
 

 
 
 

�De íme, az áruló keze 
az enyémmel együtt 

van az asztalon. 
Mert az Emberfia 

ugyan elmegy, 
amint el van 

rendelve, 
de jaj annak 
az embernek, 

aki elárulja őt!� 
(Lk 22,21-22)

V. évfolyam 10. szám Virágvasárnap 2004. április 4. 

Részvét 
Az irgalmassággal rokon erény. A mai 

kor egyik nagy veszélye, hogy minél ha-
sonlóbb lesz az ember a géphez, (rohanás, 
hajsza, érzéketlenség, önzés, stb.) annál 
ritkább lesz világunkban a részvét. A 
megfelelő héber szó nemcsak az együtt-
érzést, szánalmat jelenti, hanem magában 
foglalja az ebből (részvét) fakadó segí-
tőkészséget is. A részvét érzése életet 
adhat, hiánya vagy eltiltása halált, meg-
semmisülést jelenthet. 

Az Újszövetségben a fogalom elsősor-
ban Jézus személyével kapcsolatos. Az 
érthető emberi reakción túl a részvét, (kö-
nyörület, szánalom) Jézus messiási irgal-
masságának megnyilvánulása. Meglátta 
az éhező sokaságot és megesett rajta a szí-
ve. (Mk 9,36; Lk 7,13) A szamaritánus-
ban is irgalmas részvét támadt a szeren-
csétlen ember iránt. (Lk 10,33) Megesett 
rajta a szíve. Manapság ellenben ez az 
alapelv: �ne avatkozz bele, mi közöd van 
hozzá, ezen nem lehet változtatni�. Azt az 
ajándékot, amit a görögök adtak az embe-
riségnek a szimpátia (szümpathein) szó-
val, azt a post- humanista, csak önmagá- 

nak élő ember kultúrája elvetette: a norma 
a szenvedés elkerülése és a közöny. A 
részvét � mondhatjuk � a megtérés 
(egyik) kezdete. 

Ezáltal emeli ki Isten a magába zárkó-
zott embert saját börtönéből és minden 
teremtmény szolidaritásába (együttérzés) 
kapcsolja. A részvét (együttérzés) megléte 
kapu Isten számára: �mint amikor a nyáj-
ból egy bárány szenved, és a többiek érzik 
ezt (észreveszik), ugyanúgy érez az ószö-
vetségi zsidó ember, ha közülük megöl-
nek valakit és szenved miatta�. Így fogal-
mazza meg a zsidóság a szimpátia gondo-
latát Isten népe számára. Szent Pál gon-
dolata: �Ha szenved az egyik tag, vala-
mennyi együtt szenved vele� (1Kor 
12,26), szintén erre az érzésre épül. Az 
igazi, önzetlen lelkiség alapja a kozmosz 
minden egyes részének együttérzése: ha 
az egyiket baj érte, az a többit is érinti. 
Tagként együtt szenvedünk, mert egy 
testhez tartozunk, amit a sztoikus filozófia 
a kozmosz nagy testének mond, amit a 
�szimpátia� tart egybe. Szent Pál magáévá 
teszi  ezt a gondolatot  és a keresztény kö- 

 



zösség szűkebb körére alkalmazza: A ke-
resztények azok, akik Krisztus társörö-
köseiként együtt szenvednek Krisztussal. 
(v. ö. Zsid 10,34) 

Szimpátia (együttérzés, részvét) nél-
kül nincs közösség. Jean Vanier azt írja: 
�a részvét lényege szerint két szív találko-
zása. A részvét nem azt jelenti, hogy meg-
szüntetjük a másik szenvedését, inkább 
hogy együtt hordozzuk vele. Ha egy anya 
gyermekét temette el, nem tudjuk eloszlat-
ni a gyászát, de együtt bandukolhatunk, 
együtt sírhatunk és imádkozhatunk vele. 
Bátoríthatjuk és megerősíthetjük. Legna-
gyobb segítség, ha barátra lel bennünk 
(ezt érzi meg), aki megérti őt, s így nincs a 
bajában egyedül.� 

Ez a mély belső érzés, részvét hatotta 
át a Boldogságos Szűz Máriát, aki nem 
tudott segíteni Szent Fián, de ott állt a ke-
resztje alatt s legalább osztozott fájdalmá-

ban. Szép nagyböjti énekünk, az �Áll a 
gyötrött Isten anyja�� ennek kifejezése: 

�Ki ne sírna, melyik ember, hogyha 
annyi gyötrelemben 
Látja lankadozni őt, látja lankadozni őt? 

Ki ne sírna Máriával, hogyha látja 
szent Fiával 
Szenvedni a szent szülőt, szenvedni a szent 
Szülőt? 

A keresztnél véled állni, gyászban 
véled eggyé válni; 
Erre űz a szeretet, erre űz a szeretet.� 

Ne feledd Assisi Szent Ferenc 
példáját se, aki az út széli kereszt mellett 
állva siratta Krisztust, akit magára hagyott 
az emberi részvétlenség. Épp ezért lehetne 
a részvét jelképe szinte a síró Szent 
Ferenc képe, mely a legősibb kép róla. 

                      (folytatjuk) 

 Kolos atya 
 

 

Igeliturgia rend 
Április 4. Virágvasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Lk 22,14-23,56 
Április 11. Húsvétvasárnap: ApCsel 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 
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Virágvasárnap 
Az Úr bevonul Jeruzsálembe, s mi 

ünnepélyesen elkísérjük őt azon az 
úton, a szenvedés útján. De ezt csak 
úgy tehetjük meg, ha először mi 
magunk is vértanúkká avattatunk a 
virágvasárnap liturgiájában. Szent 
színjáték játszódik le előttünk, melynek 
azonban nem csak nézői, hanem 
szereplői is vagyunk. Az első felvonás 
színhelye: az Olajfák-hegye (ágak 
megszentelése), másodiké az Olajfák-
hegyétől a Jeruzsálem kapujáig vezető 
út (körmenet), a harmadik pedig már a 
szent város (passió, szentmise). A 
személyek: Krisztus � őt kell látnunk a 

papban és a körmeneti keresztben. A 
tanítványok serege mi vagyunk, de 
különös szerep jut ma a gyermekeknek, 
akik a hozsannázó zsidó gyermekeket 
képviselik. 

Mielőtt megkezdjük a szertartást, 
kérjük mindnyájan a régi könyörgés 
szavaival: Add meg nekünk, Istenünk, 
hogy híveid szívük teljes odaadásában 
fel tudják fogni, hogy mi a liturgiában 
megjelenő eseményeknek az értelme. 
Hirdessék a pálmafáknak ágai, hogy 
Megváltónk, megszánva az emberi 
bajokat, az egész világ életéért a Halál 
Fejedelmével, a Sátánnal harcba száll, s 



rajta saját halálával győzedelmeskedni 
fog. És az olajfaágak szó nélkül is 
kiáltsák, hogy Jézusban az isteni 
irgalom és gyógyítás kenete az egész 
emberiségre kiárad. Azért arra kérünk 
téged, Atyánk, hogy Fiad által, kinek 
tagjai vagyunk, a halál és bűn fölött mi 
is győzelmet aratva az ő dicsőséges 
feltámadásának részesei lehessünk. 

Virágvasárnap olvassák vagy ének-
lik templomainkban Jézus szenve-
déstörténetét Szent Lukács evangéli-
umából. A főtanács előre kitervelt 
határozatával kezdődik ez a különös 
történet. Folytatódik az utolsó vacso-
rával, az Olajfák-hegyén történt 
imádsággal, az elfogatással, a kihall-
gatásokkal, a per lefolytatásával és a 
halálos ítélettel. Csúcspontjához ér az 
elbeszélés a keresztrefeszítéssel, Jézus 
halálával, és csendesen befejeződik a 
temetéssel. 

Olvashatjuk, hallgathatjuk a szen-
vedéstörténetet pusztán a megfigyelő 
érdeklődésével. Ilyenkor arra törek-
szünk, hogy tudomásul vegyük és 
rögzítsük az esemény részleteit, lefo-
lyását. Mi történt valójában, és hogyan 
történt? Ennél többre törekszik a hívő 
keresztény ember. Elmélyedő, ráérző 
gondolkodással igyekszik felfogni és 
megérteni, miért történt mindez, mi az 
egész esemény értelme. Ha mélyen és 
őszintén elmélkedem a történteken, 
megérinti lelkemet a kegyelem, és 
résztvevője, részese lehetek Jézus 
szenvedéstörténetének. 

Jézus szenvedéstörténete a legjob-
ban kidolgozott és értelmezett része az 
evangéliumnak. Lukács alapvető szem-
pontja az, hogy az eseményekben Isten 
üdvözítő terve valósul meg. Az egész 
evangéliumon kifejezetten végig vonul 
a mindennek értelmet adó szempont: 

mindennek így kellett történnie, mind-
ennek be kellett teljesednie, hogy Isten 
akarata érvényesülhessen, Isten ezáltal 
akarta üdvözíteni a bűnös emberiséget. 
Jézus léthelyzeténél fogva betekint-
hetett az isteni tervbe, előre tudomást 
szerezhetett róla. 

Az életre-, halálra szóló küzdelem 
valójában Jézus és a Sátán között zajlik. 
A Sátán szállta meg Júdást, az árulót. A 
Sátán rostálta meg, kísértette meg a 
tanítványokat � ütött a sötétség órája. 
Nemcsak emberi tényezők irányítják az 
eseményeket. Jézus elszántan néz 
szembe a sátáni kihívással, végül 
feltámadásával végérvényesen 
győzedelmeskedik. � Lukács kiemeli 
Jézus ártatlanságát. Az ellene felhozott 
vádak hamisak. Pilátus, Heródes An-
tipas, arimateai József, a jobb lator, a 
római százados felismerik és megvall-
ják Jézus ártatlanságát. Az egész 
eseménynek valójában engesztelő és 
áldozati jellege van. Türelem, meg-
bocsátás, a szenvedés és a halál 
nagylelkű elfogadása jellemzi az 
ártatlanul szenvedő Jézust. Üdvösség 
forrása lesz mindenkinek ez az áldozat. 
Később ismerik fel a tanítványok ennek 
az eseménynek igazi értelmét. Azt, 
hogy értünk történő, helyettesítő, en-
gesztelő, megváltó áldozat volt Jézus 
halála. Egyedülálló, egyetlen és 
egyetemes értéke van ennek az áldo-
zatnak, Jézus a kereszten Atyjának 
kezébe ajánlja lelkét, és aki felfogja 
ennek értelmét, az a századossal együtt 
dicsőíti Istent. A szolgáló szeretet 
engedelmességével halt meg Jézus a 
bűnös emberiségért. Isten legyőz-
hetetlen, végérvényes üdvözítő 
szeretetéről tanúskodik a szenve-
déstörténet. 

Fila Béla 



Templomunk programjai (április 4. � április 18.): 

Április 4-én, virágvasárnap (ma): 

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

Április 5-én, 6-án és 7-én (a nagyhétfő, -kedd, -szerda) nagyböjti 
lelkigyakorlat lesz templomunkban a 18 órai szentmisék keretében, P. 
Bécser Róbert OFM vezetésével. 

A múltvasárnapi szentföldi gyűjtés eredménye templomunkban 454.067,- 
forint volt. Isten fizesse meg nagylelkűségeteket! 

Gyóntatás a nagyhéten: 
• hétfőtől péntekig: reggel 6.45-12.00 és délután 16.00-20.00 óráig. 
Figyelem! Nagycsütörtökön és nagypénteken a szentmise, ill. a 
szertartás alatt nem lesz gyóntatás! 
• nagyszombaton csak reggel 6.45-12.00 óráig. 

Április 8-án, nagycsütörtökön az egyetlen szentmise templomunkban 18 
órakor kezdődik, az utolsó vacsora emlékére. Utána oltárfosztás, majd 
szentóra lesz. 

Április 9-én, nagypénteken: Szigorú böjt! 
• 15 órakor keresztút a templomban, 
• 18 órakor nagypénteki igeliturgia, passió, egyetemes könyörgések, 
kereszthódolat, szentáldozás, majd utána virrasztás (Jeremiás siralmai). 

Április 10-én, nagyszombaton a szertartás és a szentmise 17 órakor kezdődik, 
utána kb. 19 órától körmenet. Gyertyát hozzunk magunkkal! 

Április 11-én, húsvétvasárnap a 11 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus és 
Zenekar, Beliczay Gyula: F-dúr miséjét adja elő. 

Április 12-én, húsvéthétfőn hétköznapi miserend lesz és délelőtt 10 órakor is 
lesz szentmise. 

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_kukac_ofm_pont_hu   WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang 


