„Az Úrhoz kiáltottam
szorongattatásomban,
és Ő meghallgatott.”
(Zsolt 120,1)
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Ferenc Pápa: Kerüljük a színlelt vallásosságot!
Jézus azt kéri tőlünk, alázattal tegyük
a jót, kerüljük el a látszatvallásosságot, a színlelést – mondta Ferenc pápa
október 11-én reggel a Szent Mártaház
kápolnájában
bemutatott
szentmisén.
A napi szentleckében (Gal 5,1–6) Pál
apostol a galatákhoz írt levelében azt
hangsúlyozza, hogy Isten előtt nem a
törvény külső megtartása számít, hanem
a szeretetből fakadó tettekben megnyilvánuló hit. Az evangéliumban (Lk
11,37–41) pedig Jézus elítéli azokat,
akik a külső látszatra sokat adnak, de a
belső, lelki tisztasággal nem törődnek. A
pápa homíliájában a belső hitelességet
emelte ki, míg erős szavakkal szólt a
„sminkelt vallásosság” ellen.
A két szentírási szakasz nyomán a
Szentatya a színlelés, a látszat, a külsődleges magatartás veszélyeire intett Jézus
szavait idézve: „Ti, farizeusok, tisztán
tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és go-

noszsággal.” Hozzátette, hogy az Úr
nagyon gyakran az emberek szemére
veti: „A ti bensőtök rossz, nem igaz, és
nem szabad. Rabszolgák vagytok, mert
nem fogadtátok el az igazságosságot,
ami az Istentől ered, az igazságosságot,
amit Jézus adott nekünk”.
Az evangélium egy másik részletében – folytatta a pápa – azt kéri tőlünk
Jézus, úgy imádkozzunk, hogy ne mutogassuk közben magunkat. Némelyek oly
arcátlanok voltak, hogy nem szégyellték
mutogatni magukat imádság és alamizsnaosztás közben, csak hogy csodálják
őket. Az Úr azonban az alázat útját jelzi,
nemet mondva a „sminkelt vallásosságra”.
Ami valójában számít, az a szabadság, melyet a megváltás, a szeretet és az
atyai újjáteremtés adott nekünk. A belső
szabadság az a szabadság, mely a jót
rejtve teszi, anélkül hogy szétkürtölné
azt, hiszen az igazi vallásosság útja valójában Jézus útja, az alázat, a megalázkodás – figyelmeztetett a Szentatya.

Jézus pedig, ahogy Pál tanítja a filippi
híveknek, megalázta és kiüresítette magát. Ez az egyetlen út, mely elveszi tőlünk az önzést, a kapzsiságot, a hiúságot,
a gőgösséget és az evilágiságot. Ezzel
szemben az a nép, melyet Jézus kritikával illet, a „sminkelt vallásosságot” követi: a látszatot, a megjelenést, a magamutogatást… Jézus maga egy nagyon
erős kifejezést használ erre: „Fehérre
meszelt sír vagytok, kívülről szép, de
belülről teli minden undoksággal…”
Jézus arra hív bennünket, hogy a jót
alázattal tegyük. Minden jót megtehetünk, csak tegyük alázatosan, ahogy
Jézus. Mindaz, ami nem a Jézus által
szerzett megváltásból fakad, hanem saját

magunkból és a mi biztonságunkból,
nem szolgál semmire. A megváltás az
alázat és a megalázkodás útján jön el,
mert nincs alázat, mely nem megalázkodásból eredne, ahogy ezt a kereszten
megalázkodott Jézusnál látjuk. Kérjük
az Urat, segítsen, hogy ne fáradjunk bele
ezen az úton járni, hogy tudjuk elvetni a
látszatvallásosságot, a színlelést! Haladjunk előre csendesen, tegyük a jót ingyen, ahogy azt ingyen kaptuk már a
belső szabadságunkkal. Az Úr az, aki
megőrzi bennünk ezt a belső szabadságot! – zárta kedd reggeli szentmiséje
homíliáját Ferenc pápa.
Forrás: Magyar Kurír

Közösségeink:
(Folytatjuk a plébániai közösségek bemutatkozását, előző részek a XVI/4-12-es számokban.)

Szent József Férfisátor
A Szent József Férfisátor egy baráti közösség, ahol a férfilét, a magyarság és a kereszténység értékeit ápoljuk és az azokkal kapcsolatos kérdéseinket vetjük fel. A Sátor esték állandó része az íjászat, egyszerű hideg vacsora, ima, megosztás, beszélgetés és népdal éneklés. Az évkör ünnepeihez kapcsolódóan hétvégi lelki napokat is
tartunk a közösség állandó tagjaival. A közösség évtizedes saját tapasztalatain túl sokat merít még Richard Rohr ferences atya A Férfi Útja című könyveinek gondolataiból és az Enneagramm keresztény önismeret felismeréseiből. A Sátor estéket a Fekete Sas utcai közösségi helyiségben egész évben, szünet nélkül, minden hétfőn este fél
7-től 10-ig tartjuk, melyek bejelentkezés után nyitottak érdeklődők számára is. Jelentkezni lehet Létay Nagy Bálintnál, 06-20-218-89-14, letay.nagy.balint@gmail.com
Azoknak a felnőtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben – azaz a
keresztségben, az oltáriszentségben és a bérmálásban - alapvető hitoktatást indítunk szeptembertől. Az irodában lehet jelentkezni. 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 melynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
119.605.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

AnyaApaGyerekek - Európai összefogás a családért
Kedves Testvéreink!
A házasság és a család intézményét erőteljes támadások érik ma a világban. Az
AnyaApaGyerekek (Mum, Dad & Kids) elnevezésű európai aláírásgyűjtésünk célja,
hogy az Unióban a házasságot egy férfi és egy nő egységeként, a családot pedig házasság vagy leszármazás alapján definiáljuk. Vagyis szeretnénk megerősíteni az
egy férfi és egy nő szövetségére épülő házasságot.
Ehhez december 10-ig 1 millió aláírást kell összegyűjtenünk Európában.
Az AnyaApaGyerekek kezdeményezést számos püspök és bíboros támogatja, hazánkból többek között Veres András az MKPK elnöke, Biró László
családreferenspüspök és Székely János püspök atya is.(Rövid interjúkat láthatnak
erről az AnyaApaGyerekekyoutube csatornán.)
Legyenek részesei ennek a nagyszabású európai összefogásnak, hogy a házasságot továbbra is egy férfi és egy nő egységeként értelmezzük Európában!
Online aláírási lehetőség: www.anyaapagyerekek.hu
“Nagyon tudatosan történnek támadások a keresztény értékekkel szemben, ezeket a
támadásokat bátran vissza kell verni. Szilárd értékeinkkel ellenállhatunk annak a
kampánynak, amellyel próbálják a házasságot és a családot leminősíteni.”
Veres András püspök
az MKPK elnöke

FERENCESTÉK
Kapisztrán Szent János és a magyar állam kapcsolata
címmel tart előadást P. Tömördi Viktor OFM a plébánia második emeleti Alverna
termében 2016. október 20-án, csütörtökön, este 7-től. Minden érdeklődőt szeretettel
vár az előadásokra és az azt követő beszélgetésre a szervezők, a Ferences Világi
Rend Kapisztrán Szent János Közössége. Az előadás-sorozat további előadásai minden hónap 3. csütörtökén 19 órakor lesznek.

Az egyházi év ünnepei:
Október 17-én, hétfőn Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú,
Október 18-án, kedden Szent Lukács evangélista ünnepe.
Október 22-én, szombaton Szent II. János Pál Pápa ünnepe.
Október 25-én, kedden Szent Mór püspök,
Október 28-án, pénteken Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe lesz.
A plébános atya keddenként 16.00-17.30-ig tart fogadóórát a Nagytársalgóban.
A portán többféle termelői mézet lehet vásárolni. Lehetőség van a kóstolásra is!

Templomunk programjai (2016. október 16. – 2016. október 30.):
A Ferences Család nevében nagyon köszönjük a kedves testvéreknek
a tranzitus utáni agapéra hozott süteményeket!
Októberben a hétköznap 18 órakor kezdődő szentmisék után közösen imádkozzuk
a rózsafüzért.
Október 20-án, csütörtökön 19.00 órakor lesz a Ferences Esték sorozat következő
alkalma. Részletek a belső oldalon.
Október 21-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise
végétől a 18.00 órai szentmise kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a
Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Október 22-én, szombaton plébániai kirándulást szervezünk Makkosmáriára. Találkozó 9.00-kor a Kisvasút hűvösvölgyi végállomásánál Normafáig szóló
jeggyel! Program: kirándulás, sportjátékok, vetélkedők a cserkészek vezetésével.
Étkezés batyuból. 15.00 órakor szentmise a templomban Zsombor testvér vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!
Október 23-án, vasárnap Kapisztrán Szent János ünnepe, a Tövis utcai templom
búcsúja. Ezen a napon országos gyűjtést tartunk a missziók javára.
Október 30-án, vasárnap 16.00 órakor Ella István ad orgonahangversenyt a templomban. A hangverseny kivételesen egy fél órával előbb kezdődik a szokásosnál, nem
16.30-kor, hanem 16.00 órakor! Mindenkit szeretettel várunk!
November és december hétköznapjain 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.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
Templomunk tanévi működési rendje:
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 1230; 1800 és 1930.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
Gyóntatás: H-Szo: 720-800, és 1730-1830; Elsőpénteken 720-800, 930-1030, 1730-1830;
1900-2000; Vas.: 800-1300, 1730-1830 és 1900-2000.
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 900 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

