„Te vagy az én szeretett
fiam, benned kedvem
telik.”
(Mk 1, 11/ Iz 42, 1)
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A ferences lelkiség
1. rész
Nehéz dologra vállalkozik, aki egy
közösség, vagy egyházi mozgalom lelkiségét másokkal meg szeretné ismertetni.
A lelkiség olyan, mint a légkör a családban, igazából megfoghatatlan, mégis az
elsı pillanattól kezdve érzékelhetı, mindent átjáró valóság. A lelkiség meghatározhatatlansága abban rejlik, hogy nem
annyira a dolgokban, vagy az eseményekben, hanem a viszonyokban: az
Istenhez, egymáshoz és a világhoz való
viszonyban fejezıdik ki. Márpedig életünknek ezek a legrejtettebb, legtörékenyebb, szemmel legkevésbé látható,
mégis legmeghatározóbb valóságai.
Ezért amikor a ferences lelkiséget
szeretnénk meghatározni, mindenek
elıtt vissza kell nyúlnunk a forrásokhoz:
milyen volt az alapító, Assisi Szent Ferenc istenkapcsolata, hogyan viszonyult
ı az emberekhez és a világhoz. A ferences lelkiségben élık az évszázadok folyamán újra és újra feladatuknak

érezték, hogy megfogalmazzák, mit
jelent ferencesként élni. A Hírharang
következı számában pedig azokat a
kifejezéseket vetjük majd vizsgálat alá,
melyek legjobban leírják lelkiségünk
alapvetı értékeit.
Szent Ferenc életének központi élménye az Úrral való találkozás, a vele való
kapcsolat. Istent, mint Fönségest és Dicsıségest imádja, ugyanakkor vallja róla, hogy ı szelíd és irgalmas, aki megrendítı módon egészen közel jön az emberhez. Számára Isten teremtı és gondoskodó Atya, a legfıbb jó és minden
jónak forrása, aki Fiában és Lelkének
mőködésében nyilatkoztatja ki magát.
Nagy tisztelettel van az üdvtörténet nagy
eseményei, különösen a megtestesülés és
a kereszthalál iránt, mely számára egyértelmően bizonyítja Isten alázatát és emberhez való odafordulását. Határtalan
szeretete az Úr iránt a Szentírás, az Eu-

charisztia, a Szent Liturgia és az Egyház
iránti tiszteletben is megmutatkozik.
Az ember Isten teremtménye, az ı
hasonlatosságára lett megalkotva. Ez határozza meg Ferenc embertársaihoz való
viszonyát, ezért szól hozzájuk így: „Jó
napot, jó emberek”. Felismeri, hogy egy
Atyánk van, ezért lehetünk mi testvérek,
egyben testvérei Krisztusnak. Bár az
embernek igen nagy méltóság adatott,
Szent Ferenc megdöbben, hogy bőne
folytán Isten teremtménye milyen mélyre süllyedt. De nem áll meg itt, hanem
bízva az Atya irgalmasságában a bőnbánattartás fontosságát hangsúlyozza, sıt
testvéreivel alkotott közösségét kezdetben bőnbánó testvéreknek nevezi.
Szent Ferenc világhoz való viszonyában is alapvetı istenélménye mutatkozik
meg, mivel Isten alkotásai: a teremtett
világ dolgai, különösen a természet csodái tiszteletet érdemelnek. De mindezek

nem önmaguktól, hanem teremtettségük
folytán értékesek. Ferenc mondása:
„Deus meus et omnia!”, azaz „Istenem
és minden dolog!” ennek fényében
érthetı.
Szent Ferenc kezdetben nem akar közösséget alapítani, hanem istenélményébıl táplálkozva keresi hivatását, melyet
saját elmondása szerint így és ebben
talál meg: „És miután testvéreket adott
mellém az Úr, senki sem mutatta meg
nekem, mit kell tennem, hanem ezt İ, a
Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem,
hogy a szent Evangélium szerint kell élnem” (Végr 14). A szeráfi atya számára
az evangélium az az elsıdleges életszabály, melynek radikális (ha és de nélküli) követését maga és követıi számára
elıírja.
Összeállította: fr. Dobszay Benedek
(folytatjuk…)

Folytatódó böjt és ima a ferences testvérekért
és a plébániai közösségünkért
2008 szeptemberében kezdtük, és a jubileumi ferences évben, 2009-ben tovább
folytatjuk péntekenként a böjtöt és az imát 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. Az elhatározást kérjük megerısíteni
a templomban elhelyezett íveken, amelyekre dátum szerint lehet feliratkozni.
Nagy öröm, hogy a hívek közül többen kérték, javasolták a folytatást. Úgy tőnik
sokan csatlakoztak, talán leginkább láthatatlanul, ahogy böjtölni illik. Néha
megjelent egy-egy név vagy jel az íveken, ami nemcsak fogadalom jelleget ad az
eseménynek, hanem egymást is erısíthetjük ezzel; ezért jó, hogy aki csak teheti, az
jelezze, hogy részt fog venni a böjtben. Fontos az ima is, annak egyéni formája a mai
életformához illeszkedik. Jussanak eszünkbe azonban templomunk által kínált
szentségimádási alkalmak is! Beleérthetı az eredeti szándékba, de érdemes
hangsúlyozni: szándékunk könyörögni az Úrhoz új, ferences, nıi- és férfihivatásokért.
Plébániai Képviselı Testület

„Igaz Élet Istenben” találkozók a keresztények egységéért
„Legyenek mindnyájan egyek (…),
hogy így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem.” (Jn 17, 21)
Az Igaz Élet Istenben imacsoport találkozóján Tóth Károly evangélikus lelkészjelölt
Az Evangelikus Kereszténység
címmel tart elıadást a 2. emeleti hittanteremben 2009. január 18., vasárnap 15.15-tıl
16.25-ig. Utána kb. 16.35-tıl szentmise a kápolnában. Mindenkit szeretettel várunk!
„Találkozóinkkal a keresztény felekezetek közötti párbeszédet, egymás jobb
megismerését kívánjuk elısegíteni. Szeretettel várunk minden érdeklıdıt.”
Igaz Élet Istenben imacsoport

Házasság szentségére való felkészítés
Plébániánkon ismét elkezdıdik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek
számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral
együtt tartják a jegyesoktatást. Errıl a hirdetıtáblán részletes tájékoztató olvasható.
Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerıseik, akik 2009-ben
templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 31-ig
jelentkezhetnek az irodában.

Elmaradó plébániai farsangi bál
A plébániai farsangi bál korábbi szervezıi és a képviselı testület úgy döntött, hogy
az idei évben elmarad a plébániai farsangi bál. Ennek az elhatározásnak nincs köze a
meghirdetett böjthöz és imához, hiszen az önmegtagadás és a mulatozás is megfér a
keresztény ember életében. A döntés régebb óta érlelıdött, és elsıdleges okai között
van, hogy több mint tíz éve ugyanazok az emberek viszik a vállukon a szervezés
terhét és felelısségét. Beszámolójuk alapján sok öröm és élmény is járt ezzel, mégis
évrıl évre csökkent az önkéntes segítık létszáma és elapadtak az új ötletek is.
Mostani célunk nem az, hogy ne legyen bál, vagy hogy megtörjünk egy kialakult
hagyományt. Látni kell azonban, hogy meg kell újítani a bált ötletekkel,
változtatásokkal, amikhez új emberek kellenek. Erre figyelmeztet egyébként az évek
óta csökkenı létszám is. Az is megfogalmazódott, hogy budai fiatalok színvonalas
bulijává vált az esemény, és kissé megkopott a plébániai közösségi jellege.
Figyelemfelkeltés is tehát a mostani döntés eredménye, és sokunknak örömet szerezne, ha akadna olyan elkötelezett csapat vagy közösség, amelynek plébániánkhoz kötıdı tagjai új ötletekkel és lelkesedéssel kapcsolódnának be a következı
egyházközségi bál megszervezésébe.
Plébániai Képviselı Testület

Templomunk programjai (2009. január 11. – január 25.):
Január 11, vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe.
Január 16, péntek az elsı rendbıl való Szent Berárd pap és vértanútársainak emléknapja. Ezen a napon ismét egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8as mise végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak
fel a Szentség ırzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron!
Ezen a napon este és szombat reggel lelkigyakorlat miatt nem lesz gyóntatás.
Január 17, szombat Szent Antal apát emléknapja.
Január 21, szerda Szent Ágnes szőz és vértanú emléknapja.
Január 22, csütörtök Boldog Batthyány-Strattmann László emléknapja.
Január 24, szombat Szalézi Szt. Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja.
Január 25, vasárnap Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe.
Január 18-25-ig lesz az ökumenikus imanyolcad a keresztények egységéért.
Részleteket a hirdetıtáblán teszünk közzé. Templomunkban január 25-én,
vasárnap fél 6-kor lesz közös ima.
Megjelent!
A Ferences Család 2009-ben 800. évfordulóját ünnepli annak, hogy a ferences
lelkiség szerinti élet szóban pápai elismerést nyert. Ebbıl az alkalomból a
rendtartományunk ünnepi albumot adott ki, mely a hazánkban mőködı 16 ferences
közösséget mutatja be szóban és képekben. A „Ferences Család közösségei
Magyarországon" c. kötet a portán 2500 forintért megvásárolható.
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 hétben a
perselyben összesen 133.175,- Forint győlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását.
A Budai Egyházközségek tizedik alkalommal rendezik meg Farsangi Báljukat
2009. február 21-én, 19.00-3.00 óráig, az ELTE új, lágymányosi épületében (1117
Bp., Pázmány Péter sétány 1/a). Az est fıvédnökei: Dr Erdı Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek, és Tarlós István, a fıvárosi Fidesz-KDNP frakciószövetség elnöke. A bál díszvendégei felvidéki magyar fiatalok.
Jegyek kaphatók: Szent Anna Plébániatemplom (Batthyány tér 7.); Városmajori
Jézus Szíve Plébánia (Csaba u. 5.); Szent Imre Ciszterci Egyházközség (Himfy u. 9.)
Belépıjegy: 3000,- Ft és egy tálca sütemény. Részletes program a faliújságon
olvasható.
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

