„Az Úr Lelke van rajtam.
Fölkent engem, és elküldött,
hogy örömhírt vigyek
a szegényeknek, s hirdessem a
foglyoknak a szabadulást,
a vakoknak a látást,
hogy szabaddá tegyem az
elnyomottakat, és hirdessem:
elérkezett az Úr esztendeje.”
(Lk 4,18-19)

V. évfolyam 5. szám
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Sajátos keresztény erények
Az előzőkben a sarkalatos erényeket
vizsgáltuk. Ezek az erények, mint láttuk,
hasonlítanak a cölöpökhöz, amelyekre
egyéb más erények is épülnek. A következőkben azokat az erényeket vesszük részletesen sorra, melyek egyrészt sajátosan
keresztény jelleggel bírnak (pl. alázatosság), másrészt a keresztény lét lényegéből
fakadnak, mint pl. öröm szelídség, hűség,
humor, játék stb.
I. Az alázatosság
Ezt az erényt a görögök egyáltalán nem
ismerték. A bölcselők és a politikusok az
alázatot emberi gyengeségnek tartották.
Kant használ egy képet, a földigilisztáét: „A giliszta összezsugorodik, ha rálépnek. Ebben nagy bölcsesség van. Csökkenti az esélyét, hogy újra rálépjenek. A
morál nyelvén: ez alázat.” (Kant:
Bálványok alkonya, 31. aforizma) De hát
ennyi lenne az alázat? Ez lenne tán Assisi
Szent Ferenc alázata? Az alázat nem megalázkodást, meghunyászkodást, szolgalelkűséget jelent.

Az alázat tisztánlátó erény.
Ez annak az embernek az erénye, aki
tudja, hogy nem Isten, hanem Isten teremtménye. Az embernek ezért teremtményi mivoltából el kell fogadnia azt is,
hogy rászorul isten segítségére. A keresztény erkölcsteológia az alázat erényét nem
csupán egy erénynek tartja a többi között,
hanem úgy tekinti, mint alapmagatartásra,
alaperényre, amely kihat a többi erény
gyakorlására is.
Ligauri Szent Alfonz (1696-1787) igen
szemléletesen az alázat erényét egy ház
alapjához hasonlítja, amelyre egész
életünk épül. Ha valaki nagy házat akar
építeni, akkor mély alapokat kell ásnia.
Ha valaki erényes életet akar élni, akkor
még tudatosabban kell gyakorolnia az
alázat erényét.
Visszaemlékszem gimnáziumi hittanáromra, Karácsonyi Aladár atyára. Nagyon
szerettük, mert segített a fogalmakat
tisztázni és tömören megfogalmazni. Tőle
hallottam az alázat erényének frappáns
meghatározását:
Az alázat = helyes önismeret.

Azóta sem találtam ennél jobb
meghatározást. Mit jelent ez?
1.) Nem fosztom meg magamat attól,
amire méltó vagyok; nem tagadom le
valódi értékeimet, nem becsülöm magamat kevesebbre, mint az helyénvaló
volna.
2.) De nem is tartom magam többre, mint
amennyit érek; nem értékelem túl
magamat.

Arisztotelész szerint az erény egy csúcs
két szakadék (véglet) között.
alázat
önmegvetés
önlebecsülés

túlértékelés
kevélység, gőg

A Szentírás is ezt az utat ajánlja: „Isten a
kevélyekkel szembeszáll, az alázatosaknak
viszont kegyelmet ad.” (1Pét 5,5b v.ö. Jak
4,6)
(folytatjuk)
Kolos atya

Assisi Szent Ferenc gondolatai az alázatról
A szentek alázata gyakorlati szempontokkal is szolgálnak.
19. Boldog az a szolga, aki az emberek
magasztalása és dicsőítése közepett
nem gondolja magát különbnek, mint
amikor hitványnak, együgyűnek és
megvetésre méltónak tartják. Mert az

ember annyit ér, amennyit Isten
szemében ér, és semmivel se többet.
17. Boldog az a szolga, aki nem bízza el
magát jobban amiatt a jó miatt, amit
általa mond és művel az Úr, mint
amiatt, amit más által mond és művel.
27-ből: Ahol türelem és alázatosság van,
ott nincs sem harag, sem felindulás.

Pilinszky János: tökéletesség és alázat
… A nap és az eső képében az Evangélium nem csupán az anyagi világ Isten iránti
föltétlen engedelmességét állítja elénk példaképül, hanem Istennek a teremtéssel
szembeni osztatlan és isteni alázatát is (Simone Weil). Ily módon eső és nap
mechanikus pártatlansága egy magasabb, isteni síkra vetítve, mint az alázat
szimbóluma, s a szeretet elengedhetetlen törvénye jelenik meg számunkra. A
tökéletességre való meghívás tehát lényege szerint alázatra való meghívás; a
szeretetnek minden ítélkezéstől mentes gyakorlatát jelenti.
A nap sugaraival azért szállhat alá a földbe, mert a magasság útját járja, s azért lehet
minden élet forrása, mivel minden élő szolgája. E gyönyörű jelkép a lelki életben
érvényesül csak igazán. Aki az alázat nyitottságában és osztatlan odaadásában él,
anélkül, hogy tudná, a tökéletesség magaslatát lakja, részese azoknak az isteni
erényeknek, miket soha, semmiféle körülmények között nem birtokolhat az egyéni
büszkeség bármiféle különállása.

Humor:
Haldoklik az öreg paraszt, és a városi rokona megkérdi:
- Hívjak orvost?
- Nem kell, fiam. Mi itt falun természetes halállal szoktunk meghalni.

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 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. Még kb. 60 segítőre van szükség.
E-mail: orszagut@ofm.hu, telefon: 30/241-0834 (Soma).

Igeliturgia rend
Január 25. évközi 3. vasárnap: Neh 8,2-4a.5b.8-10; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21
Február 1. évközi 4. vasárnap: Jer 1,4-5.17-19; 1Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30
Február 8. évközi 5. vasárnap: Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

Az Imaapostolság februári szándékai
Általános: Hogy a Szentföldön megvalósuljon a keresztények, zsidók, muzulmánok
békés együttélése.
Missziós: Hogy Óceániában minden részegyház evangelizálása érdekében
megkülönböztetett gondot fordítsanak a papi és szerzetesi hivatásokra.

Templomunk programjai (január 25. – február 8.):
Február 1. első vasárnap 17.00-tól szentségimádás lesz templomunkban. Az esti 6 órai
szentmise keretében megemlékezést tartunk a megszentelt életről.
Február 2. hétfő: Urunk bemutatásának ünnepe (gyertyaszentelő boldogasszony). Az
esti 6 órai szentmise gyertyaszentelő körmenettel kezdődik.
Február 3-a, kedd Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Minden szentmise végén
Balázs áldás lesz. Akik ezen a napon nem tudnak szentmisén részt venni azok
számára február 8-án, vasárnap is lesz minden szentmise végén Balázs áldás.
Február 6-a, első péntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Február 7-én, szombaton lesz plébániánk hagyományos nagy közös farsangi bálja.
• Jegyek 1000 Ft-ért kaphatók a plébániairodában, ill. január 25-én és február 1jén vasárnap minden szentmise végén a templomkapuban.
• Akik szívesen vállalnának közreműködést a bál folyamán – ingyenes belépő
ellenében – kérjük, jelentkezzenek a vasárnap esti fél nyolcas szentmise után a
portaablaknál, vagy e-mail-en.
• 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.
Szentségimádási alkalmak templomunkban:
• minden csütörtökön az esti fél nyolcas szentmise után 21.00-ig,
• minden szombaton az esti fél nyolcas szentmise után 21.00-ig,
de minden hónap 2. szombatján 22.00-ig.
• minden vasárnap az esti fél nyolcas szentmise után 21.00-ig,
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre a csöndes alkalmakra.
Plébániánk színjátszó köre, az Országút Társulat szeretettel vár mindenkit
Karinthy Frigyes: Hallotta, hogy a Vörös Maca férjhez ment?
című több rövid színdarabból álló előadására.
Az első előadás február 3-án, kedden 16.00-tól lesz
a Szent Margit gimnáziumban (1114 Bp. Villányi út 5-7),
a második előadás pedig február 5-én csütörtökön 18.00-tól
a plébánia Feketesas utca 7. alatti klubtermében.

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 (tel.: 315-0944) nyitva: hétfőn 8.30-11, keddtől péntekig 8.30-11.30 és 16-18.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang

