
 
 
 
„Akik az Úrban bíznak, 

új erıre kapnak, 
szárnyra kelnek, 

mint a sasok.” 
 

(Iz 40,31) 
 

 

X. évfolyam 2. szám Advent 3. vasárnapja 2008. december 14. 

Advent és Karácsony 
…két összetartozó ünnepkör, amikor 
mind egyénileg, mind együtt az egyet-
len lényegesre, az Úr eljövetelére ké-
szülünk és azt ünnepeljük. Készülünk, 
hiszen az Advent nem más, mint az 
Úrra való éber várakozás ideje, amikor 
várakozásunkban megemlékezünk: 
• Arról a történelmi várakozásról, 

amelyben az ószövetség népe 
évezredeken át várta a Szabadítóját, a 
Messiást, miközben így fohászko-
dott: „Ó bárcsak széttépnéd az egeket 
és leszállnál!”. 

• Arról a kegyelmi Úrjövetrıl, amely 
egyszer már beteljesedett a megteste-
süléssel, de amelyet mi minden év 
Karácsonyakor megélhetünk, ha átél-
jük az ószövetségi néppel lelki sötét-
ségünket. És átéljük rászorultságun-
kat a kegyelemre, hogy betöltsön 
minket Krisztus az ı születésének ál-
dásával: „A nép, amely sötétben jár, 
nagy fényességet lát. Akik a halál 

országának árnyékában laknak, azok-
nak világosság támad.” (Iz 9,1)  

• Megemlékezünk arról is, hogy re-
ménykedve várjuk Jézus Krisztus 
dicsıséges eljövetelét. Tudjuk, hogy 
már eljött és megváltott minket, mé-
gis várjuk, hogy véglegesen kiszaba-
dítson minket minden földi keretbıl.  

Ünneplünk, hiszen „szétszakadtak az 
egek és leszálltál”, és a hatalmas Isten 
egészen közeli lett, gyermek lett, hogy 
így ajánlja föl nekünk szeretetét. Az 
Ige, a szó testté lett, megelevenedett, 
és élıvé válik azóta is mindazokban, 
akik a nekik felkínált szeretetet elfo-
gadják, viszonozzák és továbbadják. 

A Karácsony hármas születésünneplés: 
• Örök születés: a Szentháromságban 

az idık elıtt született Fiú születése, 
amelyrıl a zsoltáros énekli: „Az Úr 
így szólt hozzám: A Fiam vagy, ma 
adtam neked életet.” (Zsolt 2,7)  

 



• Földi születés: idıben született, szőz 
anyától, amikor „az Ige testté lett”, és 
azóta is közöttünk lakozik.  

• Kegyelmi születés: Jézus minden év-
ben megújítja kegyelmi születését 
hívei szívében, belénk akar költözni, 
hogy ezáltal a fogadott fiúságot 
elnyerjük.  

A karácsonyi ünnep misztériuma az 
Isten titka. Azé az Istené, aki rejtetten, 
kiszolgáltatottságban, kisgyermekként 
akart közénk jönni. Azért lett kicsiny-
nyé, hogy a legkisebbekkel lehessen. 
Engedte, hogy Mária hordozza ıt. 
Azért vállalta a környezetétıl való füg-
gést, hogy biztosítson minket afelıl: ı 
mindent megújíthat, mert ı Emmánuel, 
vagyis „velünk az Isten”. Jézus azért 
jött, hogy a dolgok rendjét megfordít-
sa: „Aki a legkisebb köztetek, az a 
legnagyobb”. 

Készülünk Adventbıl Karácsonyra, 
a várakozásból az ünnepbe, készülünk 
a titokra. Hogy a készület ne elméleti 
maradjon, gondoljuk át, mi az, amit 
ebben az idıben tehetünk, amelyre meg-
hív közösségünk, az Anyaszentegyház. 
• Többször próbáljunk meg csöndben 

Istenre, Jézusra és az İ anyjára, 
Máriára figyelni.  

• Vegyünk részt hétköznapokon is 
szentmisén. 

• Egy közösségben úgy álljunk Jézus 
elé, mint a legkisebbek: elismerve, 

kicsiségünk, és megvallva, hogy Jé-
zus azért is lett kicsi és gyenge, hogy 
mellettünk lehessen. Így jobban ész-
revehetjük a másikat is, aki elıttünk 
áll, segítségünkre rászorulva.  

• Mária sietve indult nagynénje látoga-
tására. Máriával együtt induljunk el, 
lépjünk ki saját magunkból, hogy 
találkozhassunk másokkal, hogy job-
ban megismerhessük egymást, hogy 
közel kerülhessünk egymáshoz, és 
képesek legyünk egymást hordozni. 
A közösségben mindig van olyan, 
akinek szüksége van segítségre, a je-
lenlétünkre, támogatásunkra. Valaki 
minket vár, hogy igazi együttérzéssel 
álljunk mellette. Lépjünk oda, szólít-
suk meg az ismeretleneket szentmise 
után, hogy plébánia közösségünk ez 
által is növekedjék.  

Keresztelı Szent János elıkészítette 
Jézus eljövetelét. Nekünk is szüksé-
günk van rá, hogy elıkészítsük Jézus 
eljövetelét a megbocsátás és osztozás 
által. Hogy felkészíthessen minket Jé-
zus fogadására, Keresztelı János nem 
kíván semmi rendkívüli dolgot, csupán 
azt, hogy éljük a megbocsátás, igazsá-
gosság és együttérzés gesztusait a min-
dennapokban. A közelgı Karácsony 
várásában szorgosan, mégis vidáman 
tisztítsuk meg lelkünket minden 
szennytıl! 

Horváth Achilles plébános 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia ál-
tal támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 

Az elmúlt két héten a perselyben összesen 67.378,- forint győlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 

 

 

Minden kedves olvasónknak áldott, boldog karácsonyt kívánunk! 



800 éves a ferences rend 
2009-ben ünnepli a ferences rend alapításának 800 éves évfordulóját. A jubileumi év 
megnyitója 2009. január 3-án 15 órakor lesz, a Pesti Ferences Templomban, a 
Ferenciek terén.  

A jubileumi évhez kapcsolódóan 2009. augusztus 1-17 között Santiago de 
Compostella-ban (Spanyolország) rendezik meg a II. Európai Ferences Ifjúsági 
Találkozót. A részletekrıl a faliújságon és a hitoktatódnál lehet tájékoztatást kapni. 
Jelentkezési határidı december 31. 

 

 

Megjelent 
„A Ferences Család közösségei Magyarországon" 

c. kötet, mely a hazánkban mőködı 16 ferences közösséget mutatja be szóban és 
képekben. Az ünnepi albumot rendtartományunk abból az alkalomból adta ki, hogy a 
Ferences Család 2009-ben ünnepli 800. évfordulóját annak, hogy a ferences lelkiség 
szerinti élet szóban pápai elismerést nyert. A kötet a portán kapható 2500 forintért. 

 

 

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 
 

 

FELESÉGEK SZENT MÓNIKA 
IMACSOPORTJA 
Szeretettel hívjuk minden hónap elsı 
hétfıjén (legközelebb január 5-én) ½6-
tól a feleségeket, édesanyákat – fiata-
lokat és idıseket egyaránt –, akik sze-
retnének imádkozni férjükért, gyerme-
keikért és akik házasságukban az élet-
szentség útját akarják járni. 

FÉRJEK SZENT JÓZSEF 
IMACSOPORTJA 
Szeretettel hívjuk minden hónap har-
madik hétfıjén (legközelebb dec. 15-
én) 6-tól a férjeket, édesapákat – fiata-
lokat és idıseket egyaránt –, akik sze-
retnének imádkozni feleségükért, gyerme-
keikért, és akik házasságukban az élet-
szentség útját akarják járni.  

Az imádságok helyszíne a plébánia elsı emeleti kápolnája. 
Érdeklıdni lehet: tomorypal@gmail.com 



Templomunk programjai (2008. december 14. – december 28.): 
Decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét mutatunk be kedves 

halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt 
adják le a borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken 
imádkozni szeretnének. 

December 20-án, szombaton az adventi szombat esték elmélkedéssorozat keretében 
Kálmán Peregrin ferences testvér fogja az elmélkedést vezetni. Mindenkit 
szeretettel várunk!  

December 24-én, szerdán délután 3 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigília-
misével; este ½ 12-kor zsolozsmával majd az éjféli misével ünnepeljük templo-
munkban a Szentestét. Az esti ½ 8-as szentmise elmarad. 

December 25. csütörtök, Karácsony ünnepe, parancsolt ünnep, vasárnapi 
miserendet tartunk. 

December 26-án, pénteken, Karácsony másnapján vasárnapi miserendet tartunk. 
Ezen a napon ünnepeljük templomunk búcsúját is, ebbıl az alkalomból a 11 
órai szentmisét Hegedős Kolos atya celebrálja, és a Kapisztrán kórus énekel. 
Szeretettel várjuk templomunk híveit. 

December 27., szombat, Szent János apostol és evangélista ünnepe. 
December 28., Szent Család vasárnapja, Jézus, Mária és József ünnepe. 
Az iroda nyitva tartási rendje a faliújságon olvasható! 

Elızetes: 
December 31-én, szerdán este 6 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. Ezen a 

napon az esti fél nyolcas szentmise elmarad!  
Január elseje, csütörtök, Mária Istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep. Ezen 

a napon vasárnapi miserendet tartunk. 
Január 4-én, vasárnap az esti fél nyolcas szentmise után tartjuk a családok megáldását. 
 

 

Plébániánkon ismét elkezdıdik a házasság szentségére való felkészítés a jegye-
sek számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több há-
zaspárral együtt tartják a jegyesoktatást. Errıl a hirdetıtáblán részletes tájé-
koztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerıseik 
között olyanok, akik 2009-ben templomunkban szeretnének házasságot kötni, 
értesítsék ıket, hogy január 31-ig jelentkezhetnek az irodában.  

 

 

• 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 


