„Áraszd ránk Lelkedet,
Istenünk: *
újítsd meg a föld színét.”
(Zs 103)
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Pünkösdvasárnap

2017. június 4.

Szabadság miatt nyitva
A húsvéti újjászületés, a feltámadásban való tavaszi örvendezés, majd Pünkösd ünnepe után most itt a nyár! Mintha a márciusi rügyfakadás óta nemcsak a
természet, hanem lelkünk, s egész bensőnk is éledne, serkenne, növekedne,
gyarapodna, hogy a megváltásban való
tavaszi örvendezés érlelő napsugaraitól
nyárra a szívünkben is gyümölcsök teremjenek.
A régi, paraszti életben a nyár eleje a
termés betakarításának kezdete volt. A
falvakban füleskosarakkal indultak,
hogy leszedjék a cseresznyét, meggyet,
málnát; s érett már a paradicsom, a borsó és a dinnye is. A jó termés egész nyáron friss és bőséges táplálék volt amellett, hogy a javát télire tették el. A jövendő jólét vagy ínség legfőbb záloga, a
kenyérgabona aratása pedig köztudottan
Péter-Pál napjával kezdődött. A régiek
vigyáztak, hogy egyetlen szem se menjen veszendőbe. A „Ki mint vet, úgy
arat” ősi mondása jól tükrözi, hogy a
kor embere mennyire előrelátó volt.

Tudta, hogy abból kell majd élnie, ami
munkálkodása révén terem.
Vajon mennyire vagyunk gondos
gazdák lelkünk kertjében? Megbecsülöm-e a magvacskákat, melyek csírázását oly nagy várakozással figyeltem korábban? Lehet, hogy koratavasszal,
nagyböjtben szépen elvetettem a magokat bensőmben, és Húsvét fényénél
örülni tudtam szívem virágzásának.
Azonban most, hogy véget ér a húsvéti
ünnepkör, és csendesen halad az évközi
idő, van-e lelkesedésem gondozni ezeket
a lelki növényeket? Hisz hiba lenne, ha
otthagynám az egészet, mondván, hogy
„nőnek azok maguktól is, majd visszajövök ősszel szüretelni”.
Jut-e időm, figyelmem arra, hogy a
perzselő nyár idején is ápolgassam, öntözgessem, gyomlálgassam lelkemet?
Ha kitikkadok, keresem-e az örökké éltető víz forrását? Tudok-e a lelki szárazságban fohászkodni, hogy az Úr üdítő
esővel puhítsa meg lelkem talaját?

Miután június derekán kitör a vakáció, a hivatalokban kiadják a nyári szabadságokat, és az orvosi rendelők várótermei is lassan kiürülnek, hajlamosak
vagyunk azt hinni, hogy Isten is szabadságra ment... hogy három hónapra kiírt
minket pihenőre, Ő pedig bezárkózik a
templom hűvös falai közé...
Kedves Testvér! Mielőtt ilyesfélékre
gondolnál, elegendő, ha 20 másodperces
csendet tartasz magadban, és máris
érezheted, hogy Ő ugyanúgy ott van Veled. Akkor is, ha a nyári szobafestés után
a létra tetején állva karnist súrolsz, akkor
is, ha az izzó aszfalton araszolsz az autóddal, akkor is, ha nyári fesztiválon
szórakozol, vagy éppen a strandon olvasgatsz. Ő továbbra is szeretné, ha lelked kertjét együtt gondoznátok, hogy
sok kalászt teremj, és sokféle gyümölcsöt hozz. Ehhez ráadásul nem is kell
állandóan verejtékkel küzdened, hiszen
bízhatsz abban, hogy Ő elvégzi a kertészkedést Benned, ha beengeded Őt
szíved veteményesébe. Ahogyan a munkádban, Isten ugyanúgy a pihenésedben
is partner. Sőt, Ő az, akivel a pihenés
valódi kikapcsolódás, nemcsak unalmas
vegetálás. A Szentírásban a kemény
munka után Jézus feltöltődésre hívja
apostolait: „»Gyertek ti is, menjünk a
pusztaságba egy magányos helyre, hogy
pihenjetek egy kicsit!« Mert olyan nagy
jövés-menés volt körülöttük, hogy még
evésre sem maradt idejük. Bárkába
szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek.”

(Mk 6,30-34) – számol be az
evangelista.
Merj tehát kilépni a megszokott környezetből, és merd Istent megszólítani a
nyári szünidőben is! Akár a Bükkben,
akár Lengyelországban, akár Brazíliában
nyaralsz, mindenütt felkeresheted Őt
házában, s a világ ezer és ezer városában
ünnepelheted Őt vasárnap. Egy-egy kisváros zegzugos utcáinak apró templomai
előtt hétköznap se menj el közönyösen!
Ő szabadság alatt is „nyitva tart”. Mindig vár Rád, hogy hálaadással elmondd
neki, milyen jól telik a vakációd, vagy
mi az, ami hiányzik, ami a szívedet
nyomja éppen.
Lehet, hogy épp ott és akkor kapsz
iránymutatást régi bajaidra. Igen gyakori, hogy az embert a megszokottól távoli
helyen éri hirtelen megvilágosodás...
Ne feledd: a pihenés nem kivételes
jutalom vagy lehetőség, hanem kötelesség. Élvezetes kötelesség. Ahogyan az
erőművek gépei is tönkremennének
üzemszünet és karbantartás nélkül, úgy
nekünk, embereknek is rekreációs időszakokra van szükségünk, hogy aztán
„olajozottan” menjenek a dolgaink.
Hol, kivel és hogyan nyaralj? Előtte
csupán kérdezd meg magadat, szeretteidet és a Mindenhatót, hogy most mire
van szükségetek, és vedd észre a kínálkozó lehetőségeket!
Legyen az Úr áldása a nyaradon,
kedves testvér!
Pastyik Piusz

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak. Ennek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnénk eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
69.200 Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Fontos változás plébániánk életében
Lapzárta előtt nem sokkal kaptuk a hírt, hogy a rend vezetőségének döntése alapján
Jónás atya szeptembertől Mátraverebély-Szentkúton teljesít szolgálatot. A plébániánkon a plébánosi teendőket szeptembertől Lendvai Zalán atya veszi át. Imádkozzunk mindkettőjükért, hogy az Úristen áldása kísérje és tegye teljessé útjukat.
Jónás atyának ezúton is köszönjük
plébániánkért végzett lelkes és áldozatos munkáját!

A plébániai karitász
ingyenes segítséget ajánl az alábbi szolgálatokban rászorulóknak:
• idősek számára: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, sétára kísérés, beszélgetés, apróbb műszaki javítások;
• családok részére: korrepetálás alsósoknak, felsősöknek magyarból, történelemből, matematikából, fizikából, kémiából, informatikából.
Érdeklődni Horváthné Madas Enikőnél lehet: személyesen a plébániai irodán hétfőn
10.30-12.00 és csütörtökön 15.30-17.00 között, vagy a 20/335-1423-as telefonszámon, vagy az orszagut.karitasz@gmail.com e-mail címen. A nyár folyamán a karitász
fogadóórák rendje a faliújságon lesz elérhető, ill. a portán lehet tájékoztatást kérni.
Továbbra is kérjük a kedves Testvéreket, hogy aki a környezetében olyan rászorulóról tud, akinek a karitász csoport önkéntes munkája segítséget jelenthet, jelezze a
fenti elérhetőségek valamelyikén.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.

Egyházi ünnepeink a nyáron (válogatás):
Június 18-a, vasárnap, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja.
Június 23-a péntek, Jézus Szentséges Szívének ünnepe.
Június 24-e, szombat, Keresztelő Szent János születésének ünnepe.
Június 27-e, kedd, Szent László király ünnepe.
Június 29-e, csütörtök, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe.
Július 11-e, kedd, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe.
Július 22-e, szombat, Szent Mária Magdolna ünnepe.
Július 24-e, hétfő, Árpád-házi Szent Kinga szűz és szerzetesnő ünnepe.
Július 26-a, szerda, Szt. Joakim és Szt. Anna, Szűz Mária szüleinek ünnepe.
Augusztus 5-e, szombat, Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas
Boldogasszony) ünnepe.
Augusztus 6-a, vasárnap, Urunk színeváltozásának ünnepe.
Augusztus 9-e, szerda, a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein)
szűz és vértanú, Európa társvédőszentjének ünnepe.
Augusztus 22-e, kedd, Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepe.

Templomunk programjai (2017. június 4. – 2017. szeptember 3.):
Júniusban hétfőtől péntekig a 19.00 órai szentmisék után Jézus Szíve litánia van.
Június 5-étől, hétfőtől szeptember 3., vasárnapig a NYÁRI MISEREND
és gyóntatási rend lép életbe. Részletek a lap alján.
Június 18-án vasárnap 18.00 órakor lesz Miklós atya aranymiséje. A zenei szolgálatot plébániánk Kapisztrán Kórusa látja el. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Július 7-e, elsőpéntek, 10.00 órakor is van szentmise.
Augusztus 2., szerda, Angyalos Boldogasszony, Portiunkula, a szokásos feltételekkel teljes búcsú nyerhető.
Augusztus 4-e, elsőpéntek, Vianney Szent János Mária áldozópap ünnepe, 10.00
órakor is van szentmise.
Augusztus 15., kedd, Szűz Mária Mennybevételének ünnepe, parancsolt ünnep!
(Nagyboldogasszony). Szentmisék templomunkban 730 és 1900 órakor kezdődnek.
Augusztus 20., vasárnap, Szent István király, Magyarország fővédőszentjének ünnepe.
Szeptember 1-je, elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is van szentmise.
Szeptember 3-án, vasárnap lesz plébániánk egyházmegyei szentségimádási napja.
Szentségimádást tartunk a 11.00-es 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!
Szeptember 3., vasárnaptól ismét a tanév közbeni működési rend lép életbe.
A nyár folyamán egész napos szentségimádást tartunk templomunkban június 16án (ez a nap egyben az egyházmegyei szentségimádási napunk is), július 21-én és
augusztus 18-án.
A plébánosi fogadóórák június 5-től szünetelnek.
Templomunk nyári működési rendje:
Miserend: H-Szo: 730 és 1900; Elsőpéntek: 730, 1000, és 1800;
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 ,1800 és 1930
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
Gyóntatás: H-Szo: 720-800, és 1830-1930; elsőpénteken 720-800, 930-1030, 1830-1930;
Vas.: 800-1200 és 1730-2000
Iroda jún. 23-ig és aug. 21-től: 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.
Iroda jún. 26-tól aug. 18-ig: H, Sze: 1700-1900; K, Cs: 830-1100.
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 800 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

