„Hirdesse szám az Úr
dicséretét,
és minden élő áldja szent
nevét örökkön-örökké.”
(Zs 144)
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Ferenc pápa katekézise: Az egyház a keresztények anyja
Kedves Testvéreim!
Folytassuk a hit évében az egyházról
szóló katekézis sorozatot. A képek között, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat kiválasztott, hogy könnyebben érthetővé
tegye az egyház természetét, ott van az
„anya” is: az egyház anyánk a hitben, a
természetfeletti életben (…). Ezt a képet
használták leggyakrabban az egyházatyák az első századokban, és úgy gondolom, hasznos számunkra is. Számomra
az egyház egyik legszebb képe: az
egyház anya! De milyen értelemben és
hogyan anya az egyház?
Induljunk ki az emberi anyaságból:
Mit is tesz egy anya?
1. Az anya mindenekelőtt életet fogan, kilenc hónapon át méhében hordozza gyermekét, majd világra hozza. Így
az egyház is: fogan bennünket a hitben a
Szentlélek tevékenysége által, aki termékennyé teszi őt, mint ahogy Szűz Máriával tette. Az egyház és Szűz Mária

mindketten anyák; amit elmondunk az
egyházról, az elmondható a Szűzanyáról
is, és amit a Szűzanyáról mondunk, elmondható az egyházról is!
Kétségtelen, a hit személyes cselekedet: „én hiszek”, személy szerint én válaszolok Istennek, aki megismerteti magát, és barátságra akar lépni velem (…).
De a hitet másoktól kapom, a családban,
egy közösségben, amely megtanít annak
kimondására, hogy „hiszek”, „hiszünk”.
A keresztény ember nem sziget! Nem
valami laboratóriumban válunk hívővé,
nem magunktól, a saját erőnkkel leszünk
keresztények, hanem a hit ajándék, Isten
ajándéka, amelyet az egyházban és az
egyház által kapunk.
Az egyház a hit életét a keresztségben adja: a megkeresztelés pillanatában
születünk Isten gyermekévé, Isten akkor
ajándékozza nekünk életét, anyaként hoz
világra bennünket. Ha ellátogattok a pápa
székesegyháza, a Lateráni Szent János-ba-

zilika melletti baptisztériumba, benne találtok egy latin feliratot, amely ezt mondja:
„Isteni eredetű nép születik itt, melyet a
Szentlélek hoz létre, aki termékennyé teszi
ezt a vizet; az anyaszentegyház e hullámok
között hozza világra gyermekeit.” (…)
Tegyük fel magunknak a kérdést: Minek látom én az egyházat? Ha tisztelettel
vagyok a szüleim iránt, mert életet adtak
nekem, tisztelettel vagyok-e az egyház
iránt, azért, mert a keresztség által a hitben világra hozott? (…) Szeretném ezt
megkérdezni mindnyájatoktól, de a szívetekben adjatok rá választ: Hányan tudjátok keresztelésetek pontos dátumát?
Látom, néhányan felemelik a kezüket,
de hányan nem tudják ezt! Pedig a keresztelésünk dátuma az egyházba születésünk időpontja, amikor anyánk, az
egyház megszült bennünket!
És most adnék egy házi feladatot: amikor ma hazatértek, próbáljátok kideríteni,
mikor lettetek megkeresztelve, hogy megünnepelhessétek, hálaadásul az Úrnak ezért az ajándékért. Megteszitek? Szeretjüke úgy az egyházat, ahogyan édesanyánkat
szeretjük, megértve a hibáit is? Minden
édesanyának megvannak a maga hibái,
mindegyikünknek vannak hibái, de amikor
az édesanya hibáiról van szó, megértőek
vagyunk, és hibáival együtt szeretjük.
Az egyháznak is megvannak a hibái:
de szeretjük-e úgy, mint anyánkat, segítjük-e, hogy egyre szebb, egyre hitelesebb legyen, egyre jobban kövesse az Urat? Rátok bízom ezt a kérdést, de a feladatot ne felejtsétek el: derítsétek ki keresztelésetek időpontját, hogy megjegyezzétek, és ünnepelni tudjátok.
2. Egy édesanya nemcsak adja az életet, hanem nagy gonddal segíti gyermekit a fejlődésben, szoptatja, táplálja, megtanítja járni az életben, mindig figyelem-

mel kíséri őket együtt érző szeretetével,
akkor is, amikor a gyermekek már felnőttek. Tud bátorítani, megbocsátani,
megérteni, ott lenni a beteg és szenvedő
gyermek mellett. (…)
Az egyház, mint jó anya ugyanezt
teszi: kíséri növekedésünket azzal, hogy
átadja nekünk Isten szavát, amely világosságával mutatja a keresztény élet útját, és kiszolgáltatja a szentségeket. Táplál az Eucharisztiával, a bűnbánat szentségével hozza Isten megbocsátását, a betegek kenetével pedig erősít a betegségben.
Az egyház végigkísér egész hívő életünkön, egész keresztény életünkön. Ezért
feltehetünk magunknak néhány további
kérdést: Milyen a kapcsolatom az egyházzal? Anyámnak érzem-e, aki segít keresztény fejlődésemben? Részt veszek-e az
egyház életében, részének érzem-e magamat? A vele való kapcsolatom csak formális, vagy élő-e?
3. És egy rövid harmadik gondolat:
Az egyház első évszázadaiban egy dolog
nagyon világos volt: az egyház, miközben a keresztények anyja, miközben
„létrehozza” a keresztényeket, őt magát
a keresztények „alkotják”. Az egyház
nem valami tőlünk különböző valóság,
hanem úgy kell látnunk, mint a hívők
összességét, mint a keresztények „mi”jét: én, te, mi valamennyien az egyház
részei vagyunk. (…)
Az egyház anyaságát tehát valamenynyien éljük, pásztorok és hívek egyaránt.
Néha hallom: „Istenben hiszek, de az
egyházban nem... Hallottam, hogy az
egyház azt mondja…, a papok azt mondják…” – De egy dolog a papok és más
az egyház; az egyházat nemcsak a papok
alkotják, az egyház valamennyien együtt
vagyunk! És ha te azt mondod, hogy hiszel Istenben, és nem hiszel az egyház-

ban, valójában azt mondod, hogy nem
hiszel magadban, és ez önellentmondás.
Az egyház mi vagyunk: az éppen megkeresztelt csecsemőtől egészen a püspökökig,
a pápáig; valamennyien vagyunk az egyház, Isten szemében egyenlők vagyunk!
Mind arra kaptunk meghívást, hogy működjünk együtt új keresztények hitre születésében; hogy nevelőik legyünk a hitben;
hogy hirdessük az evangéliumot.
Tegye fel magának mindegyikünk a
kérdést: Mit teszek annak érdekében,
hogy mások is részesedhessenek a keresztény hitben? Termékeny vagyok-e a

hitemben, vagy zárkózott vagyok? Amikor újra meg újra mondom, hogy én
azt az egyházat szeretem, amely nem
zárkózik be a falai közé, hanem képes
kimenni, mozdulni, bizonyos kockázatokat is vállalva, hogy elvigye Krisztust
mindenkinek, akkor mindenkire gondolok, magamra, rád, minden keresztényre.
Valamennyien vegyünk részt az egyház
anyaságában, hogy Krisztus világossága
eljuthasson a föld szélső határaiig. Éljen
az anyaszentegyház!
(Diós István fordítása)

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/
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 59.000 Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
November 14-én, csütörtökön 18:00 órai kezdettel tartandó teaházzal egybekötött
vetítésére hív az Ifjúsági Ferences Filmklub a "Kisház"-ban, ahol A sziget (Ostrov)
című orosz filmdrámát vetítjük!
November 30-án délelőtt gyermek lelkinap és családos koszorúkészítés lesz a
plébánián. Részleteket a következő hirdetésekben fogunk közölni. A
koszorúkészítésre jelentkezni kell a sekrestyében, az anyagköltség 1200 Ft.

ŐSZI KIRÁNDULÁS hittanosoknak A BUDAI HEGYEKBEN
Találkozzunk november 16-án, szombaton 9.00-kor a Margit krt.-i templomnál!
Onnan együtt utazunk a Remete-szurdok bejáratáig, ahonnan Nagykovácsi felé
kirándulunk a Nagykopaszi kilátót is útba ejtve.
Esőkabátot, pulóvert, enni-innivalót, BKV-bérletet és
500Ft-ot kiegészítő jegyre és sütire mindenki hozzon!
(Akinek gond, szóljon!) Érkezés 5 óra körül a templomhoz. Hozd el családodat és barátaidat is!
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Achilles atya és a hitoktatók

Templomunk programjai (2013. november 3. – 2013. november 17.):

November 3., elsővasárnap 12-től ½ 1-ig Szentségimádást tartunk.
November 4., hétfő Borromeo Szent Károly püspök ünnepe.
November 5., kedd Szent Imre herceg ünnepe, ne feledkezzünk el Imre atyáért is
imádkozni! Délután ¾-5-től Élő Rózsafüzér a plébánia körül. Találkozás ¾ 5-től
a portán.
November 9., szombat a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe.
November 10., vasárnap délután ½ 5 kor kamarazenei koncert lesz templomunkban. Részletek a plakátokon és a szórólapokon.
November 11., hétfő Toursi Szent Márton ünnepe.
November 12., kedd Szent Jozafát püspök és vértanú ünnepe.
November 13., szerda magyar szentek és boldogok ünnepe.
November 14., csütörtök 17 órától plébániánk jogi szolgálata tart fogadóórát.
November 15., péntek Nagy szent Albert püspök és egyháztanító ünnepén 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!
November 16., szombat Skóciai Szent Margit ünnepe. 16.30 órakor lesz A PAX
HUNGARICA Diákszövetség közös megemlékezése, a Requiem az elhunyt
ferences tanárokért és diáktársakért. További részletek a plakátokon
olvashatók.
Ezen a napon kirándulást tervezünk a gyerekekkel. Részletek a belső oldalon
és a faliújságon!

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.
Karitász hirdetés: Jelentkezőket várunk idős emberek templomba szállítására, elkísérésére, illetve alkalmanként meglátogatásukra. Jelentkezni névvel és telefonszámmal az irodában vagy a portán lehet. A szolgálatra jelentkezőket telefonon megkeressük.
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.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

