„Az Úr végzései igazak,
megvidámítják a szívet.”
(Zsolt 18)

XIX. évfolyam 8. szám

Szentírás vasárnapja

2018. szeptember 30.

Szent Ferenc imája a kereszt előtt
(Oratio ante crucifixum)
Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

Szent Ferenc ünnepére készülve
„Szent Ferenc misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos
összhangban élt Istennel, másokkal, a
természettel és önmagával. […] Ferenc valahányszor nézte a napot, a
holdat vagy akár a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe az összes teremtményt bevonta. […] számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretetkapcsolatban állt vele. Ezért feladatának érezte, hogy mindennek
gondját viselje, ami csak létezik. […]

Szent Ferenc szegénysége és egyszerűsége nem merőben külső aszketizmus volt, hanem valami gyökeresebb: lemondás arról, hogy a valóságot puszta használati tárggyá alakítsa,
amely felett rendelkezni lehet. […]
Szent Ferenc – hűen a Szentíráshoz –
azt javasolja, hogy a természetet
olyan ragyogó könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk,
az ő szépségéből és jóságából tükröz
vissza nekünk valamit.”
(Ferenc pápa: Laudato si’)

Plébániai programok 2018. szeptember 30. – 2018. november 4.
Szeptember 30. vasárnap a Szentírás vasárnapja.
Szeptember 30. – október 1-2. Szent Ferenc triduumot tartunk a 18.00 órai szentmisén. Mindenkit szeretettel várunk a lelki töltekezésre!
Októberben – hétfő kivételével – a hétköznap esti szentmisék után rózsafüzért
imádkozunk.
Október 3. szerda ünnepi szentmise Szent Ferenc tiszteletére és megemlékezés
boldog haláláról (Tranzitus). A szentmise után agapét tartunk.
Október 6-án szombaton plébániai családos kirándulást szervezünk (információk
külön írásunkban).
Október 10. szerdán 10.00-12.00 óra között – az Országúti Karitász ismét teázásra
és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: szeretettel
várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen
találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal.
Október 11-én csütörtökön 19.30-kor folytatódik Házas esték sorozatunk Lothringer
Éva szociális testvér, családterapeutával: Háza-sokk?? Kultúrsokk! - A házasság, mint a kultúrsokk helye. Avagy: minden párkapcsolatban tapasztalható a
kultúrsokk, nem csak a globalizált világban, ámde hasonló módon szoktuk megoldani, ami nem mindig sikeres... Jelenségek, válságok és kiutak egy családterapeuta szemszögéből.
Október 13-án szombaton 17.00-kor a kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat,
ovis gyerekeket – és családjaikat várjuk ovis misére a templomba.
Október 14. vasárnap a 10.00 órás családos mise után a plébánia hittantermeiben
gyerekruha és játék börzét rendezünk, – kb. 11.00-12.30 között, – ahol a használt, de még jó állapotú, tiszta holmik ingyen cserélhetnek gazdát. A börzére
szánt holmikat lehetőleg aznap kérjük elhozni, (ha valaki korábban szeretné leadni, péntek estétől lehet elhelyezni a plébánia portáján).
Október 14-én vasárnap 16.30-kor Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész ad koncertet.
Október 19-én pénteken – egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli mise végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az
Oltáriszentség őrzésére a templomban, a középen álló asztalon megtalálható papíron. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
Október 23. kedd Kapisztrán Szent János ünnepe, a Tövis utcai templom búcsúja –
az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődik.
Október 25-én csütörtökön 19.00-kor az Új aratás közösség evangelizációs imaestje
November 1. csütörtök Mindenszentek napja (parancsolt ünnep). Szentmise 7:30,
10:00 és 18:00 órakor lesz, az esti mise végén – Halottak napja előestéjén – elhunytjainkért is imádkozunk. Teljes búcsút nyerhetnek elhunyt szeretteik
számára mindazok, akik november 1-8. között a temetőben vagy templomban ér-

tük imádkoznak, valamint elvégzik szentgyónásukat, szentmisén vesznek részt,
szentáldozáshoz járulnak, valamint a pápa szándékára imádkoznak (Hiszekegy,
Miatyánk).
November 2. péntek Halottak napja. 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 október végétől a templomban megtalálják a lapokat, amikre felírhatják
azokat, akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének. A borítékokat a
portán vagy a sekrestyében lehet leadni.

A Szentségimádás iskolája
A NEK 2020 készület keretében szeptember 24-től megkezdődött plébániánkon a Szentségimádás iskolája. A sorozat 12 alkalomból áll, hétfő esténként az esti misével kezdődik (18.00), majd egy előadás hangzik el, amit csendes szentségimádás zár le (kb. 19.30-ig). Az esték témái segítenek elmélyülni az Eucharisztia titkában, egyben gyakorlati
útmutatókkal is szolgálnak a Jézussal való találkozáshoz. Szeretettel
hívunk mindenkit!

Plébániai családos kirándulás
Október 6-án, szombaton plébániai családos kirándulásra megyünk a budai hegyekbe. Találkozó: BKV-val: a 63-as autóbusz hűvösvölgyi végállomásánál 9.20-kor
autóval: a nagykovácsi buszvégállomásnál 9.50-kor. Az erdei séta során beszélgetünk, a cserkészek segítségével játszunk, imádkozunk, és megvendégeljük egymást –
ebéd a hozott szendvicsekből. Visszaérkezés: Nagykovácsiba délután 15 óra körül.
Szeretettel várunk mindenkit!

Országúti ovis misék
Minden hónap 2. szombatján 17.00 órától várjuk a kisgyermekeket és családjaikat
„ovis misére” a templomba, hogy egyszerű liturgia keretében életkori adottságaiknak megfelelően ünnepeljük a köztünk és velünk élő Jézust.
Az ovis misék őszi dátumai:
2018. október 13., november 10., december 8.
A kisgyermekes családoknak a vasárnapi 10-es misén is
lehetőségük van a porta melletti Porciunkula társalgóban
felszerelt TV segítségével bekapcsolódni a szentmisébe, amikor kisgyermekeik már elfáradnak és zavarják a templomi közös imádságot.
A helyiség kinyitásához és a TV bekapcsolásához a portások nyújtanak segítséget.

Miseszándék
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.) Miseszándékot a sekrestyében misék előtt és után, napközben (nyitvatartási
időben) az irodában lehet kérni.

Vedd együtt!
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.

Beteglátogatók képzése
A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését
várja október közepén induló képzésére. Információ és jelentkezés: Kórházlelkészség: +36-1-224-86-40.
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