„De Te, Uram,
közelemben vagy,
és minden utad igazság.”
(Zsolt 119,151)

XII. évfolyam 2. szám

Advent 4. vasárnapja

2010. december 19.

Várj!
Köd van és hideg. Csak úgy hemzsegnek az emberek a forgalmas utcán.
Munkából tódulnak hazafelé, útba ejtik a
kisebb-nagyobb üzleteket: mit vegyek
majd karácsonyra ennyi pénzből, ül az
arcokon a tépelődés.
- Csillagszórót, csengettyűt tessék!
sikítja a monoton utcazajban egy füles
sapkás árus, aztán egy sziréna folytatja
ugyanazon a hangon, mintha az egészet
karmester irányítaná.
- Pardon, pardon! – mondja egy szövetkabátos férfi az égimeszelő srácnak,
két kezével megfogja a vállát, úgy kerüli
ki. – Ne fogdosson, nézzen a lába elé –
dörmögi a srác, aztán megy is tovább, de
ő sem előre néz, a kirakatot bámulja a
tömeg feje fölött.
Megállok. Itt beszéltem meg találkozót valakivel, hát, nem volt túl jó ötlet, elsodornak az emberek, behúzódom
a fal mellé.
- Hányat kell még aludni? – nyafog egy

gyerek az anyja kezét rángatva, amolyan
pirospozsgás óvodásféle.
- Tegnap is ezt kérdezted – feleli az
anyja, csak úgy. Nem lassít a tempón, a
hangja is, mint egy gép.
- De mondd meg! – nyúzza a gyerek,
és keresi a nő tekintetét, hátrahajtja
fejecskéjét, hogy fellásson az arcáig,
majd leesik a sapkája. – Mondd meg,
mondd meg!
- Huszonnyolcat – feleli az anyja, és
megigazítja a gyerek sapkáját, pedig oda
se néz. Sietnünk kell, gyere már.
- Tegnap is ennyit mondtál – duzzog a
gyerek, aztán egyszer csak visszahúzza
anyja kezét, és majdnem mellettem
megáll. Egy öregembert bámul. Egy
kapualjban kuporgó öregembert.
- Nem fázol, bácsi? – kérdi a gyerek,
és kihúzza kezét anyja tenyeréből. Az
öreg elé toppan, leguggol. Az öreg nem
szól, csak ráragyog résnyire nyitott
szemeiből a gyerekre.

- Nem szabad a földre ülni, hideg.
Fáradt vagy? Miért nem mész haza? –
faggatja a gyerek.
Az öreg nem felel. Le nem veszi a
szemét a kis arcról. Nagy sötét pokrócban ücsörög, csak a feje látszik ki belőle.
Ki tudja, talán mosolyog is a szakálla
mögött, aztán alig láthatóan szétnyílik a
pokróc, bütykös, csontos kéz nyúl ki
alóla. Nyúl a gyerek felé, lassan, tenyerével óvatosan megpaskolja a gömbölyű
arcot.
Az anya elrántja a fiút.
- Nem érünk rá! Köszönj el szépen, és
gyere! szól a gyerekre.
De az nem mozdul.
- Nézd csak! – mondja hirtelen, és
anyja szatyrába túr. – Vettünk gyertyát.
Adventi koszorúra kell, de nekünk így is
marad három. Meggyújthatod magadnak, majd felmelegít. Átnyújtja a gyertyát az öregnek. Az a pokróc alatt kotorász, zsebéből gyűrött gyufásdobozt vesz
elő. Sercen a szál, fellobban a láng, és
gyorsan fogyni kezd. Aztán mégis átadja
soványka fényét a nagy fehér gyertyának.
A gyerek leguggol, tenyerét az
aprócska tűz köré tartja, melegedik. Az
anyja nem szól, bámulja ő is a fényt.
- Nemsokára megszületik a Kisjézus! –
súgja az öreg fülébe a gyerek. – Neked
is hoz majd ajándékot, ő mindenkit
szeret. Csak ki kell várni. Már csak
huszonhetet kell aludni.

A gyertyafényben felsejlik az
öregember arca. Látszik, hogy nevet.
Közelebb inti magához a gyereket, és
kicsi rést nyit a pokrócon. A takaró alatt
egy madár ül, talán valami rigóféle.
Lobban a gyertya lángja kecmereg a
madár, bukdácsol az öregember ölében.
Furcsán tárogatja az egyik szárnyát.
A kisfiú cirógatja a madarat. –
Eltörött a szárnya – motyogja. – Te
melengeted, te gyógyítod? – kérdi az
öregtől.
Az csak mosolyog. Aztán ráejti nagy,
erős kezét a kis sapkás fejre, rajta felejti.
Úgy nézik egymást, mozdulatlanul.
Mintha az utca is csendesebb volna.
- Na, most már tényleg mennünk kell,
mondja a gyerek. – De ha itt leszel,
holnap is erre jövünk. – Felpattan,
anyához fordul, megfogja a kezét, már
indulna is.
- Várj! – mondja az anyja. És szatyrából előveszi a maradék három gyertyát. Lehajol, az öreg ölébe teszi. Mielőtt
kiegyenesedne, tétován megérinti a
koszos takarót. Mintha simogatná.
Lassan bandukolnak, kéz a kézben
anyja és fia. Aztán gyorsabb tempóra
kényszeríti őket a rohanó tömeg.
- Mit is mondtál, hányat kell még
aludni? – kérdi a fiú.
Köd van és sötét.
Az orránál sem lát tovább az ember
Vág Bernadett

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
összesen 37.000.-Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A templom melletti könyvesbolt
advent 4. vasárnapján (december 19.) délelőtt 9-től délután 4-ig tart nyitva.

Ferences vértanúk boldoggá avatásának ügye
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december elején hozott döntése
értelmében támogatja a huszadik századi ferences vértanúk, Körösztös Krizosztom,
Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kiss Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael és
Károlyi Bernát boldoggá avatásának ügyét. A hét szerzetes 1944 és 1954 között
életáldozatával tett tanúságot hitéről és emberszeretetéről. Mostantól kezdve jár
nekik az Isten szolgája cím. Imádkozzunk vértanú testvéreink mihamarabbi
boldoggá avatásáért.

Felkészítés a házasság szentségére
Plébániánkon februárban elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral együtt tartják a jegyesoktatást. Erről a hirdetőtáblán részletes tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, akik jövőre templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 31-ig jelentkezhetnek az irodában, vagy a plébánia web oldalán: www.orszagutiferencesek.hu

Jótékonysági koncert
December 21-én kedden 19 órától a Bolyki Brothers hálaadó karácsonyi jótékonysági nagykoncertet ad a Ferences Rend gondozásában élő rászorulók, idősek, betegek, fogyatékkal élők, szegények javára a Millenáris Teátrumában. A koncert védnöke Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr és őexcellenciája Juliusz Janusz apostoli
nuncius. A koncert kb. 21 óráig tart. Jegyek kaphatók a budapesti ferences plébániák
portáján illetve sekrestyéjében, továbbá a Millenáris pénztárában.

Hírharang az interneten
Újságunk elérhető az interneten is: www.orszagutiferencesek.hu Kérjük, csak akkor
vigyen magával nyomtatott példányt, ha az internetes megjelenés nem elegendő.
Véleményüket, észrevételeiket szívesen fogadjuk az orszagut@ofm.hu email címen.

Minden kedves olvasónknak áldott,
szent karácsonyi ünnepeket kíván:

Achilles atya és a szerkesztőség!

Templomunk programjai (2010. december 19. – 2011. január 9.):
Decemberben minden nap reggel 8-kor 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.
Az adventi időszakban (nov. 29-től dec. 24-ig) a roráte-szentmisék hétköznap és
szombaton is reggel 6 órakor kezdődnek.
December 24-én, pénteken délután 4 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigíliamisével, majd az éjféli misével ünnepeljük templomunkban a Szentestét.
Az esti ½ 8-as szentmise elmarad.
December 25., szombat Karácsony ünnepe, vasárnapi miserendet tartunk.
December 26., Szent Család vasárnapja, a családév megnyitása. A 11 órai szentmisén ünnepeljük templomunk búcsúját. Az ünnepi szónok P. Berhidai Piusz, a
pasaréti ferences rendház vezetője lesz. Közreműködik a Kapisztrán Kórus. A 10es szentmise keretében és a 11-es szentmise végén áldjuk meg a családokat.
December 27., hétfő, Szent János apostol és evangélista ünnepe.
December 28., kedd, aprószentek ünnepe. ünnepe. Délután 5 órától karácsonyi
koncertet ad a Vox Clara kamarakórus. Műsoron Schütz: Machet die Tore Weit
- motetta és Britten: A Ceremony of Carols. Szólót énekel: Bottka Ágnes, Gáspár
Tünde, Bottka András. Orgonán közreműködik: Nagy László Adrián. Vezényel:
Bottkáné Kollár Júlia.
December 31-én, pénteken este 6 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. Ezen a
napon az esti fél nyolcas szentmise elmarad! A Tamás Alajos Házban este 8-tól
szilveszteri bulit szervez az ifjúsági közösség. Részleteket a plakátokon találunk.
Január 1-jén, szombaton Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe van, parancsolt
ünnep, ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk.
Január 2., vasárnap Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe. Egyben elsővasárnap
is, délután 5-6 óráig szentségimádást tartunk.
Január 9., vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe, az esti ½ 8-as
szentmise után áldjuk meg a családokat.
Az iroda ünnepi nyitva tartási rendje a faliújságon olvasható.
Ünnepi gyóntatási rend: december 20., hétfőtől 23., csütörtökig minden délelőtt
½ 8 és 12 óra között és délután 17 és 20 óra között, 24-én, pénteken ½ 8-tól 12 óráig.
Kérjük a kedves testvéreket, hogy a gyónásukat ne hagyják az utolsó napokra.
December 27-től 30-ig a rendház lelkigyakorlata miatt nem lesz gyóntatás!
A Hírharang következő száma január 9-én, vasárnap jelenik meg.
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

