, vagyis a szombati napra is,
hogy megtarthassák a szombati
nyugalmat, amelyet parancsként adott.
A mannából egy edénnyel eltesznek
Somogyi Gáborné :A szélre várok
Feszülten áll az aeolhárfa
az ablakomban, Istenem.
Figyelve vár a szélzúgásra,
mert addig rajt dal nem terem,
míg el nem jössz zúgó szeleddel,
vagy úgy, mint esti fuvalom.
- Addig, felhangolt aeolhárfa,
az örök csendet hallgatom
és sóvárgok a szélzúgásra,
a Szél, a Szél a mindenem!
A Lelked erejére vágyom,
Én Istenem, nagy Mesterem!

tanúságul a jövendı nemzedékek
számára. Negyven évig esznek mannát,
amíg Kánaán földjére nem érnek (16.
f.).
Az izraeliták táborról táborra
vándorolnak
Szin
pusztájában.
Refidimnél ismét lázongás tör ki a
vízhiány miatt, Mózes azonban
botjával a sziklából vizet fakaszt. A
vízfakasztás helyét Masszának és
Meribának nevezi el, mert Jahve fiai
ott zúgolódtak és kísértették meg
Jahvét. Az amalekiták megpróbálják,
hogy Refidimnél visszaszorítsák a
vándorló izraelitákat, akik azonban
Mózes imájára és Józsue vezetésével
gyıznek a harcban. Mózest az Isten
hegyénél felkeresi apósa, Jetró,
magával hozva Cipporát, Mózes
feleségét és két fiát, Gersomot és
Eliézert, akiket idıközben Mózes
Midiánba küldött. Jetró tanácsára
Mózes elöljárókat rendel a nép élére,
hogy ık bíráskodjanak, míg ı az egész
népet képviseli Isten elıtt, és csak a
súlyosabb
ügyekben
intézkedik
személyesen (17-18. f.).
Folytatjuk…

Felhívás
"Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16).
A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Caritas Telefonos Lelki Elsısegély
Telefonszolgálata önkéntes munkatársak jelentkezését várja. Az önkéntesektıl
havi két éjszakai ügyeletet kérünk este 6-tól reggel 6-ig. További elvárás: kéthetente
csütörtökön a stábüléseken (este fél hét és fél kilenc) való részvétel. A szolgálatra
jelentkezık felvételi interjú után képzésben vesznek részt. Jelentkezni Kovács
Gyızı szolgálatvezetınél lehet.
Elérhetıség: 30/565-8325 és varkgy@t-online.hu
http://www.szeretetszolgalat.hu/lelkisegely.html

Komatál - toborzó
Sok fiatal családban nincs, vagy nagyon távol él a rokonság, a nagymama. Nagy segítség,
ha vannak olyanok, akik a fızést a kezdeti idıszakban átvállalják az újszülöttel és
testvéreivel bajlódó anyukától. Azok jelentkezését várjuk a 06-30-382-00-74-es
telefonszámon, akik szívesen bekapcsolódnának plébániánkon szervezıdı komatálkészítésbe, és alkalmanként fıznének új taggal bıvült, plébániánkra járó családoknak.
Elıre is köszönjük nagylelkőségeteket: a szervezık, Babák, Mamák, Férjek és Gyerekek

Templomunk programjai – elızetes hirdetések:
Május 31-én, szombaton délután egy nagyszabású és mindent felülmúló plébániai
napot tartunk, melyre szeretettel hívunk és várunk minden templomunkba járó
testvért. Gyülekezı 13:45-tıl a templomban. 14:00-kor ünnepélyes megnyitó és a
Kapisztrán Kórus elıadása, majd a plébánián élı közösségek bemutatkozása a
Tamás Alajos Közösségi Ház udvarán, vidám elıadásokkal és gyerekprogrammal. Közben büfézési lehetıség lesz, melyre süteményt, üdítıt szívesen
fogadunk. Este 6 órakor szentmise a templomban, majd közös vacsora
(bográcsozás) a TAKH udvarán. A bográcsozáshoz várjuk jelentkezésüket
vasárnaponként a sekrestyében, hétköznapokon az irodában, vagy a portán.
Június 21-én, szombaton a ferences plébániák közös zarándoklatot szerveznek
Mátraverebély-Szentkútra, autóbusszal. Részletek a késıbbi Hírharangokban!
A nagy sikerre való tekintettel az Országút Társulat még 2 pótelıadást tart
Tamási Áron: Vitézlélek címő darabjából a plébánia Fekete sas utcai
színháztermében az alábbi idıpontokban:
• Május 15-én, csütörtökön 19:00 órakor.
• Május 22-én, csütörtökön 19:00 órakor.
Minden érdeklıdıt szeretettel várnak. Helyfoglalás: http://orszagut.extra.hu
Plébániaközösségünk imaszándéka: Kérjük a kedves testvérek imatámogatását a
május 25-én elsıáldozó gyermekekért.

Templomunk programjai (2008. május 11. – 2008. május. 25.):
Május 11-én, vasárnap délután ½5-kor lesz a Sax Organ hangverseny, Nagy László
Adrián és Zsömlye Sándor koncertje.
Május 12-én, pünkösdhétfın hétköznapi miserendet tartunk.
Május 13., kedd a Fatimai Boldogságos Szőz Mária emléknapja.
Május 16-án, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise
végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a
Szentség ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Május 17., szombat Baylon Szent Paszkál I. rendi szerzetes ünnepe. Ezen a napon
lesz az Élı Rózsafüzér Zarándoklat.
Május 18. Szentháromságvasárnap, délután ½5-kor Ella István ad hangversenyt
templomunkban.
Május 20., kedd Sziénai Szent Bernardin ferences pap ünnepe.
Május 22., csütörtök Szent Rita özvegy ünnepe.
Május 23., péntek Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú ünnepe.
Május 24., szombat Szent Ferenc assisi bazilikája felszentelésének ünnepe,
valamint Szőz Mária, a keresztények segítıjének emléknapja.
Május 25. Úrnapja, Krisztus Szent testének és vérének ünnepe, ezen a napon lesz
templomunkban az elsıáldozás a 10 órai misén, valamint délután 3 órakor. Az
úrnapi körmenetet a 10 órai szentmise után tartjuk meg a Mechwart téren, a 11
órai szentmise elmarad.
Május 25-én, Úrnapján Mihály atya 90. születésnapját ünnepli. Imádkozzunk érte!
Májusban minden nap májusi ájtatosságot tartunk templomunkban a Szőzanya
tiszteletére, az esti 6 órás szentmisék után.
Köszönjük az afrikai rászorulók számára a portára behozott szemüvegeket, május
végéig még győjtjük ıket.
A közelmúltban sajnálatos módon több lopás is történt templomunkban. Ezért kérjük
a kedves testvéreket, hogy táskáikat és egyéb értékeiket ne hagyják ırizetlenül,
valamint figyeljenek egymás értékeire is.
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 43 010.- Ft 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

