„Mind boldog az,
aki féli az Urat,
s az ő útjain jár!”
(Zs 127)
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Ferenc pápa: Ma is vannak pogány keresztények
„Vannak keresztények, akik előrehaladnak a hitben, és vannak keresztények, akik
Krisztus keresztjének ellenségeiként viselkednek” – aktualizálta a pápa Szent Pál
egykori figyelmeztetését november 7-én a vatikáni Szent Márta-házban tartott
reggeli szentmise homíliájában.
Ferenc pápa a napi szentleckének,
Szent Pál efezusi levelének üzenetéről
elmélkedve elmondta: „Mindkét csoport
az egyházban volt, együtt mentek szentmisére vasárnaponként, dicsérték az Urat, kereszténynek nevezték magukat.”
Ezután a két csoport közötti különbséget
mutatta be a Szentatya.
„A második csoport úgy viselkedett,
mint Krisztus keresztjének ellensége!
Krisztus keresztjének keresztény ellenségei! Ezek e világi keresztények, névleges keresztények. A nevük keresztény,
de az életük pogány” – mutatott rá a pápa. „Másképpen szólva – tette hozzá a
Szentatya – pogányok a kereszténység
két ecsetvonásával, így bár kereszténynek tűnnek, valójában pogányok. Ma is
sokan vannak! Nekünk is figyelmesnek
kell lennünk, hogy ne csússzunk a po-

gány keresztények, a színleg keresztények útjára. A középszerűséghez, a középszerű kereszténységhez alkalmazkodás kísértése az ő pusztulásuk, mert a
szív kihűl, langyossá válik. És az Úr a
langyosoknak kemény szót mond: »Mert
langyos vagy, kiköplek.« Nagyon erős
ez a szó! Mert Krisztus keresztjének ellenségei. Fölveszik a nevet, de nem követik a keresztény élet elvárásait.”
„Pál apostol beszél a keresztények
hovatartozásáról, hazájáról” – folytatta a
pápa. „A mi hazánk a mennyben van. A
pogány keresztényeké a földön. Ők a világ polgárai, nem pedig a mennyországé.
E világ polgárai! A vezetéknevük a világi! Őrizkedjetek tőlük!” – intett a pápa, majd magának is feltette a kérdést:
„Van valami közöm ezekhez? Van bennem valami a világias magatartásból?

Valami a pogányságból? Szeretek dicsekedni? Örömöt találok a pénzben? Dölyfös, gőgös vagyok? Hol vannak a gyökereim? A mennyben, vagy a földön?” „A
mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk az Üdvözítőnket, Urunk Jézus Krisztust. És ők? Az ő végső sorsuk a pusztulás lesz! Rosszul végzik ezek a színleg
keresztények… De figyeljünk csak a
végére: hova visz bennünket ez a haza,
ami a szívünkben van? Az e világi a
romlásba, Krisztus keresztjének a hazája
pedig a vele való találkozásra” – figyelmeztetett az egyházfő.
Ferenc pápa végül „a szívben rejlő
jelekre” utalt, melyek „megmutatják,
hogy az ember a világiasság felé csúszik: Ha te szereted és elfogadod a
pénzt, a hiábavalóságot és a gőgöt, rossz
útra lépsz. Ha ellenben törekszel az Istent szeretni és másokat szolgálni, ha
szelíd vagy és alázatos, ha mások szolgája vagy, akkor jó úton jársz. Ha a te
személyi igazolványod jó, akkor az a
mennyé. A másik éppen ezzel ellentétes.
Olyan hovatartozás, mely a rossz felé
visz téged. Jézus emiatt kérte annyira az
Atyját, hogy mentse meg a tanítványait e

világ szellemétől, attól a világiasságtól,
mely a pusztulásba visz.”
A pápa röviden érintette még a hűtlen
intézőről szóló napi evangéliumi történetet. „Hogyan juthatott ez az intéző
egészen odáig, hogy becsapja és meglopja az urát? Talán egyik napról a másikra? Nem! Apránként, lassanként. Egyik nap borravaló itt, másik nap kenőpénz ott, míg végül lassan-lassan elérkezik a korrupcióhoz. Ez az e világi útja
Krisztus keresztje ellenségeinek, ami aztán a korrupcióhoz vezet. Aminek a vége
az, amit ez az ember tett: nyíltan lopott.”
A Szentatya végül visszatért Pál szavaihoz, aki azt kéri, tartsunk ki az Úrban, anélkül hogy meggyengülne a
szívünk, és a semmiben, a romlásban
végeznénk. „Kérjük ezt a szép kegyelmet, hogy kitartsunk az Úrban. Hiszen
miénk a teljes üdvösség, odaát pedig a
színeváltozás, a dicsőségbe átváltozás.
Legyünk állhatatosak az Úrban, Krisztus
keresztje példája nyomán, ami alázat,
szegénység, szelídség, mások szolgálata,
imádás, könyörgés” – zárta péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az
igényeket az irodában – személyesen vagy telefonon – lehet jelezni.
A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait. Az elmúlt két
hétben a perselyben összesen 57.140,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A Krisztus Király templom búcsúja a 10 órai szentmisében lesz. Mindenkit
szeretettel vár a Krisztus Király templom közössége!
A Szt. Ferenc Antióchia közösség november 28-30. között tartja az őszi Antióchia
Hétvége c. programját, amelyre szeretettel várja a 16-24 év közötti fiatalokat. Ha
kíváncsi vagy, hogy mi az Antióchia, és szeretnél egy kicsit másképp átélni egy lelki
hétvégét, gyere közénk! Hívj, vagy írj: Szabó Rita, atirasz@yahoo.com, 30/2010845,
Sztakovics János, sztakovicsj@gmail.com, 30/4822525. További információk:
www.sztferenc.mustarfa.hu

Moldvai táncház lesz november 22-én, szombaton 19.00 – 23.30-ig a Fekete Sas
utca 5.-ben. A belépés ingyenes! Adományokat örömmel és szívesen fogadunk!
Szeretettel várunk mindenkit!
Játékbarlangot, vagyis társasjáték-délutánt szervez a plébánia ifjúsági csoportja
november 29-án, szombaton 16-20 óráig, a Margit krt.-i plébánia 2. emeleti
termeiben. Sütit hozzatok, a teát mi adjuk! Gyertek!

ORSZÁGÚTI ORGONAESTEK
November 16-án, vasárnap du. 16.30-kor Pálúr János orgonaművész,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgonatanára,
a Budapest Fasori Evangélikus Gyülekezet orgonistája lép fel templomunkban.
A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
December 13-án, szombaton délelőtt 9-12 óráig templomtakarítást tartunk.
Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, vegyen részt az Isten házának
megtisztításában, hogy méltón várhassuk Urunk eljövetelét! Jelentkezni a
sekrestyében elhelyezett papíron lehet. Előre is köszönjük a segítséget!
November 26-án, szerdán este 19:30-kor kezdődik a Házas esték sorozatunk
utolsó alkalma „Egészséges internethasználat a családban” címmel. Előadó:
Smohai Máté. Helyszín: Alverna terem (II. em.) Az előadás után lehetőség van
beszélgetésre az előadóval. Mindenkit szeretettel várunk!

A reggeli dicséret himnusza a zsolozsmában Krisztus Király ünnepén
A Fölséges képmása vagy,
Fényből való Fény, Istenünk,
dicsőség, Megváltónk, neked,
áldás, királyi hódolat!

A zsarnoktól rég elnyomott
és kárhozatra szánt sereg
jármát levetve általad,
immár a mennyre tart igényt.

Szálló idők központja, te,
örök reményünk vagy nekünk,
minden lélekre van jogod,
s mi néked önként hódolunk.

Pap, mester és törvényhozó,
ruhádon vérrel írt írás:
„Királyoknak Királya ő,
uralkodók közt legnagyobb!”

A tiszta Szűz virága vagy,
és minden nemzedék feje,
a hegyről gördült sziklakő:
betöltesz roppant földeket.

Atyának, Léleknek veled,
örök dicsőség, Krisztusunk,
ki megváltottál véreden
és országodba felvezetsz. Ámen.

Templomunk programjai (2014. november 16. – 2014. november 30.):
November 16-án, vasárnap 16.30-kor egyházzenei hangverseny lesz templomunkban. Részletek a belső oldalon.
November 19., szerda, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
November 21-én, pénteken, a Boldogságos Szűz Mária bemutatása ünnepén egész
napos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végétől a 18 órai szentmise kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, a
középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
November 22., szombat, Szent Cecília ünnepe. Horváth Melinda és kamarapartnerei Saint-Seans és Bach műveket adnak elő 16 órakor a templomban.
Mindenkit szeretettel várunk!
November 23., Krisztus Király vasárnapja, ezen a napon a perselyadományokat a
Karitász és plébániánk szegényeinek a javára gyűjtjük. A Krisztus Király napi
felajánlás az esti 6-os szentmise végén lesz.
November 29-én, szombaton közös családi adventi koszorú kötés lesz a
hitoktatókkal és Kamill testvérrel a plébánián. 9-10 óráig énektanulás, lelki
program; 10 órától együtt készítjük el adventi koszorúinkat, majd 12 órakor
áldjuk meg az elkészült koszorúkat. Jelentkezni és az 1200.- Ft
alapanyagköltséget befizetni a plébánia irodában vagy a sekrestyében lehet nov.
23-ig.
November 30., vasárnap, Szent András apostol ünnepe. Advent első vasárnapja.
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 roráte-misék (dec. 1-től dec. 23-ig) hétköznap és szombaton is reggel 6 órakor
fognak kezdődni.
A porta munkarendje módosult: hétköznap 8-20.30-ig, szombaton és vasárnap 813 óráig és 15.30-20.30-ig tart a portaszolgálat.
Templomunk tanévi működési rendje (szeptember 1-től):
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1130 1230; 1800 és 1930.
Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;
Vas.: 800-1300 és 1730-2000.
Iroda:
H: 830-1100 és 1700-1900; K, Cs, P: 830-1100; Sz: de. zárva, du. 1600-1800.
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás 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

