„Áldott az Isten,
igazán ítélő,
karja a gőgöst
méltán megalázza!
Ám a szelídre,
az alázatosra,
kitárt karja vár!”
(ferences ének)

XVI. évfolyam 16. szám

Évközi 27. vasárnap
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Szent Ferenc Atyánk boldog halálára
Röviddel ezelőtt – szeptember 17-én
– ünnepeltük Szent Ferenc Atyánk stigmatizációjának az ünnepét. Szent Bonaventúra Szent Ferenc életéről szóló legendájában részletesen ír arról, hogy
micsoda forró szeretet fűzte a Szeráfi
Atyát Jézushoz, s milyen hatalmas vágya volt arra, hogy vértanú legyen, ezért
”elhatározta, hogy a keresztény hit és a
bűnbánat hirdetése céljából a szaracénok
és más hitetlenek közé utazik Szíriába.”
Ez a vértanúság utáni vágya nem teljesedhetett be. Más szándéka volt vele
Krisztusnak. Ugyanakkor erre a szeretetre Jézus egy különös kegyelemmel válaszolt. „Két évvel azelőtt, hogy lelkét az

égnek adta, sokféle fáradozásai után az
isteni gondviselés külön egy magas helyre vezette, amelyet Alverna hegyének
hívnak. Midőn tehát ugyanott szokásához híven negyvennapi böjtöt kezdett
szent Mihály arkangyal tiszteletére, az
égi szemlélődéstől szokottnál bővebben
áthatva (...) a gyöngéd együttérzés által
ahhoz lett hasonló, aki szerfölött nagy
szeretetében a keresztre feszítés kínját
óhajtotta: egy reggel a szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe körül, miközben a hegyoldalban imádkozott, egy Szeráfot látott a mennyek magasából leereszkedni, amelynek hat fényesen izzó szárnya volt. És amikor gyors szárnyalással
Isten emberének közelébe ért, szárnyai között
keresztre feszített ember
képmása jelent meg,
akiknek kezei és lábai
kereszt alakban voltak
kitárva és keresztre voltak szögezve (...).

Örvendezett ugyanis a kegyelem teli látvány miatt, mert felismerte, hogy a Szeráf képében Krisztus tekint rá (...) a látomás csodálatos forróságot hagyott lelkében, ám testébe is a jelek nem kevésbé
csodálatos képét véste.” Ha Szent Ferenc
nem is lehetett vértanú, mégis ez a vágy
nyomot hagyott lelkében, Jézus saját vértanúságának jeleit adta neki át 1224 szeptemberében Alverna hegyén. Ezeket a
sebeket igyekezett titkolni, elfedni, csak
legbelső barátai, első társai láthatták
őket, de még nekik sem beszélt róluk.
Két évvel ezen események után –
1226-ban – Assisi városában tartózkodott. Súlyos betegségei miatt már járni
nemigen tudott. Halálának közeledtét
érezte. A testvérektől körülvéve kérte,
hogy fektessék a földre, arcát az égre
emelte, így szólt testvéreihez: „Én a magamét megtettem. Ami titeket illet, arra
tanítson meg benneteket Krisztus!” - Írja
Szent Bonaventúra. A testvérekkel hozatott egy darab kenyeret, azt megtörte,
majd minden testvérnek adott egy kis falatot. Ezután kérte testvéreit, hogy az
evangéliumos könyvből olvassák fel neki János szavait Jézus szenvedéséről és
haláláról, attól a szakasztól kezdve, hogy
hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába
ment (János evangéliuma 12. fejezet). A
haláláig hátralévő napokban még himnuszokat és szent énekeket énekelt a
testvérekkel. Végezetül a 141. Zsoltár
éneklésébe fogott:
Szavammal az Úrhoz kiáltok,
szavammal az Úrhoz könyörgök.
Kiöntöm színe előtt az én siralmamat,
és nyomorúságomat előtte feltárom.
Mert megfogyatkozott bennem a lélek,
pedig ismered az én ösvényemet.
Az Úton, melyen járok,
tőrt rejtének el nekem.

Jobbra tekintek és nézek,
és nincs, ki megismerjen engem.
Elveszett a menekvés éntőlem,
és nincs, ki megkeresse az én lelkemet.
Hozzád kiáltok Uram, s mondom:
Te vagy az én reménységem,
osztályrészem az élők földjén.
Figyelmezz az én könyörgésemre,
mert igen megaláztak engem.
Szabadítsd meg üldözőimtől,
mert elhatalmasodnak rajtam...
Itt a testvérek még folytatták az éneket,
de Ferenc ajkai örökre lezáródtak. S
megélte életének nagy utazását, melyre
egész életében készült: átmenetet az
életbe, találkozást Krisztussal. A testvérek azóta is tranzitusnak nevezik ezt az
estét, ezt a pillanatot, mert ez volt Szent
Ferenc boldog átmenete. A teremtményeket egész életében Isten dicséretére
bíztatta, még verseket és énekeket is
költött, arra bátorította őket, hogy szeressék Istent. Még magát a halált is,
melyet úgy tekintett, hogy az élet kapuja
lesz számára.
Halálakor sok nép verődött össze,
„mely szüntelenül dicsérte és magasztalta az Úr nevét. Assisi egész népe csapatostul vonult fel, sőt odaözönlött az
egész vidék, hogy tulajdon szemével
lássa Isten nagy műveit, melyeket szolgájában mutatott az Úr. A fiak keservesen sírtak ilyen kiváló atya elvesztésén,
és szívük fájdalmának könnyekben és
mély sóhajokban adtak kifejezést.” - írja
Celanoi Tamás Szent Ferenc első életrajzában.
Rendünk tagjai azóta évről évre megemlékeznek Ferenc atyánk boldog
tranzitusáról, elénekelve a 141. zsoltárt,
melyet akkor ő is énekelt, boldogan
kelve át az élet kapuján.
Varga Kamill testvér

Gyűjtés a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola támogatására
A Szerzetesek Éve külön aktualitást ad annak, hogy október 4-én, vasárnap templomunkban a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola támogatására gyűjtünk.
A Főiskola a bencések, piaristák és a ferencesek közös fenntartásában működik.
Nappali tagozaton itt tanul a magyar szerzetesrendek papnövendékeinek nagy többsége, valamint világi hittanárok és etikatanárok is kerülnek ki a Főiskoláról, ahol az
ELTE-vel közös szakpárokon is tanulhatnak. Lelkipásztori munkatársakat képeznek,
a tanári MA-szakon hittanári, etikatanári és család-és gyermekvédő tanári képesítést
lehet szerezni. Emellett jelentős a pasztorális tanácsadó MA-képzés, valamint a „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” kurzus is. De azok is találnak maguknak
képzést, akiknek nem egy további végzettség megszerzése a cél, hanem hittani ismereteiket szeretnék elmélyíteni, és rendszerezett teológiai tudásra szeretnének szert
tenni. További tájékoztatás: www.sapientia.hu. Kérjük a kedves hívek nagylelkű
támogatását, hogy a Főiskola úrrá lehessen a felsőoktatási megszorítások okozta
nehézségeken. A gyűjtés jó alkalom, hogy ki-ki mérlegelje: hite elmélyítésére vagy
szakmai fejlődése, munkahelyi előmenetele, vagy épp plébániai közössége szolgálata
érdekében nem volna-e érdemes elvégeznie a Sapientia valamelyik képzését.

Családesték
Előadás- és beszélgetéssorozatot indítunk Családesték címmel szülőknek és leendő
szülőknek. Az őszi félévben 4 alkalmat tervezünk szerdai napokon 19.30-kor a II.
emeleti hittanteremben. Mottó: "Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben,
engem fogad be...". Az őszi félév alkalmai a család születése címet kapták. A beszélgetésindító előadásokat Nényei Gábor és felesége Gabriella tartják, mindenkit
szeretettel várunk. Első alkalom október 14. témája: A család születése. 2. alkalom:
október 28. Anyává válni. 3. alkalom: november 11. Az Apa pótolhatatlan. 4. alkalom: november 25. Nagyszülők, rokonok, barátok helye a megszületett családban

Kilátó
A gyóntatások és lelkivezetések során egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy olyan problémákkal fordultok hozzánk, papokhoz, melyek vagy túl
nőnek egy gyóntatáson, lelkivezetésen, vagy más irányú segítséget kívánnak. Közös
nehézsége ez korunkban hívőknek és nem hívőknek egyaránt.
Hogy ilyen esetekben is segítséget tudjunk nyújtani, ezért hoztuk létre a KILÁTÓ
nevű mentálhigiénés központot, mely Pasaréten a Kájoni házban, és itt a Margit
körúti plébánián működik. A KILÁTÓBAN hívő szakemberek állnak rendelkezésetekre a megadott hétköznapokon segítőbeszélgetésekkel. Ezen túl pedig különböző
tematikus csoportok, valamint bibliodráma és pszichodráma csoportok indításával
szeretnénk segítségére lenni mind hívő, mind nem hívő embertársainknak. A
csoportok tematikáit, az időpontokat stb. plakátokon és szórólapokon találjátok.
Éljetek bátran ezzel a lehetőséggel és ajánljátok barátaitok, rokonaitok,
ismerőseiteknek is.

Templomunk programjai (2015. október 4. – 2015. október 18.):
Október 5., hétfőtől szombatig a 18 órakor kezdődő szentmise után közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
Október 8-án, csütörtökön Szűz Mária, Magyarok nagyasszonya, Magyarország
főpátrónája, provinciánk védőszentjének ünnepe lesz.
2015. október 9-én, pénteken a Boanergész és a Sámuel közösség zenés imaestet
tart a békéért. "Békességet hagyok rátok, az Én békémet adom nektek!" Az imaest az esti hatos mise után kezdődik a templomban, kb 19:00 -20:00 -ig tart! Várunk, hogy együtt kérjük a Lelket szívünk és világunk békéjéért!
Október 11-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a bérmálási szentmise.
Ezen a napon 11.30-kor tehát nem lesz mise, helyette fél órával korábban!
16 órakor közös népdalos műhely, népdaltanulás lesz a szüreti- és bordalok témaköréből a Margaréta Citerazenekarral a hittanteremben.
Október 15., csütörtök, a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz ünnepe.
Október 17., szombat, Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe.
Október 18., Missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük a
testvérek nagylelkű adományait!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
Azoknak a felnőtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben alapvető hitoktatást indítunk a plébánián. Az első alkalom október 9-én pénteken lesz.
Érdeklődni Kamill testvérnél vagy az irodában lehet. Kérjük a testvéreket, hogy ismerőseik között is ajánlják ezt a lehetőséget!
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és amelynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
53.365.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Templomunk tanévi működési rendje:
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 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva.
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

