„Megörvendeztettél
tetteiddel, Uram,
kezed alkotásainak
ujjongok.”
(Zs 92,5)
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Békében Istennel, és akkor minden jó – II.
1958-ban visszatérhetett rendi keretbe, provinciai titkár és lelkipásztori kisegítő lett Budán. 1970-től közel egy évtizedig ismét a Mátra lesz otthona, a Kékes aljában lévő kápolnában fogadja a
helyi és az erre kiránduló híveket. 1979től 1984-ig Esztergomban házfőnök és
provinciális-helyettes. Onnan Amerikába, New Yorkba kerül magyar lelkésznek. A rendszerváltozáskor hazatér, egy
évig az akkor visszakapott szegedi
kolostor gvárdiánja, 1991-től pedig a
rend budai templomában lelkipásztor.
A ferences vértanúk üzenete a mai
szerzetesek számára Mihály atya szerint:
Tanuljanak, amíg lehet, utána találják
meg hivatásukat, melyhez ragaszkodjanak. Istenszeretetben éljenek, becsüljék
a rábízottakat. Rubinmiséje alkalmából
hálatelt szívvel gondol szüleire, tanítóira, példaképeire. Köszöni Istennek a kapott szép hivatását, rendtársainak pedig
azt, hogy befogadták, és arra kér minden-

kit, hogy állhatatosan maradjanak meg
az evangélium szellemében. „Isten azért
marasztal ilyen sokáig ebben a világban,
hogy ne csak élvezzem az életet, hanem
vezekeljek is – mondja természetes kedvességgel. – Kényelmes életem volt, nem
mintha megérdemeltem volna. Egy-két
kis betegségen és egy-két partizánverésen kívül más bajom nem volt soha. Úgy
látszik, hogy engedetlenségemért és más
hibáimért még nem szenvedtem eleget.
Azért vagyok ma is még itt.”
Csak azt találja kissé nyomasztónak,
hogy újabban minden apró-cseprő ügyben is mások segítségére szorul. El kell
fogadnia. Szívesebben segítene, minthogy állandóan segítségre szoruljon.
Szent Ferenctől kölcsönözött újmisés
jelmondata ma is érvényes: Pax et Bonum.
Ami Mihály atya fordításában így hangzik: Békében lenni Istennel, és akkor
minden jó. Nem azért élünk, hogy minden kellemetlenségtől megszabaduljunk,

főként, ha Krisztust vagy Szent Ferencet
nézzük. Ők kevés evilági értelemben vett
békét élveztek, mégis békében éltek Istennel, és az emberekkel szemben megértőek voltak. Az a legfontosabb, hogy
megértőek legyünk. Szent Ferenc elfogadta a másikat olyannak, amilyen. Nem
akart mindenáron téríteni. Ferenc elfogadta a másikat, még ha az rabló volt is.
Ő rabló, tehát engem kirabol. Ő partizán,
tehát engem agyon akar csapni… Az ellenségemtől ne várjam azt, hogy simogasson.
A szellemileg ma is friss, és lélekben
ma is fiatal Mihály atya kiváló Newmanés Morus-fordításai napjainkban is népszerűek. A Margit körúti rendház tagjaként ma is fogadja látogatóit, gyóntat,
imádkozik, és olykor szemrehányóan jegyzi meg egykori rendtársainak, az új–vidéki vértanú Körösztös Krizosztómnak és
Kovács Kristófnak, hogy őt miért hagyták
itt. Az élet már ebben a korban fárasztó,
de nem annyira, hogy Mihály atya ne készül-

ne rubinmiséjének, vagyis pappá szentelése
hetvenedik évfordulójának megünneplésére. És ha már itt maradt, szeretné
megérni társai boldoggá avatását is.
Két alkalommal beszélgettem Mihály
atyával. A második alkalom végén búcsúzáskor megkért, hogy húzzam ki az
íróasztala felső fiókját. Gyönyörűen kifényesített szép, nagy almák sorakoztak
benne. Vigyek belőle néhányat a családomnak, mondta. Csak egyet fogadtam
el, megköszöntem és zsebre tettem. Mikor már kijöttem a rendházból, elővettem
és beleharaptam. Belül is egészséges, zamatos volt. Olyan, mint Mihály atya
szerzetesnek, embernek.
Kamarás Mihály rubinmiséjét a
Margit körúti ferences templomban
június 17-én 18 órakor mutatja be, az
ünnepi szónok Majnek Antal ferences,
munkácsi püspök.
Szerdahelyi Csongor / Magyar Kurír.

Papírgyűjtési akció!
Plébániánk papírgyűjtési akciót hirdet június 10-től, július 1-ig. Három héten át a
plébánia portájára lehet hozni mindenféle színes, és fekete fehér újságot
(szóróanyag, reklám, egyéb újság), valamint A/4-es használt papírokat. A
papírgyűjtés bevételét a Plébánia Családos Táborára fordítjuk! Ha valaki
nagyobb mennyiségben hoz újságot, és azt autóval hozza, akkor a portás beengedi a
plébánia udvarára, őt keresse. A porta mobil telefonszáma: 20/770-08-67
Az Egyetemi Lelkészség Több évtizede gyűjt a vidékről Budapestre kerülő
egyetemistáknak olyan szálláslehetőséget, ahol azok, akiknek nem jutott kollégiumi
hely, tisztességesen és nem túl drágán lakhatnak. Olyan megbízható albérleti
szobákat keresnek, amelyek elérhető távolságra vannak az egyetemektől és akár
egyedül, akár többen is lakhatnak ott egy tanéven át. Jelentkezni az
egylelk@yahoo.com címen, vagy a 1117 Bp. Magyar tudósok körútja 1. postai
címen lehet.

A neokatekumenális út mozgalom evangelizációja
Erdő Péter Bíboros úr meghívta Budapestre Kiko Argüellót, a Neokatekumenális
Út Mozgalom alapítóját. Ő június 10-én, Úrnapján délután 16 órától a Szent István
bazilika előtti téren a mozgalom tagjaival evangelizációt tart. A környező
országokból és Magyarországról több ezer résztvevőre számítanak. A Bíboros úr 17
órakor csatlakozik a rendezvényhez. Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy vegyenek
részt ezen az imádságos evangelizációs programon!

Az egyházi év ünnepei
Június:
11. hétfő:
13. szerda:
15. péntek:
16. péntek:
24. vasárnap:
27. szerda:
29. péntek:

Szent Barnabás Apostol
Páduai Szent Antal
Jézus Szent Szíve (Főünnep)
A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen Szíve
Keresztelő Szent János születése (Főünnep)
Szent László király (Ünnep)
Szent Péter és Pál apostolok (Főünnep)

Július:
2. hétfő:
3. kedd:
11. szerda:
16. hétfő:
23. hétfő:
24. kedd:
25. szerda:
26. csütörtök:
31. kedd:

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (ünnep)
Szent Tamás apostol (ünnep)
Szent Benedek, Európa fővédőszentje (ünnep)
Kármelhegyi Boldogasszony
Szent Brigitta, Európa társvédőszentje (ünnep)
Árpádházi Szent Kinga Szent Krisztina
Szent Jakab apostol (ünnep) Szent Kristóf
Szent Joákim és Szent Anna
Loyolai Szent Ignác

Augusztus:
6. hétfő:
9. csütörtök:
10. péntek:
11. szombat:
15. szerda:
16. csütörtök:
18. szombat:
20. hétfő:
22. szerda:
24. péntek:
27. hétfő:
28. kedd:
29. szerda:

Urunk Színeváltozása (ünnep)
Keresztről Elnevezett Szent Teréz Benedikta (ünnep)
Szent Lőrinc (ünnep)
Szent Klára, Szent Zsuzsanna
Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony) (főünnep)
Szent Rókus
Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld
Szent István Király (főünnep)
Szűz Mária Királynő
Szent Bertalan apostol (ünnep)
Szent Mónika
Szent Ágoston
Keresztelő Szent János vértanúsága

Templomunk programjai (2012. június 10. – 2012. augusztus 26.):
Júniusban minden nap az esti 7 órai szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk templomunkban.
Június 10., vasárnap, Krisztus szent Teste és Vére, Úrnapja. A 10-es szentmisén
tanévzáró Te Deumot tartunk, utána az úrnapi körmenetet és imádságot a
Mechwart téren folytatjuk. Ezért a 11 órai szentmise elmarad.
Augusztus 2., csütörtök, Angyalos Boldogasszony, az assisi Porciunkula-kápolna
felszentelésének ünnepe. Minden ferences templomban teljes búcsú nyerhető.
Augusztus 15., szerda Szűz Mária Mennybevételének ünnepe (Nagyboldogasszony),
főünnep, vasárnapi miserendet tartunk. Parancsolt ünnep, ezen a napon a szentmisén
való részvétel kötelező.
Szeptember 9-én, vasárnap a 10-es szentmisén lesz a tanévkezdő Veni Sancte.
Szeptember 22-én, szombaton családos kirándulást szervezünk, kérjük, kerüljön be
a családi naptárba! Részleteket augusztus közepétől a hirdetőtáblákon találunk.
Kamarás Mihály rubinmiséjét a Margit körúti ferences templomban június 17-én
18 órakor mutatja be, az ünnepi szónok Majnek Antal ferences, munkácsi püspök.
A szentmisén a Vox Clara kórus Mozart: Missa Brevis D-dúr művét énekli. Szólisták
Vári-Bottka Ágnes, Bottka András, Benda György, orgonál: Nagy László Adrián.
A plébános atya utolsó fogadóórája június 18-án, azután szeptember 3-án lesz.
Betegekhez, idősekhez továbbra is szívesen kimegyünk, áldoztatni, gyóntatni, vagy a
betegek szentségével megerősíteni. Kérjük, hogy beteg hozzátartozóiknak ajánlják
fel ezt a lehetőséget! Jelentkezést az irodában fogadunk.
Az Országút Társulat szeretettel hív mindenkit Kisfaludy Károly: A kérők című
színművének előadásaira Országút Pinceszínház-ba (1027. Fekete Sas u. 5.).
Előadásnapok: június 16, 17, 19 és 21. Mindegyik előadás 19:15-kor kezdődik.
Helyfoglalás és részletek a társulat honlapján: http://www.orszagut.comze.com/
A Hírharang következő száma augusztus 26-án jelenik meg!
Templomunk nyári működési rendje (június 1-től szeptember 3-ig):
Miserend: H–Szo: ½8 és este 7; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8.
elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is.
Gyóntatás: H–Szo: reggel mise előtt és után; este ½7 – ¾8.
Vas.: d.e. ½8 – 1, este ½6 – 8.
Iroda:
H, Sze, P: d.e. ½9 – ½12; K, Cs: du. ½6 – 7 .
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

