„Jöjjetek, örvendezzünk
az Úrnak, ujjongjunk
szabadító Istenünknek.”
(Zsolt 95, 1)

X. évfolyam 5. szám

Évközi 3. vasárnap

2009. január 25.

A ferences lelkiség
2. rész
A
ferencesség
800
éves
történetében egyértelmően kikristá–
lyosodott,
hogy
Szent
Ferenc
követıinek milyen alapelemekre kell
építeniük lelkiségüket.
A ferences közösség számára az
alapító nem írt elı különleges
tevékenységet vagy speciális élet–
vitelt. Az evangélium szerinti életre
buzdít, s minden foglalatosság elé az
imádság és áhítat szellemének
fenntartását helyezi. Regulájában így
fogalmaz: „Azok a testvérek, akiknek
az Úr megadta a munka kegyelmét,
dolgozzanak hőségesen és odaadással,
úgy, hogy távol tartva a lélek
ellenségét, a henyélést, ne oltsák ki
magukban a szent imádság és áhítat
szellemét, amit minden más földi
dolognak csak szolgálnia szabad”
(2Reg 5,1). Szent Ferenc számára
Isten jelenvaló, aki mővein keresztül

is megmutatja fönségét és jóságát.
Ezért a ferences imádság (az Úr
misztériumainak, különösen megtes–
tesülésének és keresztáldozatának
szemlélésén
túl)
kötıdik
Isten
kézzelfogható ajándékaihoz: a természet csodáihoz, leírt Igéjéhez, az
Eucharisztiához és a Szent Liturgia
szövegeihez. Bár Ferenc nem ad
konkrét imamódszert, életén keresztül
nyilvánvaló, hogy a ferences imád–
sághoz hozzátartozik az idı csendes
és hosszú odaszentelése Istennek.
A ferences lelkiség második fontos
alappillére a fraternitás, vagy testvéri
élet. Nélküle a ferences élet elkép–
zelhetetlen, ezért szükséges, hogy a
remete ferencesek se éljenek teljes
magányosságban.
A
szent
így
fogalmaz végrendeletében: „testvére–
ket adott mellém az Úr”. A testvériség
alapja, hogy egy Atyánk van a

mennyben, és mi mindnyájan az ı
gyermekei vagyunk. A ferences
közösségek olyan testvérekbıl állnak,
akik más-más alapról indultak,
neveltetésük, tudásuk és mőveltségük
különbözı, nem feltétlenül jó barátok
(a szó mai értelmében), nem
választották egymást, mégis Isten
ajándékai egymás számára. Egy
család tagjai, olyan családé, ahol az
otthon légköre megtapasztalható.
Egymást tisztelik, gondozzák és
elfogadják, egymással szemben a
kiengesztelıdést és megbocsátást
gyakorolják. A közösségben az
elöljáró az anya szerepét tölti be, aki
táplálja és gondozza gyermekeit, az

engedelmesség pedig a testvért összes
testvérével összeköti. A közösség az a
hely, amelyben a Szentlélek kegyelme
láthatóvá teszi Krisztus alakját, mert
minden testvér az ı valamilyen
vonását viseli és fejezi ki. A testvéri
élet azonban nem csak a közösségen
belül jelenik meg, a közösség kilép a
világ felé is, hogy felkínálja ezt az
életet, különösen akkor, amikor a
peremre szorultak felé fordul. Ferenc
mint a másik embert tisztelı,
békességszerzı, szelíd embereket
küldi a világba követıit.
Összeállította: fr. Dobszay Benedek
(folytatjuk…)

Folytatódó böjt és ima a ferences testvérekért és 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. (Egészségi okokból, vagy más
nehézségek miatt egyéni lelkiismeret szerint ettıl eltérı, de hasonlóan „húsbavágó”
módon is lehet csatlakozni.) Elsısorban felnıtt férfiakat hívunk – de nıket sem
kizárva –, hogy önkéntesen csatlakozzanak akár csak egy-egy alkalomra. 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

Nemrég kaptuk kézhez a klarissza nıvérek újévi jókívánságait, megszívlelendı
gondolatait. Most örömmel továbbítjuk a kedves híveknek.

Kedves Testvéreink!
„…te jössz énhozzám?”
Mt3,14

Keresztelı szent János szavaival csodálkozzunk rá az Atya szeretetére! Ennek az
újesztendınek egyetlen napja se feledtesse el azt az örömöt, amellyel Karácsonykor
a megszületett isteni Gyermeket fogadtuk. Sohasem törpülhet megszokássá, vagy
egyszerő ismeretté az, hogy Isten Fia testté lett és közénk érkezett. Csak így válhat
mindennapjaink éltetı leheletévé ez a megnyilvánult örök isteni terv, ez a
kimondhatatlan isteni szeretet: „nap nap után leszáll Atyja ölérıl” és közénk érkezik
– a szentmisében egészen kiváltságosan, de minden pillanatban is, ha emberségünk
megnyílik, hogy az ég továbbra is hullathassa az Igazat.
Áldott, békés Újesztendıt kívánunk!
Az egyszerő szív igaz örvendezése legyen bennünk mindenkor!
Ezentúl is szeretı imával:
klarissza nıvérek

Elızetes hirdetések
2009-ben a ferences rend alapításának 800 éves évfordulóját ünnepli.
A jubileumi évhez kapcsolódik egy ifjúsági program: 2009. augusztus 1-17 között
Santiago de Compostela-ban (Spanyolország) rendezik meg a II. Európai Ferences
Találkozót. A részletekrıl a faliújságon és a hitoktatódnál lehet tájékoztatást kapni,
vagy a www.santiago2009.es honlapon.
Február 20-án, pénteken ifjúsági farsangi mulatság lesz a Tamás Alajos
Közösségi Házban este 9-tıl hajnali ½ 3-ig. Részletek a plakátokon, mindenkit
szeretettel várunk!

Humor
☺ - Az egész tárlaton egy festmény volt, amit egyáltalán meg lehetett nézni, a tied.
- Igazán kedves tıled.
- A többi elıtt tolongtak az emberek.
☺ Habsburg Ottót megkérdezi a sportriporter:
- Kinek szurkol a ma esti osztrák-magyar mérkızésen?
- Miért? Kivel játszunk?

Templomunk programjai (2009. január 25. – február 8.):
Január 26., hétfı Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök ünnepe,
Január 28., szerda Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja.
Január 31., szombat Bosco Szent János áldozópap ünnepe.
Február 1. elsıvasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk.
Február 2., hétfı Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelı Boldogasszony.
½ 6-kor zsolozsma, az esti 6 órás ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel kezdıdik.
Urunk, Jézus Krisztus bemutatása egyben odaszentelése is az Atyának. Ezért lett
ez a nap az Istennek szentelt szerzetesi hivatások, a szerzetes közösségek
ünnepe, így a mi ferences közösségünké is. Ezen az esti szentmisén a testvérek
imája kíséretében a ferencesek és más meghívott szerzetestestvéreink megújítják
szerzetesi fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre!
Kérjük a testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát.
Február 3., kedd Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Balázsáldást ekkor
és a vasárnapi misék végén adunk.
Február 5., csütörtök Szent Ágota szőz és vértanú emléknapja.
Február 6., péntek Keresztelı Szent Péter, Miki Szent Pál és vértanútársai
ünnepe, egyben elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.
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.
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.
Fülöp kurzus lesz február 6-8-ig a Mőszaki Egyetemen.
Cím: 1116 Budapest XI.ker. Fehérvári út 168-178 sz. „C” ép. Fsz.35. Részletes
tájékoztatás a kapun kitett plakáton olvasható.
Jelentkezés: Gróf Juditnál, grofjudit1@freemail.hu, vagy postán a 2144 Kerepes, Rét
u. 57. sz. alatt.
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

