„A Lélek az, ami életre kelt,
a test nem használ semmit.
A szavak,
amelyeket nektek mondok,
Lélek és élet.
De vannak közöttetek,
akik nem hisznek.”
Jn 6,63-64a
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Húsvét 4. vasárnapja
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A hit
Megszokhattuk már, hogy az erények
meghatározásánál és tárgyalásánál, amikor erre lehetőség kínálkozott, mindenek
előtt a Katolikus Egyház Katekizmusának
(KEK) tanítását vettük alapul. Ezt tettük –
emlékezzünk vissza – a sarkalatos erények esetében is. Méginkább ezt tesszük a
három isteni erény tárgyalásának során.
A KEK a hitre fűzi fel egész tanítását.
„A hit tartalmát – az Egyház hitét – a
Hiszekegyben megvalljuk, a liturgiában
ünnepeljük, a parancsok megtartásában
és az imádságban megéljük.” – tanítja a
KEK. Mindjárt felmerül a kérdés:
1. „Mit jelent hinni”
„A hit az ember válasza Istennek, aki
kinyilatkoztatja, és neki ajándékozza önmagát, és nagyon bőséges világosságot ad
az élete végső értelmét kereső embernek.”
Ebben az esetben is két irányból
lehetne elindulni: Istentől, ill. az embertől.
Korunkban célszerűnek látszik a kereső
embertől elindulni: Honnan van az
emberben ez az állandó keresés, a szív
nyugtalansága, a KEK szavaival: „az
ember Istenre való fogékonysága”?

2. Az emberi szív szomjúsága
Induljunk ki Jn 4,5-30 -ból! A szamariai asszony a kútra megy, hogy vizet vigyen. Találkozik a Názáreti Jézussal, aki
beszélgetni kezd vele. Az asszony ironikusan és színlelt biztonsággal válaszol.
Jézus várja, hogy másféle szomjúság
ébredjen az asszonyban, a lélek mélységéből fakadó szomjúság, amelyet másfajta
víz csillapít. Rendezetlen életének dolgai
nem hagyják, hogy lelkiismeretére hallgasson. Lenyűgözik Jézus szavai, de
próbál elfutni és próbálja elkerülni a
beszélgetést.
Végül Jézus az Istennel való kapcsolatot tárja fel neki. Kinyilatkoztatja magát,
mint régen várt Messiást, mint egyetlent,
aki olyan vizet ad, amely véglegesen
eloltja az ember szomját. Az asszony
korsóját a kútnál hagyja, és lelkesen megy
vissza a faluba társai közé, hogy
elmondja: „Jertek és lássátok” (Jn 4,29).
Fölismeri, hogy megtalálta azt, akit talán
– öntudatlanul – kezdettől keresett.
A szamariai asszony minket jelképez.
Mindenki szomjazik egy másféle vízre,

szüntelenül bolyong, kimeríthetetlen vággyal,
testi és szellemi javakat hajszolva.
3. Korunkban ez a keresés – úgy tűnik
– zajos rohanássá válik: termelni és fogyasztani, birtokolni és sokfélét csinálni,
mindig új lehetőségeket keresni, ami
tetszik és hasznos. Mindent és mindjárt.
Sokan cél nélkül járnak, hogy töltekezzenek, amelytől csak üresekké válnak.
Többen az emberi kapcsolatok silánysága
miatt panaszkodnak, az elidegenedés, a
peremre szorulás, a felületes és alkalmi
találkozások, konfliktushelyzetek, a bűnözés miatt. Mindez ellentétben áll azzal,
amelyről tudjuk, hogy egyre mélyebb
vágyunk, hogy szeressenek és mi is
szeressünk másokat. Az nem lehet tehát,
hogy a szív szomjúságát semmi sem
képes eloltani.
4. „Az emberi méltóság lényeges része
az Istennel való közösségre szóló meghívás.”
(II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes 19.)

Szent Pál szavai is ezt támasztják alá:
„Isten telepítette be az emberiséggel az
egész földet. Ő határozta meg ittlakásuk
idejét és határát. S mindezt azért, hogy
keressék az Istent, hogy szinte kitapogassák és megtalálják, hiszen nincs messze
egyikünktől sem.” (ApCsel ’7,26-28)
„Az ember elfeledheti, tagadhatja, sőt
kifejezetten vissza is utasíthatja ezt az
Istennel való bensőséges és élő kapcsolatot.” (Gaudium et spes 19-21). De ha az
ember el is felejti, vagy visszautasítja
Istent, Ő szüntelenül hív minden embert,
hogy őt keresse, hogy az ember éljen, és
megtalálja boldogságát. Ez a keresés
azonban
megkívánja
az
embertől
értelmének
teljes
erőfeszítését
és
akaratának egyenességét, az egyenes
„szívet”, és mások tanúságát is, akik
megtanítják Istent keresni. (KEK 29-30)
(folytatjuk)
Kolos atya

Szent Ágoston: Az Egyház Anyja
Örök Asszony, te anya és szűz,
Te testben és lélekben
Megváltónknak és Istenünknek Anyja vagy.
Tehát egyháza minden tagjának anyja,
Igazi anyja vagy.
Szereteteddel közreműködtél
Az egyház híveinek érdekében.
Egyetlen vagy az asszonyok között,
Aki anya és szűz vagy:
Krisztus Anyja és Krisztus Szüze.
A föld szépsége és ragyogása vagy Te,
Szent Szűz, a Szentegyház példaképe!
Istenanya, általad, egy asszony által
Van az élet és a halál megszentelve.

Hogy újra otthonná legyen a föld…
II. János Pál pápa 1995-ben így írt a nőknek:
Hála az Úrnak, a nőknek a világban betöltött hivatásáért és küldetéséért,
a nőkre vonatkozó terveiért!
HÁLA NÉKED, NŐ, aki édesanya vagy,
aki sajátos örömteli és fájdalmas tapasztalattal
anyaöllé leszel az ember számára,
aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolya vagy,
aki első lépéseit irányítod, gondját viseled,
akihez életútja során mindig visszatérhet.
HÁLA NÉKED, NŐ, aki feleség vagy,
aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsoltad,
önmagatok kölcsönös elajándékozásában
szolgálva a közösséget és az életet.
HÁLA NÉKED, NŐ, aki leány és nővér vagy,
aki érzékenységeddel, intuitív adottságoddal, önzetlenségeddel, állhatatosságoddal
gazdagítod a szűkebb családot, s általa a társadalom egész életét.
HÁLA NÉKED, dolgozó nő,
aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és politikai élet minden területén jelen
vagy, azért hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárulj
az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez,
az életnek a „misztériumra” mindig fogékony értelmezéséhez
az emberibb gazdasági és politikai struktúra létrehozásához.
HÁLA NÉKED, NŐ, aki szerzetes vagy,
aki Krisztus, a megtestesült Ige édesanyjának, minden nők legnagyobbikának példája
szerint engedékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni Szeretet számára,
aki segíted az Egyházat és az emberiséget, hogy élete Istennek adott „jegyesi” válasz
legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet Ő teremtményeivel
meg akar valósítani.
HÁLA NÉKED, NŐ, azért, mert nő vagy!
Női mivoltodban gyökerező finomságoddal gazdagítod a világ megértését, és
hozzájárulsz az emberi kapcsolatok teljes igazságához.

Igeliturgia rend
Május 2. Húsvét 4. vasárnapja: ApCsel 13,14.43-52; Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30
Május 9. Húsvét 5. vasárnapja: ApCsel 14,21-27; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35
Május 16. Húsvét 6. vasárnap: ApCsel 15,1-2.22-29; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
Köszönjük az elmúlt héten, a portán leadott három csomag papírt! Isten fizesse meg!
A szerkesztőség

Templomunk programjai (május 2. - május 16.):
Május hónapban az esti 18.00 órai szentmisék után májusi litániát tartunk. Az
első alkalom május 1. szombat.
Május 2., első vasárnap (ma), papi és szerzetesi hivatások vasárnapja, anyák
napja, 17 órától szentségimádás lesz templomunkban.
Május 3., hétfő, Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.
Május 7., első péntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Május 8-án, szombaton az eddigi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre
kerül Esztergomban az országos Mindszenty Zarándoklat. A zarándoklat
ünnepi szentmiséje fél 11 órakor kezdődik az Esztergomi Bazilikában. A
szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek mutatja be. Szentbeszédet
mond Pénzes János szabadkai püspök.
Május 9-én vasárnap 16.30-tól az országúti orgonaestek keretében a Budapesti
Vonósok együttese ad koncertet. (Következő koncert május 23-án.)
Előzetes: Május 29-én, szombaton az esti fél nyolcas szentmisével kezdődően
pünkösdváró imádságra hívunk benneteket, hogy együtt készüljünk a
Szentlélek eljövetelére, az Egyház születésnapjára. A szentmise után
szentségimádást tartunk, 21.30-tól kompletórium és fényünnep, majd 23.00ig ismét szentségimádás lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Humor:
Riportot készítenek iskolásoknak a vidéki parasztság életéről:
- Mondja, Pesta bátyám, hogy zajlik magának egy napja?
- Hát, reggel ötkor felkelek, iszom egy jókora kupicával,...
- Pesta bátyám, a riport iskolásoknak készül, tehát mondja azt, hogy könyvet olvas!
- Szóval reggel fölkelek. Olvasok egy könyvet a barackokról. Megetetem az állatokat,
utána a körtéről is olvasok. Ebéd előtt olvasok a szilváról is egy keveset, majd ebéd
után kimegyek a mezőre egy fa alá pihenni. Ilyenkor vegyes gyümölcsökről szoktam
olvasni. Mikor a nap már kezd lemenni, uzsonnázom, de persze előtte és utána is
elolvasok még egy-két könyvet. Aztán beülünk a haverokkal a könyvtárba olvasgatni
és zárásig maradunk. Miután a könyvtár bezárt, átugrunk Józsihoz is, akinek már
saját nyomdája is van…
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

