„Szememet a hegyekre
emelem: honnan jön
segítségem? Az Úr ad
nekem segítséget, aki az
eget és a földet alkotta.”
(Zs 120)
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Ferenc pápa katekézise az egyházról mint templomról
Kedves Testvérek! Jó napot kívánok!
Ma szeretnék röviden szólni egy
újabb képről, amely segít az egyház
misztériumának bemutatásában: a templomról (vö. Lumen gentium 6.).

mikor mi templomba megyünk, nekünk
is emlékeznünk kell erre a történetre,
mindegyikünknek a saját történetére,
hogy miként találkozott velem Jézus,
hogyan járja velem Jézus az élet útját,
hogyan szeret és hogyan áld meg.

Mi jut eszünkbe a templom szó hallatára? Egy épületre, építményre gondolunk. Sokaknak eszébe juthat Izrael népének története az ószövetségi Szentírásból. Jeruzsálemre gondolhatnak, Salamon nagy templomára, amely az Istennel való imádságos találkozás helye
volt; a templomban volt a szövetség
szekrénye, annak jele, hogy Isten jelen
van népe körében; a szövetség szekrényében pedig ott őrizték a törvény kőtábláit, a mannát és Áron kivirágzott
vesszejét annak jeléül, hogy Isten mindig jelen volt népe történetében, kísérte
népét útjain és irányította lépéseit. A
templom erre a történetre emlékeztet. A-

Nézzétek csak, aminek a régi templom előképe volt, az a Szentlélek erejéből az egyházban valósul meg: az egyház „Isten háza”, az ő jelenlétének helye, ahol megtalálhatjuk az Urat és
találkozhatunk vele; az egyház az a
templom, amelyben a Szentlélek lakik,
aki élteti, vezeti és támogatja az egyházat. Ha azt kérdezzük: Hol találkozhatunk Istennel? Hol léphetünk közösségre
vele Krisztus által? Hol találhatjuk meg
a Szentlélek világosságát, amely megvilágítja egész életünket? A válasz ez: Isten népében, önmagunk között, akik az
egyházat alkotjuk. Itt találkozunk Jézussal, a Szentlélekkel és az Atyával.

A régi templomot emberkezek építették: „házat akartak építeni” Istennek,
hogy népe körében való jelenlétének látható jele legyen. Isten Fiának megtestesülésével beteljesedett a prófécia, amelyet Nátán próféta mondott Dávid királynak (vö. 2Sám 7,1–29): nem a király fog
– nem is mi fogunk – „házat építeni Istennek”, hanem maga Isten „épít házat
magának”, hogy jöjjön, és közöttünk lakozzék, ahogyan Szent János írja evangéliumában (vö. Jn 1,14). Krisztus az
Atya élő temploma, és maga Krisztus
építi a maga „lelki házát”, az egyházat,
nem materiális kövekből, hanem „élő
kövekből”, amelyek mi vagyunk. Pál
apostol mondja az efezusi keresztényeknek: „Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, és a szegletkő maga
Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész
épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Lélek
közreműködésével Isten hajlékává” (Ef
2,20–22). Nagyon szép dolog ez! Mi vagyunk Isten épületének élő kövei, amelyek szorosan kötődnek Krisztushoz, aki
a szegletkő, és bennünket is összeköt
egymással. Mit akar ez mondani? Azt,
hogy mi vagyunk a templom, mi
vagyunk az élő egyház, az élő templom,
és amikor együtt vagyunk, jelen van a
Szentlélek is, aki segít, hogy egyházként
növekedjünk. Nem vagyunk elszigetelten egyedül, hanem Isten népe vagyunk:
ez az egyház!
És a Szentlélek az, aki a maga ajándékaival akarja a változatosságot. Ez nagyon fontos: Mit tesz a Szentlélek közöttünk? Akarja a változatosságot, amely gazdagságot jelent az egyházban,
és egyesít mindent és mindenkit, hogy
egy lelki templomot alkossunk, a-

melyben nem materiális áldozatokat
ajánlunk fel, hanem önmagunkat, az életünket (vö. 1Pét 2,4–5). Az egyház nem
dolgok és érdekek szövevénye, hanem a
Szentlélek temploma, az a templom,
amelyben Isten tevékenykedik; az a
templom, amelyben a keresztség ajándékából valamennyien élő kövek vagyunk.
Ez pedig azt jelenti, hogy az egyházban
senki sem haszontalan. És ha valaki azt
mondaná valakinek: „Menj haza, te haszontalan vagy!”, ez nem igaz, mert az
egyházban senki sem haszontalan, mindegyikünkre szükség van ennek a templomnak az építésénél! Senki sem másodlagos. Senki sem fontosabb a másiknál
az egyházban, Isten szemében valamennyien egyenlők vagyunk.
Mondhatná
valaki
közületek:
„Figyeljen ide, pápa úr! Ön nem egyenlő
velünk!” De igen, egy vagyok közületek,
valamennyien egyenlők vagyunk, testvérek vagyunk! Senki sem névtelen: valamennyien alakítjuk és építjük az egyházat. Ez annak meggondolására is késztet, hogy ha a mi keresztény életünk téglája hiányzik az épületből, valami hiányzik az egyház szépségéből. Egyesek ezt
mondják: „Én nem vállalok közösséget
az egyházzal!” – de akkor egy élet téglája hiányzik ebből a szép templomból.
Senki sem vonhatja ki magát, valamenynyiünknek hoznunk kell az egyházba az
életünket, a szívünket, a szeretetünket,
gondolkodásunkat, munkánkat: mindannyiunknak együtt.
Szeretném tehát, ha feltennénk magunknak a kérdést: Hogyan éljük meg,
hogy egyház vagyunk? Élő kövek vagyunk-e, vagy – mondjuk – fáradt, unatkozó, közömbös kövek? Láttátok-e már,

milyen szomorú látvány egy fáradt, életunt, közömbös keresztény? Nem jó keresztény az ilyen! A kereszténynek élőnek kell lennie, örülnie kell annak, hogy
keresztény; meg kell élnie annak szépségét, hogy része lehet Isten népének, amely az egyház. Kitárulunk-e a Szentlélek
tevékenysége előtt, hogy aktív részesei legyünk közösségünknek, vagy bezárkózunk
magunkba, mondván: „Nekem annyi dolgom van, nem az én feladatom”?

Adja meg az Úr mindegyiküknek kegyelmét és erejét, hogy szorosan kötődni
tudjunk Krisztushoz, aki a mi életünknek és az egész egyház életének is szegletköve, tartóoszlopa és támpillére.
Imádkozzunk, hogy a Szent Lelkétől
éltetve mindig élő kövei legyünk az ő
egyházának.
(Diós István fordítása)

Karitász hirdetés:
Jelentkezőket várunk idős emberek templomba szállítására, elkísérésére, illetve
alkalmanként meglátogatásukra. Jelentkezni névvel és telefonszámmal az irodában
vagy a portán lehet. Aki jelentkezik erre a szolgálatra, azt telefonon megkeressük, és
a pontos információkat átadjuk. Kérjük a kedves testvéreket, fontolják meg,
tudnának-e ha csak egy kis időt is szánni erre a nemes ügyre!
A Szent Ferenc Antióchia közösség szeretettel hívja a 16-24 év közötti fiatalokat a
november 8-10. között sorra kerülő Antióchia Hétvégére. További információ és a
jelentkezés módja megtalálható a plébánia honlapján: http://sztferenc.mustarfa.hu/
Hírek a hitoktatásról: A 7-8. illetve a 9.-11. osztályosok csoportjába várjuk
azokat a fiatalokat, akik már voltak elsőáldozók, és szívesen csatlakoznának olyan
közösséghez, ahol kérdéseikre választ kaphatnak, kirándulhatnak, közösen
imádkozhatnak. Részletek a faliújságon olvashatók.
A Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom búcsúja október 23-án lesz. A 10
órakor kezdődő ünnepi szentmisét és szentbeszédet Dr. Kránitz Mihály, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzora (egykori szentendrei
diákunk) mondja. A szentmisén közreműködik a Kapisztrán Kórus. Vezényel Lógó
Tibor karnagy.
Október 19-én boldoggá avatták Sándor István szalézi szerzetes vértanút, a Rákosirendszer áldozatát. A katonaságból ezt írta tartományfőnökének:
„Most kezdem értékelni a szentmise értékét, a szentáldozás hatalmas erejét. Úgy
imádkozom, ahogy soha. Ha valami nehézség, vagy szomorúság akar rajtam erőt
venni, futok a Szűz oltalma alatt az Úr Jézus szent sebeibe, és erőt merítek az Úr
Jézus szenvedéseiből, az én kis keresztem elviselésére. A lelki számkivetésemet az
Úr Jézus számkivetésével hasonlítom össze. Az Úr Jézus is sokat szenvedett a
golgotán, a keresztfán az én lelkemért, hogy megváltson. Ilyenkor elmosódik az én
fájdalmam, és új erőre kapok.”
Újítsa meg hitünket ennek a fiatalon meggyilkolt szerzetesnek a hite!

Templomunk programjai (2013. október 20. – 2013. november 3.):
Ma Missziós vasárnap van, országos gyűjtést tartunk a missziók javára. Kérjük a
testvérek nagylelkű adományait! Ezen a vasárnapon a 10-es szentmisén lesz a
leendő elsőáldozó gyerekek részére a bemutatás szertartása. Imádkozzunk
értük és családjukért!
Október 22., kedd Boldog II. János Pál Pápa ünnepe.
Október 23., szerda Kapisztrán Szent János ünnepe.
Október 25., péntek Szent Mór püspök ünnepe.
Október 31., csütörtök Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú ünnepe.
November 1., péntek Mindenszentek napja, parancsolt ünnep. Reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor, este 6 órakor és este ½ 8-kor tartunk szentmisét. Mindenszentek
napján az esti 6 órás szentmisében a szentek közbenjárását kérjük plébániánk tagjainak megszentelődéséért.
November 2., szombat Halottak napján reggel ½ 8-kor és este 6-kor lesz szentmise.
Az esti 6 órás szentmise után lesz a közös megemlékező imádság elhunyt szeretteinkért. November 1-8. között mindazok, akik a temetőben elhunyt
szeretteikért imádkoznak, számukra teljes búcsút nyerhetnek. Ennek
feltételei: szentgyónás, szentmisén való részvétel, szentáldozás, valamint egy
Hiszekegy és egy Miatyánk elimádkozása a pápa szándékára.
November 3., elsővasárnap, 12-től ½ 1-ig Szentségimádást tartunk.
Novemberben és decemberben minden nap reggel ½ 8-kor szentmisét mutatunk
be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és
ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a
szentmiséken imádkozni szeretnének.
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 hét folyamán a
perselyben összesen 75.000 Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Templomunk évközi működési rendje:
Miserend: Hé-Szo: reggel 730 és este 6; Elsőpéntek: reggel 730, de. 10, este 6 és
este 730; Vas.: reggel 630, 8, 9, 10, 11 és 1230; este 6 és 1930.
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-815, du. 1730-1830 és 1900-1945; Vas.: de. 720-1300, du.
1730-1830 és 1900-1945; Elsőpéntek: 720-830 és 930-1030 ; este 1700-1945
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.
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