„Tudom jól,
él ügyem szószólója...
Hogyha fölébredek,
maga mellé állít,
és meglátom még
testemből az Istent.”
(Jób 19,25-26)

XIX. évfolyam 9. szám

Évközi 30. vasárnap

Miért imádkoz(z)unk elhunytjainkért?

Ágoston püspök vallomásainak könyvében számol be édesanyja, Mónika haláláról és arról a lelki folyamatról, amely
személyes gyászát kísérte. Így imádkozik
érte: „Tudom, hogy
anyám könyörületes volt
cselekedeteiben, tudom,
hogy igaz szívből megbocsátott minden ellene
vétkezőnek;
bocsásd
meg te is vétkeit, amit
elkövetett annyi éven
keresztül az üdvösség
vize [tudniillik a keresztsége] után.”
Van-e értelme imádkozni az elhunytakért? Keresztény hitünk válasza egyértelmű igen, akár egyénileg, akár a szentmise
során tesszük. Nyilván nem azért, mintha
Istennek emlékeztetőre volna szüksége,
hogy ne felejtsen el irgalmas lenni. Hiszen
Isten, amint tudásában, úgy szeretetében
és irgalmában is tökéletes. Az Istennek
elmondott kérések nem Istennek, hanem
az embernek válnak a javára. A halottakért
végzett ima nagyban elősegíti, hogy gyógyuljon az a sérülés, amely az eltávozottak
és az itt maradottak közötti kapcsolatban
keletkezett, hiszen szeretteink elvesztését
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gyakran kíséri a félbeszakítottság érzése és
bizonyos fokú lelkiismeret-furdalás.
A keresztény azért imádkozik az elhunytjaiért, mert hisz a szentek közösségében, vagyis abban,
hogy az e világból elköltözöttekkel is összekapcsolja a hit közössége. Ez a fajta kommunikáció azt jelenti, a
halál nem akadályozza
meg, hogy egymás felé
kinyújtsuk a kezünket:
a nézőpont tágasabbá, következésképpen
a kapcsolat egyértelműbbé, a bocsánatkérés valóságosabbá, a kiengesztelődés
vigasztalóvá válik.
A halottakért mondott ima ugyanakkor nem csupán vigaszt nyújt a gyászolónak, hanem az elköltözött számára is
erőt és bátorítást jelent. A földi világban
is sokat jelent, ha valaki ott van mellettünk, jelen van számunkra, kísér bennünket. Imádságunk bátorítást és biztatást adhat elhunyt hozzátartozónknak,
aki a mennyországbeli életet kell hogy
„elsajátítsa”: szeretetünk felől biztosítjuk őket, amikor kénytelenek elhagyni

azt a világot, amelyet ismernek, és meg
kell tisztulniuk azért, hogy megszülethessenek valami újra Istenben.
A szomorúság és a gyász közepette
erőt ad a keresztény hit tanítása, hogy a
halál nem szakít el végérvényesen egymástól. Így a fájó, metsző hiány az
imádság által Istenben megnyugtató jelenlétté változhat. Elizabeth Johnson

amerikai teológus írja: „Szeretteink, akik
meghaltak, nem a semmibe hullottak,
hanem az élő Isten ölelésébe. És ez az,
ahol megtalálhatjuk őket újra: ha megnyitjuk a szívünket Isten életének csendes nyugalma előtt, amelyben ők már
laknak.”
Csigi Péter írása alapján

Ima-lelkigyakorlat a plébánián – 2018. december 2-7.

2018. december 2-7. között személyesen kísért ima-lelkigyakorlatot szervezünk plébániánkon. A mindennapokban végezhető
lelkigyakorlatra várjuk mindazokat, akiket érdekel és megszólít az
alábbi meghívás:
Mi az imahét lényege? – Ez egy út, melynek során személyesen
kísért lelkigyakorlatot végzünk a mindennapi életben.
Kit érdekelhet az imahét? – Életkortól függetlenül bárkit, aki
 Istennel való kapcsolatát szeretné mélyíteni,
 szeretne lelkigyakorlatozni, de nincs lehetősége kiszakadni a mindennapokból,
 szeretné a mindennapokban meghallani Isten hívását,
 szeretne az imájáról beszélni egy lelki kísérővel,
 vágyik arra, hogy imája jobban áthassa mindennapi életét.
A résztvevők vállalják, hogy
 naponta kb. fél órát imádkoznak a Szentírással
 reflektálnak imádságos tapasztalataikra
 naponta kb. fél óra időtartamban beszélnek erről a tapasztalatról kísérőjükkel.
Milyen az imahét felépítése?
 December 2-án vasárnap 14.30-tól az Országúti Ferences Plébánián közös,
nyitó alkalommal kezdünk - ekkor beszélünk a lelkigyakorlat részleteiről.
 hétfőtől péntekig tart a napi személyes ima és találkozás a kísérővel,
 december 7-én, pénteken este kerül sor a közös záró alkalomra.
További részletes információ a honlapon.
Jelentkezni a honlapról letölthető lap segítségével 2018. november 15-ig az
imahetmargitkrt@gmail.com email címen lehet.

„Én vagyok az Alpha és az Ómega”

Krisztus király ünnepének előestéjén, 2018. november 24-én 17.00 és
18.00 óra közt a világszerte megtartott szentségimádsághoz kapcsolódva
ismét közös imádságra hívjuk testvéreket – részletek a honlapon.

Adventi előkészületek

– Adventi naptárunk a Hírharang december 2-i számában lesz megtalálható.
– December 1-jén, szombaton délután közös adventi készülődésre várjuk családjainkat. A gyerekek és családok számára 15.00 órától lelki programmal készülünk, majd a
családok közösen készíthetik el adventi koszorújukat, melyeket közös záróimádság keretében áldunk meg. Hogy elegendő alapanyaggal tudjunk készülni, jelentkezni november
24-ig lehet a plébánia email címén. Szeretettel várunk minden családot!

Egyházi hozzájárulás

A Hírharang mellett ezúttal egy levelet és csekket találnak a testvérek. A levélben a Képviselőtestület beszámol a
plébánián és a templomban idén végzett munkákról és a
tervekről, 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 csekken, átutalással, a honlapon keresztül egyszerű és biztonságos bankkártyás fizetéssel,
vagy nyitvatartási időben az irodában személyesen. November három hétvégéjén a
szentmisék után is van lehetőség a befizetésre a templom előterében a képviselőtestület tagjainál. További részletes információk a honlapon is találhatók.

Miseszándék

A 2019-es miseszándékokat Krisztus Király vasárnapjától lehet előjegyeztetni a misék 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.) Miseszándékot a sekrestyében misék előtt és
után, napközben (nyitvatartási időben) az irodában lehet kérni.

Plébániai programok – 2018. október 28.-december 2.

A NEK 2020 készület keretében folyik plébániánkon a Szentségimádás iskolája –
az alkalmak hétfő esténként az esti misével kezdődnek (18.00), majd egy előadás
hangzik el, amit csendes szentségimádás zár le; az utolsó alkalom december 17én lesz.
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.
November 1. csütörtök – Mindenszentek napja (parancsolt ünnep)
 Szentmise 7:30, 10:00 és 18:00 órakor lesz,
 az esti misében a Kapisztrán Kamarakórus énekel, 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. péntek – Halottak napja
 Szentmise 7.30-kor és 18.00 órakor lesz,
 az esti mise keretében Fauré Requiemjét énekli a Kapisztrán Kórus, a solymári Corvinus Vegyeskar és a Törökbálinti Kamarakórus egyesített énekkara;
közreműködik: Nagy László Adrián orgonaművész, Kővári Eszter Sára
énekművész, vezényel Lógó Tibor;
 a mise után a templom kriptájában imádkozzuk a vecsernyét elhunytjainkért.
November 4. vasárnap – a 10.00 órás családos mise után a plébánia cserkészei, a 4.
számú BIK cserkészcsapat tart toborzót és játékot a gyerekeknek.
November 10. szombat 17.00 – a kisgyermekeket és családjaikat várjuk ovis misére
a templomba, hogy egyszerű liturgia keretében életkori adottságaiknak megfelelően ünnepeljük a köztünk és velünk élő Jézust.
November 11. vasárnap 16.30 – Friedler Magdolna orgonaművész koncertje.
November 15. csütörtök 19.30 – Házas esték sorozat Lothringer
Éva szociális testvér, családterapeutával, a Salkaházi Sára Alapítvány munkatársával: „Amikor Hamupipőke és a Herceg
családterápiába jön…” Avagy: a nagy esküvő óta eltelt öt év.
Most már nem bírják tovább. Egy tündér tanácsára végül elmennek egy családterapeutához… Mi is történik ott velük? Vagy
mivelünk? Miben hasonlíthat a mi történetünk az övékhez? Mit tehetünk, hogy
boldogan éljünk, amíg meg nem halunk? Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
November 16. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást tartunk templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
November 17. szombat 16.30 – Requiem az egyházi iskolák tanáraiért és diákjaiért
– szeretettel várjuk a ferences öregdiákokat.
November 24. szombat 17.00 – Krisztus király ünnepének előestéjén a világszerte megtartott szentségimádsághoz kapcsolódva ismét közös imádságra hívjuk mindenkit.
November 25. vasárnap – a Keleti Károly utcai Krisztus Király templom búcsúja –
az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődik.
December 1. szombat 15.00 – Adventi családi lelkinap és koszorúkészítés.
December 1. szombat 16.30 – Horváth Melinda és barátainak koncertje.
December 5. szerda 19.00 – a győri Szentlélek zenekar tart gitáros, énekes Adventi
áhítatot templomunkban.

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.
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