„Énekeljetek az Úrnak
új éneket,
mert csodálatos dolgokat
cselekedett.”
(Zs 97)
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Ferenc pápa katekézise: Az egyház anya
Kedves Testvéreim!
Ma újra visszatérek ahhoz a képhez,
hogy az egyház anya. Nekem nagyon
tetszik ez a kép, hogy anya az egyház.
Azért térek hozzá vissza, mert úgy látom, ez a kép nem csak azt mutatja meg,
hogy milyen az egyház, hanem azt is,
hogy egyre inkább milyennek kell lennie
anyaszentegyházunknak. Három dolgot
szeretnék hangsúlyozni, mindig szem előtt tartva az emberi édesanyákat, mindazt, amit megtesznek, átélnek és szenvednek gyermekeikért. Felteszem a kérdést: mit tesz egy édesanya?
1. Mindenekelőtt megtanít járni az életben, megtanít helyesen élni, el tudja
igazítani gyermekeit, mindig a helyes utat akarja nekik megmutatni, hogy növekedhessenek és felnőtté válhassanak.
Mindezt gyengéden, érzéssel, szeretettel;
mindig, akkor is, amikor helyre kell igazítani utunkat, mert vagy letértünk a he-

lyes útról, vagy olyan utat választottunk,
amely szakadékba visz. Az édesanya tudja, mi kell ahhoz, hogy gyermeke erkölcsösen éljen, és ezt nem könyvekből, hanem a saját szívéből tanulja. Az édesanyák
egyeteme a saját szívük! Ott tanulják, hogyan kell előbbre segíteni gyermekeiket.
Az egyház ugyanezt teszi: irányt ad
az életünknek, megtanít arra, hogyan
kell erkölcsösen élni. Gondoljunk csak a
tízparancsolatra: kijelöli az utat, amelyen járnunk kell, hogy éretté válhassunk, hogy magatartásunkban meglegyenek a szilárd tájékozódási pontok. E parancsolatok Isten gyengédségnek és szeretetnek a gyümölcsei, aki nekünk ajándékozta őket. Erre azt mondhatjátok:
„De ezek parancsok! Tilalmak gyűjteménye, amelyek mind azzal kezdődnek,
hogy »Ne!«” – Szeretnélek meghívni
benneteket, hogy pozitív szemlélettel olvassátok és gondoljátok át e parancsolatokat, mert esetleg kissé megfeledkezte-

tek róluk. Látni fogjátok, hogy Istennel,
önmagunkkal és másokkal kapcsolatos
viselkedésünkről szólnak éppen úgy, ahogyan egy édesanya tanít helyesen élni.
Arra szólítanak, hogy ne csináljunk magunknak anyagból bálványokat, amelyek
rabszolgájukká tehetnek, hogy meg ne
feledkezzünk Istenről, tiszteljük a szüleinket, legyünk becsületesek, tiszteljük a
másikat… Próbáljátok így nézni a parancsolatokat, mintha azok az erkölcsös életre
szóló anyai tanítások lennének. Egy édesanya soha nem tanít rosszat, mindig jót akar gyermekeinek, és ezt teszi az egyház.
2. Másodikként azt mondom, hogy amikor egy gyermek felnőtté vált, a maga
útját kezdi járni, viseli a saját felelősségét, a saját lábán jár, teszi, amit jónak
lát, és néha letér az útról, néha baleset éri. Az édesanyának mindig, minden
helyzetben van türelme ahhoz, hogy
gyermekei mellett álljon. A szeretet ereje készteti erre; egy édesanya képes tapintatosan, gyengéden kísérni gyermekei
útját, s akkor is, ha vétenek, tud megértő
lenni, közel lenni, segíteni. Az édesanya
tud küzdeni gyermekeiért, mindig kész
megvédeni őket. Azokra az édesanyákra
gondolok, akik börtönben vagy nehéz
helyzetben lévő gyermekeikért szenvednek. Nem azt kutatják, vétkesek-e vagy
sem, hanem változatlanul szeretik őket,
gyakran vállalnak értük megaláztatásokat, de nem félnek, odaadják magukat.
Az egyház is ilyen: irgalmas anya,
aki megértő, mindig segíteni akar, bátorítja hibát elkövetett vagy elkövető gyermekeit, soha nem zárja be az otthon ajtaját; nem ítél el, hanem felkínálja Isten
megbocsátását, felkínálja a saját szeretetét, amely az út újrakezdésére hívja azokat a gyermekeit is, akik mély szakadékba zuhantak. Az egyház nem fél ke-

resni őket éjszakájukban, hogy reményt
adjon nekik; nem fél bejönni éjszakánk
sötétségébe – amikor a lélek és a lelkiismeret sötétsége borul ránk –, hogy reményt adjon! Mert az egyház anya.
3. És az utolsó gondolat: egy édesanya tud zörgetni, kérni minden ajtónál a
gyermekeiért, számítgatások nélkül, szeretettel. Arra gondolok, hogy az édesanyák hogyan tudnak zörgetni főként Isten szívének ajtaján! Mennyit imádkoznak gyermekeikért, főként a gyengébbekért, azokért, akiknek nagyobb szükségük van rá, azokért, akik veszedelmes
vagy elhibázott utakon járnak. Néhány
hete itt, Rómában, a Szent Ágostontemplomban miséztem, ott, ahol Ágoston édesanyjának, Szent Mónikának ereklyéit őrzik. Mennyit imádkozott Istenhez a fiáért ez a szent édesanya,
mennyi könnyet ontott érte! Rátok gondolok, drága édesanyák: mennyit imádkozhattok gyermekeitekért belefáradás nélkül!
Folytassátok csak az imádságot, bízzátok
gyermekeiteket Istenre, neki nagy szíve
van! Zörgessetek Isten szívének ajtaján
gyermekeitekért mondott imádságotokkal.
Így tesz az egyház is: imádságaival
az Úr kezébe helyezi gyermekeinek minden gondját-baját. Bízzunk az anyaszentegyház imádságának erejében: az
Úr nem marad érzéketlen. Mindig meg
tud lepni minket, amikor nem is várjuk.
Az anyaszentegyház ezt tudja!
Ezeket szerettem volna ma elmondani nektek. Lássuk meg az egyházban a jó
anyát, aki megmutatja az utat, amelyen
járnunk kell, aki mindig türelmes, irgalmas és megértő, és oda tud helyezni
minket Isten kezébe.
(Diós István fordítása)

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 78.000 Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
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.
November 23-án és december 7-én 8.30-tól nyílt napot tart az esztergomi
Temesvári Pelbárt ferences gimnázium és kollégium. Olyan fiúk érdeklődését
várják, akik kellőképpen vagányak, szívesen élnének közösségben, jó kiállású férfiak
kívánnak lenni, és akarják Isten teljesebb megismerését.

A HÁZAS ESTÉK sorozat következő előadása:
Mindennek van határa!?
Miért és hogyan szabjunk határokat gyermekeinknek? Önmagunkat meghaladni,
Münchausen után szabadon. Tényleg szabadon? De hogyan fogjuk be a szelet a
vitorlánkba? Szálljatok be hajónkba, és legyetek részesei kalandunknak a
gyereknevelés viszontagságos tengerén. Mert hajózni szükséges. Új földrészeket
felfedezni pedig nagyszerű és csodálatos feladat.
Az előadások nem egymásra épülnek, hanem külön témaköröket dolgoznak fel, így
azokat is várjuk, akik csak egy-egy alkalomra tudnak eljönni! Az utolsó időpontunk:
december 11. lesz.
Időpont és helyszín: November 27-én, szerda este 20 órakor a Margit körúti
plébánia II. emeleti termében.
Szeretettel várunk mindenkit!

JÁTÉKBARLANG
25 és 45 év közöttieknek
Vidám, teaházzal egybekötött társasjátékest, ahol önfeledten kikapcsolódhatsz, és
barátságokra is szert tehetsz.
Időpont: november 23. szombat, du. 4 órától este 8 óráig
Helyszín: II. ker. Margit krt. 23., II. emeleti hittantermek
Sütit hozz, a teát mi adjuk!

Templomunk programjai (2013. november 17. – 2013. december 1.):

November 19., kedd Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
November 21., csütörtök a Boldogságos Szűz Mária bemutatása.
November 22., péntek Szent Cecília ünnepe.
November 23., szombat Szent I. Kelemen pápa és vértanú, Szent Kolumbán apát
ünnepe.
November 24., Krisztus Király vasárnapja, ezen a napon országos gyűjtés van a Karitász és plébániánk szegényeinek a javára. A Krisztus Király napi felajánlás az
esti 6-os szentmise végén lesz.
A Krisztus Király templom a 10 órai szentmisében tartja búcsúját a Keleti
Károly utcában, melyet Varga László jezsuita atya celebrál. Mindenkit
szeretettel vár a Krisztus Király templom közössége!
November 28., 29., 30., csütörtöktől szombatig adventi lelkigyakorlatot tarunk,
melynek témái: a Jézus Szíve lelkiség, ill. Élet Jézusban. Három este a 6-os
misében Blanckenstein Miklós és Csépányi Gábor atyával. 5-től gyóntatás, 6kor szentmise, utána újból gyónási lehetőség a beszédet tartó atyánál. Nagy szeretettel várunk mindenkit az advent közös, szent elkezdésére!
November 30., szombat Szent András apostol ünnepe. Imádkozzunk András atyáért!
Délelőtt 9-től gyerek lelkinap (ének, beszélgetés, ima, kreatív foglalkozás), elsőáldozásra készülő gyerekek gyónása, 10-től családos koszorúkészítés, 11.30-kor
szentmise a koszorúk megáldásával. Jelentkezni nov. 24-ig lehet a sekrestyében
vagy az irodában az anyagköltség befizetésével, mely 1200 Ft.
December 1., Advent első vasárnapja, egyben elsővasárnap, 12-12.30-ig szentségimádást tartunk. A roráte-misék (dec. 2-től dec. 23-ig) hétköznap és
szombaton is reggel 6 órakor fognak kezdődni.
Novemberben és decemberben minden nap reggel ½ 8-kor szentmisét mutatunk be
kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék és adják le a
lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeket a szentmiséket felajánlják.
November 22-én este és 23-án az atyák lelkigyakorlata miatt nem lesz gyóntatás.
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

