„Alkalmas idıben
megnyitod kezedet, és
betöltesz minden élıt
áldásoddal.”
(Zs 145, 16)
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Évközi 25. vasárnap

2008. szeptember 21.

A Biblia X.
Leviták könyve (Mózes 3. könyve)
A könyv héber címét: Wajjiqra
(„és hívta”) a kezdı szavakról kapta. A
keresztény cím a Septuaguinta, azaz a
könyv görög fordításából származik.
Általános vélemény szerint a könyv a
levita papság kézikönyve lehetett.
Manapság csak kevesen olvassák el,
mert nem sok történeti elbeszélés
található benne, annál több a kultikus,
rituális elıírás és törvény. Ez a könyv
a Közel-Kelet jogi hagyományát és
igen sok zsidóságon kívüli elıírást is
rögzít.
A tanító célja, hogy az elıírásokon
keresztül megszentelt életre tanítsa a
választott nép fiait. Mottója: „Szentek
legyetek, mert én az Úr szent vagyok!”
(19,2). A cél, hogy a rituális törvények
felhívják a figyelmet arra, hogy Jahve
állandóan jelen van népe között, és ez
által Izrael szenteli meg a földet. A
rituális törvények a jeruzsálemi zsidó
templom lerombolásáig, Kr. u. 70-ig

érvényben voltak, és hatottak a
zsidóság körében, tehát kultúrtörténeti
jelentıségük igen nagy.
A törvények az egymást követı
korok szükségleteiként keletkeztek,
mégis a legnagyobb irodalmi egységet
alkotják. Nem ebben a könyvben
találkozunk velük elıször, mert ezek
az elıírás-győjtemények a Kiv 25–40ben található utasítások folytatása, a
szövetség ládájára vonatkozókat pedig
megtaláljuk még a Számok könyve 1–
10. fejezeteiben. A törvénykezés
Mózeshez kapcsolódik, annak ellenére,
hogy néhány törvény a babiloni fogság
utáni, sıt szerepelnek benne a második
templom törvényei a Lev 1–7.
fejezetekben. Áron fiainak felszen–
telése (Lev 8–10) szintén babiloni
fogság utáni szertartás. A „szentség
törvény” (17–26) pedig a királyság
korából származó szokásokat rögzí–
tette.

Ebbıl a szempontból a kelet–
kezésre vonatkozó utalások inkább
csak legendáknak tekinthetık. Legen–
da, hogy mindezeket Mózes rendeli el,
valamint évenkénti oktatásuk már a
Sínai hegynél megtörténik, sıt az is,
hogy Józsue (akinek hagyománya
követi fıbb motívumaiban Mózes
életét) a Jordánon való átkelés után
mutat be áldozatot (Józs 4,9). Érdemes
azonban felfigyelni arra, hogy a
legfontosabb szentélyeket, Gilgált,
Silót (17,13) már említik. Ekkor tehát
különbözı helyeken zajlott az isten–
tiszteletet, és csak Dávid korától nı
meg Jeruzsálem és Sion-hegye
szerepe. Azt most nem részletezzük,
hogy Salamon temploma, a hivatalos
királyi szentély szokásai jellegzetes
föníciai sajátosságokat is megırzött,
amelyek a vidékiek szemében a
jeruzsálemi kultuszt mindig kicsit
gyanússá tették. A monarchia idején
Jeruzsálemen kívül másutt is folytattak
kultikus tevékenységet. Részint ezekre
a sajátosságokra vezethetı vissza,
hogy a jeruzsálemi kultusz és a
prófétai mozgalom mindig harcban állt
egymással. Kr.e. 587-tıl, a babiloni

fogságba hurcolás kezdetétıl a
templomi rítus szünetelt, és helyét
ideiglenesen átvette a zsinagógai kul–
tusz, amelyben az áldozatok helyett
inkább az imák fontosságát hang–
súlyozták.
Kr. e. 4. századtól a Babilonból
visszatérı
zsidók
újjáépítik
a
jeruzsálemi templomot, és Ezdrás,
Nehemiás vezetésével restaurálják a
kultuszt. Ennek a reformnak az
identifikálását szolgálja az ún. Papi
kódex. Sajátos fejlıdést találhatunk
Qumránban, ahol – tiltakozásul a
Makkabeus papok tevékenysége ellen
– egy egész közösség távolodik el a
jeruzsálemi szentélytıl.
A Leviták könyvében olvashatunk
többek között:
• A különbözı áldozatok
szertartásainak bemutatásáról
• Az elöljáró feladatairól és jogairól
• A közemberek feladatairól és
jogairól
• A papok feladatairól és jogairól
Folytatjuk…

Assisi Szent Ferenc: A vétket kizáró erényrıl
Ahol szeretet és bölcsesség van,
ott nincs sem félelem, sem tudatlanság.
Ahol türelem és alázatosság van,
ott nincs sem harag, sem felindulás.
Ahol vigasság és szegénység van,
ott nincs sem kapzsiság, sem zsugoriság.
Ahol nyugalom és elmélkedés van,
ott nincs sem aggályoskodás, sem szertelenkedés.
Ahol az Úr félelme ırzi a kaput,
ott nincs helye az ellenségnek a betörésre.
Ahol irgalom és tapintat van,
ott nincs sem pazarlás, sem keményszívőség.

Böjt és ima a ferences testvérekért és plébániai közösségünkért
2008. szeptember 19-étıl kezdıdıen karácsonyig, azaz december 23-ig
péntekenként böjtöt és imát kezdeményezünk a ferences testvérekért és
plébániai közösségünkért. A böjt egy napi kenyér és víz böjtöt vagy szilárd
ételtıl való tartózkodást, az ima pedig egy zsolozsma (reggeli dicséret vagy
vecsernye) vagy egy teljes rózsafüzér egyéni elmondását jelenti. Természetesen
ezek csak ajánlott formák, akinek egészségi állapota nem teszi lehetıvé a szigorú
böjtöt, válassza a lemondás egyéb formáját, a lényeg az elkötelezett és állhatatos
imádság a meghirdetett szándékért. Elsısorban felnıtt férfiakat hívunk – de
nıket nem kizárva –, hogy önkéntesen csatlakozzanak akár csak egy-egy
alkalomra. Az elhatározást kérjük megerısíteni a templomban elhelyezett íveken,
amelyekre dátum szerint névvel lehet feliratkozni.
Plébániai Képviselı Testület

Plébániai kirándulás volt
Minden idık legjobb plébániai kirándulásán voltunk szeptember 13–án. Bár
az elırejelzések ígérték, mégsem esett ránk egy csepp esı sem, délutánra
csodaszép napsütéses idınk kerekedett. Werner Ákos kiváló szervezésében
olimpiai játékokon vettünk részt Piliscsabán, amely a nevezettek felvonulásával
kezdıdött az olimpiai zászló alatt. A hat nagylétszámú csapat versenyzett
pénzkeresésben, kígyódarabolásban, zöldségválogatásban. (Aki többet akar errıl
tudni, nevezzen jövıre!) A délidıben tálalt gulyásleves után a hatalmas lekaszált
réten métázás folyt, a közeli mőfüves (!) focipályán pedig gyerek és öreg együtt
rúgta a bırt. Achilles és Dénes atya sem kímélte magát a vehemens fiatalok
között. Sokáig nem bírtuk abbahagyni a játékot; végül a hatórás piros vonattal
gördültünk haza a Margit–hídhoz.
Jó volt, elröpült az idı, menjünk jövıre is!
B.Cs.
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 50 390.– Ft győlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos
támogatását!
• Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor
kérjük, erre az email–címre írjon: hirharang@freemail.hu

Templomunk programjai (2008. szeptember 21. – október 5.):
Szeptember 23., kedd Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap ünnepe.
Szeptember 24., szerda Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe.
Szeptember 27., szombat Páli Szent Vince áldozópap ünnepe.
Szeptember 29., hétfı Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fıangyalok
ünnepe, egyben Mihály atya névnapja. Imádkozzunk érte!
Szeptember 30., kedd Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ünnepe.
Október 1., szerda a gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szőz és
egyháztanító ünnepe.
Október 2., csütörtök Szent İrzıangyalok ünnepe.
Október 3. elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.
Október 2-án és 3-án lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc ünnepére való
felkészülésként az esti 6-os szentmisében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket P.
Szikszay Leopold atya tartja.
Október 4., szombat Assisi Szent Ferenc boldog halálának ünnepe, a Tranzitust az
esti 6-os misén ünnepeljük, a szentmisét követıen agapéra várjuk a testvéreket a
kolostor kertjébe, melyre örömmel fogadunk süteményt és üdítıt. Ezen a napon a
½ 8-as szentmise elmarad!
Október 5-én elsıvasárnap lesz, délután 5 és 6 óra között Szentségimádást tartunk.
Azoknak a felnıtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben
(keresztség, bérmálás, elsıáldozás), alapvetı hitoktatást indítunk szeptembertıl.
Jelentkezés a plébánia irodájában történik. Kérjük a testvéreket, hogy ismerıseik
között is ajánlják ezt a lehetıséget!

Fiatalok imaestje a tisztaságért
Az Egyetemi Templomban 2008. szeptember 26-án, pénteken tartandó imaestre
hívjuk azokat a fiatalokat, akik fontosnak tartják a tisztaság eszménye melletti
kitartást a párkapcsolatban, és a tiszta szerelmi életet a házasságban.
Az imaest a 6 órai szentmise után 7 órakor kezdıdik. Bíró László püspök atya is fog
hozzánk szólni, hallhatunk katekézist, vezetett meditációt, imádkozhatunk saját
életünkrıl az Úr elıtt. Zenei kísérınk az Imperfectum együttes lesz.
Az összejövetel kb. 10 órakor egy kis teázással fejezıdik be. Akinek péntek éjszaka
szállásra lenne szüksége, jelezze az oli@katolikus.hu e-mail címen!
A szervezık, akik szeretettel hívnak:
Bíró László püspök atya, Roska Péter atya, Fogassy Judit SDSH nıvér, Kiss Mónika
SSS (OLI)
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

