
 

 

„Béke lakozzék falaid 

között, és nyugalom bás-

tyáid tövében.” 

(Zsolt 121) 

 

XVIII. évfolyam 1. szám Advent 1. vasárnapja 2016. november 27. 

Barsi Balázs az Adventről  
Részlet az Adventtől Pünkösdig c. könyvből

Milyen zseniális a szent liturgia, 
hogy az egyházi évet Adventtel kezdi. A 
Szentlélek az Isten utáni vágyat keltegeti 
bennünk, hogy meggyógyítson. Ott kez-
di, ahol a romlás kezdődött bennünk. 
Nem bűnbánattal, nem azzal, hogy Istent 
felismerd. Ez kevés. Vágyakozz utána! 
Semmi és senki sem hiányzik nekem, 
csak te, én Istenem. Te pedig azért hi-
ányzol, mert nem eléggé vágyakozom 
rád. Ezért adja ajkunkra az Egyház Ad-
vent első vasárnapjának introitusában: 
„Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, 
mert kik téged várnak, meg nem szégye-
nülnek.” – és: „Rorate coeli desuper, et 
nubes pluant justum”. („Harmatozzatok, 
egek, onnan felülről, és a felhők essék az 
igazat.”) Ezért adja ajkunkra a zsoltáros 
imáit:  

„Isten, én Istenem, tehozzád ébredek 
virradatkor.” 

Felébredtél már Istenre? Szabad 
másképp felébredni?!  

„Téged szomjazik az én lelkem, utá-
nad sóvárog az én testem.” 

Sóvárgott már a tested az Isten után? 
„A puszta és úttalan és víz nélküli 

földön így jelenek meg szentélyedben 
előtted, hogy lássam hatalmadat és di-
csőségedet, mert jobb a te irgalmassá-
god, mint az élet. Az én ajkaim dicsérnek 
téged. Így áldalak téged életemben és a 
te nevedben emelem fel kezeimet. Ha 
rólad emlékezem ágyamon, reggel is 
rólad gondolkodom, mert te lettél segí-
tőm és szárnyad árnyékában örvende-
zem. Lelkem hozzád ragaszkodik, és a te 
jobbod fölvett engem.” 

Az Egyház most Izrael kétezer éves 
várakozásába helyez bennünket. Figyel-
jük meg a gyönyörű Ó-antifónákat. Úgy 
szólítjuk meg Krisztust, mintha még 
meg sem testesült volna: „Ó, Bölcses-

 



ség, ó, Dávid kulcsa, ó, Jessze gyökere, 
jöjj el!” És Isten az ő örökkévalóságá-
ban egyszerre hallja a kereszténységnek 
és Izraelnek ezt az imáját, mert számára 
nincs idő. És képzeljétek el, a mi imád-
ságunk Krisztust hozza a földre. A mi 
Krisztus utáni vágyakozásunkra válaszol 
Isten, amikor szent Fiát elküldi hozzánk. 
Igaz, hogy Isten mindenképpen el fogja 
küldeni szent Fiát, de nem akarta úgy 
elküldeni, hogy ne legyenek, akik vá-
gyakoznak utána. Így a megtestesülés 
nemcsak abszolút kegyelem, hanem 
imameghallgatás is. A mi mostani imád-
ságunkat hallgatta meg akkor. Mindez 
nem puszta játszadozás az idővel, hiszen 
Isten örökkévaló. Karácsony előttre 
helyezzük most magunkat, és Isten az 
örökkévalóságban hallja azt, hogy kér-
jük az ő szent Fia elküldését. Advent 
ezért megrendítő idő.  

Talán azt mondod, testvérem, hogy te 
most nem tudsz vágyakozni Istenre: 
vagy van vágyam, vagy nincs; ezen az 
ember nem uralkodhat. Mondhatod, 
hogy te nem vagy az, aki most Istenre 
vágyakozik. Neked most elég lenne egy 
kicsit több békesség, egészség stb. Nem 
így van: igazából Isten hiányzik neked, 
testvér. Senki és semmi más. 

Az Isten utáni vágyat ez a szent idő a 
hívő emberben nem úgy akarja felszíta-
ni, hogy érzelmeket korbácsol fel ben-
nünk, hanem az értelmünkre hat, gon-
dolkodásra késztet. Figyeljük meg a 
római liturgia misekönyörgéseit, ame-
lyeket némelyek unalmasnak tartanak, 
mert elszoktak a gondolkodástól. A hit-
től megvilágosított értelemnek meg kell 
valamit fontolnia és ebből születik a 
vágyakozás.

 
 
 

Plébániánkon februárban kezdődik a jegyesoktatás, melyet ferences atyák, a Csalá-
dok Jézusban Közösség és több házaspár együtt tartja. Akik 2017-ben templomunk-
ban szeretnének házasságot kötni, december második hetétől január 29-ig jelent-
kezhetnek a plébánia honlapján keresztül. 
 
 

Köszönjük azon testvéreink figyelmét, akik az ez évi egyházadót már befizették. 
Tisztelettel kérjük azokat, akik ezt még nem tették meg, egyházadó befizeté-
sükkel járuljanak hozzá közösségünk fenntartásához! Azok az állandó keresettel 
rendelkező testvérek, akik szeretnék rendezni az elmaradt egyházi hozzájárulásukat, 
megtehetik személyesen az irodában, csekken, mely a portáról elvihető, vagy átuta-
lással a plébánia Erste Bankban vezetett 11600006-00000000-67842472 számú 
számlájára. 
 
 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
96.185 Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordí-
tottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 
 

Szeretettel várjuk a testvérek tartósélelmiszer-adományait a rászorulók karácsonyi 
megajándékozásához. Az adományokat a portán lehet leadni december 5-ig. 



December 4-én, vasárnap a 11 órai szentmisében megemlékezünk Szent-Gály Kata 
születésének 100. évfordulójáról, hálát adunk életéért, munkásságáért. A szentmisét 
Biró László püspök celebrálja. Utána a plébánián bemutatjuk az évfordulóra összeállított 
és most megjelent könyvet. A kötetlen beszélgetést fr. Zatykó László vezeti. 
Plébániánkon ismét megrendezésre kerül a VeddEgyütt! Termelői Vásár. Itt 
közvetlenül a termelőktől lehet jó minőségű, hazai terméket vásárolni, online 
rendelést követően. A választék között szerepel lekvár, szörp, méz, zöldség, 
gyümölcs, mák, dió, házisajtok, húsáruk, savanyúság, Csíki sör, az etyeki Pécseli 
Pince borai. Vásárlásunkkal jótékonykodunk is, ugyanis minden elköltött 20 Ft-ból 
1-et a kárpátaljai rászorulók étkeztetésére jutattunk el a ferences plébánián keresztül. 

Információ, rendelés:  
https://veddegyutt.hu/portal/#/deliverypoint/join/orszagutiferencesek 
Rendelési időszak vége: 2016.11.30. szerda 23:59 
Rendelések átvételének ideje: 2016.12.03. szombat 9:00-11:00 
Átvételi pont: a Tamás Alajos Közösségi Ház parkolója (Rómer Flóris u. 4.) 
 

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az 
igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni. 
 
 

A Benyus Testvérek Kamaraegyüttese házastársaikkal és gyermekeikkel kiegé-
szülve lemezbemutató adventi hangversenyt tart templomunkban december 3-án 
szombaton az este 18.00 órai mise után. Az új karácsonyi cd lemez megvásárolha-
tó lesz a koncert után. 
 
 

Családi ima menete az adventi koszorú körül 

Az adventi felkészülés szép eszköze az adventi gyertyagyújtás, amely megismétlőd-
het minden adventi héten (lehetőleg szombaton vagy vasárnap), vagy akár minden 
este (ahogyan sok keresztény családban szokás). 
Előkészület: Legyen ez igazi ünnep. Rakjunk rendet a szobában és az asztalon, aho-
vá a koszorú kerül. Készítsük elő az imakönyveket az énekléshez és a Szentírást.  
A „liturgia”: 
1. Ének. „Harmatozzatok, égi magasok…” vagy egyéb adventi ének.  
2. Szentírásolvasás. Választhatunk a következő szakaszokból, vagy a napi olvasmá-
nyokból: Lk 1,26-38; Lk 1,39-51; Lk 3,1-6; Mt 4,12-17; 5,1-12; Róm 13,11-14; Fil 
4,4-7; Iz 2,2-5; 7,14-15; 11,1-5; 35,1-7; 45,5-8. 
3. Meggyújtjuk a gyertyát.  
4. Beszélgetés. Mi a szentírási szakasz mondanivalója számunkra? – Mit jelent ad-
vent a mi életünkben? – Hogy sikerül élni a közös vagy az egyéni adventi elhatáro-
zásokat?  
5. Imádság. Lehetséges imádkozni saját szavakkal, az este gondolataihoz kapcso-
lódva. (Mindenki mondhat egy kérést, egy köszönetet, amelyre közös válaszunk 
lehet pl.: Ámen, vagy Köszönjük Urunk, vagy Kérünk Téged hallgass meg minket. 
Majd közös Miatyánk vagy Üdvözlégy vagy ének és végül keresztvetés).  



Templomunk programjai (2016. november 27. – december 11.): 
A roráte misék (nov. 28-tól dec. 23-ig) hétköznap és szombaton is reggel 6 
órakor kezdődnek. December 12-től, hétfőtől gyóntatás is lesz a roráték alatt. 
Kérjük a kedves testvéreket, hogy a karácsony előtti gyónást ne hagyják az 
utolsó hétre. 
November 30-án, szerdán Szent András Apostol ünnepe, András atya névnapja. 
December 1-én, csütörtökön a 18.00 órai szentmise után szeretettel várjuk a kedves 

testvéreket a győri Szentlélek templomból érkező fiatalok által tartott adventi if-
júsági-zenés áhítatra melynek címe: "Gyújts éjszakánkba fényt". 

December 2-án elsőpéntek, 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise. 
December 3-án, szombaton Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe. 
December 4-én, vasárnap a 11 órai szentmisében megemlékezünk Szent-Gály Kata 

születésének 100. évfordulójáról, hálát adunk életéért, munkásságáért. A szentmi-
sét Biró László püspök celebrálja. Utána a plébánián bemutatjuk az évfordulóra 
össze¬állí¬tott és most megjelent könyvet. A kötetlen beszélgetést fr. Zatykó 
László vezeti.  

December 6-án, kedden Miklós atya névnapja. Kérjük számára a Jóisten áldását!  
December 7-én, szerdán Szent Ambrus püspök és egyháztanító ünnepe. 
December 8-án, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, 

főünnep. 
 
 

A múlt vasárnapi Karitász-gyűjtés alkalmával 713.925.- Forint gyűlt össze. 
Köszönjük a testvérek nagylelkű támogatását! 
 
 

December 6-án a plébánosi fogadóóra elmarad. 
 
 

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. 
 

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 


