
 

 
 
 
 
 

�Várjuk reményünk 
boldog beteljesülését: 

a nagy Istennek 
és Üdvözítőnknek, 
Jézus Krisztusnak 

dicsőséges eljövetelét, 
aki önmagát adta értünk.� 

(Tit 2,13-14a)

V. évfolyam 4. szám Urunk megkeresztelkedése 2004. január 11. 

A mértékletesség 
A mértékletesség a sarkalatos erények 

közé tartozik. Sajátos helyet foglal el 
köztük: amíg az okosság, az igazságosság 
és az erősség a külső objektív igazságra 
irányul, addig a mértékletesség magára a 
cselekvő személyre. 
Mi a mértékletesség? 

Ösztönösen érezzük, hogy a végletek 
között helyet foglaló arany középút. 

Arisztotelész már állította, hogy �a 
mértéktelen túlzottan sóvárog, és túllép 
minden lehetségesen, nem tudja, hol a 
határ; az érzéketlen pedig mozdulatlan 
akár a kő, beéri azzal, ami kéznél van, 
nem vágyakozik a jobb és a több után. 
Közöttük áll az erény: a mértékletesség.� 

A mértékletesség az az erény, 
amelynek segítségével az ember ösztönös 
vágyait, érzelmeit, szenvedélyeit rendezni 
tudja, és ezáltal személyiségét egységben 
tartja. Az élet- és fajfenntartás ösztöneit 
mederben tartja; óv a végletektől és a 
szélsőségektől. 

Jézus és a szentek életében szemlélhet-
jük a mértékletesség erényét. Például elég 
Assisi Szent Ferencre gondolni, és az ő 

szent, mindig rendezett �szenvedélyessé-
gére�. Nem más ez, mint a boldog sze-
génység titka. A �legtöbb� nem a �sok�, 
hanem az �elég�. A szentek pedig a 
szükségeset tartották elégnek. Pl. a kenyér 
és a víz a legmagasabb fokú és legtisztább 
örömöt nyújtja, amikor valaki nagy 
szükségben veszi magához. 

Különösen fontos erény ez a jóléti és 
fogyasztói társadalomban, amilyen a mi-
enk is. Az ilyen társadalmakban gyakrab-
ban szoktak meghalni és szenvedni a 
mértéktelenségtől, mint az éhségtől vagy 
az önsanyargatástól. Tehát annál nagyobb 
szükség van rá, minél jobb idők járnak. 
Ez az erény nem a kivétel erénye, mint a 
bátorság, vagy a lelki erősség, amelyekre 
épp fordítva, annál nagyobb szükség van, 
minél nehezebb időket élünk. A mértékle-
tesség erénye nem kivétel, hanem szabály, 
nem hősiesség, hanem mértéktartás. 

Talán ezek után könnyebb megérteni 
Assisi Szent Ferenc magatartását. Szerinte 
a mértékletesség fontos erény, mert esz-
köz a függetlenséghez, a szabadsághoz. 
Mértékletesnek lenni szerinte azt jelenti, 

 



hogy képesek vagyunk kevéssel is beérni, 
de nem a kevés számít, hanem a képesség 
és a megelégedettség. 

Ezt fejtette ki Masseo testvérnek, aki 
sok szép nagy cipót kapott a koldulásakor, 
míg ő csak kevés száraz kenyeret, s mégis 
Masseo testvér volt elégedetlen. 

A mértékletesség visszafogottság, 
amelynek révén urai maradunk örömeink-
nek, ahelyett, hogy rabszolgáikká válnánk. 

A mértéktelen ember rabszolga, annál is 
inkább, minthogy urát mindenhová 
magával hurcolja. Rabja testének, rabja 
vágyainak, vagy szokásainak, rabja erejé-
nek, vagy szenvedélyének. Ezzel szemben 
a mértékletesség az élet lüktetésének 
önkéntes szabályozása, a létre való képes-
ségünk egészséges kinyilvánítása. 
(folytatjuk) Kolos atya 

 
 

�A túlságos jólét minden tisztességnek, becsületnek és erkölcsnek 
a legbiztosabb sírásója.� 

(Fekete István) 
 

 

Sík Sándor: A legszebb művészet 

A legszebb művészet tudod mi, 
Derült szívvel megöregedni. 
Pihenni, hol tenni vágyol,  
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. 
 

Nem lenni bús, reményevesztett, 
Csendben viselni el a 
keresztet,  
Irigység nélkül nézni végig 
Mások erős, tevékeny éltit. 
 

Kezed letenni ölbe 
S hagyni, hogy gondod 
más viselje. 
Ahol segíteni tudtál régen, 
Bevallani nyugodtan, 
szépen, 
Hogy erre most már 
nincs erőd. 
Nem vagy olyan, 
mint azelőtt. 
 

S járni amellett szép vidáman, 
Istentől rád szabott igában. 
De ezt a békét honnan vesszük? 
Onnan, ha ezt erősen hisszük, 
Hogy teher, amit vinni kell, 
Az égi honra készít fel. 

Ez csak a végső simítás 
A régi szíven, semmi más. 
Ez old fel minden köteléket,  
Ha a világ még fogna téged. 
 

Az Úr nem szűnik meg tanítani, 
Ezért kell sok harcot vívni, 
Idősen is, 
míg csendesen a szív 
az Úrban megpihen 
és kész vagy 
az Ő kezéből venni, 
hogy minden Ő � 
S te sem vagy semmi. 
S akkor lelked 
kegyelmes atyja 
A legszebb munkát 
is megadja. 
 

Kezed imára kulcsolod � 
ez mindennél dicsőbb dolog. 

Áldást kérsz szeretteidre � 
Körülötted nagyra és kicsinyre. 
S ha majd munkád betellett,  
S a végső óra elközelgett, 
Engedsz az égi szent hívásnak, 
Enyém vagy, jöjj, el nem bocsátlak. 
 

Sík Sándor halála előtt két héttel írt verse (1963) 



 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
a plébánia idei farsangi báljára melyet február 7-én szombat este 19.00-tól tartunk 

a Móricz Zsigmond Gimnáziumban (II. ker. Törökvész út 48-54.) 

 

A műsorból: Kapunyitás 19.00-kor, megnyitó 19.30-kor. Az élőzenét a �Beatorlók� 
együttes biztosítja. Idén is lesz jelmezverseny értékes nyereményekkel, közös néptánc 
tanulás, tombola és más meglepetések. Bálzárlat 2.00-kor. 

 

Idősebbeket és fiatalokat is egyaránt szeretettel várunk, 
szóljatok ismerőseiteknek is! 

12 éven aluliaknak felnőtt kíséretében nem kell jegyet váltani. 
 

Jegyek elővételben és korlátozott számban január 19-től kaphatók 1000 forintért 
• a plébániairodában (k-p 8.30-11.30 és h-p 16-18), 
• jan. 25, febr. 1-i vasárnapokon, a szentmisék végén templomunk kapujában, 
• a Kapisztrán Szent János templom (Tövis u.) sekrestyéjében, 
• és a Krisztus Király templomban (Keleti K. u.). 
A maradék jegyek (ha lesznek!) a helyszínen 1500 forintba fognak kerülni! 
 

Kérjük, minél többen jelentkezzetek segítőnek!!!,  
� nemcsak azért, mert két óra munkáért (porta, ruhatár, büfé, díszítés) � ami nem 
feltétlenül a bál idejére esik � ingyen jegyet adunk, hanem mert csak így tudjuk 
biztosítani, hogy mindenki jól érezhesse magát. Kb. 100 segítőre van szükség. E-mail: 
orszagut@ofm.hu, telefon: 30/241-0834 (Somogyi). 

 

 

Igeliturgia rend 
Jan. 11. vas. Urunk megkeresztelkedése: Iz 42,1-4.6-7; Tit 2,11-14 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22 
Január 18. évközi 2. vasárnap: Iz 62,1-5; 1Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 
Január 25. évközi 3. vasárnap: Neh 8,2-4a.5b.8-10; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21 
 
 

Humor: 
A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja.  
A kutyán belül olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni! 



Templomunk programjai (január 11. � január 25.): 
Január 18. vasárnap, Szent Margit ünnepe. Ezen a napon a Közép-európai Katolikus 

Találkozó keretében Lengyelország egyházáért imádkoz(z)unk. Az esti 6-os 
szentmisén a Vox Clara kamarakórus énekel. 

Január 18-25: �Imahét a Krisztushívők Egységéért�, melynek idei jelmondata: �Az én 
békességemet adom nektek� (Jn 14,23-31). Templomunkban 21-én, szerdán 17.30-
tól lesz ökumenikus imaóra, melyen igét hirdet Mosolygó Péter görög katolikus 
lelkész. Az esti 6-os szentmise várhatóan kis csúszással kezdődik. 

Január 20-án, kedden 18.00-tól a Ferences Esték sorozat keretében P. Varga Kapisztrán 
OFM �Szent Ferenc Porciunkola-élménye� címmel tart vetítettképes előadást a 
Tamás Alajos közösségi házban. 

Január 21. szerda Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepe. 
Január 25. szombat Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. 
Február 7-én, szombaton lesz plébániánk hagyományos nagy közös farsangi bálja. 

• Jegyek január 19-től kaphatók a plébániairodában 1000 Ft-ért, ill. január 25-én 
és február 1-jén vasárnap minden szentmise végén a templomkapuban. 

• Akik szívesen vállalnának közreműködést a bál folyamán � ingyenes belépő 
ellenében � kérjük jelentkezzenek vasárnap a 9-es vagy az esti félnyolcas 
szentmise után a sekrestyében, vagy e-mail-en (orszagut@ofm.hu) 

• Továbbra is kérjük és várjuk a tombolának szánt tárgyakat, melyeket a portán 
lehet leadni �Farsangi bál� megjelöléssel. 

• További részletek belső oldalon, a hirdetőbálán és az interneten olvashatók.  
 

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány tudatja,  
hogy 2003. december 28-án, Szent Család vasárnapján, 

életének 86., szerzetességének 61. évében elhunyt 

Fr. Szentgyörgyi Kelemen OFM. 
Kelemen testvér 1918. március 24-én született Újpesten. 18 éves, amikor 1936-
ban terciáriusként Pécsett megkezdte rendi életét. A szerzetesrendek működési 
engedélyének megvonása után több más testvérével együtt kikerült a rendi 
keretből. 1980-ban került vissza, azóta a budai rendházban szolgálta a 
testvéreket. Élete utolsó éveiben alázatosan viselte gyengeségeit, betegségeit, 
nem szűnt meg imádkozni és a szentségekben megerősödni. 

Temetése és a lelki üdvéért bemutatott szentmise 
2004. január 7-én volt a Margit körúti a rendház kriptájában ill. a templomban. 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban. 

Felelős kiadó P. Hegedűs Kolos ofm. plébános. 
A plébánia iroda munkanapokon 8:30-11:30 és 16:00-18:00-ig tart nyitva, telefon: 315-0944 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: http://orszagut.ofm.hu 


