„Téríts meg minket,
Istenünk, *
ragyogtasd ránk arcodat,
és szabadok leszünk!”
(Zsolt 80,4)

XIX. évfolyam 1. szám

Advent 1. vasárnapja

2017. december 3.

Pilinszky János: Advent
Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak,
hogy meg kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a miénk.
Gyermekkorunkban
éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan
megjött. Télen az első
hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem
volt kisebb, erőtlenebb.
Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland,
mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És
nincs gyengébb és jogosabb birtoklás
se, mint szeretnünk azt, ami a miénk,
akit szeretünk, és aki szeret minket.
Csak a szeretetben, csak az ismerősben
születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és
megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk
és szakadatlanul hazatalálnunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb
megismerés és minden egyéb várakozás
véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a
karácsony a szeretet és
advent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú-hosszú
hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig
jól várakozik, az időből épp azt váltja
meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó,
szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel
se kevesebb annál, amire vár.

Adventi Triduum
December 14.-16. között az esti 18.00 órai szentmisék keretében tartja plébániánk adventi triduumát P. Kálmán Peregrin ofm atya.

Családos nyári nagytábor
Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron hatodik alkalommal – családos nagytáborát. Helyszín: Szigetszentmárton, időpont: 2018. július 25-29. Sok szeretettel hívjuk és
várjuk a plébániánkra járó családokat! Lesz akadályverseny, lelki
programok, sport, vetélkedők, tábortűz és még sok egyéb. Érdeklődni, jelentkezni:
orszagutitabor@gmail.com

Élelmiszer gyűjtés a rászorulók karácsonyára
Plébániánk Karitász csoportja élelmiszergyűjtést szervez december 2-10.
között. Kérjük a testvéreket, hogy karácsonyi készületük során külön
figyelemmel forduljanak a rászoruló családok felé és lehetőségeikhez
mérten tartós élelmiszerrel segítsék a nehézségekkel küzdők mindennapi
megélhetését. Elsősorban konzerv, májkrém, levespor, száraztészta, rizs,
cukor, olaj adomány, valamint a hajléktalanok számára hasznos új(!), meleg férfi
zokni felajánlására számítunk. Az adományokat a Szent Ágoston (bal oldali első)
mellékoltárnál kihelyezett kosarakba lehet elhelyezni vagy a portán leadni.

Kisgyermekekkel a szentmisén
A kisgyermekes családok segítése érdekében elkészült a templomban az a zártláncú videó hálózat, amelynek segítségével vasárnapokon – amikor gyermekeik már elfáradnak és a liturgián
mások terhére lennének – a legkisebbekkel porta melletti Porciunkula társalgóban
felszerelt TV-n követhetik a szentmise imádságait. A helyiség kinyitásához és a TV
bekapcsolásához a portások nyújtanak segítséget. A szekrényben elhelyezett játékok
szabadon használhatók. (Távozáskor kérünk rendet hagyni és a portásnak jelezni.)

Felkészülés a házasságra - 2018
December elejétől várjuk azoknak a jegyespároknak a jelentkezését,
akik 2018-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni. A
jegyesoktatásra a plébánia honlapján található online felületen lehet
jelentkezni, a létszámkeret mértékéig.

e-Hírharang
Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe a Hírharang elektronikus változatát, amelyre plébániánk honlapján lehet feliratkozni, illetve plébániánk facebook oldalát, ahol folyamatosan friss hírek, képek, lelkiségi
gondolatok jelennek meg plébániánk életéből.

További hirdetések
A karácsony közeledtével kérjük, hogy aki szűkös és nehéz
anyagi körülmények közt élő, rászoruló családról, személyről tud környezetében, a portán vagy a Karitász emailcímén jelezze ezt. Karácsonyi megajándékozásukat a Szent Antal persely vagy a
Lemondások perselye útján lehet támogatni.
A Katolikus Karitász Karácsonyi akciója: a Bazilika adventi vásárán működő Adománypontnál Advent egész idején fogadnak: játékot, mesekönyvet, édességet,
tartós élelmiszert, és pénzadományt.
A jövő évi, 2018-as miseszándékokat már elő lehet jegyezni a szentmisék előtt és
után a sekrestyében, hivatali időben az irodán. Szeretettel buzdítjuk a testvéreket,
hogy kérjék a miséző atyáktól a szentmise felajánlását élő és elhunyt szeretteikért, fontos egyéni, Istennek ajánlott kéréseikért, szándékaikért, hálaadásaikért,
évfordulóikért (pl. házassági évforduló, születésnap, stb.).
Az Országút Társulat idén karácsonyra jelenteti meg új kiadványát: a 788 oldalas
könyv a Társulat 2016-os gyűjtőpályázata alapján negyvenöt hadifogságot szenvedett férfi visszaemlékezését foglalja magában, köztük 11 hadifogoly naplót. A könyv könyvárusi forgalomba nem kerül – előjegyzésben (2017. december 14-ig) kiadói áron, 2.024 Ft-ért vásárolható meg az
orszagut.tarsulat@gmail.com címen jelentkezve. (Jelentkezéskor meg kell adni,
hogy honnan értesültek a lehetőségről.)
Plébániánkon minden csütörtökön megrendezésre kerül a
VeddEgyütt! Termelői Vásár, ahol online megrendeléssel jó
minőségű, hazai terméket vásárolni. Rendelés: veddegyutt.hu,
átvételi pont: Tamás Alajos Ház parkoló – Budapest, Rómer Flóris u. 4. A forgalom 5%-át a kárpátaljai rászorulók étkeztetésére továbbítjuk.
December 12-én, kedden 20.00 órakor filmvetítés lesz a Szent Angéla Gimnáziumban a Chemin Neuf Közösség Net for God estjei keretében. A remény utcái
című film megtekintését kiscsoportos beszélgetés követi. A közösség tagjai szeretettel várnak minden érdeklődőt!
December 13-án, szerdán, 10.00-től 12.00 óráig az Országúti Karitász adventi teázásra hívja a plébánia nyugdíjasait. Várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal.
December 17-én, vasárnap a szentmisék végén a Budapest belvárosában működő
Csak Egyet Szolgálat munkatársaival adományokat gyűjtünk a szegények karácsonyára. Köszönjük, ha ki-ki hozzájárul tanúságtevő szolgálatukhoz, és így segíti a rászoruló, hajléktalan embertársait! A Csak Egyet
Szolgálat katolikus intézmény célja, hogy a hajléktalanellátó rendszerben személyes, egyénnek szóló szeretettel vegye körül a betérő rászoruló embert. A Csak
Egyet Szolgálat Adományboltja (1066 Budapest, Lovag u. 18.) köszönettel fogad
tárgyi adományokat is, ruhaneműt, élelmiszercsomagot. Szolgálatukról részletes
információ honlapjukon található: www.csakegyet.hu Kérjük a testvéreket, adományaikkal jó szívvel segítsék munkájukat!

Plébániai programok 2017. december 3. – 2017. december 17.
Novemberben és decemberben minden nap a reggeli szentmisét kedves halottainkért mutatjuk be. A padokra kitett borítékokban levő lapokra írják fel azok nevét,
akikért a közös imádságot kérik, majd a borítékba visszatéve, a szentmisékre
szánt adományaikkal együtt a sekrestyében, az irodán vagy a portán adják le.
December 3-án, vasárnap a szentmisék után a szegedi Ferences Kolostor termékei és keresztény videók vására lesz a templom előtt, ill. a porta előterében.
December 4., hétfőtől hétköznapokon a roráte szentmisék 6.00 órakor kezdődnek,
7.30-kor és 18.00 órakor is van szentmise. Gyóntatás hétköznapokon 7.20-8.00
és 17.30-18.30 között van. Kérjük, ne hagyják gyónásaikat az utolsó napokra!
December 15-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise
végétől 17.30-ig, az esti zsolozsma kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az Oltáriszentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
December 16-án, szombaton a 18.00 órai szentmise után Saint-Saëns: Karácsonyi
oratóriumát énekli a Kapisztrán Kórus. Mindenkit szeretettel várunk!

Liturgikus rend Adventben
Szentmisék
Szentségimádás
Zsolozsma
Gyóntatás

hétfő-szombat 6.00, 7.30 és 18.00
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

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

Plébániai ügyintézés
hétfő
Plébánia
iroda
Lelkipásztori
fogadóóra
Karitász
fogadóóra

kedd

8.30-11.00
17.00-18.30

szerda

csütörtök

8.30-11.00
16.30-18.00

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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