„Irgalmasságot akarok,
nem áldozatot. Nem azért
jöttem, hogy az igazakat
hívjam, hanem hogy a
bőnösöket.”
(Mt 9,9-13)

IX. évfolyam 14. szám

Évközi 10. vasárnap

2008. június 8.

A Biblia VIII.
A Kivonulás könyve (Exodus IV.)
Szövetségkötés és a szövetségkötéssel
kapcsolatos események a Sínai hegynél
(19,1–20; 21; 24; 32–34)
Az izraeliták az Egyiptomból való
kivonulás után három hónappal a Sínai
pusztába érnek. Táborukat a heggyel
szemben ütik fel, mely hol Sínai, hol
pedig Hóreb vagy egyszerően Isten
hegye néven szerepel a szövegekben. Az
elnevezések
hátterében
különbözı
hagyományokat kell keresni. Isten
szövetséget ajánl fel, amelyet a nép
készséggel elfogad, és kész teljesíteni
parancsait is. Az izraelitáknak kétnapos
elıkészületet rendel el Jahve a szövetségkötés elıtt. Harmadnap mennydörgés, villámlás, harsonazengés kíséretében sötét felhı telepedik a Sínai hegyre,
ahová Jahve tőzben leszáll. Mózes
felmegy hozzá, de a nép nem közelíthet
a hegyhez, ahol létrejön a szövetség
Isten és az izraeliták között. Jahve közli

a szövetség feltételeit a tízparancsolatban, amelyet Mózes elmond a népnek.
A szövetség megkötése szertartás
formájában történik. Mózes kihirdeti
Jahve minden szavát és parancsát,
amelyet a nép elfogad. Mózes ezután
leírja Jahve minden törvényét. Másnap a
hegy lábánál oltárt és tizenkét emlékoszlopot állít fel Izrael törzseinek megfelelıen, majd égı áldozatot mutatnak
be, és bikákat vágnak le közösségi
áldozatul. Mózes a vér felét az áldozati
tálba önti, másik felét az oltárra hinti, és
felolvassa a szövetség könyvét, a nép
pedig ígéretet tesz Jahve parancsainak
megtartására. Mózes ezután meghinti a
népet a szövetség vérével.
A szövetség megkötésének egy
másik leírása szerint az Isten és Izrael
közötti közösség egy lakoma keretében
jön létre Isten színe elıtt. Részvevıi
Mózes, Áron, Nadab, Abihu és hetvenen
Izrael vénei közül.
folytatjuk…

SZENTKÚTON A TÖBBI FERENCES PLÉBÁNIA HÍVEIVEL
2008. JÚNIUS 21.
A Biblia Évében Szőz Máriára, az Ige Asszonyára tekintünk MátraverebélySzentkúton, nemzeti kegyhelyünkön. „Legyen nekem a Te Igéd szerint” (LK 1,38) –
mondta a Szőzanya egykoron, ma pedig az ı igenje bátorít bennünket, hogy
felismerjük és befogadjuk Isten Szavát.
A találkozó programja:
9. 00. Érkezés
9. 15. Bevezetı liturgia
9. 30. Elıadás,
fr. Barsi Balázs ofm:
Hogyan olvassuk a Bibliát?
10. 15. egyéni ima, készülés a szentmisére
11. 00. Szentmise,
Fıcelebráns: Majnek Antal ofm püspök
12. 30. Közös ebéd
13. 45. Tanúságtételek
14. 10. Fórum – a kérdésekre Balázs atya válaszol
15. 00. Vesperás
15. 30. Hazaindulás
A zarándoklatra templomunkból külön busz indul június 21-én reggel 7 órakor.
Jelentkezés június 15-ig a plébániairodán, az 1500 Ft.-os buszköltség befizetésével.
JEGYESEK, FIATAL HÁZASOK, GYERMEKET VÁRÓK BÚCSÚJA
SZENTKÚTON
2008. július 5-én, Mária és Erzsébet találkozásának ünnepéhez kapcsolódóan,
nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton rendezzük meg a jegyesek, fiatal
házasok, gyermeket várók búcsúját. A 11 órakor kezdıdı szentmise fıcelebránsa
Bíró László püspök úr lesz, a liturgia után a püspök atya vezetésével külön áldásban
részesítjük a fentebb említett zarándokokat. A szentmise elıtt gyónási lehetıséget
biztosítunk. Az erdı, a völgy kiváló lehetıség a délutáni kirándulásra, a nagy terület
pedig akár a közös szabadtéri programok szervezésére is.
Ez a zarándoklat a búcsújárás megújításához kapcsolódik, szeretnénk ugyanis, ha
a népbúcsúk mellett az egyház különféle rétegei, mozgalmai is otthonra találnának
nálunk. Tapasztalataink szerint Szentkútra egyre több olyan zarándok érkezik és talál
meghallgatást, akik gyermekáldásáért könyörögnek, mert addig az nem adatott meg
nekik. A zarándoklatra és más alkalmakra is szeretettel várjuk Önöket.
Üdvözlettel
fr. Peregrin
káplán

Nyaralási lehetıség
Egy külföldön dolgozó magyar család felajánlotta a Tisza-tó melletti
Kiskörén található nyaralóját. Pontosabban szívesen ajánlották fel nekünk,
hogy addig, amíg ık külföldön tartózkodnak, azt mi gondnokságunk alá véve,
mint nyaralót hasznosítsuk.
Szándékuk szerint rajtunk keresztül nagyobb, vagy szegényebb sorsú
családokon szeretnének segíteni, illetve lehetıséget adnának, hogy plébániai,
vagy kisebb iskolai csoportjaink számára legyen még egy találkozó, vagy
nyaraló hely.
Az ingatlan mostantól kezdve szívesen várja a vendégeket, csoportokat.
Akiket érdekel, vagy akinek az ismeretségi körében van olyan család,
amelyik szívesen élne az adott lehetıséggel, azok jelentkezzenek
Dobszay Benedek atyánál
benedek@ofm.hu, 20/823 24 32.
A ház nem nagy, de 14 fı számára még ideális. E létszám fölött kicsit
szőkös. Mivel főthetı, év közben is alkalmas lehet elvonulásra.

Segítsük gyermekeket vállaló családjainkat!
„Komatál”: Sok fiatal családban nincs, vagy nagyon távol él a rokonság,
a nagymama. Nagy segítség, ha valakik a fızést átvállalják az újszülöttel és
testvéreivel bajlódó anyukától.
Azok jelentkezését várjuk a 06-30-382-00-74-es telefonszámon, akik
szívesen bekapcsolódnának plébániánkon szervezıdı komatál-készítésbe.
Az újszülött családjának az elsı hónapban felváltva fıznek a plébánia
közösségébıl jelentkezık. Ez kellı számú jelentkezı esetén nem nagy
fáradság, a komatálat kapó családnak viszont nagy segítség. További
kérdéseket a fenti telefonszámon lehet feltenni, nagyon várjuk a
jelentkezéseket!
Elıre is köszönik nagylelkőségeteket:
a szervezık, a Babák, a Mamák, a Férjek és a Gyerekek.
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 170.700,- Forint győlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos
támogatását!

Templomunk programjai (2008. június 8 – június 22-ig):
Júniusban minden nap Jézus Szíve litániát mondunk templomunkban, az este 6 ill. 7
órai szentmise után.
Június 11-én, szerdán Szent Barnabás apostol,
Június 13-án, pénteken Páduai Szent Antal pap és egyháztanító ünnepe lesz.
Június 16-án, hétfõn 18 órakor "Égi Édesanyánk könnyei - Tizenkét könnyezı
Mária-kép a Kárpát-medencében" címmel tart elıadást Horváth Zoltán György a
Tamás Alajos Közösségi Házban. A magyarországi Mária-tisztelet e kegyhelyeirıl
az idei könyvhét alkalmából megjelent egy színes fotókkal gazdagon illusztrált
fotóalbum, amely az elıadás alkalmával szintén bemutatásra kerül, és jelentıs
kedvezménnyel meg is vásárolható.
Június 20-án, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk 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!
A PLÉBÁNIA NYÁRI MŐKÖDÉSE
Június 2-tól kezdıdıen:
a Szentmisék hétköznapokon reggel ½ 7, 8 és este 7 órakor lesznek, a szombati és
vasárnapi idıpontok változatlanok.
a Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼ 8-¼ 9, este ½ 7-¾ 8 között lesz, a szombati és
vasárnapi idıpontok változatlanok. A plébániairoda hétfın de. ½ 9-11 között,
szerdán és pénteken de. ½ 9-½ 12 között, kedden és csütörtökön du. ½ 5-6 óra
között tart nyitva.

Elızetes:
Szeptember 13-án, szombaton plébániai kirándulásra hívjuk a kedves

testvéreket. Kérjük, hogy tartsátok fejben és jegyezzétek be a családi
naptárba!
Plébániánk karitász csoportja várja önkéntesek jelentkezését elsısorban idıseknek
nyújtandó segítségre, mert az aratnivaló sok, a munkás kevés.
Jelentkezni lehet:
Mikácsy Péterné Katalin: 30-493 4426 vagy 316 8980, illetve:
Szelényi Zsolt: 20-344 9637.
Nagylelkőségüket elıre is köszönjük!
•

Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor
kérjük, erre az e-mail 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

