„Ugye felénk fordulsz,
és életre keltesz minket,
és néped örvendezhet
majd tebenned?”
(Zs 84,7)
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Advent 2. vasárnapja

2011. december 4.

ADVENT
Sokszor és sokat hallottuk már, hogy
várakozás az Advent. Az év utolsó
hónapjának karácsony előtti része, ami
olyan gyorsan telik a sok feladat, az
otthoni vagy a munkahelyi gondok
közepette, hogy szinte gondolkodni
sincs időnk. De várjuk-e valóban és
egyáltalán tudunk-e vágyva várni?
Másként megfogalmazva: Jól vára–
kozunk-e? A születés, amire készülünk –
mert arra készülünk – valódi várakozáse vagy inkább fásultság a kötelező
bevásárlás, ünnepi előkészületek alatt,
amiről magunk sem tudjuk, miért
tesszük? Talán így szoktuk meg, mert
így láttuk, tanultuk el környezetünktől.
A nyár elmúltával és a nappalok
rövidülésével
egyfajta
begubózási
kényszer vesz erőt rajtunk, egyre több
feladat torlódik az ősz végére, és amikor
beköszönt a tél, az ünnepekkel a pihenés
megváltását várjuk titokban. Adventtel
az utolsó felvonása kezdődik el a
hajtásnak, amit már természetesnek

tartunk, miközben arról beszélünk, hogy
milyen fontos ünnep a karácsony.
A születés egy lehetőség. Lehetőség,
hogy felkészüljünk a remény szüle–
tésére. Lehetőség, hogy esélyt adjunk
magunknak, családunknak, környeze–
tünknek az elvárásoktól való szaba–
dulásra. Mindenkinek a saját és nem a
környezetének elvárásaiból kell alább
adnia. Látszólag ez túlzott alávetettséget
jelent, hiszen a külső elvárásoktól
szenvedünk leginkább, ugyanakkor nem
nekünk kell változtatnunk másokon, sőt
mások elvárásain sem. A feladatunk
saját magunk felkészítése az Adventre.
Ha ünneplőbe öltöztetjük lelkünket,
akkor ezt a képet ajándékozzuk oda
mindenkinek. Saját példánk az, amivel
leginkább hatni tudunk szeretteinkre.
Akiket meg akarunk változtatni, azok
tiltakoznak a változások, az elvárások
miatt. Hiábavaló a jó szándék, amire
hivatkozva aggatjuk a feladatokat
párunkra, gyerekeinkre, szűkebb és

tágabb családunkra, mert ez csak
konfliktust eredményez, és lépésről
lépésre teszik elviselhetetlenebbé a
közelgő ünnepet.
Hatalmunkban az áll, hogy saját
magunkat változtassuk meg! Persze nem
egyszerre és egyik napról a másikra.
Lépésről lépésre kell haladnunk,
sokkal többet törődve a harmóniával,
kapcsolatunkkal, Krisztussal, mint a
saját gyarló elvárásainkkal. A mások elé
állított elvárásaink gátakat építenek
közénk és a boldogságunk, elégedett–
ségünk közé.
Még mielőtt az elvárásokat mint
főbűnöst megköveznénk, gondoljuk át,
hogy mi az, amit az ünneppel várunk.
Minden nap tennünk kell azért, hogy
megszülessék a szívünkben Jézus. Az
advent lehetőséget ad arra, hogy apró
lépéseket tegyünk e felé. Mondjuk 10
perccel több időt szánunk imádságra,

vagy részt veszünk egy-egy rorate
misén, vagy kicsit jobban figyelünk
társunkra, gyermekeinkre. Meghallgat–
juk a szomszédot, vagy meglátjuk a
szenvedőt, egy jó szót szólunk, amikor
legszívesebben jól beolvasnánk a má–
siknak. És sorolhatnánk a példákat, de
mindenki jól tudja az ő lelke, hol poros,
mi az, ami közelebb viheti Jézushoz.
Lassítsunk
és
szemlélődjünk.
Biztosan akkor lehetünk csak boldogok,
ha minden elvárásnak megfelelünk?
Lássuk be végre, hogy nem az elvárások
teljesítése, hanem a szeretet visz köze–
lebb a párunkhoz, gyerekeinkhez, a
szűkebb és tágabb családunkhoz. Le–
gyen bátorságunk időt szánni szeret–
teinkkel a beszélgetésekre és eközben
mondjuk el, hogy mennyire fontosak
számunkra.
Novák Tibor és Mária

Emlékmise a magyar engesztelők egységéért
2011. december 8-án, 15 órai kezdettel a Mária Út Egyesület szervezésében
emlékmisét tartanak a Szent Anna réten az engesztelők egységéért. A mise
főcelebránsa Székely János püspök. A helyszín megközelítése: Széll Kálmán
(Moszkva) térről a 21-es ill. 21A busszal Normafa végállomásig, majd a Mária Út
jelzéseit követve, a Széchenyi kilátó felé gyalog 600 m. A játszótértől már látszik a
Szent Anna kápolna.
1944. december 8-án 67 éve déli 12 órakor, Serédi Jusztinián bíboros
hercegprímás megbízására, Molnár László ker. esperes apát-plébános ezen a helyen
tartott szentmisét követően áldotta meg és helyezte el a Szűz Mária a Világ
Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét. Az ünnepet megzavarta a város
bombázása, de a hívek kitartottak. A mai nemzeti és nemzetközi helyzet még
sürgetőbbé teszi a Szűzanya kérését az engesztelésre. Országosan sokan vannak,
akik szívükön viselik nemzetünk sorsát, és Mindszenty bíboros úr meg nem valósult
szándékait. Az ország éhezi és szomjazza a lelkesítő, irányító, bölcs szavakat. Ennek
a helynek üzenete van a számunkra, ami a lelkek összetartozásában, felelős
összefogásában nyilvánul meg, a történelmi helyzetnek megfelelően.
A karitász-gyűjtésére 832.700 Ft-ot kaptunk a kedves testvérektől.
A szegények nevében köszönjük az adományokat!

A Szent Angéla iskola énekesei a betlehemi éjféli misén
December 11-én, Advent 3. vasárnapján az esti 6 órás szentmisén a Szent Angéla
Iskola diákjai szolgálnak énekükkel: azok az énekes osztályok (1.-2.- és 3.-os
gyerekek), akiket az a megtiszteltetés ért, hogy (az iskola énekkarával és az iskola
öregdiákjainak énekkarával együtt) meghívást kaptak az idei betlehemi éjféli misére
énekelni! Ezen a misén azokból a zenei anyagokból énekelnek néhányat, amit majd
mi is hallhatunk, ha megnézzük a televíziós közvetítést Betlehemből, az éjféli
miséről. A mise után rövid adventi koncertet ad a két kórus.
Az idei Betlehemi éjféli misének 2 magyar vonatkozású különlegessége is lesz.
Az első, hogy még soha nem énekelt ezen a helyen és ezen a misén magyar kórus, és
a második: még soha nem hangzott el ezen a helyen és ezen a misén magyar szerző
műve – most, az Öregdiákok jóvoltából, a felajánláskor fel fog csendülni,
születésének 200. évfordulója tiszteletére, Liszt Ferenc csodálatos Ave Maria c.
motettája. A szentmisét a Duna TV fogja egyenes adásban közvetíteni.
Legyünk büszkék a magyar jelenlétre!
Előzetes:
2012. január 1-jétől templomunkban megváltozik a hétköznapi misék rendje.
Reggel ½ 8-kor és este 6-kor lesz szentmise.
A karácsony előtti gyóntatási rendet a faliújságra fogjuk kitenni. Kérjük a kedves
testvéreket, hogy a gyónásukat ne hagyják az utolsó napokra.
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 15-ig jelentkezhetnek az irodában, vagy a plébánia weboldalán:
www.orszagutiferencesek.hu.
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 46.630.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
„Az imádság potenciálisan a lét legszélesebb, az univerzum, a teremtés, élet és halál
legtágabb dimenziója. Kétszárnyú kapu. Az egyik szárnya fekete, a másik sötét. De
az imádság mindkettőt kitárja. A küszöbön egy gyermek áll. Én állok, te állsz, ő áll,
mi állunk. Istenem, mondjuk a küszöbön állva. Egyedül benned van reményünk. Én
vagy túl elnéző, vagy túl kegyetlen vagyok magamhoz. Bocsáss meg! Ölelj
magadhoz! Túl életen és halálon. Ámen”
/Pilinszky János: Amikor imádkozunk – részlet/

Templomunk programjai (2011. december 4. – 2011. december 18.):
A roráte-misék (november 28-tól december 24-ig) hétköznap és szombaton is
reggel 6 órakor kezdődnek.
Decemberben minden nap reggel 8 órakor 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.
December 6., kedd Szent Miklós püspök ünnepe, egyben Miklós atya névnapja.
Kérjük számára a Jóisten áldását!
December 8., csütörtök a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának
ünnepe.
December 12-én, hétfőn Székely János püspök atya, december 14-én, szerdán
pedig Hortobágyi Cirill bencés szerzetes tart adventi prédikációt az esti 6-os
szentmisében. Mindenkit szeretettel várunk!
December 16-án, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as
mise végétől este ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére
a templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit!
A plébános atya idei utolsó fogadóideje december 5-én délután 4 órától lesz, a
következő január 2-án.

Jótékonysági koncert a Ghymessel
Az idei karácsonyi ferences jótékonysági koncert 2011. december 10-én este 8 órától
lesz a budapesti Szent István Bazilikában. Előadója a Kossuth-díjjal kitüntetett
Ghymes együttes lesz. Közreműködik Ráckevei Anna színművésznő, valamint a
Szent Angéla Ferences Iskola és Gimnázium kórusa. Jegyek még korlátozott
számban a budapesti ferences rendházak portáján, a Szent István Bazilika
kegytárgyboltjában, valamint a Ferenciek terén a Mária Kegytárgyboltban kaphatók. A
koncert bevételét a rend által fenntartott gyöngyösi Autista Segítő Központ
működtetésére fordítjuk.
Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu
Templomunk évközi működési rendje:
Miserend: H-Szo: 6 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. 5 - 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

