
 

 

„Uram, Seregek Istene, 

ki hasonló hozzád? 

Hatalmas vagy, Uram, 

és hűséged övez téged.” 

(Zs 89,9) 
 

XIII. évfolyam 2. szám Advent 4. vasárnapja 2011. december 18. 

Karácsony – az „ajándékozás” ünnepe 

„Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram.” (Zsolt 88.) 

 Ha körülnézek a világban, ha 
megkérdezem az embereket, mit is jelent 
a szó: AJÁNDÉK, sokban mindnyájan 
egyetérthetünk. Mi is jut róla eszünkbe? 
Meglepetés, kíváncsiság, jóleső érzés, 
egymásra gondolás, örömet szerezni, a 
vágyakat ismerni és arra figyelni, De azt 
hiszem, hogy a tárgyias ajándékok 
mellett más dolgokat is fel kell sorol-
nunk. Azt tudni illik, hogy ajándékok 
lehetünk egymás számára. Ajándék a 
békesség, a nyugalom, a szeretet, az 
egymásra figyelés, az együtt töltött 
pillanatok, beszélgetés, játék, nevetés. 
Megkérdezésemre volt, aki így vála-
szolt: „A legnagyobb ajándék a családi 
összhang, meghittség.” „Aki fontos 
számomra, megmutathatom, hogy mit is 
jelent nekem.” 

Azt is végig kell gondolni, hogy mi-
ként kapcsolódik be Isten a mi életünk-
be. Karácsonyhoz közeledve Isten aján-

dékot készít számunkra. A Legdrágábbat 
akarja nekünk adni, ajándékozni, mivel 
szeret minket. Kutatja, fürkészi vágyun-
kat, próbálgat, keresgél, mivel is tudna 
minket segíteni, szeretni, megajándékoz-
ni. Ajándékoz teremtett világot, ajándé-
koz szivárványos szövetséget, ajándékoz 
újbóli lehetőséget… És végül a legnagyob-
bat, saját Fiát ajándékozza nekünk. Nem 
azt adja, amire már nincs szüksége, nem 
a fölöslegeset, hanem Önmagát, mert ve-
lünk akar lenni, az együttlét örömét adja. 
Azt adja, amire a leginkább vágyakozik 
mindenki. Olyanná lesz, mint mi, azért 
jön, hogy szeressen, hogy betöltse azt, 
amiben hiányt szenvedünk. Isten az Ő 
Fiában elérhetővé válik számunkra, 
válaszol legmélyebb vágyainkra. 

Az ajándékozás kötelességtől mentes 
szeretetből fakad. Az ajándék tehát 
mindig személyes: címzettnek szól és 
jellemző a feladója. Az igazi ajándékban 

 



mindig van egy kis meglepetés, mert a 
szeretet jut benne kifejezésre, a szeretet 
pedig nem ismétli magát unalmasan, 
hanem találékony. Az ajándék össze-
kovácsol, kapcsolatot teremt. Nem az a 
fő kérdés tehát, hogy mit érdemes aján-
dékozni, hanem hogy hogyan. Az 
ajándék nem csak tárgy lehet, hiszen a 
másik ember vágya, óhaja is többféle. 
Ajándékozhatunk időt, érdeklődést, szép 
együttlétet, szívderítő találkozást, és sok 
minden mást. 

Fontos tanulni mindabból az ajándé-
kozásból, amivel Isten közeledik felénk. 
Ő ismer minket, tudja, mivel tud nekünk 
örömet okozni, tudja, mire van szüksé-
günk, tudja, mivel tud a leginkább segít-
ségünkre lenni. Ahhoz, hogy valakit le-
leményesen megajándékozhassak, is-
mernem kell. Ha ismerem, akkor azt is 
tudhatom, milyen vágyai vannak, milyen 
módon tudok meglepetést és örömet 
szerezni neki. 

Figyelnünk kell arra is, hogy nehogy 
a lényeg elvesszen. Óriási, giccses cso-
magolásban végül nem találjuk meg az 
ajándékot. A látványban kicsi sokszor 
sokkal nagyobb. Sokszor a tapintatos, a 
legegyszerűbb ötletek okozhatják a 
legnagyobb örömet. Isten a legdrágábbat 
adta nekünk! Minket is arra hív, hogy 

semmit se sajnáljunk másoktól. Nem az 
ajándékok pénzbeli értékére gondolok, 
nem az irreális árakra, hanem arra, hogy 
akit szeretek, azért tudok áldozatokat is 
hozni, tudom magamat ajándékozni. És 
ha ezt megteszem, akkor fedezem csak 
fel igazán, hogy az én odaadásomban 
már egyben én is megajándékozottá 
leszek. Így valósulhat majd meg, hogy 
egymás életét szebbé, boldogabbá, 
ajándékká varázsolhatjuk. Egymás iránti 
szeretetünket ezáltal fejezhetjük ki a 
legtisztábban. Mindannyian szomjazzuk, 
vágyakozunk a szeretet után. Mind–
annyian felfedezhetjük, hogy van, aki 
őszintén szeret, és van, akit félelem 
nélkül szerethetünk. 

Egy vásárlásmentes karácsonyt 
hirdető újság olvasója, sokunk közös 
gondolatát fogalmazza meg: „Idén 
Karácsonyra nem kérek mást, csak időt. 
Időt gondolkodásra, beszélgetésre, 
olvasásra, nevetésre és csendben 
maradásra. És ezek egyikét sem 
szeretném túl színes csomagolásban...” 

Igazi, őszinte ajándékozás által 
megváltozhat az életünk. Miénk is és a 
környezetünkké is. Boldogabbak, 
gazdagabbak leszünk, az élet, az 
együttlét, ünneppé válik számunkra. 

M. Ágnes nővér 
 

 

A Szent Antal Könyvesbolt karácsonyi hirdetése 
Karácsony a Megváltó érkezésének ünnepe. Advent a várakozás ideje. Töltsük ezt a 
szent időt lelki felkészüléssel! Ezt kívánja segíteni a templomunk melletti Szent 
Antal Könyvesbolt, amely folyamatosan bővülő karácsonyi választékkal, és ünnepi 
nyitva tartással várja a kedves híveket. 
 

 

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 38.400.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 



Micsoda báty! 
Paul barátom karácsonyra autót kapott a bátyjától. Szenteste, mikor munkája végeztével 
kilépett az irodából, egy bámészkodó kölyköt talált a csillogó új kocsi mellett. 
- A bácsié ez a járgány?  
- A bátyámtól kaptam karácsonyra - bólintott Paul. A fiúcska elképedt.  
- Csak úgy kapta, magának nem is került semmibe? Hű, de jó volna, ha...  
Megakadt, de Paul persze jól tudta, mit akart mondani. Nyilván ilyen testvért szeretne 
magának. Ám amit végül hallott, attól tátva maradt a szája.  
- De jó volna – kezdte újra a kis legény -, ha én is ilyen báty lehetnék. A barátom 

megdöbbenve nézett rá. 
- Nincs kedved furikázni egyet? – szaladt ki a száján.  
- Naná, hogy van!  
A gyerek beszállt, de alig indultak el, ismét megszólalt:  
- Bácsi kérem, nem kanyarodhatnánk a házunk felé?  
Paul elmosolyodott. Sejtette, mi jár a srác fejében. Szeretne felvágni a szomszédok előtt, 
hogy milyen pazar kocsival szállítják haza. Azonban ismét tévedett. 
- Tessék szíves lenni megállni annál a kapunál!  
A fiú beszaladt a házba, majd kisvártatva Paul hallotta, hogy jön visszafelé, de nem túl 
gyorsan. Nyomorék kistestvérét cipelte magával. Leültette a bejárati lépcsőre, aztán az 
autóra mutatott. 
- Látod, öcsi, erről beszéltem. A bácsi a bátyjától kapta, neki egy fillérjébe se került. 

Ha megnövök, pont ilyet veszek neked, akkor majd te is láthatod a karácsonyi 
kirakatokat, amikről annyit meséltem neked.  

Paul kiszállt, és előreültette a kistestvért. A nagyobbik gyerek betelepedett a hátsó ülésre, 
és emlékezetes karácsonyi sétakocsikázás kezdődött. Azon a szentestén Paul megtanulta, 
mit jelent a mondás: Jobb adni, mint kapni! 
 

 

Fiúkat toboroz az Országút Társulat! 
Társulatunk amatőr és keresztény színtársulat. Kereszténységünk az alapjainkat 
jelenti, amatőrségünk pedig szabadságot (szemben pl. mái szabadossággal, eredeti-
eskedéssel), 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, akiben 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. A csapni vágyók sokat ne késlekedjenek! 

Honlapunk: http://orszagut.comze.com 
Jelentkezés: orszagut.tarsulat@gmail.com 

 

 

Minden kedves olvasónknak áldott, 
kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánunk! 



Templomunk programjai (2011. december 18. – 2012. január 8.): 
 

Figyelem – MISERENDVÁLTOZÁS! 
2012. január 1-jétől templomunkban hétköznaponta csak  

reggel ½ 8-kor és este 6-kor lesz szentmise. 
 

Karácsonyi gyóntatási rend 
A karácsony előtti gyóntatási rend a faliújságon megtalálható.  
Ünnepi gyóntatási rendünk a következő:  

- december 19-e hétfőtől 23-a péntekig minden délelőtt  
 ½ 8 és 12 óra között és délután 17 és 20 óra között, 
- 24-én szombaton ½ 8-tól 12 óráig lesz gyóntatás. 
- December 28-tól 31-ig nem lesz gyóntatás. 

 

 

December 20-án, kedden Teofil atya névnapja lesz, imádkozzunk érte! 
December 24-én, szombaton délután 4 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor 

vigília-misével, majd az éjféli misével ünnepeljük templomunkban a Szentestét. 
Az esti ½ 8-as szentmise elmarad. 

December 26-án, hétfőn Szent István első vértanú ünnepe. Ezen a napon ünnepi 
miserendet tartunk. A 11 órai szentmisén ünnepeljük templomunk búcsúját. 
Az ünnepi szónok P. Bezzegh Kelemen, a pesti ferences rendház vezetője lesz, 
a Kapisztrán Kórus Schubert: G-dúr miséjét énekli, közreműködik Nagy László 
Adrián orgonaművész. A szentmise előtt (kb. 10:45-től) közös éneklés lesz. 

December 30., péntek a Szent Család ünnepe. 
December 31-én, szombaton este 6 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. 

Ezen a napon az esti ½ 8-as szentmise elmarad! 
Január 1., vasárnap Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe. 
Január 8., vasárnap Vízkereszt ünnepe, az esti ½ 8-as szentmise után áldjuk meg 

a családokat.  
 

 

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. 
 

 

Az iroda ünnepi nyitva tartási rendje a faliújságon olvasható. 

 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  


