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Ez az istenkeresők népe,
mely látni kívánja arcodat, Uram.
(Zsolt 24,6)

XVI. Benedek pápa mindenszentek ünnepéről és halottak napjáról
Mindenszentek liturgikus ünnepe után
az egyház halottak napján az elhunyt hívek emlékezetére szólít fel. Tekintetünket
fordítsuk azok felé, akik megelőztek bennünket és már befejezték földi zarándokútjukat. Ezekben a napokban felkeressük a temetőket, hogy
imádkozzunk eltávozott szeretteinkért, hogy újból kifejezzük
irántuk való érzelmeinket, hogy
közel érezzük magunkhoz őket,
emlékezve az Apostoli Hitvallás egyik tételére: a szentek közösségében szoros kapcsolat áll
fenn közöttünk, akik még e földön élünk
és testvéreink között, akik már eljutottak
az örökkévalóságba.
Az emberek kezdettől fogva arra törekedtek, hogy egyfajta második életet biztosítsanak halottaiknak gondoskodásuk,
szeretetük által. Mintha meg akarnánk
őrizni élettapasztalatukat, azt, hogy hogyan éltek, mit szerettek és mit nem, mitől
féltek, miben reménykedtek. A sírok előtt
állva emlékek sora tolul fel bennünk. Miért van ez így? Mert – bár a halál gyakran
szinte tiltott téma társadalmunkban, és
állandó a törekvés, hogy még a gondolatát
is kitöröljük értelmünkből – a halál minden idők minden emberét érinti. …

Miért félünk a haláltól? Miért van az,
hogy az emberiség nagy többsége soha
nem fogadta el azt a hitet, hogy a halálon
túl nincs semmi? A válasz sokrétű. Félünk
a haláltól, mert félünk a semmitől, attól,
hogy elinduljunk az ismeretlen
felé. Azért van bennünk az elutasítás érzése, mert nem tudjuk
elfogadni, hogy mindaz a szép
és jó, amit egy egész életen át
megvalósítottunk, hirtelen a
semmi szakadékába zuhanjon.
Érezzük, hogy a szeretet igényli
az örökkévalóságot, és nem
lehetséges, hogy ezt a halál egy pillanat
alatt elpusztítsa. Azért is félünk a haláltól,
mert életünk vége felé érve érezzük, hogy
ítélkeznek majd tetteink felett, arról, hogy
hogyan éltünk; főleg azon árnyfoltok felett, amelyekkel kapcsolatban gyakran oly
ügyesen felmentjük lelkiismeretünket. Az
ítélethozatal összefügg az emberek halottaikról való gondoskodásával. A szeretet
gesztusai, amellyel az elhunytat körülveszik, mintha védelmeznék őt és befolyásolnák a róla hozott ítéletet. Ez a felfogás
megtalálható szinte minden kultúrában.
Ma a világ – legalább is látszólag – racionálisabbá vált, vagy még inkább: elterjedt az a tendencia, hogy minden valóság-

gal a tapasztalati tudomány kritériumai
szerint kell szembenézni. E felfogás szerint a halál nagy kérdésére sem a hittel kell
válaszolni, hanem a tapasztalati, empirikus
ismeretekből kell kiindulni. Nem ébredünk azonban eléggé tudatára annak, hogy
ezáltal a spiritizmus egy fajtájának csapdájába esünk. Kapcsolatot akarunk teremteni
a halálon túli világgal, azt képzelve, hogy
a földöntúli valóság mintegy másolata
világunknak.
Mindenszentek ünnepe és halottak
napja azt hangsúlyozzák, hogy csak az
élhet a reményből kiindulva, aki a halálban nagy reménységet lát. Ha az embert
vízszintes dimenziójára redukáljuk, az élet
elveszíti mély értelmét. Az embernek
szüksége van az örökkévalóságra, és minden más remény túlságosan korlátozott
számára. Az ember csak akkor értelmezhető, ha van egy olyan Szeretet, amely
túlmutat minden elszigeteltségen, a halált
is beleértve, túl minden téren és időn. Az

ember csak akkor találja meg önmaga
mély értelmét, ha van Isten. Mi tudjuk,
hogy Isten belépett életünkbe, és így szól
hozzánk: „Én vagyok a föltámadás és az
élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt,
élni fog” (Jn 11,25-26).
Isten annyira szerette a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, aki a kereszt
legmagasabb rendű szeretetaktusával legyőzte a halált, feltámadt, és számunkra is
megnyitotta az örökkévalóság kapuit.
Krisztus nyújt támaszt nekünk a halál éjszakájában, amelyen ő maga is áthatolt. Ő
a Jó Pásztor, akire félelem nélkül rábízhatjuk magunkat, mert jól ismeri az utat még
a sötétségben is. Minden vasárnap, amikor
elimádkozzuk a Credót, megerősítjük ezt
az igazságot. Az örök életbe vetett hit ad a
keresztényeknek bátorságot, hogy még
jobban szeressék az e világi életet, munkálkodjanak a jövő építésén, valódi és biztos reményt nyújtva az embereknek.
(a Vatikáni Rádió nyomán)

Plébániai programok
 október 27. vasárnap 16.30 – Dankos Attila orgonaművész hangversenye
 novemberben és decemberben minden hétköznap és vasárnap a reggeli szentmisét
elhunyt szeretteinkért, halottainkért mutatjuk be – a testvérek október végétől
a templomban megtalálják a lapokat, amelyekre felírhatják azok nevét, akikért
ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének; a borítékba helyezett lapokat a
portán vagy a sekrestyében lehet leadni
 november 1. péntek – Mindenszentek napja (parancsolt ünnep)
o szentmise 7.30, 10.00 és 18.00 órakor
o az esti ünnepi szentmisén a Kapisztrán kamarakórus énekel, majd a mise végén – halottak napja előestéjén – elhunytainkért is imádkozunk
o teljes búcsút nyerhetnek elhunyt szeretteik számára mindazok, akik november 1-8. között a temetőben vagy a templomban értük imádkoznak, valamint
elvégzik szentgyónásukat, szentmisén vesznek részt, szentáldozáshoz járulnak és a pápa szándékára imádkoznak (Hiszekegy, Miatyánk)
 november 2. szombat – Halottak napja – szentmise 7.30-kor és 18.00
órakor; az esti mise keretében Cherubini: Requiem című műve hangzik el, közreműködik a Solymári Corvinus Vegyeskar, a Törökbálinti















Kamarakórus és Nagy László Adrián orgonaművész, vezényel: Lógó Tibor;
a mise után a templom kriptájában imádkozzuk a halotti vecsernyét elhunytainkért.
november 3. vasárnap 16.30 – Megemlékező egyházzenei áhítat a Kórusiskolás
közösség és mindannyiunk elhunytaiért – John Rutter: Requiem, előadja a
Voces unitatis kórus és zenekar, az Exsultate Cantores férfikar és az Ardente
énekegyüttes, vezényel: Bálint Mátyás
november 3., 10. és 17. vasárnap – a szentmisék után lehetőség van az éves egyházi hozzájárulás személyes befizetésére a Képviselőtestület tagjainál
november 7. csütörtök 19.30 – Házas esték - Lothringer Éva SSS, családterapeuta előadása: Bűntudat és lekváros bukta, avagy hogyan lépett a szépségkultusz a
vallás helyébe? – előadás és beszélgetés lányoknak, menyasszonyoknak, édesanyáknak, nagymamáknak és érdeklődő hölgyeknek
november 9. szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje
november 14. csütörtök 19.30 – Házas esték - Lothringer Éva SSS, családterapeuta előadása: Ki az Úr a háznál? – öröklött családi parancsaink titkos élete
november 17. vasárnap 16.30 – Vadász Attila orgonaművész hangversenye
november 21. csütörtök – Nyugdíjas klub - szeretettel várjuk teázásra és beszélgetésre mindazokat a nyugdíjasokat, akik lelkiekben gazdagodni szeretnének,
és emellett szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal
november 24. vasárnap 10.00 – Keleti Károly utcai Krisztus Király templom
búcsúja – ünnepi szentmise
november 24. vasárnap – a szentmisék perselyadományait Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan a Katolikus Karitász támogatására továbbítjuk
november 24. és december 1. között az Országúti Karitász adventi tartósélelmiszer-gyűjtést szervez; köszönettel fogadunk pénzadományokat is a Lemondások perselye útján
november 30. szombat 16.00 – Családos adventi készülődés és koszorúkészítés
a plébánia hittantermeiben, ahol a családok közösen készíthetik el adventi koszorújukat, melyeket közös záróimádság keretében áldunk meg. A szükséges
alapanyagbeszerzés és előkészítés miatt a programra jelentkezni november 23-ig
lehet a plébánia email címén. Szeretettel várunk minden családot!

Ima-lelkigyakorlat a plébánián – 2019. december 1-6.
Advent kezdetén ismét személyesen kísért ima-lelkigyakorlatot szervezünk:
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, és naponta kb. fél óra időtartamban beszélnek
erről a tapasztalatról kísérőjükkel.
Milyen az imahét felépítése?
 December 1-jén 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 6-án, pénteken este kerül sor a közös záró alkalomra.
További részletes információ a honlapon.
Jelentkezni a honlapról letölthető lap segítségével 2019. november 10-ig az
imahetmargitkrt@gmail.com email címen lehet.

Országúti Családos Tábor – 2020
Az Országúti Ferences Plébánia nyáron újra megrendezi – immáron nyolcadik alkalommal – családos nagytáborát. Helyszín: Somogydöröcske, időpont: 2020. július
22-26. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó családokat! Információ:
orszagutitabor@gmail.com.

Egyházi hozzájárulás
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. Novemberben három hétvégén a szentmisék után a templom előterében is van lehetőség a befizetésre a képviselőtestület tagjainál. Részletes információ a honlapon található.

Miseszándék

A 2020-as miseszándékokat Krisztus Király vasárnapjától (2019. november 23.)
lehet előjegyeztetni. 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.
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