„Ő előbb van mindennél,
és
minden benne áll fenn.”
(Kol 1,17 )

XI. évfolyam 21. szám

Krisztus Király vasárnap

2010. november 21.

Adventi készülődés
Hogyan élhetjük az adventet?
adjak hálát! (reggeli ima: elindulás
1. Egyéni és közösségi életünkben
Jézus születésének ünnepére készülve Jézussal!) – a szeretet szolgálatai (pl. a
egy új módon kell felfedeznünk, hogy családban a gyermekek vállalhatnak
Jézus él bennünk, s egyre teljesebben egy-egy feladatot).
szeretne élni bennünk és köztünk. Ho- 2. hét: "Készítsétek elő az Úr útját!" –
gyan tud növekedni (megszületni) ben- Saját lelkem számára: gyónás? – mások
nünk Jézus? Ha törekszünk figyelni je- számára: a szeretetet (Jézust) adom a
lenlétére: s az ő szemével látni, az ő sza- munkahelyen/iskolában; odalépek ahhoz,
vával szólni, az ő Lelkével gondolkozni aki megbántott; küldök egy lapot egy
(örömben és szenvedésben), – Vele egye- telefonhívást...
sülten fordulni embertársaink felé. – Aki
így Vele él, hamar észreveszi, hogy Jézus 3. hét: "Az Úr küldött, hogy örömhírt vi"növekszik" benne, s megjelenik közöt- gyek..." Legyek az öröm hordozója a plétünk. Különösen figyeljünk arra, hogy bánián, a hittancsoportban stb. Mindenmegjelenhessen azok között, akik szeret- kiről jót mondok! az egység örömét vinének vele élni (családtagok, hittanostár- szem oda, ahol egyenetlenséget látok.
4. hét: "Istennél semmi sem lehetetlen".
sak, plébániánk tagjai stb.)
Készítsünk tervet, mit fogunk tenni Minden ellenkező látszat ellenére higyannak érdekében, hogy Jézus megszület- gyem, hogy Jézus testet tud ölteni benhessen (növekedhessen) bennünk és köz- nem, köztünk! Legyek a remény hordotünk. Minden hétre csinálhatunk közös zója! Ne engedjek a félelemnek, a bizonytalanságnak, a rossz hangulatnak:
tervet (hittancsoportban, családban). Pl.:
1. hét: "Legyetek éberek, mert nem tud- Győzzem le jóval a rosszat – magamban,
játok, mikor érkezik az Úr". – Mindenért kapcsolataimban!

Egyéb egyéni vagy közösségi elhatározások lehetnek például:
- közös családi, adventi erénygyűjtő lap;
- hajnali szentmise (vagy szentmise,
szentséglátogatás);
- lemondás például a TV-ről, számítógépről, az édességekről stb.
- péntekenként kenyér-víz vacsora (s
ennek árát felajánljuk szegények
javára);
- egy magyar szent példakép választása
adventre, vagy egy-egy hétre;
- ki-ki ápolja kapcsolatait a plébánia tagjaival – pl. hittanosokkal stb. – másik
napon a rokonokkal vagy a hittől távolabb állókkal...(lehet váltogatva minden napra más személyért élni);
- figyeljünk lakásunk szépségére, hogy
Isten Országát tükrözze;
- vegyük észre családtagjainkban, ami
szép, s este beszéljük meg;
- nézzük át ruháinkat, játékainkat, mit
adhatunk oda másoknak, karitásznak.
- Találjuk meg a módját, hogyan fordulhatunk a rászorulók, betegek - a "legkisebbek" - felé.
2. Családunkban
Az adventi felkészülés szép eszköze az
adventi koszorú és a gyertyagyújtás a
családban. – A gyertyagyújtás megismétlődhet minden adventi héten (lehetőleg szombaton vagy vasárnap) vagy
akár minden este (ahogyan sok keresztény családban szokás).
a.) Az adventi koszorú jelentése:
- A sorban meggyulladó gyertyák növekvő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz
közeledve múlik a bűn sötétsége és nő
a fény. S karácsonykor eljön maga a
FÉNY = JÉZUS KRISZTUS. (A kérdés számunkra: vajon szeretetünk tettei
által bennünk, köztünk is nő-e a fény,
Jézus jelenléte?)

- A fenyő örökzöld levelei emlékeztetnek
Jézus halált legyőző örök szeretetére.
b.) A gyertyagyújtás családi ünnepe
többféle lehet. Megadjuk ennek lehetséges felépítését. (Természetesen a gyermekek korosztályához alkalmazandó!)
Előkészület: Legyen ez igazi ünnep.
Rakjunk rendet a szobában és az asztalon, ahová a koszorú kerül. Készítsük
elő az imakönyveket az énekléshez és a
Szentírást.
"A liturgia":
1. Ének. Bevezetőben a gyermekekkel
néhány szót beszélgetünk az ének mondanivalójáról.
2. Szentírásolvasás. Választhatunk a következő szakaszokból, vagy a napi olvasmányokból: Lk 1,26-38; 1,39-51;
3,1-6; Mt 4,12-17; 5,1-12; Rom 13,1114; Fil 4,4-7; Iz 2,2-5; 7,14-15; 11,1-5;
35,1-7; 45,5-8; vagy az Ige-liturgia naptár szerint a napi szentírási részből.
3. Beszélgetés. Mi a szentírási szakasz
mondanivalója számunkra? Mit jelent advent a mi életünkben? Hogy sikerül élni
a közös vagy az egyéni adventi elhatározásokat – beszélgetés családi körben.
4. Imádság. Lehetséges imádkozni saját
szavakkal, az este gondolataihoz kapcsolódva. (Mindenki mondhat egy kérést,
egy köszönetet, amelyre közös válaszunk
lehet pl.: Ámen, vagy Köszönjük Urunk,
vagy Kérünk Téged hallgass meg minket.
Majd közös Miatyánk vagy Üdvözlégy
vagy ének.
Hiába született meg Jézus 2000 éve
Betlehemben, ha nem születik meg
benned! Ha sikerül szeretetben növekednünk az advent folyamán, igazi
lesz a karácsonyunk: Jézus megszületik bennünk, közöttünk; és a körülöttünk élők számára is.
Tomka Ferenc atya

Szent Erzsébet napi gyűjtés
A Katolikus Karitász, amely Szent Erzsébet példáját követve a szegények támogatására és a betegek megsegítésére kötelezte el magát, november 21-én, Krisztus Király vasárnapján tartja az éves ún. Szent Erzsébet gyűjtést plébániánk és egyházmegyénk szegényei javára. Egyre több család és nyugdíjas kerül kilátástalan helyzetbe anyagilag; sokaknak, bár napi 8-10 órát dolgoznak, gyermekeket nevelnek
becsületesen, unokákra vigyáznak, mégsem jut elegendő kenyér az asztalra, nincs
pénze a fűtésre. Ezért kérjük a testvéreket, hogy aki csak teheti, adományaival
segítse rászoruló testvéreinket, illetve az egész év során, észrevéve a másik nehéz
helyzetét, segítsen a Lemondások perselyén keresztül is. Szegényeink nevében
hálásan köszönjük minden testvérnek az eddigi anyagi támogatását!
A lemondások perselye továbbra is várja azon az adományokat a plébánia által
támogatott szegények javára. Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 19.600.Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is
köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Jótékonysági vásár
November 28-án, vasárnap reggel 9-től 12.30 óráig a Kájoni Házban (Szilfa u 4.)
jótékonysági vásár lesz a Testvérkék Ferences Óvoda javára. A vásáron játékokat,
könyveket, gyerekruhákat és kézműves termékeket lehet vásárolni, illetve 11 órától
bábelőadás is lesz a gyerekeknek! Mindenkit szeretettel várunk.

Az egyházi év főbb ünnepei
November 22., hétfő Szent Cecília szűz és vértanú ünnepe.
November 24., szerda Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk ünnepe.
November 26-án, péntek Portomauriziói Szent Lénárd áldozópap ünnepe.
November 27-én, szombat Marchiai Szent Jakab ünnepe.
November 28-án, vasárnap a délvidéki véres események 66. évfordulóján 13 órakor
a Szent István Bazilikában szentmise lesz Körösztös Krizosztom és Kovács
Kristóf, magyar ferences vértanú testvéreink tiszteletére. Részletek plakátokon.
December 3-án, csütörtök Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe.

Világméretű imavirrasztásra hív a pápa a meg nem született életekért
A Szentatya a november 14-én bejelentette, hogy advent első vasárnapjának vigíliáján vesperást és éjszakai virrasztást vezet a magzati életért. Erre hívta fel az egész
egyházat, szerte a világon. Különösen ajánlotta, hogy a szerzetes közösségek, plébániák, és egyházi mozgalmak vegyenek részt ebben.“A karácsonyra való felkészülés
ideje alkalmas arra, hogy Isten oltalmát kérjük minden létbe hívott emberi lényre, és
hálát adjunk Istennek az élet ajándékáért, amit szüleinktől kaptunk. (Forrás: Magyar Kurír)
Advent vasárnapjain az első emeleti hittanteremben ½ 4-től filmklubot tartunk.
Az első alkalommal Makk Károly: Philemon és Baucis c. filmjét nézzük meg.
Főszereplők: Bulla Elma és Páger Antal. A részletes program a hirdetőtáblákon.

Templomunk programjai (2010. november 21. – 2010. december 5.):
Novemberben reggel ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért
ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének.
November 21-én, vasárnap, Krisztus Király ünnepén lesz a Krisztus Király Templom búcsúja, az ünnepi mise ½12-kor kezdődik. Főcelebráns: Magyar Gergely
tartományfőnök atya. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepre!
Ezen a napon 16.30-kor „Fraternitás” jótékonysági koncert lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk, részletek a plakátokon olvashatók.
November 24-én, szerdán este ¾8-tól Házas esték sorozatunk folytatódik a II. emeleti hittanteremben. Témája: Ünnep a családban. Szeretettel várunk mindenkit.
November 27-én, szombaton délután 4 órakor lesz a közös adventi koszorúkészítés
a plébánia Feketesas utcai termében. Utána, az esti 6-os szentmisén megáldjuk a
családok koszorúit. Jelentkezni november 14-ig az irodában, vagy a sekrestyében lehet, hogy az alapanyagokat be tudjuk szerezni. A költség 1200.-Ft.
November 29-től dec. 24-ig a roráte-misék hétköznap és szombaton is reggel 6
órakor fognak kezdődni.
November 30, kedd Szent András apostol ünnepe, András atya névnapja.
Imádkozzunk érte!
December 3., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
December 4-én, szombaton 15 órától Vasadi Péter tart adventi lelkigyakorlatot a II. emeleti hittanteremben. 18 órától szentmise és gyónási lehetőség a gyóntató folyosón
December 3-5-ig Dr. Erdő Péter bíboros úr meglátogatja plébániánkat. Dec. 4-én,
szombaton 17.30-tól velünk imádkozza a rózsafűzért, 18 órakor szentmisét mutat be.
December 5., elsővasárnap, 11 órakor Dr. Erdő Péter bíboros atya bérmálja meg
fiataljainkat. Délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk.
December 6., hétfőn Szent Miklós püspök ünnepe, Miklós atya névnapja. Kérjük
számára a Jóisten áldását!
Templomunkban december 24-én du. 4 órakor a hagyományoknak megfelelően
betlehemes játékkal ünnepeljük karácsony eljövetelét. Szeretettel várjuk azokat az
iskoláskorú gyermekeket, akik a nézők táborából idén a betlehemezők csoportjához
vagy az énekesekhez szívesen csatlakoznának. Jelentkezhettek november 21-ig a
vasárnapi 10 órai misék után a portánál. Próbák decemberben vasárnaponként 11től ½1-ig az emeleti hittanteremben lesznek.
„Rózsalány” címmel Szent Erzsébet életét bemutató CD kapható a portán.
Mindenkinek nagyon ajánljuk!
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István első vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja (csak
irodaidőben: H: 8:30-11, K-P: 8.30-11.30 és 17-18 óráig ): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu
WEB: www.orszagutiferencesek.hu

