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Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:
„Az Úr házába megyünk.”
(Zsolt 122,1)

Pilinszky János: Hitünk titkairól (részlet)
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 plébániai programok
 Adventi naptárunk a Hírharang mellékleteként megtalálható
vagy a honlapról letölthető
 december 2. hétfőtől hétköznapokon
o a roráte szentmisék 6.00 órakor kezdődnek,
o 7.30-kor és 18.00 órakor is van szentmise.
 Gyóntatás Advent hétköznapjain:
o december 14-ig – 7.20-8.00 és 17.30-18.30 óra között,
o december 16-18. – 6.00-7.00, 7.20-8.00 és 17.00-19.00 óra között
o december 19-21. és 23. – 6.00-7.00, 7.20-12.00, 16.00-19.00 óra között
o Kérjük, gyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra!
 december 8., vasárnap – Keresztény filmek és kiadványok vására a templom előtt.
 december 14., szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje.
 december 15., Advent 3. vasárnapja – 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. Szolgálatukról részletes információ honlapjukon található: www.csakegyet.hu. Kérjük a
testvéreket, adományaikkal segítsék munkájukat!
 december 18., szerda 10.00-12.00 óra között – Az Országúti Karitász adventi
teázásra és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és
emellett szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas
társaikkal.
 december 20., péntek – Egésznapos szentségimádást tartunk
a reggeli mise végétől az esti 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!
 december 20., péntek 18.00 – A szentmisén a Boanergész zenekar énekel, majd
az esti szentségimádás keretében gitáros, énekes Adventi áhítatot tart kb.
19.30-ig.
 december 22., vasárnap 16.30 – Adventi, az ünnepre hangoló Karácsonyi Kamarakoncert; közreműködik: Nagy Anna Sára – ének, Nagy Bernadett és Bánki Berta – fuvola, Nagy László Adrián – orgona. A belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várunk!

Templomunk karácsonyi, ünnepi liturgikus rendje
 december 22., Advent 4. vasárnapja
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
 december 24., kedd
o szentmise 7.30, gyóntatás 7.20-12.00 óra között
o a pásztorjáték 16.00 órakor kezdődik
o ünnepélyes vecsernye 19.00
o olvasmányos imaóra 23.15
o Karácsonyi éjféli szentmise 24.00
 december 25., Karácsony napja (kötelező ünnep)
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
 december 26., Karácsony 2. napja, Szent István vértanú–
templomunk védőszentje ünnepe
o szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor
o a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel
o gyóntatás 7.20-8.00, 9.30-10.30 és 17.30-18.30 óra között
 december 29., A Szent Család vasárnapja
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
o a 10.00 órás családos szentmise végén megáldjuk családjainkat
 december 31., kedd, Szilveszter
o szentmisék 7.30 és 18.00 órakor, az évvégi hálaadás az esti szentmisében lesz
o gyóntatás 17.30-18.30 között
 január 1., szerda, Újév, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe (kötelező ünnep)
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
 január 5., vasárnap – Karácsony utáni 2. vasárnap
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
o a 19.30-as szentmise végén megáldjuk a családokat
 január 6., hétfő, Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe (kötelező ünnep)
o szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor
o gyóntatás 7.20-8.00, 9.30-10.30 és 17.30-18.30 óra között
 január 12., vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint
o január 18. szombat 17.00 – Óvodások szentmiséje
 január 13., hétfő 19.30 – Ferences Jótékonysági Est a Zeneakadémián az autista
gyerekek támogatására. Házigazda Várdai István Liszt-díjas csellóművész, aki
művész barátaival Kodály, Bartók és Dvořák szerzeményeit adják elő. Részletek
és jegyek a Zeneakadémia honlapján és pénztáraiban kaphatók.

Hírek, hirdetések
 A karácsony közeledtével kérjük, hogy aki szűkös és nehéz anyagi körülmények
közt élő, rászoruló családról, személyről tud környezetében, a portán vagy a Karitász email-címén jelezze ezt. Karácsonyi megajándékozásukat a Szent Antal
persely vagy a Lemondások perselye útján lehet támogatni.

 A 2020-as miseszándékokat már elő lehet jegyeztetni. Szeretettel buzdítjuk a testvéreket, hogy kérjék 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 előjegyeztetni.
 Idén is megjelent a ferences zsebnaptár – a templomból és a portáról ingyenesen
elvihető. A naptárhoz mellékelt csekken a Ferences Rendtartomány szociális és
karitatív vállalásaira köszönettel fogadunk adományokat.

Országúti jegyesoktatás 2020
A házasságra készülő párok, akik 2020-ban templomunkban
szeretnének házasságot kötni, mielőbb személyesen jelentkezzenek
a plébánián lelkipásztorainknál. Plébániánk jegyesoktatására jelentkezni a honlapon található felületen keresztül lehet.

Regisztráció a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
A NEK Titkárság kéri, hogy aki már tudja, hogy szeretne a Kongresszus valamelyik
programján részt venni, az mielőbb jelezze szándékát a regisztráció megkezdésével.
A résztvevők a rendezvény honlapján keresztül
(http://iec2020.hu/) regisztrálhatnak a többségében
ingyenes eseményekre. Ajánlott, hogy az érdeklődők
minél hamarabb létrehozzák saját fiókjukat a NEK online regisztrációs felületén. Ez nem jár semmilyen elköteleződéssel, ingyenes, és lehetővé teszi, hogy az érdeklődők minden lényeges információról időben értesülhessenek, illetve hogy a névre szóló helyekhez biztosan hozzájussanak a részt venni
vágyók. Másrészt ez segíti a szervezők munkáját, hogy a helyszínek kialakítása, berendezése, felszerelése megfeleljen majd a résztvevők létszámának és igényeinek (pl.
mozgáskorlátozottság, illetve egyéb különleges igény esetén).

Ferences Farsangi Bál
Az Országúti és a Pasaréti Ferences Plébánia 2020. február
8-án rendezi meg hagyományosan közös Ferences Farsangi
Bálját a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szeretettel hívunk
minden plébániánkra járó hívőt, családot, fiatalt és időset,
mindazokat, akik a templomi közös imádságos kapcsolaton túl
egy személyesebb és kötetlenebb találkozásra, kikapcsolódásra is vágynak. Jegyek a
portán december közepétől már válthatók.

Minden hívőnek Istentől megáldott, kegyelmekben
gazdag karácsonyt, békés ünnepet kívánunk!
A Budapest Országúti Szent István első Vértanú Plébánia lapja
Megjelenik kéthetente 700 példányban. Felelős kiadó: fr. Lendvai Zalán ofm plébános
1024 Budapest, Margit krt. 23. 212-5628 (porta) és 315-0944 (plébánia - irodai időben)
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