„Te vagy világosságom,
Uram, Istenem,
Te megvilágítod
sötétségemet.”
(Zsolt 18,29)
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Az Egyház három dimenziója
Mindannyiunk által ismerős, hogy az
Egyház egy, szent, katolikus és apostoli,
továbbá ismerős kép előttünk az akol, a
termőföld, Isten építménye, az Egyház
hajója, anya, Magasságbeli Jeruzsálem,
Krisztus Teste, Isten népe: papi, prófétai
és királyi nép. Most a Mindenszentek
ünnepe környékén az egyház három
dimenziójáról, vagyis három állapotáról
szeretnék írni.
Kezdjük a végéről: A Megdicsőült
Egyház, vagy mennyei seregek közössége. Ide szeretnénk mindannyian eljutni. Itt találhatók azok a személyek, akik
a világ kezdete óta itt éltek a földön, s
elfogadták Krisztus megváltását. Az
ószövetségi ember gondolkodásában az
emberek, akik meghaltak alászálltak az
alvilágba, a seolba. Egy nagyszombati
keresztény prédikáció szerint Nagyszombaton Jézus alászállt ide, és kiszabadította a világ kezdetétől élt embereket, s felvitte a mennybe: „Isten halt
meg a testben, és megfutamította az

alvilágot. Először is az ősszülőket, mint
elveszett, de megtalált bárányokat keresi
fel. Azokat akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében és árnyékában vannak fogva tartva, egyenesen a rabságban levő Ádámhoz és Évához megy, és
megszabadítja a szenvedésektől Ádámot,
aki szintén az ő Fia. Elmegy hozzájuk az
Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi
jelvényét. Mihelyt Ádám ősatyánk megpillantja őt, bűnbánóan a mellét veri
ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek: Az én Uram legyen mindnyájatokkal! Erre maga Krisztus felel így
Ádámnak. És a te lelkeddel! Majd kézen
fogva életre kelti őt e szavakkal: Kelj
életre álmodból, támadj fel a halálból,
Krisztus rád ragyogott!” A mennyországban lévő emberek szurkolnak nekünk, hogy odajussunk! A szentek közbenjárnak értünk: Azáltal ugyanis, hogy
az égiek bensőségesebben egyesülnek
Krisztussal, az Egyház egészét még jobban megszilárdítják a szentségben.

Szüntelenül közbenjárnak értünk az
Atyánál. A Gyermek Jézusról nevezett
Szent Teréz így ír: Mennyországom
azzal töltöm, hogy jót teszek a földön.
A Tisztuló Egyház, vagy Szenvedő
Egyház: mi a földi egyház tagjai jól
ismerjük Jézus Krisztus testének ezt a
közösségét: az első keresztény időktől
kezdve nagy szeretettel ápolta a keresztény közösség a holtak emlékét, és közbenjáró imákat is ajánlott fel értük, mivel szent és jámbor gondolat a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak
bűneiktől. „Értük végzett imádságunk
nemcsak segítheti őket, hanem hatékonnyá teheti értük végzett közbenjárásukat.” (2Makk, 2,42) Nagy Szent Gergely idejében az elhunytakért 30 egymást követő napon mutattak be szentmisét, ezt nevezték gregorián misének. Ez
alapján van templomunkban november
és december hónapban, az elhunytakért
egymás utáni napokon végzett szentmisék sorozata. Az elhunytakról megemlékeztek szentmisében halálának évfordulóján is. Halottak napja környékén pedig
a temetőket is meglátogatták, s ott is
imádkoztak a halottakért.
Mindannyian tagjai vagyunk itt a földön a Zarándok Egyháznak, vagy
Küzdő Egyháznak. Mindannyian tagjai
vagyunk Krisztus Testének, kötelességünk imádkozni a Tisztuló Egyház tagjaiért, s kérjük közbenjárását a Megdicsőült Egyház tagjainak, s oda szeretnénk jutni.
Erről az Egyházról elmondhatjuk,
hogy Intézmény. Jézus Péterre bízta, ő
lett Jézus megbízottja. Talán ezzel találkozunk legelőször: amikor bejövünk egy
plébániai irodába, ott ügyeket intézünk,
keresztelést, hitoktatást, bérmálást kérünk, egyházfenntartást fizetünk, misét

íratunk, keresztlevelet kérünk. Az intézmény roskatagsága a legjobban tükröződik a világ szemében.
Elmondhatjuk erről az Egyházról,
hogy Közösség. A II. Vatikáni Zsinat
óta, inkább közösségként, egy Jézus
köré gyűlő közösségként gondolkodunk
az Egyházról. Egy jézusi kisközösségnek van 12-15 tagja, s középen foglal
helyet Jézus. A tagok egyenként Jézussal is kapcsolatban vannak és egymással
is. A jó plébánián sok kisközösséget kell
találnunk, akik egyenként és közösségileg is Krisztushoz kapcsolódnak, ezen
közösségek „alkotják meg” a plébániát.
A plébániák egy esperesi kerületet alkotnak, az esperesi kerületek egy egyháztartományt, püspökséget, három püspökség pedig egy érseki tartományt.
Elmondhatjuk még erről az Egyházról, hogy Hírnök. Jézusnak a mennybemenetele előtti parancsát valósítjuk
meg: Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, vagyis az
Örömhírt. Ezt a parancsot minden tanítványának adta Jézus! Vigyétek el az
örömhírt családjaitokba, a munkahelyeitekre, a tőzsdére, a lakatosműhelybe, az
ABC-be, a mosodába, a hivatalba, a
tengerpartra, az uszodába, a táncháztalálkozóra, citeratáborba!
Elmondhatjuk még, hogy Szolga.
Egymásnak szolgálatára kell lennünk itt
a világban, ahogy arra Jézus példát adott
az utolsó vacsorán, mikor kötényt kötött
és tanítványai szolgálatára volt.
Ez az Egyház Krisztus Teste. A hívők, akik válaszolnak Isten szavára és
tagjaivá válnak Krisztus Testének, szorosan egybekapcsolódnak Krisztussal.
Ebben a testben Krisztus élete árad szét
a hívőkbe, akik a szentségek által titokzatos és valóságos módon egyesülnek a

szenvedő és megdicsőült Krisztussal. Ez
különösen igaz a keresztség és az Eucharisztia szentségében.
A zarándok egyház tagjai imádkoznak egymásért. Szép példái ennek, amikor valaki házasodik, ezt szentmisében,
szentáldozással teszi. Tovább amikor a
családban valakinek születésnapja, névnapja van, akkor a szentmisét az ünnepeltért ajánlják fel, s közösen járulnak

szentáldozáshoz. Kárpátalján minden
szentmisének nem egy, hanem sok szándéka van. Kis lapokra írják össze a
szándékokat, ott különösen az úton levőkért imádkoznak, akik magyarba vannak dolgozni, de szintén az ünnepeltekért, a betegekért... stb. Ezeket a lapokat
a papnak kell azután elolvasgatnia, a
könyörgésekbe befoglalnia.
Varga Kamill testvér

"Kilátó" Mentálhigiénés Központ
Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozásokat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon
olvashatók.

Halottak napjára
„A szeretetben nincs felejtés. Ezért megrendítő, ha elveszíted azt, akit szerettél: a
halál olyasmit kér tőled, ami lehetetlen - hogy felejtsd el, akivel egy vagy. Soha senki sem tudta ezt megtenni.” (Müller Péter)

Egyházi ünnepek:
November 3. ,kedd, Porres Szent Márton szerzetes ünnepe.
November 4., szerda Borromeo Szent Károly püspök ünnepe.
November 5., csütörtök, Szent Imre herceg ünnepe.
November 9., hétfő, a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe.
November 10., kedd, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító ünnepe.
November 11., szerda Toursi Szent Márton ünnepe.
November 12., csütörtök, Szent Jozafát püspök és vértanú ünnepe.
November 13., péntek, Magyar szentek és boldogok ünnepe.
November 14., szombat, Tovelic Szent Miklós pap és vértanú társai ünnepe.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Az elmúlt két hétben a perselyben 37.515.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló
családok, idősek megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Templomunk programjai (2015. november 1. – 2015. november 15.):
Novemberben és decemberben minden hétköznap 7.30-kor, vasárnap 6.30-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.
November 1., vasárnap, mindenszentek napja parancsolt ünnep. A 18 órai szentmisében a szentek közbenjárását kérjük plébániánk tagjainak megszentelődéséért.
November 1.-8. között mindazok, akik a temetőben vagy templomban elhunyt szeretteikért imádkoznak, számukra teljes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei:
szentgyónás, szentmisén való részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és
egy Miatyánk elimádkozása a pápa szándékára.
November 2., hétfő, halottak napja, 7.30-kor és 18 órakor lesz szentmise. Az esti 6
órás szentmise után lesz a közös megemlékező imádság elhunyt szeretteinkért.
November 6., elsőpéntek, 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise.
November 8-án, vasárnap az Országúti Orgonaestek keretében délután fél ötkor
Harmath Dénes orgonaművész hangversenye lesz templomunkban. A belépés
díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.
November 11-én, szerdán 19.30-kor lesz a Családesték harmadik alkalma. Címe: Az
Apa pótolhatatlan. A beszélgetésindító előadásokat Nényei Gábor és felesége
Gabriella tartják, mindenkit szeretettel várunk.
November 19-én, csütörtökön 19 órakor II. emeleti Alverna teremben a Ferences
Esték következő alkalmára kerül sor. Kiss Menyhért atya előadásának címe:
Szent Ferenc és a humor.
FONTOS!: Azok az állandó keresettel rendelkező testvérek, akik szeretnék rendezni
az elmaradt egyházi hozzájárulásukat, megtehetik személyesen az irodában, a portáról elvihető csekken, vagy átutalással a plébánia Erste Bankban vezetett 1160000600000000-67842472 számú számlájára.
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.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
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

