„Bocsáss meg társadnak,
ha vét ellened,
akkor Te is, amikor könyörögsz, elnyered
bűneid bocsánatát ”
(Sir, 28,2)

XVI. évfolyam 1. szám

Advent 1. vasárnap

2014. november 30.

Ferenc pápa: a krisztusi megváltás ingyenes
November 21-én, pénteken reggel, Szűz Mária bemutatásának emléknapján a
Szentatya a templom megtisztításának napi evangéliumáról elmélkedett a Szent
Márta-házban bemutatott szentmisén.
Jézus kiűzte a kereskedőket a templomból, mert rablóbarlanggá tették atyjának a házát. „Jézus tette a megtisztítás
gesztusa, hiszen a templomot és azzal
együtt Isten népét is megszentségtelenítették. Ez súlyos bűn és botrány” – magyarázta a pápa.
„Az egyszerű nép ellenben jó volt, járt
templomba, és nem figyelt ezekre a dolgokra, Istent kereste, imádkozott… Valahol pedig be kellett váltani a pénzét az
áldozatokhoz. Isten népe nem ezekért az
emberekért járt oda, akik ott kereskedtek, hanem az Istenért járt a templomba.
Mégis volt korrupció, mely megbotránkoztatta az embereket”.
A pápa felidézte Hanna, az alázatos
asszony, Sámuel anyja bibliai történetét,

aki a templomba ment, hogy kegyelmet
esdjen fia számára.: „Ugyanis csöndben
imádkozott, csak ajkai mozogtak, miközben a pap és a két fia korruptak voltak, kihasználták a zarándokokat, és
megbotránkoztatták a népet. Azt gondolom, hogy mi a templomban nem annyira a papi magatartásunkkal, hanem a
gondolkodásmódunkkal okozunk botrányt, ez pedig a kereskedés és a nagyvilágiasság botránya… Templomba lépve
sokszor látjuk a keresztség, az áldások, a
szentmiseszándék árjegyzékét. Ez megbotránkoztatja az embereket” – szögezte
le Ferenc pápa.
„Éppen csak felszenteltek, amikor egyszer egy egyetemista csoporttal egy
templomban voltam, ahol házasodni

szeretett volna egy fiatal pár, mégpedig
nászmise keretében. A plébánia adminisztrátora azonban elutasította őket,
hogy nem lehet. De miért nem lehet
nászmisével együtt? Hiszen a Zsinat
ajánlja, hogy mindig mise keretében
legyen az esküvő. Mert húsz percnél
hosszabb nem lehet a szertartás. De hát
miért? Mert egymás után vannak esküvők. De mi nászmisét szeretnénk! Akkor
fizessetek kettőt! És hogy nászmisés
esküvőjük legyen, duplán fizettek. Ez a
megbotránkoztatás bűne” – mondta a
pápa.
Hozzátette: „Jól tudjuk, mit mondott
Jézus a botrányokozóknak: Jobb, ha a
tengerbe vetik magukat. Amikor azok,
akik a templomban dolgoznak – papok,
világiak vagy asszisztensek – kalmárkodásba fognak, botrányt okoznak. Mi
pedig felelősek vagyunk értük. És a
világi hívek? Mert ha én ez a saját plébániámon látom, akkor bátran a plébános szemébe mondom. Hiszen az embereknek szenvedést okoz a botrány. Milyen érdekes, Isten népe megbocsátja a
papjainak a bűnét a gyarlóságuk miatt,
amikor elbotlanak; meg tudnak bocsátani. De két dolgot nem tud megbocsátani
Isten népe: ha a pap túlságosan ragasz-

kodik a pénzhez, és ha sanyargatja a
népet. Ezt nem tudja megbocsátani. És
botrány, amikor a templom, Isten háza a
kalmárkodás háza lesz, mint az említett
házasságkötés esetében, amikor bérbe
adták a templomot”.
„Jézus nem dühödött fel, mert a harag
Istené; őt az Isten háza iránti buzgóság
tölti el, hiszen nem lehet egyszerre két
úrnak szolgálni: vagy az élő Istent imádom, vagy a pénzt”. De miért is foglalkozik Jézus annyit a pénzzel? Mert a
megváltás ingyenes, Isten ingyenes kegyelmét ő maga hozza el nekünk. Amikor azonban az Egyház kalmárszelleművé válik, akkor az üdvösség
már nem ingyenes ajándék. Jézus éppen
emiatt ragad ostort, hogy ezzel a szertartással tisztítsa meg a templomot.
Ma az Egyház Szűz Mária templomi
bemutatására emlékezik. A Szűzanya
tanítson bennünket, plébánosokat és
mindenkit, aki lelkipásztori felelősséget
hordoz, hogy tartsuk tisztán a templomot, fogadjuk örömmel az oda érkezőket, mintha közülük mindenki a Szűzanya lenne” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa a péntek reggel tartott szentmisén.
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 51.520,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Ifjúsági imaest a Margit krt.-i templomban. „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok
tudtul nektek!" (Lk 2,10). December 5-én pénteken a Boanergész és Sámuel közösségek zenés, adventi imaestet tartanak! Időpont: kb. 20:15 - 21:15 (a fél nyolcas mise
után) Helyszín: Margit krt.-i templom Az imaest alatt gyónási lehetőség is lesz!
Várunk!

Templomtakarítás! December 13-án, szombaton délelőtt 9-től kb. 12-ig templomtakarítás lesz. Sajnos ez a szombat munkanap lesz, de kérjük, hogy aki csak teheti,
jöjjön! A padokat, szobrokat, keresztúti képeket, oltárt stb. szeretnénk megtisztítani,
hogy méltón várjuk Urunk eljövetelét. Jelentkezni a sekrestyében elhelyezett papíron lehet. Előre is köszönjük a kedves hívek segítségét!
A múlt vasárnapi Karitász-gyűjtés alkalmával 751.280.- Forint gyűlt össze. Köszönjük a testvérek nagylelkű támogatását.
Adventi lelkigyakorlatot tartunk december 13-14-15-én, szombat, vasárnap és
hétfőn 18.00 órai szentmise keretében. Az elmélkedéseket Fejes Antal pasaréti házfőnök atya vezeti. Mindenkit nagy szeretettel várunk a közös készületre!
A jövő évre már lehet az irodában a szentmisékre imaszándékot feliratni.
Kérjük, hogy elhunyt hozzátartozókért csak hétköznap mondassunk szentmisét,
minden más szándékra (betegek gyógyulásáért, családok békéjéért, gyermekáldásért, házaspárokért, jegyesekért, bérmálkozásra, elsőáldozásra készülőkért,
hálaadásul stb) főünnepeken és vasárnap.
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik már befizették az idei egyházi hozzájárulásukat. Azonban az egyházi adó befizetések elmaradást mutatnak a tavalyi év hasonló időszakához képest. Kérjük, aki teheti, rendezze az idei évi egyházi hozzájárulását! Köszönjük szépen a testvérek áldozatos támogatását.
Az OTP-ben vezetett bankszámlaszám mellett használható az Erste Banknál megnyitott számlánk is. Száma: 11600006-00000000-67842472.

Advent első vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!
Rónay György

Templomunk programjai (2014. november 30. – 2014. december 14.):
December 1-től karácsonyig a roráte-misék hétköznap és szombaton is reggel 6
órakor kezdődnek.
December 3., szerda Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe.
December 5. elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise. Ezen a
napon 20.15-től ifjúsági imaest lesz templomunkban. Részletek belső oldalon.
Ezen a napon du. 4 órától a Szociális Testvérek Társasága és a Ferences Rendtartomány szervezésében, a Holokauszt Emlékév keretében minikonferenciát tartunk
"Szerzetesek helytállása a vészkorszakban" címmel a Tamás Alajos Közösségi
Ház nagytermében. A rövid előadások bemutatják a rendtagok II. világháború során folytatott embermentő tevékenységét. A konferencia végén 18 órakor szentmisét mutat be templomunkban Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Boldog Salkaházi Sára tiszteletére, valamint a hét ferences vértanú
boldoggá avatásáért. Részletes program a hirdetőtáblákon található. A rendezvényre és a szentmisére mindenkit szeretettel várunk.
December 6., szombat Szent Miklós püspök ünnepe, Miklós atya névnapja. Kérjük
számára a Jóisten áldását!
December 7-én, Advent 2. vasárnapján az Etalon Kiadó kedvezményes könyvvásárt tart plébániánkon. Mindenkit szeretettel várunk.
December 8., hétfő a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, főünnep.
December 13., szombat Szent Lúcia szűz és vértanú ünnepe. 9 órától közös templomtakarítást szervezünk. Kérjük a közösségek és a segíteni vágyó testvérek jelentkezését a sekrestyében, vagy a hittanok@gmail.com címen. Lásd belső oldalon is.
December 13-14-15-én Adventi lelkigyakorlatot tartunk. Részletek a belső oldalon.
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.
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

