„Mert tudja az Úr
az igazak útját;
a gonoszok útja pedig
elvész.”
(Zsolt 1,6)

XV. évfolyam 1. szám

Advent 1. vasárnapja

2013. december 1.

Ferenc pápa katekézise: Mária, az egyház előképe
Kedves Testvéreim!
Folytatva az egyházról szóló katekézist,
ma Máriára mint az egyház képére és
modelljére szeretnék tekinteni. A II.
Vatikáni Zsinat kifejezését idézve teszem ezt. A Lumen Gentium konstitúció
azt mondja (63.): „Az Istenszülő a hit, a
szeretet és a Krisztussal való tökéletes
egység rendjében az egyház előképe,
miként már Szent Ambrus tanította.”
1. Kezdjük az első állítással: Mária a hit
modellje. Milyen értelemben modell
Mária az egyház számára? Gondoljuk
meg, ki volt Szűz Mária: egy zsidó leány, aki teljes szívével várta népe megváltását. De Izrael fiatal leánya szívében
ott élt egy titok, amit még nem ismert:
Isten szeretetének tervében arra volt rendelve, hogy a Megváltó anyja legyen.
Az angyali üdvözletkor Isten hírnöke
„kegyelemmel teljes”-nek nevezi, és feltárja előtte ezt a tervet. Mária „igen”-nel
válaszol, és ettől a pillanattól Mária hite

új megvilágosítást nyer: Jézusra, Isten
Fiára koncentrál, aki belőle öltött testet,
s akiben beteljesednek az üdvtörténet
összes ígéretei. Mária hite Izrael hitének
beteljesedése, őbenne sűrűsödik össze a
megváltást váró nép egész vándorlása és
útja. Mária ebben az értelemben az egyház hitének modellje, melynek középpontja Krisztus, Isten végtelen szeretetének megtestesülése.
Hogyan élte meg Mária ezt a hitet?
Minden édesanya ezernyi teendője és
mindennapos gondjai egyszerűségében,
az élelemről és a ruházatról való gondoskodásban, a háztartás gondjaiban. A
Szűzanyának éppen ez a mindennapos
élete volt az a terület, ahol kibontakozott
egy páratlan és mélységes dialógus Isten
és közte, a Fia és közte. Máriának a már
kezdetben tökéletes „igen”-je növekedett
egészen a kereszt órájáig. A kereszt alatt
anyasága kitárult és mindegyikünket átölelte, mindannyiunk életét, hogy oda

vezessen minket Fiához. Mária mindig
az emberré lett Isten misztériumába elmerülten élt mint első és tökéletes tanítvány, aki szívében mindent a Szentlélek
világosságában elmélkedett át, hogy
megértse és valóra váltsa Isten egész
akaratát.
Feltehetjük magunknak a kérdéseket:
engedjük-e, hogy Máriának mint
anyánknak a hite megvilágosítson minket? Vagy távolinak, tőlünk nagyon különbözőnek gondoljuk őt? A nehézségek, a próbatételek, a sötétség óráiban
úgy tekintünk-e rá, mint az Istenbe vetett
bizalom modelljére, aki mindig és csak
jót akar nekünk? Gondoljunk erre! Talán
segíteni fog újra megtalálni Máriát, mint
az egyház modelljét és előképét a hitben,
amelyben élt!
2. Térjünk rá a második állításra: Mária
a szeretet modellje. Hogyan élő példaképe Mária a szeretetnek az egyház
számára? Gondoljunk a rokonával,
Erzsébettel kapcsolatban megmutatkozó
szolgálatkészségére. Amikor meglátogatta Erzsébetet, Szűz Mária nemcsak
anyagi segítséget vitt neki, hanem Jézust
hordozta, aki a szíve alatt már ott élt.
Amikor Jézust vitte abba az otthonba, az
az örömöt, a teljes örömöt jelentette.
Erzsébetet és Zakariást boldoggá tette
gyermekük jövetele – ami az ő életkorukban már lehetetlennek tűnt –, de a
teljes örömöt a fiatal Mária hozza nekik,
amely Jézusból és a Szentlélekből fakad,
és az ingyenes szeretetben, az örömök és
gondok megosztásában, a segítségnyújtásban, a megértésben fejeződik ki.
A Szűzanya nekünk is, mindannyiunknak el akarja hozni a nagy ajándékot,
Jézust, és vele együtt hozza szeretetét,
békéjét és örömét. Az egyház ezért

olyan, mint Mária: nem vállalkozás, nem
humanitárius ügynökség, nem ONG
[Nem Kormányzati Szerv]; az egyház
arra küldetett, hogy mindenkinek elvigye Krisztust és az ő evangéliumát.
Nem önmagát hordozza: akár kicsi, akár
nagy, akár erős, akár gyenge, az egyház
Jézust hordozza, és olyannak kell lennie,
mint Mária, amikor meglátogatta
Erzsébetet. Mit vitt neki Mária? Jézust.
Az egyház Jézust hordozza, ez az egyház középpontja: Jézust hordozni! Ha
feltételeznénk, hogy egyszer megtörténik, hogy az egyház nem hordozza
Jézust, az az egyház halott volna! Az
egyháznak hordoznia kell Jézus szolgáló
szeretetét, Jézus felemelő szeretetét,
Jézus szolgáló szeretetét.
Szóltunk Máriáról és Jézusról. És mi?
Mi, akik az egyház vagyunk?
Milyen az a szeretet, amelyet a többiekhez viszünk? Jézus gondokat megosztó,
megbocsátó, társul szegődő szeretete?
Vagy felhígított szeretet, mely már csak
olyan, mint a víznek tűnő bor? Erős szeretet-e, vagy annyira gyenge, hogy szimpátiához igazodik, viszonzást vár,
érdekből fakad?
Tetszik-e Jézusnak az érdekből fakadó
szeretet? – Nem, nem tetszik, mert a
szeretetnek ingyenesnek kell lennie,
mint az övé. Milyenek a kapcsolataink a
plébániánkon, a közösségeinkben? Testvérnek tekintjük egymást? Vagy ítélkezünk, rosszat mondunk egymásról,
mindegyikünk csak a saját „kertecskéjét” ápolja, vagy törődünk egymással?
Ezek a szeretet kérdései!
3. És röviden az utolsó állítás: Mária a
Krisztussal való egység modellje. A
Szent Szűz népe asszonyainak életét
élte: Mária imádkozott, dolgozott, járt a

zsinagógába… De minden cselekedetét
mindig Jézussal tökéletes egységben
tette. Ez az egység a Kálvárián érte el
csúcspontját: ott Mária egyesül Fiával a
szív vértanúságában, és az élet felajánlásában az Atyának az emberiség üdvösségéért. A Szűzanya magáévá tette a Fiú
fájdalmát, és vele együtt elfogadta az
Atya akaratát, azzal az engedelmességgel, amely gyümölcsöt terem, mely meghozza a rossz és a halál feletti igazi
győzelmet.
Nagyon szép az, amire Mária tanít: legyünk mindig egyek Jézussal. Feltehet-

jük a kérdést: vajon csak akkor jut
eszünkbe Jézus, amikor valami nem
megy és szükségünk van rá, vagy állandó kapcsolatban vagyunk vele, mély
barátságban akkor is, amikor arról van
szó, hogy kövessük őt a keresztúton?
Kérjük az Úrtól, ajándékozza nekünk
kegyelmét, erejét, hogy a saját életünkben és minden egyházi közösség életében tükröződjék Máriának, az egyház
anyjának a modellje. Ámen.
(Diós István fordítása)

A múlt vasárnapi Karitász gyűjtés alkalmával 666.000 Forint gyűlt össze. Ennek az
összegnek 60 %-át a központi karitásznak továbbítottuk, a többit plébániánk
szegényei javára fordítjuk. Köszönjük a testvérek nagylelkű támogatását.
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.
Hétfőtől péntekig reggel 7-kor közös zsolozsmát imádkoznak a ferences testvérek a
templomban, minden hívőt szeretettel várnak.
“Jöjj el Urunk Jézus!” – adventi ifjúsági imaest és dicsőítés:
Szeretettel várunk minden fiatalt adventi ifjúsági imaestünkre december 7-én,
szombaton este a 6 órás szentmise után! A szentségimádással egybekötött áhítaton
a zenei szolgálatban a Boanergész együttes is részt vesz. Készüljünk ezen az estén
együtt az Úr Jézus születésének ünnepére! Az imaest 19:15-től kb. 21:15-ig tart.
A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az
első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú
hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja
azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen
éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen
vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
Pilinszky János

Templomunk programjai ( 2013. december 1. – 2013. december 14.):
December 1-én, advent első vasárnapján, egyben elsővasárnapon 12 – ½ 1-ig
szentségimádást tartunk.
December 3., kedd, Xavéri Szent Ferenc ünnepe.
December 6., elsőpéntek, Szent Miklós püspök ünnepe, de. 10 órakor és este ½ 8kor is van szentmise. Miklós atya neve napja, kérjük számára a Jóisten áldását!
December 7., szombat, Szent Ambrus püspök és egyháztanító ünnepe.
December 9., hétfő, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe.
December 13., péntek, Szent Lúcia szűz és vértanú ünnepe.
December 14., szombat, Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító ünnepe.
December 15., vasárnap, Valér testvér neve napja. Kérjük számára a Jóisten áldását!
Örömmel hirdetjük, hogy Komáromi Jób testvér diakónus-szentelése december 7én, szombaton 18 órakor lesz Pasaréten. Mindenkit szeretettel várunk!
Pasaréten, a Kájoni János Közösségi Házban december 2-án, hétfőn 19.30-kor
Gorove László előadása hallható, címe: A homeopátia orvosi és keresztény
szemmel. Mindenkit szeretettel várunk!
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak. Ennek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hét folyamán a perselyben összesen 60.000.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A roráte-misék (dec. 2-től dec. 23-ig) hétköznap és szombaton is reggel 6 órakor
fognak kezdődni.
A mai naptól advent 3. vasárnapjáig tartós élelmiszert gyűjtünk plébániánk
szegény családjai számára. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a portán adják le
adományaikat. A rászorulók nevében köszönjük!
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

Adventi készület 2013.
„Csak akkor válik jobbá a világ, ha a kiselejtezés kultúráját felváltja a találkozás és a befogadás
kultúrája.” Ebben a szent időben Ferenc pápa elmélkedései segítenek bennünket a Krisztusi
találkozásokra, és Krisztus befogadására.
Olvass!
ADVE
NT
1.

Iz 2,1-5; Zs
121; Róm
13,11-14; Mt
24,37-44

Elmélkedj!

Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére

12.02.
hétfő

Szeretném, ha elgondolkodnátok: hogyan lehetek szabad az
Iz 4,2-6; Zs
ideiglenesség kultúrájától? Meg kell tanulnunk, hogy belső cellánk
121; Mt 8,5-11
ajtaját bezárjuk – belülről!
A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely
12.03.
arra hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a
Iz 11,1-10; Zs megoszlásokon és szembenállásokon. Mindegyikünknek fel kellene
kedd
Xavéri
71; Lk 10,21- tennie magának a kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen,
24
hogy az életem és hívő tanúságtételem az egységről és a közösségről
Szt.
szóljon? Az evangéliumot, a megbékélés és a szeretet szavait viszem-e
Ferenc
abba a környezetbe, amelyben élek?
Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy
Iz 25,6-10a; Zs kilépjünk zárkózottságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot.
12.04.sz
22; Mt 15,29- Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik; igehirdetésünknek
erda
37
nincs lelke, ha a Szentlélek nem élteti. Legyünk imádkozó férfiak és
nők, akik bátran tanúskodnak az evangélium mellett! Így legyünk az
Istennel való egység és közösség eszközei a mai világban.
Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk
gyengeségeinket, bűneinket, bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben
meg is újítjuk a keresztség szentségét ezzel a bűnbocsánattal és ez
12.05.
Iz 26,1-6; Zs
nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával
csütörtö 117; Mt
megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy
k
7,21.24-27
kínzókamrában történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. A
gyónás a megkereszteltek számára van! Azért, hogy tisztán tartsuk
keresztény méltóságunk fehér viseletét. Az Úr soha sem fárad bele,
hogy megbocsásson: soha! Mi vagyunk azok, akik belefáradunk, hogy
Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót
tesz, mert alázatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot
12.06.
anélkül, hogy bármit is eltitkolnátok, szépítés nélkül, mert Jézussal
péntek Iz 29,17-24; Zs
beszéltek a gyóntató személyében, és Jézus tudja az igazságot. Csak ő
Szt.
26; Mt 9,27-3
az, aki mindig megbocsát. És az Úr csak azt akarja, hogy mondj el a
Miklós
gyóntatónak mindent, amit ő már úgyis tud. Áttetszőség! Legyetek
mindig áttetszőek a gyóntatóban jelenlevő Jézus előtt.
12.07.
Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a
szomba
népnek, amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs
Iz
30,18-21.23t
jövője, mert nincs emlékezete és nincs ígérete! Milyen gyakori, hogy
26; Zs 146; Mt mellőzik őket!
Szt.
Ambrus 9,35 - 10,1.6-8 Ma a „használd és dobd el” kultúrája uralkodik. Ami tehát már nem
püspök
kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek azok gyerekek, peremre
szorultak és öregek, amint az álcázva gyakorolt eutanáziával történik.
ADVE
NT
2.

Iz 11,1-10; Zs
71; Róm 15,4- Tele lesz a föld az Úr ismeretével
9; Mt 3,1-12

Cselekedj!
Elkészítjük adventi
koszorúnkat, méltó
helyre tesszük,
imádkozunk.
Elkészítem az adventi
tennivalók listáját,
időbeosztásomat.

Rendet teszek a
környezetemben.

A bűnbánat nem
érzés, hanem
döntés. Kitűzöm a
szentgyónásom
időpontját.

Törekszem
Istenem
jelenlétében
maradni.

Észreveszem a
környezetemben a
rászorulókat,
igyekszem segíteni.

Van mellőzött idős a
családomban?
Enyhítek
elhagyatottságán.
Imádkozom a
plébániaközösségéért,
akikkel együtt
készülünk a
karácsonyra.

12.09.
hétfő
Szűz
Mária
Szeplőtele
n
fogantatás
a

12.10.
kedd

12.11.
szerda

Ter 3,9-15.20;
Zs 97; Ef 1,36.11-12; Lk
1,26-38

Iz 40,1-11; Zs
95; Mt 18,1214

Iz 40,25-31; Zs
102; Mt 11,2830

12.12.
Iz 41,13-20; Zs
csütörtö
144,1-13; Mt
k
11,11-15

12.13.
péntek
Szent
Lúcia
szűz és
vértanú

Iz 48,17-19; Zs
1; Mt 11,16-19

12.14.
szomba
Sir 48,1-4.9-11;
t
Zs 79; Mt
Keresztes
17,10-13
Szt.
János

Gondoljunk Máriára, aki „a szívében őrizte mindezeket az igéket, és
el-elgondolkodott rajtuk” (Lk 2,19.51). A Szentlélek hatására történik
és erősödik az ige és a hit igazságainak befogadása, hogy életté
váljanak. E tekintetben is tanulnunk kell Máriától, el kell tanulnunk
tőle igenjét, feltétlen készségét, amellyel befogadta életébe Isten Fiát,
aki fogantatása pillanatában átformálta az életét. A Szentlélek által
vesz lakást bennünk az Atya és a Fiú: neki köszönhetően élünk
Istenben és Istenből. De valóban Isten éltet bennünket? Mi
mindennek adok elsőbbséget vele szemben?
Minden alkalommal, amikor szívünkben elítéljük testvérünket, sőt,
ami még rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos
keresztényekké válunk.
Nincsenek ártatlan pletykák. A nyelvünk, ahogyan Jakab apostol
mondta, arra szolgál, hogy dicsőítsük Istent, de amikor arra
használjuk, hogy rosszat mondjunk fivérünkről vagy nővérünkről,
akkor megöljük Istent, megöljük Isten képmását testvérünkben.
A szentségek kifejezik és megvalósítják a köztünk lévő hatékony és
mély közösséget, mert bennük az Üdvözítő Krisztussal, és őbenne
hitbeli testvéreinkkel találkozunk. A szentségek nem tünemények,
nem rítusok, hanem Krisztus ereje; Jézus Krisztus van jelen a
szentségekben. Amikor az eucharisztiát ünnepeljük, az élő Jézus az,
aki egyesít minket, aki közösséggé tesz bennünket, és ő késztet arra,
hogy imádjuk az Atyát. Ugyanis a keresztség, a bérmálás és az
eucharisztia által mindegyikünk beletestesül Krisztusba és eggyé válik
a hívők egész közösségével. Éppen ezért egyrészt az egyház hozza
létre a szentségeket, másrészt a szentségek hozzák létre az egyházat,
építik azzal, hogy új gyermekeket hoznak a világra, Isten szent népéhez kapcsolják őket és megerősítik hozzátartozásukat.
A karizmák különleges kegyelmek, amelyeket egyesek kapnak azért,
hogy sokaknak szolgáljanak velük. Képességek, sugallatok, belső
indítások, amelyek meghatározott személyek lelkiismeretében és
tapasztalatában rejtőznek, és arra vannak rendelve, hogy a közösség
szolgálatára bocsássák azokat. Pontosabban ezek a lelki ajándékok az
egyház életszentségének és küldetésének szolgálatára vannak rendelve.
Valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy tiszteljük a karizmákat
magunkban is, másokban is, és úgy fogadjuk, mint hasznos
késztetéseket arra, hogy gyümölcsözően legyünk jelen és
tevékenykedjünk az egyházban.
A karizmák fontosak a keresztény közösség életében, de mindig csak
eszközök arra, hogy ez a közösség növekedjék a segítő és a felemelő
szeretetben, amelyet Szent Pál a karizmák fölé állít (vö. 1Kor 13,1–
13). A felemelő szeretet nélkül ugyanis a legfeltűnőbb ajándékok is
hiábavalók. Valaki gyógyít, rendkívüli képességei, nagyszerű erényei
vannak…de van-e felemelő és szolgáló szeretet a szívében? Ha van,
akkor rendben van, de ha nincs, akkor mit sem használ az egyháznak.
A felemelő szeretet nélkül az ajándékok és karizmák nem szolgálják az
egyházat, mert ahol nincs felemelő szeretet, ott az üres teret az önzés
tölti ki.
Gyakran túlságosan szárazak, közömbösek, távolságtartók vagyunk, és
a testvériesség helyett rosszkedvet, ridegséget, önzést árasztunk
magunk körül. És rosszkedvvel, ridegséggel, önzéssel nem lehet
gyarapítani az egyházat. Az egyház csak a Szentlélekből áradó
felemelő szeretetettől növekszik. Az Úr arra hív, hogy táruljunk ki a
vele való közösségre a szentségekben, a karizmákban, a szolgáló
szeretetben, hogy keresztény hivatásunkhoz méltóan tudjunk élni!

Máriával együtt
igent mondok az
életre, melyet Isten
teremt bennem.

Vigyázok a
nyelvemre.

Részt veszek egy
szentmisén.

Mi az ajándék az én
mostani
élethelyzetemben?

Ma lemondok
valamiről, hogy
növekedjék
bennem Isten
Országa.

Felkészülök a
holnapi
szentmisére.

