„Áldott az a férfi,
aki az Úrban bízik,
és az Úr lesz bizodalma!
Olyan lesz, minta víz mellé
ültetett fa, mely a folyóhoz
ereszti gyökereit:
nem fél, ha jön a hőség,
lombja zöldellni fog;
száraz esztendőben sem
aggódik, és nem szűnik meg
gyümölcsöt teremni.”
(Jer 17,7-8)

V. évfolyam 6. szám

Évközi 5. vasárnap
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A türelem
A türelemmel sem vagyunk másként,
mint az alázattal, nem könnyű a meghatározása. Különösen áll ez korunkra:
„amelyen a rohanás, a rombolás, a bomlás, a züllés, az isten-, és lélek-felejtés
átka ül.” (J. Jevtusenko: A rohanás e kornak átka) Nem véletlen hát, hogy valaki
így fogalmazott: „Annyi erőnk mindig
van, hogy a más baját elviseljük.” Ez körülbelül azt jelenti, hogy nem csinálunk
semmit. A türelem nem azonos a közömbösséggel, mert az nem érzi a szenvedést,
az akadályokat. De különbözik a vak
megadástól is, amely az akarat eltompultságából ered. Ez nem türelem, hanem
érzéketlenség, de legalábbis mély fásultság. A türelem nem passzivitás, sokkal
inkább aktivitás. Tűrni annyi, mint önmagunkra hatni. A türelem ugyanis mások
érdekében van, tehát valahol önuralom,
önlegyőzés. Mert nem türelmes az, aki
csak a türelmesekkel szemben türelmes.
Mi tehát a türelem?
A türelem az önuralomnak, a nyugalomnak megőrzése olyan körülmények között,
amelyek ezen tulajdonságainkat próbára

teszik. Vagyis a türelem mindig ott jut
szóhoz, ahol a szeretet ütközik a szeretetlenséggel, a meg nem értéssel, a rosszal.
Ebből pedig az következik, hogy a türelem a lelki erősséggel rokon erény, melynek alapja a szeretet. (1Kor 13,4) Nem
véletlen, hogy az őskereszténység korában a hitbeli helytállást és kitartást jelentette az istenellenes hatalom, a Római
Birodalom életveszélyes fenyegetései
közepette. Ezt pedig az őskeresztények a
„Lélek gyümölcsének” (Gal 5,22) tapasztalták. Hittek Szent Pál tanításában:
„Tudjuk, hogy a szenvedésből türelem
fakad, a türelemből kipróbált erény, a
kipróbált erényből reménység.” (Róm 5,3)
Bíztak abban, hogy a krisztusi reményhez
vezető út a bátorságon, az üldöztetésben
való helytálláson, kitartáson, azaz türelmen át vezet.
Assisi Szent Ferencnek a türelemmel
kapcsolatban is van a buzgó keresztények
számára intelme. Ha megfogadjuk azt,
megmenekülünk az önbecsapástól.
1.„Isten szolgája mindaddig nem
láthatja, menyi türelem és alázatosság la-

kozik benne, amíg minden a kedve szerint
történik. Amikor eljön az idő, hogy akiknek kedvében kellene járnia, ellenére cselekszenek, amennyi türelmet és alázatot
mutat akkor, annyi lakozik benne és nem
több.” (Assisi Szent Ferenc 13. intelem)

2. „Ahol türelem és alázatosság
van, ott nincs sem harag, sem felindulás.”
(Assisi Szent Ferenc 27. intelméből)
(folytatjuk)
Kolos atya

Igeliturgia rend
Február 8. évközi 5. vasárnap: Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Február 15. évközi 6. vasárnap: Jer 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Február 22. évközi 7. vasárnap: 1Sám 26,2.7-9.12-23; 1Kor 15,45-49; Lk 6,27-38

„Elaludtam és azt álmodtam: az élet öröm.
Felébredtem és azt láttam: az élet kötelesség.
Cselekedtem és felismertem: a kötelesség öröm.”
Rabindranath Tagore
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Az „Első 1%”-nál figyelmetekbe ajánljuk a következő alapítványokat:
• Plébániánk esetében:
Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány

adószám: 18091681-1-41

• Szentendrei Ferences Gimnázium esetében:
„Pro Schola F. S.” Alapítvány

adószám: 19180306-1-13

• Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium esetében:
Szent Mihály Alapítvány
adószám: 18601929-1-11
• Szent Angéla Katolikus Iskola esetében:
Szent Angéla Alapítvány

adószám: 18044311-1-41

• Zenei alapítványunk:
Páter tamás Alajos Alapítvány

adószám: 18075216-1-41

A „Második 1%”-nál a kedvezményezett technikai száma és neve:
0011

Magyar Katolikus Egyház

Ne felejtsétek ezt a rendelkezést betenni (munkáltatói adóbevallás esetén
betetetni) az adóbevallás mellé, akkor is, ha ez csak kisebb összeget jelent – a
tanúságtételünk legalább ennyire fontos!
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Tetők felé
Megbabonázva mentünk a harsogó
csend félelmes lüktetésében. Elmaradoztak a rossz kedvű égerek, s ünnepélyes
fenyők váltották föl őket a patak két
oldalán. Süketen álltak és egyenesen, s
őrizték a mozdulatlan, zúgó némaságot.
Illatos gyantaszag áradt felőlük, s a
vízben pettyes pisztrángok cikáztak.
Ahogy úgy mentünk, ütemes, lázas
léptekkel s gondolattalanul, egyszerre,
hirtelen a szemem megakadt. Legyökerezett a lábam is. Még szívem dobbanása is
megállt. A patak mellett egy őzbak állott.
Állott és nézett szembe a nappal, s piros
szőrén a fény csillanva megtörött. Mereven állt, gyöngyös agancsát magasra
emelve, s én megismertem. Ő volt, a régi, a gyermekkoromban látott titokzatos
őzbak.
A lány még lépett néhányat, aztán csodálkozva hátra fordult. Látta, hogy nézek
valamit, s ő is arra nézett. Ekkor az őzbak megrándult, haragosan böffent, s
átugrott a patakon. Túl a fenyőkön még
szökkent kettőt, aztán elnyelte az erdő.
Én csak álltam és néztem utána. Vadászláz égetett, szerettem volna utána
rohanni, s űzni az erdőkön végig,
gerincről- gerincre, míg valahol összeesünk mind a ketten.
– Jé, egy őz!- szólt ekkor csodálkozva
a leány.
A varázs megtörött. Lábaim újra elindultak, s vittek a lány mellett engedelmesen. De gondolataim ott maradtak a
titokzatos őznél, akit most, íme, újra
megtaláltam. És mindig- mindig visszatérek hozzá és a havashoz, attól a naptól
kezdve, akárhova is vet az élet.
Nimród fiainak legendáját juttatja

eszembe ez az én csodálatos hajszám a
titokzatos őzbak után. Mely néhány évre
elpihent, s ott a havason kitört belőlem
újra. Gondolkoztam-e valaha az értelmén
ennek a titoknak? Nem. Vajon Nimród
fiai gondolkoztak-e ezen, mikor tajtékos
lovaikat sarkantyúba kapták, s vágtattak
országokon keresztül a csodaszarvas
után?
Minden útnak valahol vége van. S
emberi tulajdonság, hogy az út végén
visszafordulunk, s eltűnődünk életünk
értelmén. Addig nem, de akkor igen.
Addig csak megyünk ösztönösen s néha
vakon is, egy nyom, egy cél, egy gondolat után. Hogy miért, azon majd töprengünk a végén, ha kifut az út lábaink
alól, s lábainkból kifogy az erő. Talán én
is rájövök egyszer, hogy céltalan kapkodás volt az egész, s legjobb lett volna
semmit sem csinálni. De addig még sok
idő van. Sok hegygerinc, sok völgy és
sok tető. S keresztül rajtuk a nyom, amit
követnem kell. Úgy érzem ezt most, s
úgy éreztem, ha nem is éppen ilyen világosan és formába öntve, azon a délutánon, a Bisztra-patak mellett. Mentünk
szótlanul a lánnyal, szegény szőke volt
és nagyon idegen. Mentünk, s a patak
zúgó csöndjében kereken feketén hallgattak az alkonyodó erdők, magasak voltak,
s a zöld felszínük katlanok titkaitól hullámos, gerincektől fodros. Néztem az erdőket s tudtam, hogy végig kell járjam
valamennyit, fel kell kutassam rejtett
mélyüket, árnyas forrásaikat, napos
csúcsaikat, mert megtaláltam újra a
nyomot, s a nyom hozzájuk vezet.
(Részlet Wass Albert: A titokzatos
őzbak című művéből)

Köszönjük az elmúlt héten, a portán leadott egy csomag papírt! Isten fizesse meg!
A szerkesztőség

Templomunk programjai (február 8. – február 22.):
Február 8-án, vasárnap (ma) minden szentmise után „Balázs áldás” lesz.
Február 11., szerda: a Lourdes-i Szűz Mária ünnepe.
Február 14., szombat:
• Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe. Ezen a napon van Cirill atya névnapja, imádkozzunk érte!
• 15 órakor a Budai Ciszterci Szent Imre Templomban, Igen az életre
címmel lesz program a Betegek Világnapja alkalmából. Részletek a
hirdetőtáblán.
• Plébániánkon 15.30-tól a hittanteremben lesz az óvodások jelmezbálja.
Február 21-én, szombaton 17 órától lesz a Szentendrei Ferences Gimnáziumban
a hagyományos „Ferbál", melyre mindenkit szeretettel várnak a rendezők.
Február 22-én, vasárnap:
• a 18 órai szentmisén a Vox Clara Kamarakórus énekel.
• a Katolikus Találkozó keretében a Horvátországban élő keresztény
testvéreinkért imádkozunk.
Adóbevallásunk elkészítésénél ne feledkezzünk meg az 1 %-okról!

Humor:
A mise kezdetén észre veszi a plébános, hogy baj van a hangosító berendezéssel.
Miközben igazgatja a mikrofont, halkan megjegyzi:
– Baj van a mikrofonnal.
Mire a hívek, akik nem értették tisztán, mit mond, rávágják:
– És a te lelkeddel.

Humor II.:
Egy sivatagi pálma alatt szívrehatóan hegedül a művész. A pálma ágai között két
majom hallgatja figyelmesen a zenét. Egyszerre csak megjelenik egy oroszlán,
megszagolja a zenészt, és odaül mellé. Majd jön egy másik oroszlán is: odamegy,
megszagolja, leül és hallgatja a zenét. Hirtelen odaugrik egy harmadik, és a hegedűvel
együtt lenyeli a hegedűst. erre megszólal az egyik majom:
– Nem megmondtam: ha megérkezik a süketnéma, vége mindennek.
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

