„Ezért aki Krisztusban
van, új teremtmény; a
régiek elmúltak, s íme,
újak keletkeztek.”
(2Kor 5,17)

XIV. évfolyam 7. szám

Nagyböjt 4. vasárnapja

2013. március 10.

XVI. Benedek pápa beszéde
a vatikáni nagyböjti lelkigyakorlat végén
(forrás: www.bonumtv.hu)

Február 23-án, szombaton reggel befejeződött a Vatikánban a nagyböjti
lelkigyakorlat, amelyet Gianfranco
Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke tartott a Szentatya és
a Római Kúria tagjai számára. A bíboros utolsó elmélkedését követően
XVI. Benedek a következő szavakkal
fejezte ki köszönetét:
„Köszönetet mondok ezért az imádkozó közösségért, amely ezen a héten elkísért engem Isten Szavát hallgatva”.
Köszönettel fordult Ravasi bíboroshoz
azokért a szép „kirándulásokért”, amelyeket a hit, a zsoltárok világában tettek.
Mindenkit elbűvölt a hit világának gazdagsága, mélysége, szépsége és hálásak
vagyunk, hogy Isten Szavai ismét új módon, új erővel szóltak hozzánk – mondta
XVI. Benedek pápa.

Az elmélkedés témája a hit, az ima
művészete volt. „Eszembe jutott – folytatta beszédében a pápa –, hogy a középkori teológusok a „Logos” szót nem
csak a „Verbum” – ige kifejezéssel fordították le, hanem az „ars” – művészet
szóval is. A „verbum” és az „ars” tehát
egymással felcserélhető szavak. A középkori teológusok számára csak ez a
két szó együttesen fejezi ki a „Logos”
teljes értelmét. A „Logos” nem pusztán
egy matematikai fogalom, hanem van szíve: egyben szeretetet is jelent. Az igazság
szép; az igazság és szépség összetartoznak:
a szépség az igazság pecsétje.
Ravasi bíboros a Zsoltárokból és napjaink tapasztalatából kiindulva azt is erőteljesen hangsúlyozta, hogy a „nagyon
szépnek”, amelyet a Teremtő a hatodik
napra vonatkoztatott, világunkban szüntelenül ellentmond a rossz, a szenvedés,

a korrupció. Olyan, mintha a gonosz
állandóan be akarná szennyezni a teremtést, hogy ellentmondjon Istennek és
felismerhetetlenné tegye igazságát és
szépségét. A rossz által ilyen mélyen áthatott világban a „Logos”, az örök Szépség és az „Ars”, az örök Művészet úgy
jelenik meg, mint „caput cruentatum”,
véráztatott fej. A megtestesült Logos, a
Fiú, töviskoronát visel fején.
Azonban éppen Isten Fia szenvedő
alakjában kezdjük megpillantani Teremtőnk és Megváltónk legmélyebbre ható
szépségét. A sötét éjszaka csöndjében
mégis meghalljuk Isten Szavát. Hinni
nem más, mint a világ sötétségében
megérinteni Isten kezét, ebben a csöndben
meghallgatni Szavát és látni Szeretetét.
Tegyünk újabb „kirándulásokat” a
hitnek ebben a titokzatos világában,

hogy egyre jobban tudjuk dicsőíteni Istent, imádkozni hozzá, Szavát hirdetni,
tanúskodni az igazságról, ami szép, és
ami szeretet.
Beszéde végén XVI. Benedek mindenkinek köszönetet mondott nem csak
az elmúlt hétért, hanem azért, hogy pápasága nyolc évében nagy szakértelemmel, szeretettel és hűséggel vele együtt
hordozták péteri szolgálata terhét. Háláját megőrzi továbbra is annak ellenére,
hogy most véget ér a „külső”, „látható”
szeretetközösség. Megmarad azonban a
spirituális közelség, az imában való
mély szeretetközösség. Ennek a bizonyosságnak a tudatában haladjunk tovább, legyünk biztosak Isten győzelmében, a szépség és a szeretet igazságában
– fejezte be pápasága utolsó nagyböjti
lelkigyakorlatát XVI. Benedek.

Kedves Szülők és Gyerekek!
Nagyböjti lelki napunkat március 23-án, szombaton a szabadban végzett keresztúttal, kirándulással és játékkal egybekötve tartjuk meg.
Találkozás: reggel 9 órakor a Nyugati Pályaudvaron, ahonnan vonattal megyünk
Solymárig. (A kiegészít jegyet mindenki vegye meg a BKV bérlethez!) A solymári
vasútállomástól kb. egy órányi sétával érjük el a keresztút első állomását.
A keresztút közös elvégzése után gyónásra is lesz lehetőségünk. Tarisznyából
ebédelünk, majd a réten számháborúzhatunk, focizhatunk, métázhatunk, illetve a
környéken kirándulhatunk. A visszautazás a 64-es vagy 164-es BKV buszokkal is
megoldható.
Szeretettel várjuk a családokat!
P. Achilles ofm plébános
Március 23-án szombaton 15-20 óráig lelkinap lesz párkeresők, párra várók számára templomunkban az Ajándékszervezők szervezésében. Program: dicsőítés,
szentségimádás, tanúságtétel, gyónási lehetőség és szentmise, rövid agapé, valamint
közös ima leendő házastársunkért és magunkért, valamint az egymásra találásunkért.
Részletek a faliújságon olvashatók. Az esti hatos szentmisét dr. Kajtár Edvárd spirituális atya fogja mondani. Szeretettel várunk minden Érintettet és kérjük a kedves
Testvéreket, szóljanak környezetükben élő még párra váró és párt kereső ismerőseiknek, hiszen aki kér, kap!

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 37.400.- Forint gyűlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!
A Szent Ferenc Antióchia közösség március 22-24 között tartja a tavaszi
Antióchia Hétvége c. ifjúsági lelki programját, amelynek mottója: "fiatalok szolgálata fiataloknak". Szeretettel várják a 16-24 év közötti fiatalokat, akik kíváncsiak
arra, hogyan lehet az ifjúság mindennapi életének és hitének kérdéseiről tartalmasan,
őszintén beszélgetni, ugyanakkor sok zenével vidáman együtt tölteni egy hétvégét. A
program csúcspontja a szombat esti kiengesztelődés, amely jelentős fordulópont lehet a résztvevők életében. Információ és jelentkezési lap a közösség honlapján:
www.szentferenc.antiochia.piar.hu
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt az Ifjúsági Ferences Filmklub
március 25-én hétfőn 18:30 kezdettel tartandó teaházzal egybekötött vetítésére a II.
Fekete Sas utca 5. szám alatt, ahol A bátorság emberei című filmet vetítjük.

Előzetesen hirdetjük:
A Családok Jézusban Közösség szeretettel várja az érdeklődő jegyespárokat
jegyes-lelkigyakorlatára, melynek időpontja: április 19-21. Helyszíne: Érd,
Ciszter Nővérek. A hétvége folyamán lehetőség lesz kettesben, illetve más
jegyespárral együtt töltekezni és készülni életük nagy kalandjára. Jelentkezés:
lelkigyakorlat@par-beszed.hu
Lelkinap lesz gyermekre vágyó házaspároknak A házaspár hivatása címmel.
Időpont: 2013. április 13. 9:00 órától. Helyszín: Országúti Ferences Plébánia.
Jelentkezés: 2013. március 29-ig a gyermekrevagyva@gmail.com email címen. A
részvétel ingyenes és tartalmazza az ebédet is! Sok szeretettel várnak minden
érintettet a szervezők!
ELŐZETES HÚSVÉTI HIRDETÉSEK II.
Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk.
Szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni arra is, hogy nagycsütörtök, nagypéntek és
nagyszombat szertartásai alatt a kisgyerekes szülők a hittanterembe vihetik gyermekeiket, és ott kivetítő segítségével bekapcsolódhatnak a liturgiába. A följutáshoz
a portán és a sekrestyében lehet segítséget kérni, kérjük az ajtót zárva tartani!!!

Kívánunk minden testvérnek békés,
örömteli felkészülést a húsvéti ünnepekre!

Templomunk programjai (2013. március 10. – 2013. március 24.):
Március 17., nagyböjt 5. vasárnapja, országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.
Március 19., kedd, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese ünnepe.
Március 22-én, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli ½ 8-as mise
végétől délután 5-ig, a keresztút kezdetéig. Kérjük, aki jönni akar, iratkozzon fel
a Szentség őrzésére az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit!
Március 24., Virágvasárnap a 10-es szentmise előtt a quadrumban virágvasárnapi
körmenet és barkaszentelés a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise. A 11es szentmisén a Kapisztrán Kórus, az esti 6-os és ½ 8-as szentmisén a Vox
Clara Kórus passiót énekel.
Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét előtt a szentgyónás elvégzésére! A szentgyónás elvégzésére lehetőség van minden nap: de. ½ 8-tól ¼ 9-ig; du. ½ 6-tól este ¾ 8ig; vasárnap: de. ½ 8-tól 13 óráig; du. ½ 6-tól este ¾ 8-ig.
A nagyhéten minden nap ½ 8-12-ig, és 17-20 óráig lesz gyóntatás.
A nagyböjt folyamán minden pénteken délután 5-kor keresztutat járunk.
ELŐZETES HÚSVÉTI HIRDETÉSEK I.
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel ½ 8 órakor közös zsolozsmát imádkozunk. Nagypénteken délután 3 órától keresztutat végzünk.
Nagycsütörtökön és Nagypénteken 18 órakor kezdődik a szertartás.
Nagyszombat estéjén, Húsvét vigíliáján este 8 órakor kezdődik a Húsvét, Jézus
Krisztus halálának és feltámadásának megünneplése. A tűzszentelés a templom
udvarában lesz. Onnan jövünk be a templomba, és kezdődik Húsvét vigíliájának
szertartása. Kérjük a testvéreket, hogy gyertyát hozzanak magukkal.
A feltámadási mise vége kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a
quadrumba.
Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés.
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

