„Aki az Úrban bízik,
olyan, mint a Sion hegye:
meg nem inog, örökre
megmarad.”
(Zs 124)
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Évközi 26. vasárnap

2011. szeptember 25.

Vértanúk 19. rész
Hogyan nyerte el a harminc ferences szerzetes
a vértanúság dicsőségét
Ahogyan az Egyház mindig tette és
tanította, ők is megbocsátottak ellenségeiknek, imádkoztak üldözőikért és
megáldották hóhéraikat, éppúgy, mint
Maximilian Kolbe és sok más vértanú.
Az egyes vértanúk esetében csak vértanúságuk módjában és eszközeiben van
különbség, ám mindegyikük mindörökké hatalmas lelkesedést és mérhetetlen szeretete mutatott; olyan fokú szeretetet, melyben porrá ég a gyűlölet,
amely lángba borítja és megsemmisíti az
erőszakot, mindent örömmé, ünneppé,
Isten kegyelmévé változtat és formál át.
Az Egyházat vértanú gyermekeinek a
vére táplálja. Ők mindig hatalmas erőként vannak jelen az Egyházban.
Mi, akik ezen a környéken élünk, és
mindazok akik zarándokként idejönnek,
kissé eltöprengünk saját hitünk értékén,

és alaposan megvizsgáljuk, mennyit ér
számunkra a hitünk; mennyire óhajtom
életemet Istennek ajánlani; mit vagyok
képes tenni Jézusomért, az én Krisztusomért, az ő Keresztjéért, és mit jelent
számomra a keresztény hivatásom.
Egy héttel a Siroki Brijeg-i mészárlás
után a kommunisták Mostarba mentek és
ott a kolostorban másik hét szerzetest találtak. Ezek a szerzetesek – bár tudatában voltak mindannak, ami Siroki
Brijegben történt -, úgy döntöttek, hogy
nem menekülnek el, hanem a kolostorban maradnak.
A kommunisták megölték, drótkötéllel összekötözték, majd a Neretva folyóba dobták őket. Egyikük, Leon-Grgo
Petrovic testvér, 1883-ban született Klobukban.

A háború kezdetén Leon Petrovic
testvér a Ferences Rend provinciálisa azt
a kegyelmet érezte meg a szívében, hogy
a rendben szolgáló minden egyes testvérét, akiket veszélyben érzett, ajánlja
föl a Szűzanyának. Most láthatjuk, hogyan virágzott ki ez a fölajánlás.
A Szűzanyának tett fölajánlás, ez a
gyönyörű virág, melyet az áldott Szűznek ajánlottak, az 1945. február 7-ei
mészárlás napján nyílt ki.

Amint az Atyaisten elküldte Fiát,
hogy meghaljon az egész világ megváltásáért, és amint Jézus önnön feláldozását is elfogadva engedelmes maradt,
ugyanúgy ajánlották föl a mi vértanúink
saját életüket és önnön vérüket az emberek megváltásáért, a békéért és az egész
Egyház javáért.

Folytatjuk…

Ifjúsági programok
Október 28-31-ig szurdoktúrát szervezünk a Szlovák Paradicsomba. Utazás: busszal.
Hozzávetőleges költségek: 25 Euro (szállás) + 6000 Ft (utazás) + 1000 Ft/nap
közös étkezések. Október 16-ig lehet jelentkezni a hittanok@gmail.com címen.
Tavalyi képek: www.orszagutiferencesek.hu Részletek a plakátokon!
Október 7-én, pénteken 20 órától a Tamás Alajos Házban kerül megrendezésre a már
hagyományos Mustkóstoló buli. Részletek a plakátokon!
A közösséget kereső fiatalok jelentkezését a fel8as@gmail.com címre várjuk.

Alapvető hitoktatás szeptembertől
Azoknak a felnőtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben,
alapvető hitoktatást indítunk szeptembertől. Jelentkezés a plébánia irodájában, vagy
a hittanok@gmail.com-on telefonszámmal történik. Kérjük a testvéreket, hogy
ismerőseik között is ajánlják ezt a lehetőséget!

Az Országút Társulat új tagokat toboroz
Társulatunk amatőr és keresztény színtársulat. Kereszténységünk az alapjainkat
jelenti, amatőrségünk pedig szabadságot (szemben pl. mái szabadossággal,
eredetieskedéssel), s nem dilettantizmust. E színjátszás egyben közösséget is
feltételez, s ezen épült 14 esztendőnk minden lehetősége, hogy lovagok, pribékek,
cselédek, cárok, delnők, haramiák, cimborák, góbék lehessünk. Várunk, hívunk és
intünk mindenkit, akikben a színjáték ilyen fényekben vonz, hogy csatlakozzon
hozzánk, akár lépett már ilyes deszkákra korábban, akár nem. Honlapunk alapján
bátrak és rémültebbek is képet kaphatnak rólunk, s csaphatnak a tenyerünkbe, vagy
foghatják menekülőre a dolgot – tetszés szerint. Szeptemberi kezdésünk miatt a
csapni vágyók sokat ne késlekedjenek!
Honlapunk: www.orszagut.comze.com. Jelentkezés: orszagut.tarsulat@gmail.com

Felújítjuk a templomtetőt!
Kedves Testvérek!
Tervezői, engedélyeztetési és szakmai egyeztetői munkákkal megkezdődött a
templomtető felújítása. Az előzetes költségtervezés alapján a felújítás 30 millió Ftba fog kerülni. Jelenleg 25 millió Ft áll rendelkezésre, melyet részben a
Rendtartomány biztosít, más része pályázatokból, egyéb forrásokból érkezik.
A hiányzó kb. 5 millió Ft-ra hirdetünk a két következő vasárnapon gyűjtést.
Kérjük a kedves testvéreket lehetőségük szerint a nagylelkű adakozásra! Az
adakozás módja a következő lehet:
- Perselypénz a szentmisén történő gyűjtésen szeptember 25-én és október
2-án;
- Személyesen, az irodában történő befizetés;
- Sárga csekken (portaablak mellett, ill. az irodában kapható) – kérjük ráírni,
„tetőfelújítás”
- Átutalással a 11702036-22377683 számlaszámra – itt is kérjük a közlemény
rovatban feltüntetni, „tetőfelújítás”
- Valamint tervezzük még, hogy a templomban is lesz egy persely, mely erre a
célra lesz a napokban felállítva
- Szeretnénk „cserép-jegyet” is árusítani, vagyis a régi cserepeket némi
kézpénzért el lehet vinni, és otthon hasznosítani.
Köszönettel:
A Plébániai Képviselő Testület
Férfinak és nőnek teremtette - Dr. Wanda Półtawska előadása
A SAPIENTIA Szerzetesi Hittudományi Főiskola idén 10 éves Családpedagógiai
Intézetének szervezésében kerül megrendezésre 2011. szeptember 27-én 16 órától
Dr. Wanda Półtawska előadása. A náci koncentrációs tábort megjárt orvospszichiáter a családok pápájának, Boldog II. János Pálnak volt egyik legjobb barátja
és munkatársa; a krakkói Családteológiai Intézetet együtt alapították, amelynek
Wanda Półtawska professzor asszony 33 éven keresztül volt a vezetője.

Az Egyházi év ünnepei:
Szeptember 30., péntek Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ünnepe.
Október 1., szombat a Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és
egyháztanító ünnepe.
Október 6., csütörtök Szent Brúnó ünnepe.

Templomunk programjai (2011. szeptember 25. – 2011. október 9.):
Szeptember 29., csütörtök Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok
ünnepe. Mihály atya névnapja, ne feledkezzünk meg róla imáinkban!
Október 2., elsővasárnap, délután 5-6-ig szentségimádást tartunk.
Október 2-án és 3-án, (vasárnap és hétfőn) lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc
ünnepére való felkészülésként az esti 6-os szentmisében. A lelkigyakorlatos
szentbeszédeket Menyhért atya tartja.
Október 4-én, kedden Assisi Szent Ferenc boldog halálára emlékezünk. A Tranzitust az esti 6-os misén ünnepeljük, előtte ½6-tól közösen mondjuk a zsolozsmát a
kedves testvérekkel. A szentmisét követően agapéra várjuk a testvéreket a kolostor kertjébe, melyre örömmel fogadunk süteményt és üdítőt. Ezeket a sekrestyébe,
vagy a portára lehet leadni. Ezen a napon a ½8-as szentmise elmarad!
Október 7., péntek Rózsafüzér Királynőjének ünnepe, egyben elsőpéntek, délelőtt 10
órakor is lesz szentmise.
Október 8., szombat Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország
főpatrónája, provinciánk védőszentjének ünnepe.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
A nyár folyamán a perselyben összesen 27.700.- Forint gyűlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!
Imaest gyermekre vágyóknak
A Családok Jézusban Közösség imaestet szervez olyan pároknak, akik már hosszú
ideje vágynak gyermekáldásra. Időpontok:
2011.: október 24. és december 5.
2012.: február 6., április 2. és június 4.
Az imaest minden esetben 19.30-tól kb. 22 óráig tart.
Helyszín: Az Országúti Ferences Plébánia (1024 Budapest, Margit krt. 23.) 1.
emeleti kápolnája.
Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése érdekében
előzetesen jelentkezzetek a gyermekrevagyva@gmail.com címen.
Templomunk évközi működési rendje:
Miserend: H-Szo: ½7 és 8, este 6 és ½8; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8.
Gyóntatás: H-Szo: ½8 - ¼9, este ½6 - ½7 és 7-8. Vas.: d.e. ½8 - 1, este ½6 - 8.
Iroda:
H: d.e. ½9 - 11, K-P: ½9 - ½12, és du. ½5 - 6.
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

