Az apostolok kérték az Urat:
„Növeld bennünk a hitet!”
( Lk 17,5)
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A hit III.
Az előző részt a következő idézettel
fejeztük be: „Amikor pedig Isten kinyilatkoztatja magát, képessé akarja tenni az
embereket arra, hogy neki válaszoljanak.” (KEK 52. pontja) Más szavakkal:
Isten kinyilatkoztatása révén végtelen
szeretetében megszólítja az embert, hogy
őt meghívja és saját közösségébe fogadja.
Erre az isteni meghívásra adott válasz a
hit. (KEK 142. pontja).
Mit mond erre vonatkozólag a Szentírás? A Szentírás nem arra törekszik, hogy
elméleti meghatározást adjon a hitről,
hanem a hívő embert állítja példaképül az
olvasó elé. Az ószövetségi Szentírás Ábrahámot mutatja be a hit példaképeként.
Ábrahámnak nem volt sem családja, se
földje, se jövője. Nem volt semmije.
Mégis, amikor Isten megszólította és
megígérte, hogy megsokasítja utódait,
nem kételkedett, nem kért jelet, hanem
ráhagyatkozott Isten szavára, „hitt az
Úrnak” (Ter 15,6)
Az Isten szavára hagyatkozó és annak
jóságában bízó Ábrahám emiatt vált a hit

példaképévé. Így lett Ábrahám „minden
hívő atyja” (Zsid 11,8). Így valósult meg
Ábrahámban az, amit a Zsidó levél a
hitről mond: „A hit szilárd bizalom abban,
amit remélünk, meggyőződés arról, amit
nem látunk.” (Zsid 11,1). A hit hasonlatos
egy hegymászó magatartásához, aki
nekivág egy magas hegy megmászásának.
A hegy lábánál állva nem látja a hegy csúcsát, mert az messze van és felhő takarja.
Ennek ellenére mégis elindul, mert
vonzza őt a hegy és elfogadja azoknak az
embereknek az elbeszélését, akik már
megmászták a hegyet és beszéltek neki
annak páratlan szépségéről.
Ehhez hasonlóan a hit is személyes
tapasztalatra és mások tanúságtételére
épül. A személyes tapasztalat a teljesség
utáni vágyban és az élményekben mutatkozik meg. Isten (hegy), mint végtelen
jóság és szépség vonz minden embert.
Mivel azonban az embernek ezen az úton
lehetnek nehézségei, megtorpanásai, ezért
nagy szükség van azok segítségére, akik
ezt az utat már végigjárták.

Az Ószövetségben a hitnek sok ilyen
tanúja van „Isten azonban nekünk valami
jobbat készített” (Zsid 11,40): tudniillik a
kegyelmet, hogy higgyünk az Ő Fiában,
Jézusban, aki „hitünk szerzője és bevégzője” (Zsid 12,2) (vö KEK 147 pont).
A hívő engedelmességet legtökéletesebben Szűz Mária valósította meg. Hite
miatt hirdeti őt boldognak minden nemzedék (vö. Lk 1,48). Ő nem ingott meg hitében élete folyamán, még a végső próbatételnél sem (Lk 2,35) (KEK 148-149).

Jegyezzük meg végezetül jól:
„A hithez szükség van Isten megelőző,
segítő kegyelmére és a Szentlélek benső
segítségére, aki az ember szívét megindítja, és Istennek téríti, az értelem szemét
megnyitja, és mindenkinek megadja az
igazság elfogadásának és hitének
édességét.” (KEK 153.p)
Az apostolok Jézushoz intézett kérése
legyen állandó röpimánk:
„Növeld bennünk a hitet,” (Lk 17,5)
(folytatjuk)
Kolos atya

A csíksomlyói búcsú
A csíksomlyói pünkösdi búcsú a
székelyek legnagyobb ünnepe. Óriási
tömegben jönnek ide a székely, csángó és
távolabbi zarándokok, Máriát dicsérni és
Szent Fiánál közbenjárását kérni. Csíksomlyói Segítő Máriának nagy faszobra a
kegytemplom főoltárának díszeként áll
magasan Szent István
és Szent László király
szobra között.
E
kegytemplom
helyén a hagyomány
szerint az itt letelepült
bencések építettek először román stílusú
templomot.
Arról
nincs adat, hogy ők
mikor távoztak, és
mikor kerültek ide a
ferencesek, akik ma is
Csíksomlyón vannak.
Mária és a két király
szobra eredetileg a ferencesek 1442-ben
épült gótikus templomába készült.
Amikor Mihály vajda zsoldosai
Erdélyt dúlták, népét gyilkolták, a tatárok
1601-ben a templomot is elpusztították,
de a szobrokat sem elégetni, sem elvinni
nem bírták. A szobrokat az 1661. évi

török-tatár dúlás sem pusztította el.
Ezután 1664-ben épült újjá a templom. A
mai nagy barokk templom 1838-ban épült
fel az omladozó régi helyén. Hasonló a
ferencesek többi, andocsi, máriagyűdi,
máriaradnai stb. búcsújáró templomához,
de talán a csíksomlyói a legnagyobb.
Csíksomlyó virágkorát
az l661. évi dúlás utáni
újjáépítésekor kezdte
élni, amikor a székelyek egyik kultúrközpontjává
fejlődött.
Akkor elemi iskolát,
tanítóképzőt, gimnáziumot,
papneveldét,
posztógyárat alapítottak itt a ferencesek.
Gábor Áron is ebben a
gimnáziumban tanult.
1676-ban kezdett itt
működni Kájoni János
híres nyomdája. A búcsújárás 1567
pünkösdjén kezdődött, amikor István
gyergyóújfalui pap hálaadó körmenetet
vezetett ide azért, mert akkor, május 15én a székelyek a Hargita Tolvajos hágójában legyőzték János Zsigmond fejedelem
seregét, aki a székelyeket jobbágysorba

taszította, és a templomnál lévő felirat
szerint hitük elhagyására akarta őket
kényszeríteni. István pap volt a tolvajosi
győzelem egyik leglelkesebb szervezője.
Azóta gyarapodó számban jöttek ide a zarándokok. 1995-ben a nagymisén résztvevők számát 560-600 ezerre becsülték.
A búcsú fő ünnepe
pünkösd
szombatján
van. Délután 1 órakor
tartják a nagy misét annak a széles hágónak a
gyepén, amely a templom
feletti,
Jézus
hegyének is mondott
Kissomlyó és az azon
túl emelkedő 1035 m
magas
Nagysomlyó
erdős hegye között
mélyed be. Sokan már
pénteken megjönnek, és
a szabadban virrasztva
igyekeznek meglátni a
Csíki havasok mögül felbukkanó napot.
A közeli falvakból reggel indulnak
körmenettel, messzebbről vonattal utaznak Csíkszeredára, amellyel Csíksomlyó
már egybeépült. A szeredaiak körmenete
a vasútállomáshoz közeli kistemplomtól
l0 órakor indul templomi zászlókkal.
Amikor a menet a kegytemplomot elhagyja, kettéválik. Az egyik ág Jézus hegyét
északról megkerülve megy fel a nagymise
helyére a hágóba. A másik ág jobbra fordul és felmegy a hegyre. Felfelé félúton a
kis Szent Anna kápolnától visszanézve le-

het a templom, a Felcsíki medence és
mögötte a Hargita látványában gyönyörködni. A hegytetőn a Salvator (Üdvözítő)
kápolna áll. Az 1734-ben kelt felirat szerint „Ezen a helyen láttatott az égből lebocsáttatni lajtorja és itten csodálatos processziórások énekszót hallattak...” Előtte
a nagy kereszten felirat
örökíti meg az István pap
által Csíksomlyón vezetett első zarándoklatot. A
hegyen át vonuló búcsúsok a másik menettel
találkozva fokozatosan
betöltik a hágó széles
terét, ahol a nagymise
kezdődik.
A misén többen kis
nyírfaágat tartanak, „Mária jelét”, amely feltehetően valamilyen keletről
hozott ősi rítus maradványa. A nyírfaágat megőrzik a bőcső emlékeként. Még pünkösd
keddjén is van zarándokmise. A bőcsősok
szokása, hogy valamely tárgyukat Máriának a templom körüljárható oltára felett
magasan álló szobrához érintik az ehhez
segédkező két leány közreműködésével.
Egyes keresztalják már szombaton hazaindulnak, mások maradnak, vagy csak
vasárnap jönnek. Sokan az éjszakát is a
templomban töltik, mások a szabadban, és
lesik a felkelő napot.
Kisebb búcsú van még Nagyboldogasszonykor és Kisboldogasszonykor is.

Az imaapostolság júniusi szándékai:
Általános: Hogy egyre jobban tudatosuljon a keresztényekben:
egyéni és közösségi felelősséggel kell tanúskodniuk Istennek
minden egyes ember és az egész emberiség iránti szeretetéről.
Missziós: Hogy Ázsia országaiban egyre jobban tartsák tiszteletben
a vallásszabadságot, minden ember alapvető jogát.

Templomunk programjai (május 30. – június 13.):
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.
Június 4., első péntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise
Június 6., Szentháromság vasárnapja, egyben első vasárnap, 17 órától szentségimádás
lesz templomunkban. Ezen a napon van Kolos atya névnapja. Imádkozzunk érte!
Június 13. vasárnap, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja.
• A hagyományos úrnapi körmenet a 10.00 órai szentmise után indul a Mechwart
térre. Minél többen vegyünk részt ezen a tanúságtevő alkalmon.

Othmár atya emlékére
Egy éve halt meg Othmár atya. Ebből az alkalomból virtuális foto-galériát készítettünk,
mely a http://orszagut.ofm.hu/archiv/othmaratya internetes böngésző címen tekinthető meg.

Az Országút Társulat szeretettel vár mindenkit

Márai Sándor: Egy úr Velencéből
című kétfelvonásos színdarabjának utolsó előadására, június 7-én hétfőn 18.00 órától a
Ferences plébánia klubtermébe (1024 Budapest Feketesas utca 7.). Belépődíj nincs.

Humor csokor:
Matematika tanár bemegy egy fényképészetbe:
- Szeretnék erről a filmről képeket csináltatni.
- 9x13?
- 117. Miért?

- Már megint itt a tavasz! fakadt ki a rügy.
- Mi az abszolút földrengés?
- Ha a liftet hívod, és az emelet jön.

Igeliturgia rend
Május 30. Pünkösdvasárnap: ApCsel 2,1-11; Róm 8,8-17; Jn 20,19-23
Június 6. Szentháromság vasárnapja: Péld 8,22-31; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15
Június 13. Úrnapja: Ter 14,18-20; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17
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

