
 

 

„Íme, a szűz fogan,  

fiút szül,  

s nevét Emmánuelnek 

fogja hívni.” 

(Iz, 7,14) 

 
 

XVI. évfolyam 2. szám Advent 3. vasárnap 2014. december 14. 

Cantalamessa: „A béke Isten ajándéka Jézus Krisztusban” 

Raniero Cantalamessa kapucinus atya, a Pápai Ház szónoka pénteken reggel 

kilenc órakor kezdte meg első adventi szentbeszédét az Apostoli Palota 

Redemptoris Mater kápolnájában, Ferenc pápa és közvetlen munkatársai 

jelenlétében. 

Az adventi időszak karácsony előtti 
három péntekére tervezett sorozat közös 
témája a béke. „Emberek milliárdjainak 
a szívében ma a legerősebb kiáltás a 
béke szava” – magyarázta a témaválasz-
tást a kapucinus atya az első elmélkedé-
se kezdetén, melynek címe: „A béke 
Isten adománya – Jézus Krisztusban”. A 
második szentbeszéd témája: „A béke 
feladat, amiért meg kell dolgozni”, a 
harmadiké pedig: „A lélek benső békéje 
a Szentlélek gyümölcse”. 

Cantalamessa atya első beszédében 
Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 
alapvető gondolatát idézte: „A hit által 
megigazultunk és ezért békében va-
gyunk az Istennel, Jézus Krisztus által” 
(Róm 5,1-2). Ez a béke függőleges irá-

nyú, ég és föld, Isten és ember közötti 
békét hangsúlyoz, nemcsak az emberek 
és emberi közösségek közötti békét. 
Isten ugyanis nemcsak megígéri, hanem 
meg is adja ezt a vertikális békét. A 
kezdetek béke-állapota után az ember 
lázadása, az áteredő bűn megrontotta az 
eredeti békét, de az Isten meg nem szű-
nően „újratervezte” az ember megváltá-
sának a tervét, újból és újból felkínálta a 
szövetségét, előbb egyes személyek – 
Noé, Ábrahám, Jákob – által, majd egész 
Izrael révén. Próféták jelzik, hogy Isten 
új és örök szövetsége olyan békét készít, 
mely kiárad minden emberre. 

Izajás ad ennek gyönyörű konkrét 
formát: „Ők majd ekevassá kovácsolják 
kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző 

 



késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet 
ellen, és nem tanul többé hadviselést” 
(Iz 2,4). Ez a béke köszönt ránk az Új-
szövetségben a Megváltó születésével, 
hiszen már születésekor angyalok hirde-
tik: „Békesség a földön azoknak, akiket 
az Isten szeret” (Lk 2,14). Ezt a békét 
ígéri Jézus az utolsó vacsora termében: 
„Az én békémet adom nektek” (Jn 
14,27) és ezzel a békével köszön ránk 
rögtön a föltámadása után: „Shalom, 
Béke veletek!”. 

Az apostoli egyház fáradhatatlanul 
hirdeti az isteni békeígéretek beteljesü-
lését Jézus Krisztusban, hangsúlyozva, 
hogy az a Megváltó keresztje által szüle-
tett meg. Nem csak a bűnt törölte el, 
hanem valami új teremtődött, mégpedig 
a Szentlélek eljövetelével, és ez az „új” 
a kegyelem és a béke. 

Cantalamessa atya beszéde második 
részében a világ bűnét magára vevő 
Jézust úgy szemléli, mint aki önkéntesen 
minden erőszakot magára vett, hogy 
éppen ezzel a cselekedetével fékezze 
meg az erőszak árját. Nem az ember kéri 
az Istentől a kiengesztelődést, hanem az 
Isten ajánlja fel az embernek, éppen az 
emberré lett Isten Fia, Jézus Krisztus 
által, hogy fogadja el ezt a kereszten 
elszenvedett erőszak által megszerzett 
kiengesztelődést. A béke a kereszt által 
jön el, de nem ott születik, nem az a 

forrása, hanem távolabbról ered. A ke-
reszten Krisztus szétrombolta a bűn 
emelte falat az Isten és az ember között, 
hogy ezáltal a Szentháromság eredeti 
békéje szabadon elérhesse az embert. 
A kapucinus szónok a keleti liturgiát 
idézte: „Ó, boldog Háromság, béke óce-
ánja!” A béke az Isten egyik neve, Isten 
maga a béke, mint ahogy ő a szeretet és 
ő a világosság. Az egyház felhívása, 
Szent Pál levele nyomán – „Engeszte-
lődjünk ki az Istennel” (2 Kor 5,20) – 
nem a keresztség és nem is a bűnbánat 
szentségére gondol, mert ez a kiengesz-
telődés Isten békéjének egy olyan ado-
mánya, mely lassanként átváltoztatja a 
szívünket. Úgy meg kell azt tisztítani, 
mint ahogy a Sixtus-kápolna Utolsó 
ítélet freskóját megtisztították, hiszen 
sokszor hamis, torz, ítélkező Isten-képet 
hordozunk. 

Tekintsünk csak Andrej Rubljov 
Szentháromság ikonján a fejét gyengéd-
séggel meghajtó Szentlélekre, aki irgal-
mas szeretettel eltelve jön el hozzánk. 
Ugyanazt a lelkületet árasztja ránk, 
ahogy Jézus az Atyjára tekintett, és 
ahogy szólt: „Abba, Atyám”. Jézusnak 
az Atyjával megélt békéje így lesz a 
Szentlélek ajándéka számunkra – fejezte 
be első beszédét pénteken Raniero Can-
talamessa atya, a Pápai Ház szónoka. 

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 43.100,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

A roráte-misék (dec. 1-től dec. 23-ig) hétköznap és szombaton is reggel 6 órakor 
kezdődnek. A misék alatt gyóntatás is lesz. Kérjük a híveket, éljenek a lehetőséggel! 



Plébániánkon februárban elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a je-
gyesek számára. A ferences atyák, a Családok Jézusban Közösség több házaspárral 
együtt tartják a jegyesoktatást. Erről a hirdetőtáblán részletes tájékoztató olvasható. 
Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, akik 2014-ben templo-
munkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 20-ig jelent-
kezhetnek a plébánia weboldalán: www.orszagutiferencesek.hu.  
 

 

Megjelent és a portán kapható Félix atya „Fényt hagyni” című könyve. A könyv 
minden vasárnapra tartalmaz egy-egy beszédet, közéleti beszédeiből is egy párat, 
valamint a ferences vértanúk emléktábláinak leleplezésekor mondott beszédeit.  
 

 

Január 16-án lesz a hagyományos ferences jótékonysági est az autizmussal élő-
kért. Helyszíne a Zeneakadémia. Fellép a Kossuth- és Liszt Ferenc díjas, a Nemzet 
Művésze elismeréssel is kitüntetett jazz zongorista, zeneszerző Szakcsi Lakatos Béla 
és vendégei. Jegyek már kaphatók a Zeneakadémia jegyirodájában; illetve a pasa-
réti, és a Margit körúti ferences rendházak portáin. Bővebb információ a plakátokon 
és a Zeneakadémia honlapján. 
 

 

Az Országúti Ferences Plébánia Kriszten Rafael Karitász csoportja 2015. januárjá-
tól a testvérek igényeihez jobban igazodó új ügyfélfogadási rendet vezet be. Sze-
mélyes beszélgetésre és támogatásra alkalom nyílik a hónap első vasárnapján a 10-
es szentmisét követően, 11.00 órától. Előzetes jelzés és megbeszélés alapján további 
vasárnapi napokon is állunk a testvérek rendelkezésére. A vasárnapi ügyelet okán a 
szerdai ügyelet megszűnik. 
 

 

A jövő évre már lehet az irodában a szentmisékre imaszándékot felíratni. 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.  
 

 

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. 
 

 

Visszaemlékezések a XX. századra címmel jelent meg az Országút Társulat (plé-
bániánk színjátszó csoportja) kiadásában tavalyi visszaemlékezés gyűjtő pályázatuk 
legjava. A világháborúkat, hadifogságot, népirtást, kitelepítést, emigrálást s a század 
megannyi megpróbáltatását megidéző 55 visszaemlékezés 500 oldalon, keménykö-
tésben jelent meg, de csak 500 példányban. Nyomdai áron, 1100 Ft-ért kapható a 
Margit körút 5/b alatt. Időpont egyeztetés szükséges: orszagut.tarsulat@gmail.com 
vagy T: 316-9881. 



Templomunk programjai (2014. december 14. – 2015. január 4.): 

December 19-én, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk, a 7.30-as mise 
végétől 18 óráig. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!  

December 21-én, vasárnap délután négy órakor, a korhű hangszereken játszó Simpli-
cissimus kamaraegyüttes barokk karácsonyi koncertje lesz templomunkban. 
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 

December 22-én és 23-án 7.30-tól 12-ig és 17.00-20.00-ig lesz gyóntatás.  
December 24-én csak 7.30-tól 12-ig, december 25-én és 26-án, 28-án vasárnapi 

gyóntatási rend szerint gyóntatunk. December 29-én és 30-án reggel nem lesz 
gyóntatás. Kérjük a kedves testvéreket, ne hagyják karácsonyi szentgyónásukat az 
utolsó napokra. 

December 24-én 16 órakor Betlehemes játékkal, 18 órakor vigília-misével, majd az 
éjféli misével ünnepeljük templomunkban a Szentestét. 

December 25. Karácsony ünnepe, vasárnapi miserendet tartunk. 
December 26-án, Karácsony másnapján vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a 

napon ünnepeljük templomunk búcsúját, ebből az alkalomból a 11.30-as szent-
misén Mórocz Tamás, a Bodajki Kegytemplom plébánosa prédikál, a Kapisztrán 
Kórus énekel. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket! 

December 27-én, szombaton Szent János apostol és evangélista ünnepe, 
December 28-án Szent Család vasárnapja. Az 19.30-as mise végén áldjuk meg a 

családokat. 
December 31-én 18 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. 
Január 1., csütörtök Szűz Mária Isten anyja, főünnep, parancsolt ünnep. Vasárnapi 

miserendet tartunk. 
Janár 2-án elsőpéntek, 10 órakor is lesz szentmise, de a 19.30-as elmarad. 
 

Az iroda nyitva tartása az ünnepek alatt: 
december 23-án és 29-én 8.30-11-ig, 30-án 16-18 óráig. 

 

A porta munkarendje módosult: 
hétköznap 8-20.30-ig, szombaton és vasárnap 8-13 óráig és 15.30-20.30-ig. 

 

 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 és 1600 - 1800; 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 


