
 

 
 

�A jobbját rám tette, 
és azt mondta: 

»Ne félj! 
Én vagyok az első 

és az utolsó {Iz 44,2.6}, 
az élő, 

bár halott voltam; 
de íme élek 

örökkön-örökké; 
nálam vannak a halál 
és alvilág kulcsai.«� 

(Jel 1,17b-18)

V. évfolyam 11. szám Húsvét 2. vasárnapja 2004. április18. 

Az isteni erények 
Eddig az emberi, vagyis az erkölcsi 

erényekről szóltunk. Ezeket emberi mó-
don szerezzük meg. Közülük kiemeltünk 
négyet, amelyeknek központi szerepe van. 
Köréjük csoportosul az összes többi 
erény. Ezt a négy erényt (a latin �carolo= 
sarok�) szó nyomán kardinális, illetve 
sarkalatos erényeknek nevezzük.  

De jeleztük már akkor, hogy vannak 
isteni erények is. Az eddig tárgyalt 
erények ezekben az isteni erényekben 
gyökereznek. Három isteni erény van: hit, 
remény és szeretet. Szent Pál apostol a 
tesszalonikiaknak írt első levelében 
elszakíthatatlan egységükben mutatja be 
ezeket az erényeket. 

�Szüntelenül gondolunk Istenünk és 
Atyánk előtt a mi Urunkban, Jézus Krisz-
tusban való hitetek gyümölcseire, fárado-
zó szeretetetekre és türelmes reménysége-
tekre� (1 Tessz 1,3). Az 1Kor 13,13-ban 
így ír Szent Pál erről a három erényről: 
�Most megmarad a hit, remény és a sze-
retet, ez a három, de köztük legnagyobb a 
szeretet.� 

A Katolikus Egyház Katekizmusa így 

ír erről a három erényről: �Az isteni 
erények közvetlenül Istenre irányulnak. A 
keresztényeket fölkészítik arra, hogy 
bensőséges kapcsolatban éljenek a 
Szentháromsággal. Ezeknek az erények-
nek forrása, oka és célja a háromságos 
egy Isten. Ezek az erények alapozzák meg, 
lelkesítik és határozzák meg a keresztény 
ember erkölcsi cselekvését. Formát adnak 
az összes erkölcsi erénynek, és éltetik 
őket. Isten önti ezeket az erényeket a hívők 
lelkébe, hogy tudjanak gyermekeiként 
cselekedni és kiérdemeljék az örök életet.� 
(KEK 1812, 1813) 

Bizonyos értelemben talán jobb lett 
volna, ha megfontolásainkat ebből a há-
rom erényből kiindulva kezdjük, mégis az 
emberi erényekkel kezdtük, azokat része-
sítettük előnyben, mert azokat a nem hí-
vők is elfogadják és vágyakoznak is arra, 
hogy megéljék azokat. A keresztényeknek 
Szent Pál apostol azonban azt ajánlja, 
hogy �Öltsük magunkra a hit és a szeretet 
páncélját, sisakként pedig az üdvösség re-
ményét�.(1Tessz 5,8) A hit, remény és a 
szeretet a kegyelmi élet alapvetően lénye- 

 



ges feltételei a keresztényekben. Tehát 
már az üdvösség kezdete szempontjából 
nélkülözhetetlenek. Mindhárom sajátos 
módon kapcsol minket bele az egyház 
életébe, Krisztus életébe és általa az Isten 
életközösségébe. (v. ö. 2Pét 1,4) 

Krisztus életébe a bekapcsolódás a 
kibontakozó hiten, reményen és szereteten 
keresztül úgy történik, hogy a hittel 
mintegy a tanító Krisztushoz csatlako-
zom. Elfogadom tanítását és vallom Szent 
Péterrel együtt: ��az örök élet igéi nálad 
vannak.� (Jn 6,68) A reményben Krisztus-
ra alapozom a jövő felé irányuló várako-
zásomat (Kol 1,27). A szeretetben pedig 
Krisztus barátjává leszek, a rászoruló 
embertársaimban is őt látom meg. A há-

rom alaperény kegyelmi jelenléte minden-
esetre a hiteles Krisztus-követés jele. A 
három isteni erény összetartozik, mégis 
megkülönböztethető. Az összetartozásuk-
ra főként a páli levelek a tanúk (Kol 1,4; 
Gal 5,5-6). De miközben összetartoznak 
nem veszítik el saját karakterüket. 

A hitben elfogadjuk a kinyilatkoz-
tatást;  

A reményben várakozunk az ígéret 
beteljesülésére; 

A szeretetben pedig jótettekre váltjuk 
ezt a hitben való várakozást. 

Ezután egyenként tárgyaljuk a három 
isteni erényt. 
                      (folytatjuk) 
 Kolos atya 

 

 

Húsvét 
 
�Húsvét az új élet ünnepe. Krisztus feltámadt és feltámadásában ott van a 

mi életünk is. Lehet az élet ezentúl szenvedés, olajfákhegyi 
elhagyatottság, nagypénteki tragédia, kín, vagy halál, ezentúl már mindig 

benne lesz a feltámadás csírája is. Benne lesz fénylő magja annak a 
kiolthatatlan tűznek, amit a feltámadt Krisztus gyújtott az idő és 

örökkévalóság számára.� 
 

Willibald Kammermeyer 
 

Igeliturgia rend 
Április 18. Húsvét 2. vasárnapja: ApCsel 5,12-16; Jel 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31 
Április 25. Húsvét 3. vasárnapja: ApCsel 5,27b-32.40b-41; Jel 5,11-14; Jn 21,1-19 
Május 2. Húsvét 4. vasárnapja: ApCsel 13,14.43-52; Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30 

 

Az imaapostolság májusi szándékai 
Általános: Hogy az egy férfi és egy nő házasságán alapuló családot a társadalom 

alapsejtjének ismerjék el. 
Missziós: Hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására a hívők jól megértsék: az 

Eucharisztia az Egyház missziós tevékenységének a szíve-lelke. 

Köszönjük az elmúlt időben, a portán leadott két csomag papírt! Isten fizesse meg! 
A szerkesztőség 



Hogyan lett a tojásból húsvéti tojás?
Katalin egyiptomi királyleány volt. 

Réges-régen élt Alexandria városában, 
amikor ott még a római császár volt az 
uralkodó. Maxentiusnak hívták, és a 
leghatalmasabb embernek számított az 
egész világon. 

Egy nap a császár Alexandriába láto-
gatott, és hivatta Katalint, hogy meséljen 
neki Jézusról, mert megtudta, hogy 
keresztény. 

A leány számos történetet tudott Jézus-
ról. A császár feszült figyelemmel hall-
gatta. Tetszett neki mindaz, amit Jézus az 
emberek között cselekedett. Tanácsosai 
nagyon elcsodálkoztak ezen, a császár 
ugyanis üldöztette a keresztényeket. 
Parancsára már sokakat megöltek. 

Katalin mesélt neki Jézus életéről, 
haláláról és végül arról is, hogy feltámadt 
a halottaiból. 

� Feltámadt a halottaiból? � kérdezte a 
császár döbbenten. 

Katalin bólintott. A császár felnevetett, 
és kételkedve így kiáltott: 

� Ezt csak akkor hiszem el neked, ha 
kőből új életet tudsz fakasztani. 

Katalin szomorúan távozott. De akkor 
támadt egy ötlete. Egy paraszttól vásárol-
tatott egy olyan kacsatojást, amelyből 
már majdnem kikelt a kiskacsa. Ezzel 
másnap a császár elé járult. 

� Na, talán szerencsét akarsz próbálni? 
� nevetett rajta a nagyúr. 

A leányka felé nyújtotta a tojást. A kis-
kacsa éppen rést tört a héján. A császár 
türelmesen nézte, hogyan bontakozik ki a 
parányi élet a tojásból. Arcáról lehervadt 
a gúnyos mosoly. 

� Látszólag halott, mint a kő � mondta 
Katalin. � Látszólag halott, mégis eleven. 

Azt mesélik, hogy a császár igen 
gondolkodóba esett. 

De azóta az egyszerű tojásból húsvéti 
tojás lett, mert ez azt jelképezi, amit az 
ember nem foghat fel józan ésszel:  

Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. 

(Régi keresztény legenda nyomán)

 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
A húsvéti virrasztás csúcspontján elhangzik egy szó, amelyet hamvazószerda óta nem 

lehetett hallani, de ettől az éjszakától kezdve elkísér bennünket az egész liturgikus év 
folyamán. Az alleluja héber kifejezés, amelyet az egyház változatlanul, lefordítás nélkül 
átvett, akárcsak az �Ámen�-t. A zsoltárokban lelhető fel ez a felkiáltás, amikor az Úr 
dicséretére szólít fel. 

A szó értelmi tartalma semmiképpen sem igazolja önmagában a későbbi nemzedékek 
számára érthetetlen héber szó átvételét a húsvéti ünneplés kifejezésére. Az 
őskeresztények valószínűleg mélyen átérezték, hogy a húsvét titka, megváltásunk 
misztériuma előtt elnémul az ember, nem talál kifejezést, ami némileg fedné a 
kimondhatatlan tartalmakat. Isten irgalmasságának túláradása olyan csodálatba ejtő 
felismerés, hogy csak dadogásra, gyermeki gügyögésre futja. A sírgödör sötétségéből 
ismét felkelt Jézus Krisztus, a legigazibb Napunk. A nagypénteken ránk boruló sötétség 
után a húsvéti ragyogás örömteli ujjongásra vált. Allelujázásunk annak a reménységnek 
a kifejezője, hogy közel van már az a nap, amikor a világosság betölti mindazokat a 
mélyedéseket, amelyek még mindig nagypéntek sötétségében gyötrődnek. 



Templomunk programjai (április 18. � május 2.): 

Április 18-án, vasárnap (ma) az isteni irgalmasság vasárnapja. Ezt a 
vasárnapot II. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztina nővér közlései 
alapján az irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. Ezen a napon teljes 
búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett. 

• 16.30-kor Hock Bertalan orgonaművész ad hangversenyt 
templomunkban. A műsoron: N. Bruhns: G-dúr prelúdium és fúga; J. 
Pachelbel: G-moll fantázia; J. A. Reinken: G-moll fúga, J. S. Bach: G-
dúr fantázia; J. E. Eberlin: A-moll toccata és fúga; W. A. Mozart: 
Larghetto (A-dúr klarinétkvintettből); Liszt F.: Evocation; L. Boellmann: 
Toccata. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk. 

Április 19-én, hétfőn 18 órakor a Ferences Esték keretében P. Rácz Pius OFM: 
Ferencesek az ország nyugati felében címmel tart előadást a Tamás Alajos 
Közösségi Házban. Mindenkit szeretettel várunk! 

Április 23., péntek Szent Adalbert püspök és vértanú, a Főegyházmegye 
védőszentjének ünnepe. 

Április 24., szombat Szent György vértanú ünnepe. Ezen a napon van György 
atya névnapja, imádkozzunk érte! 

Április 29., csütörtök Sienai Szent Katalin Szűz és Egyháztanító, Európa 
társvédőszentjének ünnepe. 

Május hónapban az esti 18.00 órai szentmisék után májusi litániát tartunk. Az 
első alkalom május 1. szombat. 

Május 2., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz templomunkban. 

Kisbusz bérlés: Nyugat-Európai zarándoklathoz szeretnék július 22-től 
augusztus 16-ig olyan kisbuszt bérelni, ami kilencszemélyes, tehát B 
kategóriás jogosítvánnyal is vezethető. Minden megoldás érdekel. 
Bodroghelyi Csaba, 30/9444-270; b.csaba@index.hu 

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 


