
 

 
 

�»Asszony, 
hol vannak ők?  

Senki sem 
ítélt el téged?« 

Az erre így szólt: 
»Senki, Uram!« 

Jézus ekkor 
azt mondta neki: 

»Én sem ítéllek el. 
Menj, és többé 

már ne vétkezzél!«� 
(Jn 8,10b-11)

V. évfolyam 9. szám Nagyböjt 4. vasárnapja 2004. március 21. 

Irgalmasság 
Az erények sorában a nagyböjt szelle-

méhez jól illő az irgalmasság erénye. A 
Magyar Katolikus Lexikon így határozza 
meg: �Erkölcsi erény, amely képessé tesz 
a segítségnyújtásra akkor is, amikor az 
igazságosság és a jog alapján az nem 
várható el.� 

�A Szentírásban az irgalomnak megfe-
lelő ószövetségi héber szó az anyaméhre 
utal, amely a semita elképzelés szerint az 
érzések központja. Irgalmas tehát az, 
akinek �megesik a szíve� a bajbajutotton, 
amint az anyának összerándul a méhe, ha 
fiát, lányát szenvedni látja.� (Jelenits 
István: Jegyzet az irgalmasságról) 

Isten irgalmassága hasonló a gyerme-
két szerető anyához, de túl is szárnyal 
minden emberi jóságot, ami erősebbnek 
bizonyult az ember Isten iránti hűtlen-
ségénél. (Oz 11) 

Az Újszövetségben Jézus a kinyilat-
koztatója Isten irgalmasságának. A Jézus-
sal találkozó emberek, azok is akik a tör-
vény szerint semmit sem remélhetnek Is-
tentől életmódjuk miatt, megtapasztalják, 
hogy Isten elfogadja és szereti őket. Isten- 

nek ez a megtapasztalt, meg nem érdemelt 
jósága lesz az új élet alapja. (Lk 19,1-10) 
Az Egyháznak az a feladata, hogy minden 
embernek hirdesse és megmutassa Isten e 
végtelen irgalmasságát. (1Pét 2,9) Az iste-
ni irgalmasság egyedül az Ő szeretetén 
alapuló ajándék. Istennek az az akarata, 
hogy ez az ajándékba kapott jóság minket 
is irgalmasságra késztessen a felebarát 
iránt. (v.ö. Ef 2,4-9) Lukács evangélista 
buzdítása lebegjen szemünk előtt: �Le-
gyetek irgalmasok, amint a ti mennyei 
Atyátok is irgalmas.� (Lk 6,36) A tovább 
nem adott irgalmasság kárára fordul 
annak, aki ezt elmulasztja. (Mt 18,23-25) 
Így lesz az irgalmasság Isten jóságán 
alapuló keresztény alapmagatartás, a 
keresztény lét központja. 

1. Az irgalmasság erényéből 
fakadnak a test és lélek nyomorúságán 
segítő cselekedetek. 

a. Az irgalmasság testi cseleke-
detei: a Máté által felsorolt hat jócsele-
kedet tartozik ide: éhezőknek enni adni, 
szomjasokat megitatni, hontalanokat be-
fogadni, ruhátlanokat öltöztetni, betegeket 

 



ápolni, foglyokat látogatni. (Mt 25,34-40) 
Ehhez járult a XII. században egy hetedik: 
a halottakat eltemetni. 

 
Az irgalmasság testi cselekedetei 

b. Az irgalmasság lelki cseleke-
deteihez tartoznak: bűnösöket jóra inteni, 
tudatlanokat oktatni, kételkedőknek jó 
tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, 
igazságtalanságokat békével tűrni, az 
ellenünk vétőknek megbocsátani, élőkért 
és holtakért imádkozni. Számon tartották 
a Hegyi Beszéd ígéretét is: �Boldogok az 
irgalmasok, mert majd nekik is 
irgalmaznak.� (Mt 5,7) 

2. Az irgalmasság testi- és lelki 
cselekedeteire, különösen nagyböjt idején, 
figyelmezteti is híveit az Egyház. Így 
imádkozik, s buzdít: �Kegyesen megadod 
hívő népednek, hogy évről évre a 
megtisztult lélek örömével várják a 
Húsvét szent titkának ünnepét: most 
többet imádkozzanak, buzgóbban 
gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az 
újjászületés szentségei által az 
istengyermekség teljességére jussanak.� 

                      (folytatjuk) 

 Kolos atya 
 

 

Igeliturgia rend 
Március 21. Nagyböjt 4. vasárnapja: Józs 5,9a.10-12; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony: Iz 7,10-14;8,10; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38 
Március 28. Nagyböjt 5. vasárnapja: Iz 43,16-21; Fil 3,8-14; Jn 8,1-11 
Április 4. Virágvasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Lk 22,14-23,56 

Ferencesek a böjtölésről 
Az előző számunkban P. Buttykai 

Antal OFM 1937-ben elhangzott prédi-
kációjából idéztünk részletet a böjt ér-
telméről. Most Anton Rotzetter OFM 
CAP svájci származású, világszerte 
ismert kapucinus atya gondolataiból 
idézünk a böjttel kapcsolatban. 

Szerinte: �Böjtölésen az ételről és 
italról való önkéntes lemondást értjük. 
A kényszerű éhezés önmagában nem 
böjt (legfeljebb elvállalható és 

fölajánlható böjtként). A böjtölés az 
emberi élet ősi szokása az ünnepléssel 
ellentétes. 

A böjtölés nyugati hagyományában 
két világnézeti tényező vált fontossá: 

1. A késő antik világ aszketikus 
hagyománya. Ezzel a háttérrel a böjt 
önmagában értelmes dolog: minél ke-
vesebbet eszünk, annál kevesebb rosz-
szat veszünk magunkhoz. Ez mindenek 
előtt a belső megtermékenyítéssel sza-



porodó állatok (melegvérűek) húsára 
vonatkozik, míg a külső megterméke-
nyítéssel szaporodóknak (hidegvérűek, 
pl.: a hal) húsa engedélyezett volt. Az 
ilyen felfogás sem zsidó, sem keresz-
tény szempontból nem elfogadható, 
mert mindent Isten teremtett, az anya-
got épp úgy, mint a lelket. A lemondás 
nem vezethető le a dolgok, illetve az 
étel lényegi rosszaságából. Legfeljebb 
azzal lehet megindokolni, hogy valami-
nek a használata rossz következmé-
nyekkel jár, vagy használata már önma-
gában rossz. Ezért mondott le Árpádhá-
zi Szent Erzsébet olyan ételekről, ame-
lyek nem becsületes jövedelemből szár-
maztak. Az igazságosságon kívül a 
környezet, a személyiség, az egészség 
vagy akár politikai ok is indokolhatja 
az ételről való lemondást: a Szahara 
visszaszorítása, India függetlensége 
(M. Gandhi), a teljes leszerelés vagy a 
világméretű éhség megoldása. 

2. Az ószövetségi és keresztény 
hagyomány. Jézus hangsúlyozza, hogy 
a gonoszt nem lehet anyaghoz kötni, és 
ezért nem lehet megenni. A gonosz he-
lye az emberi szív, s nem az étel. (Mt 
19,15-20) Jézus számára az alamizsna, 
az imádság és a böjtölés (Mt 6,18) nagy 
hármasa mértékadóan fontos. A mögöt-
tük lévő okot így fogalmazhatjuk meg: 
az alamizsnálkodásnál jótékonyságról 
van szó, arról, hogy a szegények is hoz-
zájussanak a teremtett javakhoz és az 
élethez. Az imádság a vallásosság meg-
nyilatkozása, a teljes nyitottság a min-

den értelmet felülmúló, kifürkészhetet-
len titok iránt. A böjtölés viszont az 
ember személyiségét és teremtmény 
voltát mutatja meg: szegénységét és a 
környezettől való függését. Jézus sze-
rint ezt a hármat titokban, szerényen 
kell gyakorolni, nem lehetnek tüntető 
önelégültség és feltűnő jámborság tár-
gyai, erre mindig gondolni kell. 

Már a próféták is tanítják, hogy a 
böjtölést nem szabad csupán negatív 
aszketikus gyakorlatnak tekinteni. (v.ö. 
Iz 58,6 és Jer 14,12) Az Ószövetség 
alapszándéka a böjtnél is látható: Isten-
ről van szó, aki maga az élet és életet 
ad; Jahve kedvéért kell böjtölni, aki 
megszabadít minden szolgaságból és 
az ígéret földjére vezet. A szolgaság-
ból, a bűnből az életbe és a szabadság-
ra vezető exodusról van szó. Az Újszö-
vetségben ez az exodus Isten orszá-
gába vezet, ahol minden ember testvér. 
Ezért áll a böjt közeli kapcsolatban a 
pusztasággal, ahol Izrael népe külsőleg 
szélsőségesen lecsökkent lehetőségek 
között tapasztalta meg Isten kilétét. 
Ezért akarják a zsidók időnként a böjt-
ben föleleveníteni a puszta körülmé-
nyeit (a test partner ebben és nem a lé-
lek ellensége!), hogy Istenben teljesen 
megújuljanak és meggyógyuljanak. 

A böjt � gyakorlati szempontból � 
nem hősiesség, mert egészséges ember 
könnyen megteheti. Nem magáért a 
böjtért kell lemondani, hanem hallga-
tag visszavonultságban Isten előtt, és 
az emberek bajai felé kell megnyílni.� 

Az imaapostolság áprilisi szándékai 
Általános: Hogy különös gonddal tökéletesítsék a szent rendek jelöltjeinek alapos 

felkészítését és a felszenteltek folyamatos képzését. 
Missziós: Hogy a keresztény közösségekben a zsinat missziós Határozata (Ad 

Gentes) elmélkedés tárgya, a rendes lelkipásztorkodás terén pedig a szilárd elkötelezés 
vezérlő eszméje legyen. 



Templomunk programjai (március 21. � április 4.): 

Március 21-én, vasárnap (ma) a 18 órai szentmise keretében lesz a betegek 
szentségének kiszolgáltatása. 

Nagyböjt minden péntekjén 17.15-től Keresztutat járunk a templomban. 

Március 22-én, hétfőn 18 órakor, a Ferences Esték keretében P. Szász Zsombor 
OFM: Szemek imádsága. Az ikonfestészet: egy út a szívhez címmel tart 
előadást, a Tamás Alajos Közösségi Házban. Mindenkit szeretettel várunk! 

Március 25., csütörtök Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi 
szentmise 18 órakor lesz. 

Március 28-án, vasárnap minden szentmisén a Szentföld javára van gyűjtés 
Magyarország összes templomában, így a miénkben is. 

Március 28-án, vasárnap 16.30-kor a Kapisztrán Kórus és Zenekar J. S. Bach: 
János Passió című művét adja elő a templomban. A belépés díjtalan, 
mindenkit szeretettel várunk. 

Április 2-án, első pénteken de. 10 órakor is lesz szentmise. 

Április 3-án, szombaton 9 órától általános iskolás gyerekek számára lesz lelki 
nap a II. emeleti hittanteremben.  

Április 4., virágvasárnap: 

• a 10 órai szentmisén lesz barkaszentelés és körmenet. 
• a 11 órai szentmisén a Passiót a Kapisztrán Kórus énekli. 
• 17 órától szentségimádás lesz a templomban. 
• a 18 órai szentmisén a Passiót a Vox Clara Kamarakórus énekli. 

Előzetes hirdetés: 

Április 5-én, 6-án és 7-én (a nagyhét első három napján) nagyböjti 
lelkigyakorlat lesz templomunkban a 18 órai szentmisék keretében, P. Bécser 
Róbert OFM vezetésével.  

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 


