„Milyen édes ínyemnek
a Te szavad, Uram!”
(Zs 119,103)

XIII. évfolyam 15. szám

Évközi 21. vasárnap

2012. augusztus 26.

Jöjj, Szentlélek Úristen!
Minden szeptemberben hívjuk az Úr
Lelkét, hogy legyen velünk az egész tanéven keresztül, árasszon el minket kegyelmével, hogy növekedjünk szeretetben, bölcsességben, tudományban.
A Veni Sancte szentmise a diákok iskolakezdéséhez kapcsolódik, ami a felnőtteket is komoly kihívások elé állítja,
kezdve a szükséges eszközök beszerzésétől a könyvkötésen át egészen a gyermekek délutáni elfoglaltságainak átgondolásáig, megszervezéséig. Minden szülő arra vágyik, hogy csemetéje egykor
boldog, sikeres, kiegyensúlyozott felnőtt
legyen, és ehhez próbál minél több lehetőséget biztosítani. A kínálat óriási. Manapság a nyelvtanulás elengedhetetlen, a
zenetanulás szépíti a lelket, és ép testben
ép lélek, sportolni is kell. És jó lenne kicsit otthon is játszani, olvasgatni.
De hogy férhet ez mind bele?
Kérlek kedves szülők, hogy mikor
év elején mindezeket mérlegelitek, és

töltögetitek a gyerekek órarendjét,
jusson eszetekbe az Úr Jézus, aki itt
vár mindannyiunkat. A templom az
Isten háza és az embereké, akik együtt
imádkoznak. Fontos, hogy kicsik és nagyok egyaránt otthon érezzék magukat a
templomban, a közösségben. Kérünk és
biztatunk titeket, hogy küldjétek őket
hittanra megtapasztalni az Isten jóságát,
szeretetét a többieken keresztül, hogy
lássák maguk körül az életüket teljesen
az Úrnak adó ferences szerzeteseket, és
magukba szívják az imádság levegőjét.
A hittanórákon imádkozunk, tanulunk az Istenről, magunkról és egymásról. Végső soron mindannyiunk számára
ezek a legfontosabb tantárgyak. Először
a szülő kulcsolja imára gyermeke kezét,
de hogy felnőtt keresztényként az Egyház aktív tagja legyen, ahhoz jó út, ha
megtapasztalja a plébániai közösséghez
tartozást. Esetleg feladatot vállal: ministrál vagy énekel, vagy csak egyszerűen

figyel Jézus szavára. Támogassuk őket,
hogy jöjjenek a foglalkozásokra, vegyenek részt a programokban, ezáltal reméljük, hogy kamaszként önként döntenek
az Anyaszentegyház mellett.
Hogy miért is fontos felnőttnek, gyermeknek egyaránt a hittan, álljon itt alább
néhány gondolat:
1. Mert a hittan nemcsak tan, hanem az
örök boldogsághoz vezető utat is mutatja
azzal, hogy segít életünk értelmének megtalálásában, és hogy rátaláljunk a jó
Istenre;
2. Mert eligazítást ad egy-egy nehéz
helyzetben, választ ad a kérdéseimre;
3. Mert a keresztény élet kialakítása
mellett megtanít a hit alapvető titkaira;
4. Mert megtanít, hogyan tudjam meghallani Isten szavát, szólítását, és ez által
én is tudjam Őt helyesen megszólítani és
szeretni, és érte embertársaimat szeretni;
5. Mert bevezetést nyújt a szentmise és
a szentségek megértéséhez, és azok tudatos vételéhez;
6. Mert kialakul egy olyan közösség,
ahol barátságok születnek, ahol a többiekkel megoszthatom bensőmet, örömömet és bánatomat minden félelem nélkül, mert tudom, hogy elfogadnak;

7. Mert ebben a közösségben az ima, a
játék, a kirándulás öröme is felfedezhető.
A hittan egy olyan alap, mely hozzásegít
az Istennel való együttléthez, a Vele
való személyes kapcsolathoz. Nincs
korhoz kötve, csak személyhez, Jézus
Krisztushoz, aki életét adta értünk. Az Ő
szeretete az, amelyre válaszolnom kell
ebben az évben is a templomba és a
hittanra járásommal, valamint imádságommal, szeretetemmel, életemmel.
Idén is megkezdődik, pontosabban
folytatódik a hitoktatás plébániánkon!
Szeptember 9-én délelőtt 10 órakor
várunk mindenkit a Veni Sancte
szentmisére, ahol kérjük az Úristen
Szentlelkét, legyen velünk ebben az
évben.
A szentmise végén bemutatjuk hitoktatóinkat, ministránsvezetőinket, valamint
a quadrumban egy kis agapé kíséretében
(melyre süteményt örömmel elfogadunk)
meg tudjuk beszélni a hittanórák időpontjait is, melynek tervezetét addigra
már a faliújságon olvashatják a testvérek.
Gödölle Krisztina hitoktató és
négygyermekes anyuka,
és fr. Horváth Achilles plébános

Előzetes hírek:
Szeptember 15-én Mindszenty zarándoklat a Városmajori templomtól Máriaremetéig. Gyülekezés templomunk portájánál reggel 7 órakor. Indulás a
Városmajorból reggel 8 órakor. 12 órakor dr. Erdő Péter bíboros úr mutat be
szentmisét. Mindenkit nagyon várunk, jöjjünk el és imádkozzunk együtt!
Részletek a faliújságon megtalálhatók.
Szeptember 16-án, vasárnap délután ½ 5-kor hallgathatjuk meg Vivaldi Gloriáját a
Kapisztrán Kórus előadásában.
Szeptember 22-én, szombaton hagyományainkhoz híven kirándulni megyünk a
családokkal. Erről pontos információ a faliújságon lesz olvasható. Mindenkit
nagyon várunk, jelentkezés és befizetés szeptember 16-ig az irodában ill. a
sekrestyében történik.

Pilinszky János:

Az erdő és a cipészlegény
Az alábbiakban egy részletet ismertetek Simone Weil Amerikai naplójából. Egy mesét – a hozzáfűzött magyarázattal. Pontosabban: a naplóíró egy elmélkedő kérdésével.
Kérdés ez, nyitottan hagyott elemzés, egy mélyen fürkésző szív egyik lehetősége.
Gondolatában a bűnös alázata a döntő elem, az, hogy gyengeségünkben a jó szeretete
marad egyetlen biztos vezércsillagunk. A finom elemzés segítségére lehet azoknak,
akik úgy érzik, tehetetlenek saját gyengeségükkel, esendőségükkel szemben:
„A cipészlegény készül feleségül venni a királykisasszonyt, ki elígérkezett neki, miután a fiú megmentette az életét. Találkát ad a legénynek, aki azonban szálláshelyén
elmeséli szerencsés történetét, mire altatót kevernek italába. A fiú megérkezve a találkahelyre, mély álomba merül. Varázsfogatán nyomban utána megjön a lány is, sírva
kérleli, de hiába, nem tudja fölkölteni szerelmesét. Egy kis pásztorfiúcskánál üzenetet hagy részére, hogy apja palotájában hét esztendőn át fog várni rá. A fiú felébredve, egy bölcshöz fordul segítségért. „Kelj át ezen az erdőn – feleli a bölcs. – Túlsó
oldalán áll a király palotája. De minden bizonnyal hétszer hét év alatt se érsz oda.
Mivel aki megpróbálta, vagy meghalt, vagy visszafordult.” A cipészlegény baltát
fog, s nekiáll irtani az áthatolhatatlan erdőt, hogy utat vágjon benne magának. De
bármilyen igyekezettel pusztítja, a bozót még sűrűbben nő ki előtte. Hol itt, hol ott
próbálkozik; mindig ugyanaz a kudarc várja. Ekkor egy támadó vadállat elől fölkapaszkodik az egyik fa tetejére; innét látja csak igazán, milyen végtelen ez az erdő.
Kétségbeesik. De eszébe jut a bölcs mondása: „Kelj át az erdőn”. Mi lenne, ha a fák
csúcsán kelne át? Hét évbe telik, hogy a fák tetején lépkedve az erdő végére ér, s ott
áll a kastély előtt. Épp ünnepelnek: a királykisasszony holnap készül férjhez menni.
A cipészlegény elébe lép – rongyokban, felismerhetetlenül. Feleségül veszi a
királykisasszonyt.”
A mese misztikus jelentése nyilvánvaló: Isten meglátogat minket, de a Lélek alszik.
Ha ébren lenne, minden megpróbáltatás, minden erőfeszítés nélkül létrejöhetne a
lelki frigy, ahogy az egyes szentek esetében meg is történt.
De mivel alszunk, Isten távozni kénytelen, egyedül látogatásának nyomát hagyva
maga után, jelezve, hogy vár ránk. Át kell kelnünk a rosszon, végére kell érnünk a
rossznak, hogy elérkezzünk Hozzá. Az ember két kézzel esik neki bűnei erdejének,
vágja, irtja a bozótot. De az csak újranő. Reménytelenül.
A bűnök fölött kell hát átkelnünk. Keserves, lassú út ez, de járható. Valóban
haladunk, s célhoz is érünk a végén.
De mit akar mondani: hogy a rossz felett, – mint aki egyik fa csúcsáról lépked a
másikra – úgy kell haladnunk? Azt, hogy a bűnt ugyan irtanunk is kell magunkban,
főként azonban azon igyekeznünk, hogy bűneink végére érjünk és túladjunk rajtuk.
Túl minden bűnünkön, legfontosabb: a ránk várakozó tiszta jóra, nem a bűneinkre,
hanem lankadatlanul a tiszta jóra gondolnunk.

Templomunk programjai (2012. augusztus 26. – 2012. szeptember 9.):
Augustus 27., hétfő, Szent Mónika ünnepe.
Augustus 28., kedd, Szent Ágoston ünnepe.
Augustus 29. szerda, Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe.
Augustus 31., péntek, a Prímási Bazilika felszentelésének ünnepe.
Szeptember 2., elsővasárnap, a szentségimádás templomunkban a megszokottól
eltérő módon 12-től ½ 1-ig lesz
Szeptember 3., hétfő, Nagy Szt. Gergely pápa és egyháztanító ünnepe, Gergely
atya névnapja, imádkozzunk érte! Ezen a napon lesz plébániánk egyházmegyei
szentségimádási napja, mely a reggeli ½ 8-as szentmise végétől az esti 6-os
szentmise kezdetéig tart. Szeretettel várunk minden csendre vágyó testvért, és
kérjük a jelentkezést az újságos asztalon található íven!
Szept. 4-én, kedden ¾ 5-től Élő Rózsafüzért imádkozunk, találkozás a portánál.
Szeptember 5., szerda, Kalkuttai Boldog Teréz anya ünnepe.
Szeptember 7., szerda, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai
vértanúk ünnepe. Ez a nap egyben elsőpéntek is, délelőtt 10 órakor és este ½ 8kor is lesz szentmise.
Szeptember 8., csütörtök, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe.
Szeptember 9-én, vasárnap a 10-es szentmisén lesz a tanévkezdő Veni Sancte.
Várjuk a családokat, gyerekeket, hitoktatókat. A szentmise után a quadrumban a
hitoktatókkal, ministránsvezetőkkel lehet beszélgetni, illetve agapé lesz, amire
süteményt örömmel fogadunk.
Szeptember 10-étől kezdődnek a hittanórák a plébánián és az iskolákban. A
faliújságon szeptember elejétől olvasható lesz a beosztás.
A plébános atya fogadóórája legközelebb szeptember 3-án lesz.
A közösséget kereső fiatalok jelentkezését a fel8as@gmail.com címre várjuk.
Templomunk nyári működési rendje (szeptember 2-ig):
Miserend: Hé-Szo: ½8 és este 7; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8.
Gyóntatás: Hé-Szo: de. mise előtt és után; du. ½7 – ¾8. Vas.: de. ½8-1, este ½6-8.
Iroda:
Hé, Sze, Pé: de. ½9 – ½12; Ke, Csü: du. ½6-7.
Templomunk tanévközi működési rendje (szeptember 3-tól):
Miserend: Hé-Szo: ½8 és este 6; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8.
elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is.
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-¼9, du. ½6-½7 és 7-¾8; Vas.: de. ½8-1, du ½6-8.
Iroda:
Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. 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.
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