„Boldog az az ember,
aki féli az Istent”
(Zs 127,1)

IX. évfolyam 21. szám

Évközi 33. vasárnap

2008. november 16.

A Biblia XIV.
Második Törvénykönyv
Mózes öt könyvének, a Pentateuchusnak utolsó könyvét Második Törvénykönyvnek, más néven Deuteronomiumnak hívjuk. A királyoknak
kötelessége volt a törvényrıl másolatot
készíteni a levita papoknál levı könyvbıl. A Septuaguintában (LXX-es
fordítás), a héber szöveg görög
fordításában ezt a „törvénymásolatot”
„második törvény” (deutero nomion)
kifejezéssel fordították, s innen kapta
az egész könyv a Deuteronomium,
Második Törvénykönyv elnevezést.
Az egész könyvet Mózes beszédeként fogalmazták meg. Egyetlen, s
egyben fıszereplıje az öregedı Mózes, aki elvezette Izraelt Moáb pusztájáig, egészen a Jordán folyóig. Izrael
felkészül a Jordánon való átkelésre, az
ígéret földjének, Kánaánnak az
elfoglalására. Mózes Isten döntése
szerint nem léphet a megígért földre, s
meg kell halnia, mielıtt a nép átkel a

Jordánon. Ennek tudatában még
egyszer összegyőjti Izraelt, és megadja
a végsı utasításokat.
A Deuteronomium tehát formájában Mózes Izraelhez intézett búcsúbeszéde. Hallgatóinak feleleveníti a
negyvenéves
pusztai
vándorlás
eseményeit, feltárja a jövı lehetıségeit
és veszélyeit (Dt 1–4). Ezután megadja
azokat az utasításokat, amelyek a Jordánon átkelt és az ígért földön letelepedett nép életét meghatározzák (Dt 5–
28). Ezek a fejezetek szerkezetileg úgy
épülnek fel, hogy a középpontban áll a
különbözı elıírásokat tartalmazó deuteronomiumi törvény (Dt 12–26), amelyet keretként közrefog egy bevezetı
intı beszéd (Dt 5–11) és egy záróbeszéd (27–28). A bevezetı beszéd Izrael
eddigi történetét eleveníti fel, a záróbeszéd áldást és átkokat helyez kilátásba, amelyek a törvények meg-, illetve
meg nem tartását követik. A befejezés

elbeszéli a Moáb földjén kötött szövetséget, mely Jahve és Izrael eljövendı
kapcsolatát ábrázolja (Dt 19–30).
Végül egy függelék következik, amely
Mózes utolsó cselekedeteit írja le (Dt
31–34):
kijelöli
utódját
Józsue
személyében (29), Mózes éneke (32),
egyenként megáldja Izrael törzseit
(33), majd felmegy Nébó hegyére,
megtekinti a messzeségbıl az Ígéret
földjét és meghal (34).
E szerkezetileg összetett mő szövegében is különbözı rétegek állapíthatók meg. Jelenlegi formájának kialakulása hosszabb folyamat eredménye.
Egységet kölcsönöz neki nyelvezetének szépsége, gazdagsága, patetikus
hangvétele. Célja, hogy meggyızze
hallgatóit: újra és újra visszatérı fordulatokkal, fáradhatatlanul ismétli Jahve nagy történeti tetteit és adományait,
buzdít és int a parancsok követésére.
Jellegzetes, ismételten visszatérı
kifejezés: Jahve a te Istened, Jahve a
mi Istenünk. Használatával tudatosítja,
hogy Jahve a többi nép közül kiválasztotta magának népéül és privilégiumokkal látta el Izraelt: „Amikor kiadta
a Fölséges a népek örökségét… a népeknek határokat az Isten fiainak számához mérten szabott. Mert Jahvénak
népe lett a része, Jákob jutott neki
örökségül” (Dt 32, 8–9). Az Isten népe
teológiája egyben a kiválasztás, éspe-

dig az ingyenes kiválasztás teológiája
is. A kiválasztás Isten szabad tette:
nem emberi kiválósága vagy nagy
száma alapján (Dt 7, 7), sem igaz volta
miatt (Dt 9, 5) választotta ki magának
Izraelt, hanem mert szerette Isten ezt a
népet (Dt 7, 8) féltékeny és szenvedélyes szeretettel. A választott nép
közösségének látható intézményeket
adott: elıször hazát, jó földet (Dt 6,
18), melyet már a pátriárkáknak megígért. Az új haza gazdagsága és termékenysége nem Izrael munkájának, hanem Isten ajándékozó szeretetének következménye. Ezután bírákat, elöljárókat és papokat rendel, megszabja ezek
életét, a prófétaságot, a királyságot, a
legitim áldozat helyét, sıt még a szent
háború rendjét is (Dt 20). Ezek által a
választott nép szent közössége Istentıl
szándékolt formát ölt.
Az ingyenes és szeretetbıl fakadó
kiválasztás utat nyit annak a hívı magatartásnak, amelynek alapmotívuma
az Isten iránti viszontszeretet és odaadás. „S most, Izrael, mit kíván tıled
Jahve, a te Istened? Csak azt, hogy
Jahvét, Istenedet féld, az ı útjain járj,
szeresd, és Jahvénak, a te Istenednek
szíved, lelked mélyébıl szolgálj…”
(Dt 11, 12). Isten szeretete mélységének ez a felismerése rokon a prófétai
igehirdetéssel (pl. Ozeás).
Folytatjuk…

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 60.265.-Forint győlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!

Adventi szombat esték
(lelkigyakorlat)
18.00 Adventi gyertyagyújtás és szentmise
18.45 Lelkigyakorlatos konferenciabeszéd a templomban.
19.30 Szentségimádás a templomban. Közben gyónási lehetıség.
elıadók:
november 29-én: Hortobágyi Arnold bencés szerzetes.
December 7-én: Madassery Sebastian indiai születéső verbita atya, a Pápai
Missziós Mővek igazgatója.
December 14-én: Csernáth Zoltán atya a Budavári Nagyboldogasszony
(Mátyás) Templom káplánja.
December 20-án: P. Kálmán Peregrin ofm.
Az esti ½ 8-as szentmisék ezeken a napokon elmaradnak!

„Visszautasítom az elıléptetést”
Egy úr bejött hozzám az irodába, és nagy szívességet akart kérni: azt kérte, hogy
minden hónapban küldjek neki egy példányt az Élet Igéjébıl egy texasi városba,
ahova áthelyezték. Elmondta, hogy templomról templomra járt, mindenütt
érdeklıdött, van-e nekik Élet Igéjük. Volt, aki a Bibliát ajánlotta neki, de ı
megmagyarázta, mit keres:
- Nekem szükségem van arra az erıfeszítésre, amellyel minden hónapban
megvalósítom gyakorlatban az evangélium egy mondatát, mert mióta ezt
gyakorolom, más ember lettem, más az életem célja.
S mosolyogva még azt mondta, hogy ha új munkahelyén nem kapja kézhez az Élet
Igéjét, akkor inkább lemond az elıléptetésrıl. Biztosítottam róla, hogy meg fogja
kapni.
Egy texasi plébános (USA)

A novemberi Életige:
„Aki követni akar, tagadja meg magát,
vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen.”
(Lk 9, 23)

Néhány gondolat a szentmisérıl
Kedves Testvérek!
A szentmise végtelen értékő áldozat, hiszen Jézus Krisztus kereszthalálát és
feltámadását, vagyis a megváltásunkat ünnepeljük minden szentmisében, így a
megváltás kegyelmeiben részesülünk mindannyian.
Éppen ezért minden szentmise,- bár sokszor egy-egy elhunytért, vagy élı
testvérünkért ajánljuk fel (ezt be is mondjuk a szentmise elején),- minden ember
üdvösségéért van.
Mivel a szentmise végtelen értékő áldozat, ezért „díja”, „ára” sincsen. Amit egyegy alkalommal fizetünk, az hozzájárulás a templom liturgikus életének
költségeihez.
1. Templomunkban hétköznapokon négy, vasárnap nyolc szentmise van.
(Ezzel Budapesten dobogós helyezést mondhatunk magunkénak!) Mégis úgy
tőnik, hogy sokkal több a szándék, mint ahány szentmisét el tudunk mondani
egy év során. Éppen ezért kérjük a Testvéreket, hogy november végétıl
január végéig csak és kizárólag 5-5 szentmisét kérjenek! Így tudjuk
biztosítani azok számára is a misemondatás lehetıségét, akik kevesebb
szentmisét kérnek, de már nem jutna hely számukra! Február elejétıl,
aki többet szeretne, újra kérhet szentmise szándékot. Ki-ki próbáljon, a fent
leírtak értelmében, egy szentmisét több hozzátartozójáért összefoglalóan
felajánlatni.
2. Ha valaki úgy szeretne szentmisét kérni, hogy idıben mindegy, hogy
mikor lesz a szentmise elimádkozva, akkor a rendházban lévı atyák egy
hónapon belül ezeket a szentmiséket elimádkozzák. Így természetesen
lehet már most több szentmisét is kérni, de csak 5 szentmisét tudunk a
hivatalos szentmise idıkre felvenni!
3. A szentmisék ingyenesek, a templom liturgikus életének fenntartásához
eddig egy alkalomra 800 Ft hozzájárulást kértünk. 2009. január 1-tıl ez az
összeg 1000 Ft-ra növekszik.
Mindezekben kérjük és köszönjük a Testvérek megértését, támogatását és segítségét!
Tisztelettel: fr. Horváth Achilles plébános

Hirdetés (folytatás az utolsó oldalról):
A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány elıadása a Tamás Alajos Közösségi
házban november 28-án 17 órától lesz. Részletek a faliújságon.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének szervezésében idén harmadik
alkalommal indul útjára az Angyali Csomagküldı Szolgálat. Részletes felhívás a
faliújságon olvasható, javasoljuk…
Elızetes hirdetés:
A decemberi roráte-misék (dec. 1-dec. 24-ig) hétköznap reggel 6 órakor fognak
kezdıdni. (Akik decemberben a vasárnap reggel 6-os misére fizettek be, azok
számítsanak rá, hogy a szándékaikért vasárnap reggel ½ 7 órakor imádkozunk.)

Böjt és ima a ferences testvérekért és plébániai közösségünkért
2008. szeptember 19-étıl kezdıdıen karácsonyig, azaz december 19-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

MEGHÍVÓ: Négy este a házasságról
A Családok Jézusban Közösség következı elıadására, beszélgetésre és agapéra
hívjuk a házaspárokat 2008. november 19-én az Országúti Ferences Plébánia (Margit
krt. 23.) második emeleti hittantermébe 20:30-ra. Az elıadások nem egymásra
épülnek, hanem külön témaköröket dolgoznak fel. Így azokat is várjuk, akik csak
egy alkalom tudnak jelen lenni!
Az elıadás témája: „Elvárások nélküli boldog házasság."
Jézus szabad akaratot adott nekünk, és azt akarja, hogy szabadon szeretetbıl
válaszoljunk hívására. Mi, akik szabad akaratot kaptunk megannyi elvárással
vagyunk kapcsolatainkban, különösen a házasságunkban. Elvárásaink feladása az út
a boldog kapcsolathoz, a felszabadult boldog házassághoz.
Családok Jézusban Közösség

Templomunk programjai (2008. november 16. – november 30.):
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 19-én, szerdán Árpád-házi Szent Erzsébet, a ferences harmadrend
pátrónájának ünnepe. A Katolikus Karitász, Szent Erzsébet példáját követve a
szegények támogatására, a betegek megsegítésére kötelezte el magát.
Ebben az évben november 23-án lesz az ún. Szent Erzsébet győjtés, melyet plébániánk és egyházmegyénk szegényei számára minden évben megszervez a Katolikus Karitász. Abban a nehéz helyzetben fordulunk a testvérekhez segítségért,
amikor egyre több és több család és nyugdíjas kerül kilátástalan helyzetbe anyagilag, hogy sokan bár napi 8-10 órát dolgoznak-dolgoztak, gyermekeket nevelnek
becsületesen; unokákra vigyáznak, mégsem jut elegendı kenyér az asztalra,
kérdésessé vált lakásuk főtése, egyre nehezebben tudnak kijönni havi fizetésükbıl, nyugdíjukból. Éppen ezért kérjük a testvéreket, hogy egyrészt jövı vasárnap,
aki csak teheti adományaival segítse rászoruló testvéreinket, másrészt az év során
észrevéve a másik nehéz helyzetét, szegénységét, a Lemondások perselyén keresztül – mely egész évben rendelkezésre áll – segítsen. Továbbra is megköszönjük, ha az általunk még nem ismert rászorulókra felhívják a figyelmet karitász
vezetınknél, Mikácsyné Katinál. Szegényeink nevében hálásan köszönjük
minden testvérnek az eddigi anyagi támogatását.
November 21-én, pénteken egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise
végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a
Szentség ırzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
November 23., Krisztus Király vasárnapja. A Krisztus Király Templomban ½ 12kor kezdıdik a búcsús szentmise, melyet Dr. Székely János püspök atya tart. Délután 4 órakor a Tamás Alajos Házban a Krisztus Király Templom közössége szokásos bálját rendezi meg. Mindenkit szeretettel várnak mindkét ünnepi alkalomra.
November 29-én, szombaton a 18 és 35 év közötti fiataloknak egész napos lelkinap
lesz. A program délelıtt 9-tıl az esti 6-os szentmise végéig tart. A közös ebéd
miatt kérjük, jelentkezzetek a plébániairodán, vagy a sekrestyében.
Ugyanezen a napon, délután 4-tıl adventi koszorú-készítés lesz a családok
számára. Az adventi koszorúkat az esti 6-os szentmise keretében áldjuk meg.
Jelentkezni november 15-ig lehet, 1000,- forint befizetésével az irodában
vagy a sekrestyében.
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

