„Szentjeid hirdetik,
Uram,
királyságod
fölséges dicsőségét!”
(Zsolt 144,12a)
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Szent Lukács evangélista
Október 18. Szent Lukács ünnepe,
akinek evangéliuma Isten irgalmasságát
visszhangozza.
Az
Apostolok Cselekedeteiben olyan részletekkel találkozunk, amelyek alapján feltételezhető, hogy Szent
Lukács Antiochiában
nőtt fel pogány görög
nemzetiségű családban.
Nagyon tájékozott a
városban és az antiochiai keresztények körében.
Lukács nagy irodalmi műveltséggel rendelkezett. Egész életében nőtlen maradt. 40
körül tért meg, nem az első keresztények
közt, mert az első keresztények (akik
Szent István diakónus vértanúsága után
menekültek el) csak a zsidók közt hirdették az evangéliumot. Minden jel arra
mutat, hogy a Barnabás és Pál tanítvá-

nyaként ismerkedett meg az evangéliummal, majd Pál kíséretéhez csatlakozott Troaszban. Páltól
ismerjük Lukács eredeti
foglalkozását. A kolosszeieknek írt levél
záradékában olvasható:
„Köszönt
benneteket
Lukács, a kedves orvos”
(Kol 5,15).
Az
evangélista
Filippi városáig Pállal
tartott, és valószínűleg
itt maradhatott Filippiben 52 körül, hogy a
fiatal egyházközséget
segítse. Amikor Pál 57ben ismét meglátogatta Filippit, Lukács
megint csatlakozott hozzá, elkísérte egészen Jeruzsálemig, ahol Pált letartóztatták, és Cezareába vitték. Lehetséges,
hogy Lukács ekkor is vele volt, és amikor az apostolt Rómába szállították, oda
is elkísérte.

Lukács Római tartózkodása alatt írta
meg evangéliumát, és egy előkelő ismerősének, Teofilnak ajánlotta. A pontosság és hitelesség igénytől hajtva, a
Szentlélektől vezérelve útra kelt, hogy
utánajárjon mindannak, amit Krisztusról
hallott. Találkozhatott még a Szűzanyával, továbbá az egykori tanítványokkal, gyógyult betegekkel, vakokkal,
talán Lázárral is.
Nagyon sok olyan
eseményt és részletet
is leír, melyek máshol nem találhatók
(Angyali üdvözlet,
Mária Erzsébetnél, a
gyermek Jézus, az
irgalmas szamaritánus, a gazdag ember
és Lázár, a farizeus és vámos imája, a
vérrel verítékezés, a tékozló fiú stb.).
Ezek az értékes részek megmutatják
Szent
Lukács
csodálatos
lelki
tulajdonságait.
Ott volt Rómában 60 körül, Szent Pál
szabadulásakor is. Ekkorra már megírta
második nagy művét is, az Apostolok
Cselekedeteit. Ebből ismerjük a születő
egyház életét. Ezt a könyvet is Teofilnak
ajánlotta, és ezt is elsősorban a pogányságból megtért keresztényeknek szánta.
Lukács Pál második fogsága idején is
Pál apostollal volt, és a vesztőhelyre is
elkísérte őt. Élete további alakulásáról
nem sokat tudunk. Sokféle hagyomány
van róla. Valószínűleg Dél-Görögországba ment, Achájába, ahol püspök lett,
és élete végéig ott maradt. Patarában
szenvedett vértanúhalált 70 körül. Teste
sokáig Tébében nyugodott, 357-ben
vitték Konstantinápolyba.
Szent Lukács, aki mint orvos különös
részvéttel nézte a beteg embert, mint

evangélista észrevette, hogy a Megváltó
maga is orvos, sőt, ő az Orvos, aki a
beteg emberiségnek meghozta a
gyógyulást, a megváltás művének
végrehajtásával. Úgy mutatja be
evangéliumában az Emberfiát mint a
betegek
gyógyítóját,
a
bűnöket
megbocsátó Irgalmat, aki az emberek
között Isten jótéteményeit árasztja és az
irgalmasság
evangéliumát hirdeti.
A Legenda Aurea
szerint maga a Lukácsevangélium is gyógyít,
mégpedig háromféleképpen: sebeket gyógyít azáltal, hogy a
megtört szívűeknek
hirdeti a megváltást;
erősít azáltal, hogy elmondja az
örömhírt; megőriz az újabb romlástól
azáltal, hogy közli az isteni törvényeket
és evangéliumi tanácsokat.
Lukácsot a festők is védőszentjükként tisztelik, mivel egy 6. századból
származó hagyomány az evangélistát
mint festőt említi. Eszerint megfestette a
Szűzanya arcképét. Rómában és
Częstochowában, a pálosoknál is
őriznek Lukácsnak tulajdonított Máriaképet. A legenda alapja Lukács nagyon
finoman megrajzolt Mária-képe.
Urunk, Istenünk, te Szent Lukácsot
kiválasztottad, hogy igehirdetésével és
írásaival hirdesse a szegények iránti
szeretetedet.
Add,
hogy
minden
keresztény egy szív, egy lélek legyen, és
minden nép meglássa az üdvösséget! A
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szenglélekkel
egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
Forrás: Diós István, A szentek élete

Az egyházi hozzájárulásról
E hétvégén a padokon – a Hírharang mellett – egy levelet és csekket
találnak a testvérek. A levelet a plébániai képviselőtestület és Zalán
atya fogalmazta, melyben röviden beszámolnak az idén végzett munkákról és közeljövő terveiről, egyben kérik a plébánia híveit az egyházi
hozzájárulás befizetésére.
Az egyházi hozzájárulás (egyházfenntartói hozzájárulás, egyházi
adó) teremti meg az egyházközség működésének feltételeit: a templom
és a plébániaépület fenntartását, a szükséges karbantartásokat és felújításokat, a hitoktatás és a közösségek működésének fenntartását, a dolgozók fizetését, a közösségi programok megszervezését, a plébánia
kulturális, egyházzenei programjait. Ennek befizetése minden jövedelemmel rendelkező felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatása az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja kereső személyenként.
Az egyénileg kiszámított összeg az év során bármikor befizethető:
• a templomban vagy a portán is megtalálható csekken,
• nyitvatartási időben az irodában személyesen,
• vagy átutalással a plébánia számlaszámára: Országúti Ferences Plébánia –
11600006-00000000-67842472 (Erste Bank) – Kérjük a befizető nevét és címét megadni, ill. a megjegyzésként beírni: “egyházi hozzájárulás”
A következő három hétvégén (2017.10.28-29., 11.04-05. és 11.11-12.) a szentmisék
után is van lehetőség a befizetésre a templom előterében a képviselőtestület tagjainál.
Egyben kérjük, hogy a személyi jövedelemadó-bevallások téli-tavaszi benyújtásánál
ne feledkezzenek meg a kétszer 1%-os felajánlás mellékeléséről, és a gondos kitöltésről – ezzel ki-ki úgy tehet jót, hogy egy fillérjébe sem kerül. Fontos információ, hogy
a „nullás” rendelkezés (nulla forint adóösszegről szóló) is számít, hiszen az állam a
nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházak működéséhez! Részletes információk a honlapon találhatók.

A jogi szolgálat várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat: időpontot
egyeztetni az irodában vagy telefonon lehet.

Asszonyima kör – szeretettel várunk minden
édesanyát, nagymamát, asszonyt, hogy együtt imádkozzunk minden hónap 4. péntekjén este 19.30-tól a
kápolnában. Találkozunk a portánál, kérjük, hogy ne
késs! Az első alkalom október 27-én lesz.

Miniklub – szeretettel várjuk a legkisebbeket édesanyjukkal közös éneklésre, mondókázásra, játékra keddenként 10-12-ig a második emeleti Carceri
terembe.

Plébániai programok 2017. október 22. – 2017. november 5.
Októberben a hétköznap esti szentmisék után rózsafüzért imádkozunk.
Október 23., hétfő, Kapisztrán Szent János ünnepe, a Tövis utcai templom búcsúja
– az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődik.
November 1., szerda, Mindenszentek napja, parancsolt ünnep. Szentmisék 7:30,
10:00 és 18:00 órakor lesznek. Az esti misében a Kapisztrán kórus énekel, majd
a mise végén – Halottak napja előestéjén – elhunytjainkért is imádkozunk.
Teljes búcsút nyerhetnek elhunyt szeretteik számára mindazok, akik november 1-8. között a temetőben vagy templomban értük imádkoznak, valamint elvégzik szentgyónásukat, szentmisén vesznek részt, szentáldozáshoz járulnak, valamint a pápa szándékára imádkoznak (Hiszekegy, Miatyánk).
November 2-án, csütörtökön Halottak napján szentmise 7.30-kor és 18.00 órakor
lesz. Az esti mise keretében a Kapisztrán Kamarakórus Cherubini férfikari
Requiemjét adja elő, majd a szentmise után a templom kriptájában imádkozzuk a
halotti vecsernyét elhunytjainkért.
Novemberben és decemberben minden hétköznap 7.30-kor, vasárnap 6.30-kor a
szentmisét elhunyt szeretteinkért és kedves halottainkért mutatjuk be. A testvérek
jövő vasárnaptól a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt
borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének.

Liturgikus rend
Szentmisék
Szentségimádás
Zsolozsma
Gyóntatás

hétfő-szombat 7.30 és 18.00
elsőpénteken 10.00-kor is
hétfő-péntek
a 18.00 szentmise után 19.00-ig
hétfő-péntek
7.00, 12.15, 17.35
hétfő-szombat 7.20-8.00 és 17.30-18.30
elsőpénteken 9.30-10.30 is

Ügyintézés

hétfő

kedd

Plébánia
iroda
Lelkipásztori
fogadóóra
Karitász
fogadóóra

8.30-11.00
17.00-18.30

16.30-18.00

szerda

vasárnap 6.30, 8.30, 10.00,
11.15, 12.30, 18.00, 19.30
minden hónap
3. péntekjén egész nap
vasárnap 17.35
vasárnap 8.00-12.45
17.30-18.30 és 19.00-20.00
csütörtök

8.30-11.00

péntek
8.30-11.00

16.30-18.00

16.00-17.30

16.00-17.30
15.30-17.00

10.30-12.00
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