„Nagy az Úr,
és dicséretre méltó,
nagysága mérhetetlen.”
(Zsolt 145,3)
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Ferenc pápa:
Szabadon szolgáljuk Istent, hatalomvágy és kettős játszma nélkül
Ha jól akarjuk szolgálni az Urat, akkor óvakodnunk kell a tisztességtelenségtől és a hatalom keresésétől. Nem
lehet egyszerre szolgálni Istent és a világot. Erről beszélt a pápa november 8-án,
kedden reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.
Mik akadályoznak minket abban,
hogy szabadon szolgáljuk az Urat? –
kérdezte a Szentatya, majd így válaszolt:
sok akadály van, amelyek közül egyik a
hatalomvágy. Hányszor tapasztaltuk,
akár otthon is: „itt én parancsolok”? És
hányszor éreztettük másokkal is, ki nem
mondva: „itt én parancsolok”? Jézus azt
tanította nekünk, hogy aki parancsol, az
legyen olyan, mint aki szolgál. Vagyis
ahhoz, hogy elsők legyünk, nekünk kell
mindenkit kiszolgálni. Jézus felborítja a
világiasság, az e világ értékeit. A hatalomvágy útján nem leszünk az Úr szol-

gái, sőt: az olyan akadály, amelynek
elhárításáért imádkoztunk az Úrhoz.
A másik akadály, ami az egyház életében is megjelenik, a becstelenség, a
hitszegő magatartás. Ez akkor leselkedik, amikor valaki az Urat akarja szolgálni, de másnak is szolgál rajta kívül –
magyarázta a pápa. Az Úr azt mondta
nekünk, hogy nem lehet egyszerre két
úrnak szolgálni (vö. Lk 16,13). Vagy
Istent, vagy a pénzt választjuk. Jézus
mondta ezt. Ez pedig egy akadály: a
tisztességtelenség. Ami nem bűnösséget
jelent. Mindannyian bűnösök vagyunk,
és ezért bűnbánatot érzünk. De csalárdnak lenni, kettős játékot űzni, Istennek
és a világnak is szolgálni, az akadályt
jelent. Akit hatalomvágy fűt, és aki tisztességtelen, az nehezen tud az Úr szabad
szolgájává válni. Ezek az akadályok, a
hatalomvágy és a csalárdság elveszik a
békénket, és „viszket tőle a szívünk”,

hogy ne legyünk soha nyugton, mindig
sóvárogjunk valami után. Ez pedig a
világi hívságok feszültségéhez, a látszani vágyáshoz vezet – fogalmazott Ferenc
pápa.
Ezek az emberek csak azért élnek,
hogy kirakatban legyenek, hogy feltűnjenek, és azt mondják: „nézd, milyen jó
is ez az ember", hogy hírnevet, világi
hírnevet szerezzenek magunknak. Így
pedig nem lehet szolgálni az Úrnak.
Ezért kérjük az Urat, hogy távolítsa el
tőlünk ezeket az akadályokat, hogy testben és lélekben kiegyensúlyozottan,
szabadon szentelhessük magunkat az ő
szolgálatának – fohászkodott homíliájában a pápa.
Isten szolgálata szabad: gyermekei
vagyunk, nem rabszolgák. És Istent szabadon, békében tudjuk szolgálni, ha Ő
elhárítja tőlünk az akadályokat, melyek
elveszik a békénket és a lelki nyugalmunkat. Amikor pedig szabadon szolgálunk az Úrnak, akkor halljuk az Úr
hangjának mélységes békéjét, amint azt
mondja: „Gyere, gyere, gyere, te jó és
hűséges szolga!” És mindannyian jól és
hűen akarjuk szolgálni az Urat, de szükségünk van a kegyelmére: egyedül nem

vagyunk rá képesek. Ezért kérjük mindig a kegyelmet, hogy Isten vegye el
tőlünk ezeket az akadályokat, hogy adja
meg nekünk ezt a nyugalmat, a szív
békéjét, hogy mint gyermekei, szabadon,
és ne rabszolgaként szolgáljunk neki.
Ferenc pápa kiemelte, hogy amikor
szabadon szolgálunk, el kell ismételnünk, hogy haszontalan szolgák vagyunk, tudatában annak, hogy magunkban semmire nem jutunk. Csak kérnünk
kell és helyet kell adnunk, hogy Isten
működjön bennünk és átalakítson minket szabad szolgákká, gyermekeivé, nem
pedig rabszolgákká. Homíliája végén a
pápa így fohászkodott: Az Úr segítsen
megnyitni szívünket és működni a
Szentlelket, hogy elvegye előlünk ezeket
az akadályokat, főleg a hatalomvágyat,
mely annyi bajt okoz, és a tisztességtelenséget, a kétarcúságot, hogy Istennek
és a világnak is szolgáljunk. És így adja
meg nekünk azt a lelki nyugalmat, békét, hogy szabad gyermekeiként szolgáljunk, és végül azt mondjuk nagy szeretettel: Köszönjük, Atyánk, de te tudod:
csak haszontalan szolgák vagyunk.
Forrás: Vatikáni Rádió

Közösségeink:
Miniklub
Plébániánk legkisebbjei a Miniklubban találnak közösségre. A délelőtti találkozásokat kötetlen játékkal nyitjuk, ezalatt a kicsiknek van idejük barátkozni, feloldódni, az
Anyukáiknak pedig a legfontosabbakat megbeszélni. A játék után közös éneklés,
mondókázás, majd az évszaknak, ünnepeknek megfelelő témájú bütykölés, azaz
festés, vagdosás, ragasztás következik. Természetesen nem hiányozhat a mese sem,
kifogyhatatlan ötletességgel elbábozva. Az együttléteket a gyerekek a szőnyeg szertartásos feltekerésével és nagy rohangálással zárják. A Miniklub 2-3 éveseknek szól,
de gyakran eljönnek a kisebb testvérek is és a földön kúszva-mászva barátkoznak
egymással és a közösségi léttel.

Megújuló karitász csoport
“Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat.
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
(Kalkuttai Szent Teréz)
Ezzel a gondolattal várja a plébánia megújuló karitász csoportja mindazoknak a katolikus híveknek a jelentkezését, akik rendszeresen vagy alkalmi jelleggel részt tudnának venni a karitász munkában. Elsősorban idős emberek segítésére (bevásárlás,
beszélgetés, takarítás, betegfelügyelet, kisebb műszaki javítások), illetve családok
mellé (gyermekfelügyelet, korrepetálás) keresünk segítséget.
Egyben kérjük, hogy aki a környezetében ismer olyan rászorulót, akinek a karitász csoport önkénteseinek tevékenysége segítséget jelenthet, jelezze e-mailben az
orszagut.karitasz@gmail.com elérhetőségen vagy személyesen a plébániai irodán
Horváthné Madas Enikőnek hétfőn 10.30 – 12.00 vagy csütörtökön 15.30 – 17.00
között.
Egyházi hozzájárulás:
Köszönjük azon testvéreink figyelmét, akik az ez évi egyházi hozzájárulást már befizették. Tisztelettel kérjük azokat, akik ezt még nem tették meg, befizetésükkel járuljanak hozzá közösségünk fenntartásához!
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
56.460.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Az egyházi év ünnepei:
November 16., szerda, Skóciai Szent Margit ünnepe.
November 17., csütörtök, Nagy Szent Gertrúd ünnepe.
November 19., szombat, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
Nov. 21., hétfő, a Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban ünnepe.
November 22., kedd, Szent Cecília szűz és vértanú ünnepe.
Nov. 24., csütörtök, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk ünnepe.
November 25., péntek, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú ünnepe.

Humor:
Két lelkész álldogál az országút szélén, kezükben egy tábla: "Közel a vég! Fordulj
vissza, míg nem késő!" Arra jön egy autós, mutatják neki a táblát, az pedig dühösen
kikiált a kocsiból: – Hagyjatok békén, szentfazekak! – és továbbhajt. Tíz másodperc
múlva hatalmas fékcsikorgás, majd egy hangos csobbanás hallatszik. Kérdezi egyik
lelkész a másiktól: – Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a híd leomlott?

Templomunk programjai (2016. november 13. – november 27.):
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.
November 13-án, vasárnap, a 18.00 órai szentmisén templomunk orgonistája, Nagy
László Adrián: Országúti mise című művének magyarországi bemutatója lesz.
Közreműködik a Kapisztrán Kamarakórus, vezényel Lógó Tibor.
November 17-én, csütörtökön 19 órakor II. emeleti Alverna teremben a Ferences
Esték következő alkalmára kerül sor. Zarándy Kleofás atya előadásának címe:
Farkas velünk? - Egy komoly mese Gubbióból.
November 18-án, 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!
November 20., Krisztus Király vasárnapja. A perselyadományokat a Karitász és
plébániánk szegényeinek javára gyűjtjük. Ezen a napon 16.30-kor Dobszay Péter orgonahangversenye lesz templomunkban.
November 26-án, szombaton 10.00 órától közös családi adventi koszorúkötés lesz
a plébánián. Jelentkezni és az 1.200,- Ft alapanyag- költséget befizetni a plébánia
irodában vagy a sekrestyében lehet november 20-ig. Nagy szeretettel várunk
mindenkit az advent közös, szent elkezdésére! Ezen a napon 16.00 órakor Horváth Melinda és barátai adnak adventi koncertet templomunkban Beethoven
és Vivaldi zenéjének segítségével. Mindenkit szeretettel várunk.
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

