
 

 
 

�Ha tehát a száddal vallod, 
hogy »Jézus az Úr!«, 
és a szívedben hiszed, 

hogy Isten feltámasztotta őt 
a halálból, üdvözülsz. 

A szív hite megigazulásra, 
a szájjal való megvallás pedig

üdvösségre szolgál. 
Az írás ugyanis azt mondja: 

»Mindaz, aki hisz benne, 
meg nem szégyenül.« {Iz 28,16}� 

(Róm 10,9-11  )

V. évfolyam 7. szám Évközi 7. vasárnap 2004. február 22. 

A szelídség 
A szelídség összetett erény. Elemei: 

önuralom, türelem, jóakarat. Elfojtja és 
fékezi a haragot, elviseli embertársai hibá-
it, és ezeket jóakarattal kezeli. A szelídség 
gyümölcse a lelki békesség; összetevői: 

a) békesség Istennel; 
b) békesség a felebaráttal; 
c) békesség önmagunkkal. 

A görögök, különösképpen az 
athéniak, büszkélkedtek azzal, hogy ők 
vezették be a világba. A barbárság 
ellentétét, a civilizáció szinonimáját látták 
benne. Arisztotelész szerint teljes értékű, 
önálló erény, amely a harag esetében a 
lobbanékonyság és a halvérűség közti 
helyes közép. A dühös ember a kelleténél 
indulatosabb, és sokkal több emberre 
haragszik, mint akik erre rászolgáltak. A 
halvérű azt sem tudja, hogy kire és miért 
haragudjék; érzéketlen és rezzenéstelen. 
Közöttük áll az erény, a szelídség. 

 

 
 
 
 

Az evangélium szerint a szelídség 
boldogsággal párosul. �Boldogok a 
szelídek.� (Mt 5,4) Nem annyira az ember 
erőfeszítéséből születik, mert ez első-
sorban a Lélek gyümölcse. (v.ö. Gal 5,23) 

Az evangélium tökéletes személyes 
példát állít elénk Jézusban. �Tanuljatok 
tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos 
szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek.� 
(Mt 11,29) Jézus szelídsége azt mutatja, 
hogy békés megtartó erő, amely nem haj-
landó ártani másnak. Izajás jövendölése 
(Iz 42,4) a szelíd Üdvözítőről így szól: 
�A megroppant nádat nem töri el, 
A füstölgő mécsbelet nem oltja ki, 
Míg csak győzelemre nem viszi az 
igazságot. Az ő nevében bíznak a 
nemzetek.� (Mt 12,20) 

Simone Weil szeme előtt is a szelíd 
Jézus alakja lebeghetett, amikor igyeke-
zett leírni a szelídség erényét. �A szelíd-
ség adakozás és szeretet; egyfajta termé-
szetes, nagy spontán jóság.� Talán ez 
lehetne az elve: úgy munkálkodj a saját 
javadon,  hogy a legkevesebb rosszat tedd 

 

szelíd

indulatos, dü-
hös, haragos 

halvérű, rab-
szolga lelkületű



másnak. Mintha az evangélium igazsága 
köszönne benne vissza: �Úgy bánjatok az 
emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy 
veletek bánjanak.� (Lk 6,31) 

Befejezésül álljon itt az �Ave maris 
Stella�-ból egy versszak, mely a Szűz 
Anya szelídségét hirdeti: 

�Virgo singularis �Óh, te szűzi szépség 
Inter omnes mitis, Kiváló szelídség 
Nos culpis solutas Tégy tisztává minket 
Mites fa cet castos.� Szelídítsd szívünket.� 

                      (folytatjuk) 

 Kolos atya 
 
 

A szelídség uralma

Sokak számára meglepő talán, hogy a 
Nyolc boldogság szerint mi is a szelí-
dek jutalma. Hogy azért boldogok, 
mivel ők birtokolják a földet. Szelídség 
és birtoklás, lehet ennél nagyobb ellent-
mondás? Érdemes talán közelebbről 
szemügyre vennünk a birtoklás termé-
szetét. 

Aki eltökélten birtokol valamit, szük-
ségszerűen körülhatárolja azt, s így 
birtoka eleve véges. A birtokló vágya 
azonban végtelen, szüli benne az újabb 
szomjat és újabb elégedetlenséget. Ha 
görcsösen markolunk valamit, előbb- 
utóbb nem érezzük, amit markolunk. 
Meg féltjük is, ami a miénk, s mint a 
féltékeny szerelmes szerelmesét, úgy 
veszítjük el mi is szemünk elöl azt, 
amit kezünkben tartunk. A túlerőltetett 
kéz és a túlerőltetett szem végül is 
semmit se fog és semmit se lát. 

Nem így a szelídek. Épp mivel sem-
mijük sincs, épp mivel semmit se kell 

körülhatárolniuk � az, amijük van, szel-
lős és határtalan. Ahogy az égbolt, 
ahogy a levegő: úgy birtokuk a föld � 
osztatlanul és egészen. A világ önzetlen 
eleganciájuk miatt kezes bárányként 
pártol hozzájuk. Senki se szereti, ha 
birtokolni kívánják. S e törvény alól 
még a kövek se kivételek: még a kövek 
is �megfutnak� az elől, aki �erőszak-
kal� közeledik hozzájuk.  

A szelídekben már ma világosan 
fölismerhetjük az Új Jeruzsálem 
polgárainak előképét. Igaz, ma még 
kisemmizheti őket a világ, de már ma is 
olyan titokzatos és kifogyhatatlan 
birtokkal rendelkeznek, amire soha 
semmiféle mohóság nem teheti rá a 
kezét. A szelídek szívük mélyén már 
ma is elégedettek, s úgy boldogok � 
könnyedén, természetesen és csendesen 
� ahogy csak a valóban elégedettek 
boldogok. 

Ú. E. (1974)

 

Az imaapostolság márciusi szándékai 
Általános: Hogy mindenütt tartsák tiszteletben az őslakosság földjét, kultúráját, 

hagyományait és jogait, és így igazi jóviszony valósuljon meg köztük és az ott élő 
népesség között. 

Missziós: Hogy Afrikában a missziós intézmények és a helyi egyházak � tiszteletben 
tartva a karizmákat � jobban működjenek együtt. 



Ezeket kérem számodra: 
Nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés, 
sem hogy elkerüljenek a feladatok. 
Még azt sem kérem, hogy utadat rózsák 
szegjék, és hogy könny soha ne csurog-
jon végig az arcodon, 
vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a 
fájdalom. Mindezt nem kívánom neked. 
 

Ha így lenne, a könnyek nem tudnának 
új felismerésekhez elvezetni, 
a fájdalom nem ötvözne nemesre. 
Hogyan vigasztalhatna meg a 

Boldogasszony és Gyermeke 
mosollyal és reménységgel, 
ha nem ismered a szenvedést? 
 

Kívánságom számodra ezerszer 
gazdagabb. 
Őrizzed lelkedben a hálát, 
és a köszönet ki ne fogyjon ajkadról. 
Szíved legyen telve 
a visszaemlékezés gazdag szépségével 
arról, ami betöltötte életedet! 

Ősi ír áldás 

1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 
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! 

1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%!  

Igeliturgia rend 
Február 22. évközi 7. vasárnap: 1Sám 26,2.7-9.12-23; 1Kor 15,45-49; Lk 6,27-38 
Február 25. Hamvazószerda: Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Február 29. Nagyböjt 1. vasárnapja: MTörv 26,4-10; Róm 10,8-13; Lk 4,1-13 
Március 7. Nagyböjt 2. vasárnapja: Ter 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1; Lk 9,28b-36 



Templomunk programjai (február 22. � március 7.): 

Február 22-én, vasárnap (ma) valamennyi katolikus egyházközségben a 
Horvátországban élő keresztény testvéreinkért imádkozunk. 

Február 24., kedd Szent Mátyás apostol ünnepe. 
Február 25-én, Hamvazószerda! Ezen a napon (és nagypénteken) szigorú böjt 

van elrendelve. Ez azt jelenti, hogy a betöltött 14. életévtől nem szabad húst 
enni, és a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig csak háromszor szabad 
étkezni és csak egyszer jóllakni ezen a napon. Figyelem! A nagyböjt 
minden péntekjén kötelező a hústól való tartózkodás a betöltött 14. évtől. 
E napon és február 29-én, vasárnap minden szentmise végén hamvazás lesz. 

Nagyböjt minden péntekjén 17.15-től Keresztutat járunk a templomban. 
Február 29-én, (jövő) vasárnap minden szentmisén a katolikus iskolák javára 

lesz gyűjtés, legyetek nagylelkűek! 
Március 5-én, első pénteken de. 10 órakor is lesz szentmise. 
Március 7., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz templomunkban. 
Adóbevallásunk elkészítésénél ne feledkezzünk meg az 1 %-okról! 
 

Humor: 
Móricka éppen hatalmas 'c' betűket rajzol piros filctollal kishúgára, amikor belép az 

anyja: 
� Móricka, mit csinálsz a kishúgoddal??? 
� Semmit, csak becézem... 

Humor II.: 
�Milyen szörnyű, ha valaki süketnéma �sajnálkozik egy idős hölgy a kolduson, és 

bedob ötven forintot a kalapjába. 
�Amikor vak voltam, az még rosszabb volt. Csupa nadrággombokat dobáltak a 

kalapomba. 

Humor III.: 
Két büszke kismama sétára viszi hathónapos gyermekét. Beszélgetés közben 

megállapítják, hogy a gyerekek egy napon születtek. 
�Az én kis Szilviám ma kiejtette az első szót � dicsekszik az egyik. 
Erre a másik babakocsiból kiszól a kisbaba: 
�Na, és mit mondott? 

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 


