Ne nyugtalankodjék szívetek,
és ne féljen!
Hallottátok,
hogy azt mondtam nektek:
Elmegyek,
és visszajövök hozzátok!
(Jn 14.27b-28a)
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A hit II. – Az önmagát kinyilatkoztató Isten
1. Isten és az Őt kereső ember kapcsolata
Az előző részben azt vizsgáltuk, hogy
az ember természeténél fogva „fogékony” istenre, azaz kezdettől fogva keresi
Őt. Már ez a keresés is örömmel és boldogsággal tölti el. „Akik keresik az Urat,
azoknak örüljön a szívük!” (Zsolt 105,3).
Ugyanakkor számos tényező akadályozza, hogy értelmünk természetes
képességét hatékonyan és gyümölcsözően
használja. Amik ugyanis Istenre és az
Isten és ember közötti kapcsolatra vonatkoznak, olyan igazságok, amelyek teljesen meghaladják az érzékelhető dolgok
rendjét. Ezért van az – állítja bizonyossággal a keresztény vallás –, hogy Isten
elébe jön, az Őt kereső embernek.
Istennek ezt a tettét „kinyilatkoztatásnak”
nevezzük, vagyis „önközlésnek”. Istent
erre senki és semmi nem kényszeríti,
teljesen szabad döntéssel ismerteti meg,
nyilatkoztatja ki és adja oda magát az
embernek. Isten ugyanis „megközelíthetetlen fényben lakozik” (1Tim 6,16).
A II. Vatikáni Zsinat „Az isteni kinyi-

latkoztatásról” (Dei Verbum) szóló konstitúciójában csodálatos szavakkal beszél
erről: „Isten jóságában és bölcsességében
úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja
önmagát, és tudtunkra adja akaratának
szent titkát (vö. Ef 1,9). Ebben a kinyilatkoztatásban a láthatatlan Isten szeretetének gazdagságából mint barátaihoz szól
az emberekhez, társalog velük, hogy őket
meghívja
és
befogadja
saját
közösségébe.” (II. V.Zs. Dei Verbum 2.)
2. Hogyan történik ez a kinyilatkoztatás?
A Katolikus Egyház Katekizmusa
(KEK) azt tanítja, hogy „a kinyilatkoztatás terve egymást megvilágító és egymással szorosan kapcsolódó tettekben és
szavakban valósul meg. Ebben sajátos
„isteni pedagógia” rejlik: Isten fokozatosan közli magát, történelmi korszakokon
keresztül készíti elő az embert annak a
természetfölötti kinyilatkoztatásnak a
fogadására, melyet önmagáról ad, és
amely a megtestesült Ige, Jézus Krisztus
személyében és küldetésében éri el
csúcspontját.” (KEK 53.)

Miről is van szó? A tettek és szavak
együtt közvetítik Isten önmagáról adott
kinyilatkoztatását. Éspedig:
- A tettek Istennek az üdvösségtörténetben
művelt
cselekedetei.
Ezek
kinyilvánítják és megerősítik, igazolják
a tanítást, a szavak által kifejezett
valóságokat.
- A szavak pedig kísérik a tetteket, és
megvilágítják, magyarázzák a tettekben
rejlő misztériumot, titkot. Vagyis a
szavak az eseményeket Isten műveiként
adják elő.
Így az események és a szavak által kibontakozik egy földi történet, amelyben Isten
szabadon kezdeményezi a párbeszédet az
emberrel. Végül Istennek önmagáról és az
ember üdvösségéről való kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban teljessé válik.
Őbenne
Isten
mindent
elmondott
önmagáról. Jézus Krisztus után újabb,
más kinyilatkoztatás nem lesz.

Jézus Krisztus az egész kinyilatkoztatás közvetítője és ugyanakkor teljessége –
hirdeti a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum
konstitúciója: „Amikor elérkezett az idők
teljessége, Isten elküldte Fiát, aki
asszonytól született.” (Gal 4,4). „Azelőtt
Isten sokszor és sokféleképpen szólt az
atyákhoz a próféták által, ezekben az
utolsó napokban Fia által szólt hozzánk.”
(Zsid 1,1-2)
3. Miért ad Isten kinyilatkoztatást?
Mert így tetszett neki. Mert így akarta.
„Amikor pedig Isten kinyilatkoztatja
magát, képessé akarja tenni az embereket
arra, hogy neki válaszoljanak, Őt
megismerjék és sokkal jobban szeressék,
mint arra önmaguktól képesek volnának”
– tanítja a KEK 52. pontja. Vagyis azért
nyilatkoztatja ki magát Isten, mert erre
választ vár az embertől.
(folytatjuk)
Kolos atya

Humor:
Az átkosban a rendőrök ideológiai tájékozottságát vizsgálják. Három kép fekszik az
asztalon: Marx, Engels, és középen Jézus. Megkérdik az első vizsgázótól:
- Na, felismeri valamelyiket?
- Hát igen, a középső Jézus Krisztus.
- Táguljon innen, jóember, maga nem alkalmas erre az állásra!
Kimegy a pórul járt rendőr és odasúgja a többieknek:
- Nehogy felismerjétek a középsőt, mert baj lesz!
Megy be a következő, az asztalon ott a három kép változatlan sorrendben. Jön a kérdés:
- Na, ismerős valamelyik?
- Hát, a középsőt azt még életemben nem láttam, a másik kettő, gondolom, a két lator...

Igeliturgia rend
Május 16. Húsvét 6. vasárnap: ApCsel 15,1-2.22-29; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
Május 23. Urunk mennybemenetele: ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53
Május 30. Pünkösdvasárnap: ApCsel 2,1-11; Róm 8,8-17; Jn 20,19-23
Köszönjük az elmúlt héten, a portán leadott három csomag papírt! Isten fizesse meg!
A szerkesztőség

Május – a Szűzanya hónapja
A keleti és a nyugati egyház egyaránt
szentel egy-egy hónapot a Boldogságos
Szűznek. A keleti egyház ünneplése augusztus hónaphoz, a Boldogságos Szűz mennybeviteléhez kötődött. A nyugati egyházban a
XIII. század közepétől fokozatosan kapcsolódott a május hónap a Szűzanya személyéhez. Néri Szent Fülöp pl. a XVI. sz. közepén
arra bíztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban virágkoszorúval díszítsék a Madonna
képeit és szobrait. Hatalmas lökést adott a
Mária tiszteletnek az 1854-ben kihirdetett
„Szeplőtelen fogantatás” dogmája is.
A Mária tisztelet másik formája a Mária
litánia. A kifejezés a görög „litaneuó” –
„könyörgök” szóból származik. Az V.
században így nevezték a különféle szándékokért végzett könyörgő imádságokat.
A májusban minden nap (templomunkban a 18.00 órakor kezdődő szentmise után)
végzett loretói litánia gyökerei a XII.
századig nyúlnak vissza. Mai formájában a
XVI. században tűnik fel először: Loreto
városának bazilikájában minden szombaton

a Boldogságos Szüzet köszöntő könyörgést énekeltek. VIII. Orbán pápa 1691ben tette egyetemessé, megtiltva emellett a különböző más templomokban
készült Mária litániákat.
A loretói litánia bevezető és befejező
része a Szentháromságos Egy Istenre
fordítja figyelmünket. A Szűz Anyát
megszólító első három sor a Szűzanya
kiváltságait sorolja fel. Ezt követi azoknak a főbb motívumoknak a felsorolása,
amiért Máriát tiszteljük (Krisztusnak
anyja … Üdvözítőnk anyja). A harmadik
szakaszban Máriát, mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztaljuk. A
negyedik szakasz a Szentírásból vett
jelzőkkel dicséri Máriát (Lelki edény …
Hajnali csillag). A következő részben
Máriához, mint életünk védelmezőjéhez
fordulunk. Végül az évszádok során
kimondott hittételekből és tanításokból
soroljuk fel a fontosabbakat (Angyalok
királynéja … Magyarok nagyasszonya.)

Pünkösdre:

Uram, add nekünk Lelkedet
Uram, adj Lelket nekünk,
hogy ne fulladjunk ki az úton,
hogy tiszta lélegzet,
hogy élet lehessen bennünk.
Segíts, hogy a holnap felé mehessünk,
vissza nem tekintve,
erőfeszítésektől sosem vonakodva.

Adj Lelket nekünk,
a te Lelkedet,
aki az Atyától származik.
A te Lelkedet, aki ott fúj,
ahol akar: esőben, szélben,
vagy a szelíd fuvallatban,
amellyel megérintesz minket.

Adj Lelket, hogy remélhessünk újra
mintha ma kezdődne az élet.
Adj reményt a viharok között is,
mert akkor is mellettünk állsz,
és mi benned remélünk.
Hordozzuk az emberek reményét,
de sok-sok gyötrelmét is.

Add a Lelkedet,
hogy mélységből is imádkozhassunk
hozzád,
eljöveteledet várva,
az Úr teljessége után vágyakozva.
Amen.
(L. J. Suenens bíboros)

Templomunk programjai (május 16. - május 30.):
Május hónapban az esti 18.00 órai szentmisék után májusi litániát tartunk. Az első
alkalom május 1. szombat.
Május 18-án, kedden a Ferences Esték keretében „Mint zarándokok és jövevények”
címmel P. Bezzegh Kelemen OFM tart előadást 18.00 órától a Tamás Alajos
Közösségi Házban (II. ker. Rómer Flóris u. 4).
Május 23, vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepe.
• 16.30-tól az Országúti Orgonaestek keretében a Carina Stenberg (szoprán –
Svédország) és Nagy László Adrián (orgona) ad koncertet.
• A 18.00 órai szentmisén a Vox Clara Kamarakórus énekel.
Május 24, hétfő, Szűz Mária, a keresztények segítsége.
Május 26, szerda, Néri Szent Fülöp (1515-1595) áldozópap napja.
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 23.00-ig ismét szentségimádás lesz. Mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
Május 30, Pünkösdvasárnap, a húsvéti időszak lezárása.
Május 31, Pünkösdhétfő.
• Ezen a napon hétköznapi miserend lesz templomunkban.
• Reggel 9-től az Esztergom-budapesti Főegyházmegye családi és ifjúsági napot
tart a máriaremetei kegytemplom kertjében. A 15.00 órakor kezdődő szentmisét
Erdő Péter bíboros, prímás, érsek atya mutatja be.
Az Országút Társulat szeretettel vár mindenkit

Márai Sándor: Egy úr Velencéből
című kétfelvonásos színdarabjának előadására a következő időpontokban és helyeken:
Május 20. csütörtök 19.00, Magyarok háza (1052 Bp. Semmelweis utca 1-3.)
Május 24. hétfő 15.00, Szent Margit gimnázium díszterme (1114 Bp. Villányi út 5-7.)
Május 29. szombat 17.00, Kőbányai Evangélikus templom Gyülekezeti Terme
(1102 Bp. Kápolna u. 14.)
Június 7. hétfő 18.00, Ferences plébánia klubterme (1024 Budapest Feketesas utca 7.)
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

