„Örüljetek az Úrban
mindig!
Újra mondom:
Örüljetek!
Ismerje meg mindenki
a ti szelídségeteket!
Az Úr közel van!”
(Fil 4, 4-5)

XIV. évfolyam 2. szám

Advent 3. vasárnapja

2012. december 16.

Szent Ferenc Karácsonya

2012 nyarán az Országúti Ferences
plébánia egy kis 35 fős csoportja Olaszországban zarándokolt, Szent Ferenc és
az apostolok lába nyomán. Így jutottunk
el Greccióba is, abba a hegyi kolostorba, ahol Szent Ferenc is eltöltött egy
jeles időt, és a karácsonyi liturgia
számára is maradandót ajándékozott. A
kolostorban ma is meglévő Jászol-oltár,
és a karzaton, a sok régi Betlehem is ennek emlékét őrzi. Erről szeretnék néhány
szót átadni, azon okból is, hogy Barsi
Balázs atya ádventi lelkigyakorlatán is
utalás történt a Grecciói karácsonyra.
1223-ban
Olaszországban,
a
Lacerone-hegyen, Greccióban különös

esemény történt. A „ferences Betlehem”
az egész kereszténység számára egy „Új
Betlehem” születése volt. Nem véletlen,
hogy ennek emlékére, az ottani ferences
kolostor templomában az év bármely
napján lehet Karácsony napi miseszöveggel szentmisét mondani.
Szent Ferenc, a szívében megszülető
vágyat követően a pápától kért engedélyt, hogy a liturgiában is feleleveníthesse a betlehemi éjszakát. A város
Ferencet különösen is tisztelő nemes
urát (Velita Jánost) két héttel Karácsony
előtt Ferenc magához hívatta, és kérte,
készítsen elő mindent arra, hogy Karácsonykor feleleveníthessék a Betlehemi
Kisded emlékezetét.

Együtt volt az egész falu és a
környék, fáklyákkal és gyertyákkal;
készen állott a jászol, a széna, az ökör és
a szamár, és megjött Isten szentje is, és
együtt örvendezett mindnyájukkal, szegény egyszerűségben, örömtelt vigadozásban. Greccio egy új Betlehemmé
alakult! Ferenc megállt a jászol előtt,
szívében boldogsággal, és velük örvendezett, majd szerpapi ruhát öltött (innen
lehet tudni, hogy Ferenc diakónus volt)
és együtt misézett a pappal, énekelte az
evangéliumot és prédikált a népnek a
szegény Király születéséről, és Betlehem
kicsiny városáról. Beszédében, a szeretet
túláradó lángolásában Jézust Kisdednek
nevezte, és Betlehemet is bégetve, Be-eetlehemként ejtette ki, mintegy ízlelve e
szavak édességét, oly annyira, hogy
szemeiben a jászolban fekvő kisded
életre kelt, mintha új életre támadt volna
fel. Az ősi betlehemi oltár és a sok szép
régi betlehem azóta is Greccio féltve
őrzött kincsei, mi pedig azóta is ízlelhetjük a betlehemi Kisded eljövetelének
várása és beteljesedése feletti örömünk.

A templomokban felállított betlehemek, a ferences templomokban különösen is sokáig megmaradnak. Érdemes
eltűnődni előttük azon, hogy Jézus
Krisztus újra-eljövetele iránti várakozásunkat mennyire csak a Kisded látásának fényében érthetjük meg igazán.
Vajon nem maga az az ítélet, hogy
eljövetelének titkát csak a kicsinyeknek
nyilvánítja ki, és a „nagyok” elől minden
elzárva marad? Ugyan mi az ítélet, ha
nem ez, be tudom-e fogadni, hogy Isten
Fia erőtlenül és kiszolgáltatottan jön el
teljes dicsőségben, míg az okosaknak
maga a dicstelenség tudata lesz legnagyobb ítéletük? Lehet-e kétféle eljövetel
egyazon Lélek szándéka által? Megérthető-e az Úrjövet a Kisded titkának
befogadása nélkül, és felfogható-e a Kisdedként testet öltött Megváltó titka
Krisztus eljövetelének várakozása, és az
emberi lélek készülődő vágyakozása
nélkül, melyben benne foglaltatik Mária
(és a Menyasszony-Egyház) mindenkori
igenlő válasza és magasztaló imája az
immáron közös dicsőítésben: „Nagyot
cselekedett velünk a Hatalmas, és Szent
az Ő neve!”
Wildner Dénes

Előzetesen hirdetjük, hogy a Budai Egyházközségek Farsangi Bálja 2013. február
9-én, szombaton. Helyszín: MOM Kulturális Központ (1111 Budapest, Csörsz u.
18.). Jegyek december 15-től kaphatók a Szent Anna Plébániatemplomban
(Batthyány tér 7.) és a Városmajori Jézus Szíve Plébánián (Csaba u. 5.)
A következő Hírharang január 6-án jelenik meg.
A következő plébánosi fogadóóra január 7-én lesz.

Barsi Balázs atya keddi lelkigyakorlatos prédikációjában beszélt a Karácsony és a
Húsvét mélyebb összefüggéseiről, melyet ezzel a Pilinszky-verssel illusztrált:

Pilinszky János: Fabula
Hol volt, hol nem volt,
élt egyszer egy magányos farkas.
Magányosabb az angyaloknál.
Elvetődött egyszer egy faluba,
és beleszeretett az első házba, amit meglátott.
Már a falát is megszerette,
a kőművesek simogatását,
de az ablak megállította.
A szobában emberek ültek.
Istenen kívül soha senki
olyan szépnek nem látta őket,
mint ez a tisztaszívű állat.
Éjszaka aztán be is ment a házba,
megállt a szoba közepén,
s nem mozdult onnan soha többé.
Nyitott szemmel állt egész éjszaka,
s reggel is, mikor agyonverték.
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Templomunk programjai (2012. december 16. – 2013. január 6.):
December 21-én, pénteken, egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli ½ 8-as
mise végétől este ½ 6-ig. Kérjük, aki jönni akar, iratkozzon fel a Szentség őrzésére az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
December 17-től 22-ig minden délelőtt 1/2 8-tól 12-ig és délután 5-8-ig van
gyóntatás. December 24-én csak délelőtt 1/2 8-tól 12-ig, december 23-án, 25-én
és 26-án vasárnapi gyóntatási rend szerint gyóntatunk. December 27-28-29-én
reggel nincs gyóntatás.
December 24-én, hétfőn, délután 4 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigíliamisével, majd az éjféli misével ünnepeljük templomunkban a Szentestét.
December 25. kedd, Karácsony ünnepe, vasárnapi miserendet tartunk.
December 26-án, szerdán, Karácsony másnapján vasárnapi miserendet tartunk.
Ezen a napon ünnepeljük templomunk búcsúját, ebből az alkalomból a 11 órai
szentmisén prédikál Gorove László diakónus, a Kapisztrán kórus énekel.
Szeretettel várjuk templomunk híveit.
December 27. csütörtök, Szent János apostol és evangélista ünnepe.
December 28. péntek, Aprószentek ünnepe.
December 30. vasárnap, Szent Család vasárnapja.
December 31-én, hétfőn, este 6 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise.
A roráte-misék hétköznap és szombaton is reggel 6 órakor kezdődnek.
Az iroda nyitva tartása a két ünnep között: december 27-én délután 5-6-ig, 28-án
délelőtt ½ 9-1/2 12-ig.
Plébániánkon februárban elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a
jegyesek számára. A ferences atyák, a Családok Jézusban Közösség több házaspárral
együtt tartják a jegyesoktatást. Erről a hirdetőtáblán részletes tájékoztató olvasható.
Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, akik 2013-ban
templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 23-ig
jelentkezhetnek az irodában, vagy a plébánia weboldalán:
www.orszagutiferencesek.hu
Templomunk évközi működési rendje:
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.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

