„Ha csak akkora hitetek
lesz is, mint egy
mustármag, és ennek
az eperfának azt
azt mondjátok:
’Szakadj ki tövestől
és verj gyökeret a
tengerben!’
engedelmeskedni fog
nektek.”
(Lk 17,6)

V. évfolyam 18. szám

Évközi 27. vasárnap

2004. október 3.

Assisi Szent Klára III.
”Isten Fia számunkra út lett” (Végr. 5.)
Ez a végrendeletéből való felismerés
azt fejezi ki, hogy Klára Ferenc
tanítványaként ugyanazt az utat akarja
követni, mint Ferenc. De mit jelent
számára Krisztust követni, aki a mi utunk
lett? Ez nem jelent mást, mint hasonulni
hozzá. Klára megtalálja a Krisztushoz
való hasonulás módját. Prágai Ágneshez
írt harmadik levelében ezt írja: „Állítsd
szívedet az isteni mibenlét képe elé, és
elmélkedéssel hasonulj át az istenség
tökéletes hasonmásává.” (3. levél 18.) A
hasonulás módja a szemlélődő elmélkedés
Krisztus életéről.
A San Damianóban élő egyik nővére,
Benvenuta vallomása szerint „állandóan
imádságban és szemlélődésben élt”.
Életrajzírója Celanói Tamás is ezt erősíti
meg: „Kitartó volt a szemlélődésben…
állandóan átadta lelkét az imádságnak,
szemlélődését messze az éjszakába
nyújtotta; imádságban virrasztott.”
A szemlélődés az imádság legmagasabb foka, egy állandó belső tekintet;

Istennel való egyesülés, ahol már a szív
szól a szívhez. Ez a fajta szemlélődés –
könnyen beláthatjuk – szeretetre és szereteten alapul. Aki szeret az képes
befogadni, hasonulni. Nem az változik,
akit szemlélek, hanem én alakulok, aki
szemlélem a változatlant. Klára azt mondja, ahhoz, hogy befogadhassuk Krisztust –
azaz hasonulhassunk hozzá – olyannak
kell lennünk, mint a víz, mely teljesen
átveszi az edénynek a formáját, amely
magában tartja. Ezért Klára mindennap
maga elé állítja az örökkévalóság tükrét
(= a mintát): Krisztust. Benne szemléli
Jézus életét, méghozzá az egészet. Ennek
a tükörnek a formája téglalap alakú, s
benne Jézus életének hármas titka jelenik
meg Klára számára.
Szent Klára Prágai Ágneshez írt negyedik leveléből olvasható ez ki: „… Az
elején a tükörnek nézd Annak szegénységét, Akit a jászolba fektettek és pólyácskákba takartak. Ó csodálatos alázat, ó
meghökkentő szegénység! Az angyalok

királya, az ég és föld Ura a jászolba
fektetve.
Szemléld a tükör közepén az alázatosságot, mellette a boldog szegénységet,
a tömérdek fáradalmat, és a kínokat,
amelyeket az emberiség megváltásáért

vállalt magára.
A tükör végén pedig szemléld ama
kimondhatatlan szeretetet, amellyel a
keresztfán szenvedni és azon minden
másnál szégyenteljesebb halállal kívánt
meghalni.” (4.levél 15-22)

A tükörben íme így látható Jézus életének hármas titka.
A tükör elején
Jézus születése
Itt szemlélhető Jézus
szegénysége!
„Az ég és föld Ura jászolba
fektetve”

A tükör közepén
Jézus földi élete,
nyilvános működése
Itt szemlélhető Jézus
alázatossága.

A tükör végén
A názáreti Jézus szeretete.
Itt szemlélhető Jézus
kimondhatatlan
szeretete.

Klára szemlélődése színeváltozás volt, amely megragadta egész lényét:
testét, lelkét, szellemét, szívét.
Klára életének titka:
Krisztus állandó szemlélése születésétől haláláig!
(folytatjuk)
Kolos atya

Ha Szent Ferenc a földre visszajönne…

…Kérdés, hogy megállhatunk-e mi,
emlékezésre és ünneplésre hivatott késői
nemzedék annál a módszernél, amelyik
bőven ontja Assisi Ferencről a csodálat
hangján kicsendülő emlékbeszédeket.
Megelégedhetünk-e, ha a vele foglalkozó
történelem, s a személye köré fonódó legendák dús színpompájú leplébe takaródzunk? Ha a középkori művészet kedves és

szellemes alkotásain elmerengünk?...
…Vitán felül áll, hogy a csodálat
sohasem, vagy legfeljebb vajmi ritkán
esik egy síkba az utánzással. Ám, ha
csodálatunk tárgya erkölcsi nagyság,
mégis csak hárul ránk valamelyes lelkiismereti kötelesség, hogy a gondviselésszerűen elébünk tárult szebbet-jobbat, a
felsőbbrendűt, a tökéletesebbet bizonyos
mértékig magunkra átvigyük. Az a kifogás, hogy Szent Ferenc erkölcsi erejében
az Alpesek egetverő magassága tükröződik vissza; hogy az ő lemondásának hősiessége már valamelyes fenséges bolondság határán jár; hogy lehet őt lírikus
lelkesedéssel
körül
rajongani,
de
nyomaiba lépni, sőt követni emberfölötti,
nem helytálló. Az ő mintájára szabott
egyéniségek ugyanis azt a szerencsés
és jótékony ellensúlyt, helyesebben
egyensúlyozó erőt jelentik az emberiség

történetében, amelyik lejtőre jutott korok
félrebillent mérlegének nyelvét ismét
egyensúlyi helyzetbe hozzák a magukban
összesűrített
lelkiségnek
azzal
a
mértékével, amelyik az egész körülöttünk
hemzsegő társadalomból hiányzik.
Soha, senkinek sem fog sikerülni azt
kimutatni, hogy Szent Ferenc a világot
ostorával, a követelődző belátástalanság
módszerével akarta átformálni. Ő és
vezérkara csak áttetsző példáját kívánták
csillogtatni az evangélium teljes tartalmának. Fáklyákul akartak szolgálni a
lehanyatlott kereszténység éjtszakájában,
s az elfelejtett utak felé próbálták terelni a
XIII. század beteg társadalmát.
Szent Ferenc Isten kegyelmétől ihletett
nagysága tehát nem erkölcsi bújósdira
való alkalom rajta ámuló, őt csodáló
rajongói számára. Sőt, határozottan
összehasonlításra felhívó lecke mindnyájunk részére, amelyikből annak a következtetésnek kell leszűrődni, hogy az
immár hétszázados szent s mi magunk
között lelki hasonlóságot illik teremteni.
Ugyan miben utánozhatom én? Vajon
mely téren követheti őt a ma társadalma?
És ha a szent sírjából kikelne, mit gondolna vajon az én életmódomról, s mit az
emberek, a keresztény társadalom mostani
irányáról? Ez a kérdés! S a felelet?
Ha Szent Ferenc most a földre visszajönne, egy s más ami szemei elé tárulna,
bizonyosan jól esnék szívének. Hisz
örömmel látná, hogy a közben lepergett
hét évszázad rengeteg nyomort intézményesen meggyógyított. Tapasztalhatná a

kedvelt bélpoklosaival törődő emberiesség melegségét. Szemlélhetné az elaggottak, az elhagyatottak, a nyomorékok
rendszeres
felkarolását.
Lelkendező
boldogsággal állapíthatná meg a társadalom jóléti intézményeiben az ő gondolatainak érvényesülését. Megpihenhetne
annyit fáradott lelke a testvériesebbé
simult élet vizének tükrében.
De egy ponton kétséget kizáróan a
világ, a társadalom fölöttébb nagyfokú
erkölcsi elhajlását kényszerülne észlelni.
Miféle epekedő, lihegő szomjúság
hajszolja az embereket a gazdagság, a
fényűzés, a kényelem, a csillogás, a
fényelgés után?! A kevesek eme bűne,
átkos szenvedélye, általános, elömlő,
mindenűvé behatoló lelki járvánnyá lett.
Amelyik nem bújik meg a nagy paloták
selyemfüggönyei mögött, hanem künn
tombol az utcákon, tobzódik a
legteljesebb nyilvánosság előtt, s eddig
nem észlelt előretöréssel meghódítja
magának, magához szívja a tömegeket.
Mindenki csak azt nézi, ami feltűnőbb;
abba szédül bele, ami ragyogóbb,
fényesebb. Azt csodálja, aki gazdagabb;
azt utánozza, aki tékozlóbb, kihívóbb. A
jó színehagyott s fakó, a szép haszontalan
és értéktelen holmivá silányult. Csoda-e
ha ilyen lelkiség mellett a szegénység
Szent Ferenc úrnője s szerelmese
szégyenleni és rejtegetni való nyűg? Ha
az igénytelenség s a szerény igényűség a
kultúra hiányának vagy éppen vesztének
botránya?
P. Buttykay Antal OFM 1926

Igeliturgia rend
Október 3. Évközi 27. vasárnap: Hab 1,2-3.2,2-4; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Október 10. Évközi 28. vasárnap: 2Kir 5,14-17; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19;
Október 17. Évközi 29. vasárnap: Kiv 17,8-13; 2Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8

Templomunk programjai (október 3. – október 17.):
Óvodások számára a szentmisével egybekötött foglalkozások (szombatonként
fél öttől) szeptember 18-án megkezdődtek.
Október minden napján Rózsafüzért imádkozunk a 18 órai szentmise után.
Október 1-2-3-án (péntek, szombat, vasárnap) az esti hat órai szentmise
keretében P. Palkó Julián OFM tart triduumot (lelkigyakorlatos
szentbeszédeket) Szent Ferenc boldog haláláról.
Október 3., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban.
Október 4., hétfő, Assisi Szent Ferenc ünnepe. A 18 órai ünnepi szentmisét
követően megemlékezünk Szent Ferenc atyánk boldog haláláról (Tranzitus).
A ferences rend legnagyobb ünnepére a rendház lakói
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK!
Október 5., keddtől este 7 órai kezdettel új foglalkozás indul „Ismerkedés az
Egyház katekizmusával”, melyet Kolos atya vezet.
Október 7., csütörtök Rózsafüzér királynője ünnepe.
Október 8., péntek Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe.
Október 15., péntek Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító ünnepe.
Október 16., szombat Szentatyánk, II. János Pál pápa megválasztásának 26.
évfordulója. Isten sokáig éltesse!
Október 17-én, vasárnap
! 16 órától templomunk kórusai adnak hangversenyt (a templomban).
Mindenkit szeretettel várunk!
! Minden szentmisében ünnepélyes megemlékezés lesz a Szentatya
megválasztásának évfordulójáról.
! A 18 órai szentmisén a Vox Clara kamarakórus énekel.

Előzetes hirdetés:
Október 18-án, hétfőn 18 órától a Ferences esték keretében P. Kiss Menyhért:
Szent Ferenc az együtt szenvedés és az együtt örvendezés szentje címmel
tart előadást a Tamás Alajos Házban.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelős kiadó P. Horváth Achilles 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@ofm.hu WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang

