
 
 
„Hallgasd meg esedezésünket 

jóságos Istenünk, 

hogy amint erıs hittel valljuk 

Fiad feltámadását a halálból, 

ugyanúgy erıs reménnyel 

várjuk elhunyt gyermekeid 

feltámadását is.” 
 

(Halottak napi mise könyörgés) 
 

 

IX. évfolyam 20. szám Évközi 31. vasárnap 2008. november 2. 

A Biblia XIII. 

Számok könyve 2. rész 

A vízfakasztás csodája után Mózes 
Kádesbıl követeket küld Edom 
királyához, hogy engedélyt kérjen az 
izraeliták átvonulására országuk 
földjén. Ígéretet tesz Edom teljes 
sérthetetlenségére és az elfogyasztott 
víz megtérítésére. Az átvonulást 
azonban nem engedélyezik, ezért a nép 
megkerüli azt a területet. Kádesbıl a 
Hór hegyéhez vonulnak, ahol Isten 
kijelenti, hogy Áronnak meg kell 
halnia. Mózes az elhunyt Áron fıpapi 
méltóságát Eleázárra, annak fiára 
ruházza át (20,14–29). 

A Kánaán déli részén uralkodó 
Arad királya megtámadja az izraelitá-
kat, de azok gyıznek. A Sás-tenger 
felé vezetı úton újra zúgolódnak, mire 
Jahve tüzes kígyókat bocsát rájuk. 
Mózes közbenjárására Jahve megpa-
rancsolja, hogy póznára erısítsenek 
egy rézkígyót: akit kígyómarás ért, de 
feltekint a fára, az megmenekül. Az 

Arnon patakon túlra, a moabiták és 
amoriták közé esı területre vonul 
tovább a nép. Az amoriták királyától, 
Szichontól is engedélyt kérnek a 
tisztességes átvonulásra, de azok 
válaszul megtámadják seregükkel az 
izraelitákat. A nép gyızelemmel 
elfoglalja az amoriták földjét, majd 
ugyanígy legyızi az ellenük vonuló 
Ogot, Básán királyát. 

Ezután tábort ütnek Moáb síksá-
gán, Jerikóval szemben. A moabiták a 
vereség híre miatt szövetséget kötnek a 
midiánitákkal, de nem merik megtá-
madni az izraelitákat, elıbb követeket 
küldenek Petorba Bileámhoz, a jöven-
dımondóhoz, hogy átkozza meg ellen-
ségüket. Isten tudatára adja Bileámnak, 
hogy nem átkozhatja meg az ı népét. 
Balak király gazdag jutalmának ígére-
tére a jövendımondó újra elindul, de 
Isten megparancsolja neki, hogy csak 
azt mondhatja, amit ı ad a szájára. 

 



Útközben egy angyal többször Bileám 
útját állja, a szamár az ütlegelésre sem 
akar tovább menni. Végre felnyílik 
Bileám szeme, megpillantja az angyalt, 
aki újra figyelmezteti, hogy csak Isten 
sugallatára beszélhet. Amikor megér-
kezik Bálákhoz, felmennek Baal 
magaslatára, ahonnan látják az 
izraeliták táborát. Bileám hét oltárt 
állíttat, és mindegyiken áldozatot 
mutat be. Jahve Izraelt áldó szavakat 
ad a szájába, s hiába ismételteti meg 
vele még kétszer Balak király az 
áldozatot, csak áldás hagyja el Bileám 
ajkát, sıt újabb jövendölést mond, 
mely feltárja Izrael eljövendı 
nagyságát és a környezı népek sorsát 
(22–24. fejezet). 

Peorban az izraeliták közül 
néhányan részt vesznek Baal kultikus 
tiszteletében. Mózes Jahve utasítására 
elrendeli az ı elveszítésüket. Az egyik 
férfi éppen ekkor vezet sátrába egy 
midiánita nıt. Pinkász, Eleázár fia 
felháborodásában mindkettıjüket 
átdöfi lándzsájával. Tettére Isten 

megengesztelıdik, mert látja, hogy 
Pinkász az ı haragjával félti a népet. 

Mózes isteni parancsra háborút 
indít a midiániták ellen, mert ık 
tervelték ki Izrael elcsábítását a Baal 
kultuszra (25. fejezet). Az elbeszélés 
menete itt megszakad, s újabb rendelé-
sek következnek, majd a nép számba-
vétele törzsek szerint (26. fejezet). 
Mózes hatalommal ruházza fel Józsuét, 
hogy a Kánaánba vonuló nép vezetıje 
legyen (27. f.). A háború elbeszélésé-
hez visszatérve kiderül, hogy az összes 
férfit megölik az izraeliták, foglyokat 
ejtenek, s csak a szőz lányokat hagyják 
életben. A kincseket és az összes 
vagyont elveszik a legyızött néptıl, a 
zsákmányt elosztják maguk között. A 
hátralevı fejezetekben a törzsek fel-
osztják Kelet-Jordánia területét, Ruben 
és Gád törzse, valamint Manassze 
törzsének fele kapja ezt a területet 
lakóhelyül, de harcosaik kötelesek a 
többi törzzsel együtt átvonulni a 
Jordánon, és segíteni nekik Nyugat-
Jordánia elfoglalásában (32–34. f.). 

Folytatjuk…
 

 

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, aki másként 

tud böjtölni (egészségi állapot, egyéb nehézségek, ill. aki más imát szeretne 
erre a szándékra végezni), az tegye azt, csak érezze át ennek önmagával 
szembeni húsbavágó jellegét. 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 
 és a Ferences Testvérek 



A halálról 

(részlet J. Ratzinger: Isten és a világ c. könyvébıl) 

Az Egyház hite szerint az embernek tulajdonképpen örülnie kellene halálá-
nak, hiszen az örök élet vár ránk. … A keresztény nevelés és prédikáció egyik 
feladata az emberekben való bizalomkeltés, hogy a halállal a tulajdonképpeni 
életbe jutunk. A bizalom is segíthet abban, hogy az ismeretlentıl való félelmet, 
vagy még inkább a tisztán fizikailag feltörı félelmet legyızze, és hogy a halál 
lelki nyugalmát ajándékozza. Hát igen, mivel tudok valamennyi 
hiányosságomról, az ítélet gondolata lebeg szemem elıtt. De a remény is, hogy 
Isten nagyobb mint a tagadásom. …  

A feltámadás az utolsó napon bizonyos tekintetben egy új teremtés, de mégis 
megırzi a testbıl és a lélekbıl álló ember azonosságát. Szent Tamás ezzel kap-
csolatban azt mondja, hogy a lélek a testnek formát adó erı, vagyis az, ami testet 
alkot magának. Tehát az azonosság azt jelenti, hogy a lélek, amely a felébredés 
révén újból ajándékba kapja formát adó erejét, belülrıl eredıen azonos testet épít 
fel. Arról, hogy hogyan nézhet ki pontosan a testi, illetve materiális feltámadás, 
úgy tőnik, haszontalan lenne feltevésekbe bocsátkozni. … 

Mi emberek, kíváncsiak vagyunk, egy kicsit szeretnénk tudni, hogyan is néz 
ki a Mennyország. Az Írások csak képileg beszélnek errıl. Például az égi liturgia 
leírásával próbálnak utalni. Az új tér eszerint tulajdonképpen a liturgia 
eksztázisa, és az éneklés és a szárnyalás is képi kifejezések. Ezt azonban könnyő 
félreérteni. … Nekem az tőnik fontosnak, hogy ebben a másféle állapotban nem 
csak a tér formája változik meg, hanem az idıbeliség is. Ha a Mennyországot 
mérhetetlen hosszú idınek gondoljuk el, akkor eszünkbe jut az elképzelés, hogy 
az túl sokáig fog tartani. De ha kilépünk mindennapi idıszámításunkból – mely 
óráról órára, napról napra halad –, a személyes közös lét új módjába, akkor ez azt 
is jelenti, hogy megszőnik az örök egymás után következés módja is, és A 
mennyország így az öröm egyetlen nagy pillanata. Ennek alapján az 
örökkévalóságot inkább a beteljesedett pillanat kategóriájával képzeljük el, 
amely túl van minden idın. 

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 

Az elmúlt két héten a perselyben összesen 39.910.-Forint győlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 

 

 

A missziók javára 514.540.-Ft győlt össze. Köszönjük a testvérek adományait. 



Templomunk programjai (2008. november 2. – november 16.): 

Teljes búcsú: November 1-8. között mindazok, akik elhunyt szeretteikért 
imádkoznak a temetıben, számukra teljes búcsút nyerhetnek. 
Mindenszentek delétıl halottak napja éjfélig teljes búcsú nyerhetı a 
templomban is. Ennek feltételei mindkét esetben: szentgyónás, szentmisén 
való részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk 
elimádkozása a pápa szándékára. 

Novemberben reggel ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap 
szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a 
sekrestyében kérhetik, és ugyanitt adhatják le a lezárt borítékokat azokkal a 
nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének. 

November 2-án, vasárnap, (ma) halottak napján az esti 6 órás szentmise után 
lesz a közös megemlékezı imádság elhunyt szeretteinkért. Ez a nap egyben 
elsıvasárnap is, délután 5-kor szentségimádást tartunk.  

November 4., kedd Borromeo Szent Károly püspök emléknapja. 

November 5-én, szerdán Szent Imre Herceg, a magyar ifjúság védıszentjének 
ünnepe lesz. Ez egyben Imre atya névnapja is, a jó Isten éltesse, 
imádkozzunk érte!  

November 7-én elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 

November 8-án, szombaton este 8-tól Mustkóstoló ifjúsági bál lesz a Tamás 
Alajos házban. 

November 9., vasárnap a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe. Délelıtt 10 

órakor az új ministránsok beöltözésére, este ½ 8-kor a szentségfelvételre 
készülı fiatalok bemutatására kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk 
ezekre az ünnepekre!  

November 10., hétfı Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító ünnepe. 

November 11., kedd Toursi Szent Márton püspök ünnepe. 

November 12., szerda Szent Jozafát püspök és vértanú ünnepe. 

November 14-én, pénteken este és szombaton reggel a rendház lelkigyakorlata 
miatt nem lesz gyóntatás.  

November 15., szombat Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító ünnepe. 
 

 

 

• Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor 
kérjük, erre az email–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 (csak 
irodaidıben): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


