
 

�Hát Isten nem 
szolgáltat-e igazságot 
választottainak, akik 
éjjel- nappal hozzá 
kiáltanak? Vajon 

megvárakoztatja őket? 
Mondom nektek: 

hamarosan igazságot 
szolgáltat nekik. De amikor 

eljön az Emberfia, vajon 
talál-e hitet a földön?� 

(Lk 18,7-8) 

V. évfolyam 19. szám Évközi 29. vasárnap 2004. október 17. 

Assisi Szent Klára IV. 
Klára, az eucharisztikus Krisztus odaadó imádója 

I. Két esemény is közrejátszott 
abban, hogy ezt a témát választottam. 

1. 2004. október 10. és 17. 
között kerül(t) megrendezésre a 48. Euc-
harisztikus Világkongresszus Mexikóban. 
Főpásztorunk kér bennünket, hogy a 
kongresszus hetében hangsúlyozzák a pa-
pok önmaguk és a hívek számára az Oltá-
riszentség titkát szóban és írásban, s tart-
sunk a templomokban szentségimádást. 

2. A Mexikói Eucharisztikus 
Világkongresszus egyben a Szentatya 
által meghirdetett eucharisztikus év 
(2004. október- 2005. október) kezdete. A 
kongresszus és az egész év jelmondata: 
�A harmadik évezred Fénye és Élete az 
eucharisztia�. 

II. Klára számára az eucharisztia 
olyan nagy jótétemény, hogy semmivel 
sem lehet összehasonlítani az égen és a 
földön. Minden bizonnyal olvasta és 
átelmélkedte azokat a leveleket, amelye-
ket Ferenc erről a Szentségről írt. Ő is 
ebben az értünk odaadott testben, értünk 

megtört kenyérben szemléli azt, hogy 
Isten most üdvőzit minket, és Isten most 
adja magát nekünk. Imádja azt, aki így 
adja magát testvéreinek egészen a világ 
végezetéig. Nagy buzgósággal fogadja: 
�mert ő nem kevésbé tisztelte az ostyában 
elrejtőző Krisztust, mint a dicsőséges 
Krisztust, aki az eget és földet kor-
mányozza�. (Celanói Tamás Klára 
életrajza (1) 42.) 

Súlyos betegen utolsó erejét arra 
áldozza, hogy a szeretett Krisztusnak ezt a 
szentségét tisztelje. Néhány párnától 
támogatva fonja, szövi a vásznat, hogy 
korpolárét készítsen. Minden öltés a 
szeretetnek egy- egy megnyilvánulása. 
Nem tudja megállni, hogy meg ne 
csókolja ezeket a gyolcsokat, amelyek 
annak testét fogják tartani, akit ő szeret. 

A csendes kézimunka lehetővé teszi 
Klárának, hogy lelke elmerüljön Krisztus 
titokzatos jelenlétében. Lélekben imádja 
azt, aki megosztja a földdel a menny 
végtelen gazdagságát, és törékeny jelek 

 



által kinyilvánítja önmagát. Krisztusra 
gondol, aki az élet, �aki az üdvösségnek 
és minden kívánható jónak a szerzője�. 

A lehető legtöbbször járult a szentál-
dozáshoz. Mindig megindultan, tiszte-
lettel és átélve áldozott. Még sír is 
örömében. Az áldozás Klára belső 
életének középpontja. Prágai Ágneshez írt 
harmadik levelében ezt írja: �Egész 
lényeddel szeresd Őt, aki irántad való 
szeretetből egészen odaadta magát. A 
teremtmények közül a legértékesebb a 
hívő ember lelke, mely nagyobb, mint az 
ég, mely az összes teremtményekkel egye-
temben sem képes befogadni a teremtőt, 
egyes- egyedül a hívő ember lelke méltó 
hajlék és szállás számára, mégpedig a 
szeretet címén� Azt birtokolod (így) 
akihez a világ minden más, mulandó 
javánál erősebben kell ragaszkodnod. 
Ezekben (a földi javakban) sok földi király 
és királyné csalódik, kiknek gőgje bár az 
égig érjen, és fejük a felhőket súrolja, vé-
gül szemét módjára enyésznek el.� (v. ö. 

3. Levél Prágai Ágneshez 21- 28.) 
Klárát elragadtatott csodálkozásra 

készteti az a valóság, hogy az ember 
képes teremtőjének hordozójává, lakhe-
lyévé válni, és hogy egy ilyen misztéri-
umot átélhessen, elég szeretnie! 

Elragadtatással szemléli, hogy Krisztus 
végtelenül megsokszorozza életének oda-
adását, hogy minden ember befogadhassa, 
és élni tudjon belőle. Ez a tiszteletre méltó 
csoda, a szeretetnek ez az alázatos hatal-
ma a boldogság és a hála könnyeit csalja 
ki szeméből. Minden nap tiszteli azt, aki 
egy más formában újra megvalósítja a 
betlehemi gyermek megalázódását. 

Nem lehet nem észrevenni, hogyan éli 
át Ferenc felismeréseit, és teszi magáévá 
meglátásait. Amennyire eredeti Ferenc, 
annyira eredeti Klára is. Mindkettőjük 
erős hittel, lángoló szeretettel, nemének 
megfelelő intuícióval szemléli, imádja, 
csodálja az eucharisztikus (szentségi) 
Krisztust. 

- folytatjuk -
 Kolos atya 

 

�Istenekkel ne mérkőzzék emberfia; hahogy föllázadva fejével a csillagokat érinti, 
bizonytalan lába sehol sem áll szilárdan s véle felhők és szelek játszadoznak. 

 Ám ha erős, velős csontokkal megveti lábát a jól megalapozott, tartós földön, nem ér, 
még annyira sem ér föl, hogy a tölggyel vagy szőlőtőkével mérje össze nagyságát.� 

Goethe 
 

Van-e elég bátorságod? 
8-12. osztályos fiatalokat várunk nem mindennapi feladatra: az újjáéledő Margit krt.-i 

cserkészcsapatba vezetőnek. Ha vonzanak a változatos programok, a természet, a jó 
hangulat, új barátságok, a kultúra és nem utolsó sorban a felelősség, gyertek el hozzánk 
körülnézni pár alkalomra! Várunk Titeket! Keressétek plakátjainkat a hirdetőtáblán! 

Martinovich Kálmán (202-21-57), Tamási Enikő (06-70-295-66-54) 
pasaréti cserkészvezetők.  

 

Igeliturgia rend 
Október 17. Évközi 29. vasárnap: Kiv 17,8-13; 2Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 
Október 24. Évközi 30. vasárnap: Sir 35,15b-17.20-22; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 
Október 31. Évközi 31. vasárnap: Bölcs 11,22-12,2; 2Tessz 1,11-2,2; Lk 19,1-10; 



Wass Albert: Hagyaték (részlet) 
 �� Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! 
Elhagyta-e az úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, 
akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait! A 
magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá, s Ő megvédelmez benneteket, 
magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, 
amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott 
elpusztul a lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép. 
− Tiszteld a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más isteneid ne legyenek! Minden 

bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje 
győzedelmeskedik benned! 
− Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle 

való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja. 
− Tiszteld Őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát. 
− Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. 
− Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal 

szemben is. 
− Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. 
− Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt 

tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is 
elhagy téged. 
− Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket 

tudsz mozdítani vele!� 
 
 

Ha Szent Ferenc a földre visszajönne�II. 
Pár napja néhányad magammal a Quo vadis-kápolnában jártam. A kicsiny szentély 

félhomálya s csendje alkalmas hangolója volt a lelkemnek. Felújult képzeletem előtt a 
találkozó Krisztus és Péter között. Hallottam a Mester szavát: � Megyek Rómába, hogy 
másodszor is keresztre feszítsenek � helyetted! A hagyomány úgy tartja, hogy az 
apostol legott visszafordult. 

Vajjon, ha Szent Ferenc is elébe toppanna a luxus gyöngyöző nektárját 
szürcsölőknek; a kényelem, jólét s az élvezetek idegzsongító hatását kívánva 
kívánóknak, megfordulnának-e, s rálépnének-e arra az ösvényre, melyről írva vagyon, 
hogy keskeny és szoros út, de amely mégis csak a népek boldogulásának az útja?... 

P. Buttykay Antal OFM 1926 
 
 

Humor: 
� Anyu, adsz nekem száz forintot egy idős bácsi részére? 
Az édesanya meghatódva: 
� Ez igazán szép tőled, Pistike. Hol van az az idős bácsi? 
Pistike sugárzó arccal: 
� Ott áll az önkiszolgáló előtt, fagylaltot árul. 



Templomunk programjai (október 17. � október 31.): 

Október minden napján Rózsafüzért imádkozunk a 18 órai szentmise után. 
Október 17-én, vasárnap (ma) 

! 16 órától templomunk kórusai adnak hangversenyt (a templomban). 
Mindenkit szeretettel várunk! 

! Minden szentmisében ünnepélyesen megemlékezünk a II. János Pál pápa 
megválasztásának (október 16.) 26. évfordulójáról. Isten sokáig éltesse! 

! A 18 órai szentmisén a Vox Clara kamarakórus énekel. 

Táncosokat toborzunk a farsangi bálra! 
A jövő évi farsangi bál (2005. január 29.) nyitó táncához hívunk és várunk lelkes 
táncolni vágyókat, akik vállalják a kb. 10 alkalmat igénylő betanulást. Jelentkezni 
és a részletekről érdeklődni a hirdetőtáblán elhelyezett telefonon vagy e-mail címen 
lehet. Jelentkezési határidő október 31. /telefon: 06-70-510-6990, vagy e-mail: 
fobetty@freemail.hu / 

Október 18., hétfő Szent Lukács evangélista ünnepe. 
! 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. Mindenkit szeretettel várunk! 

Októbertől minden kedden 19 órától Kolos atya tart foglalkozást a II. emeleti 
hittanteremben, �Ismerkedés az Egyház katekizmusával� címmel. 

Minden szerdán 10-12 óra között szeretettel várja az érdeklődőket a Nyugdíjas 
imacsoport a II. emeleti hittan teremben. 

Október 23., szombat: Provinciánk és a Tövis utcai templom védőszentjének, Ka-
pisztrán Szent Jánosnak az ünnepe. A Tövis utcai templomban 10 órakor Dr. 
Gál Endre mutatja be az ünnepi szentmisét. Közreműködik a Kapisztrán Kórus. 

Október 24., missziós vasárnap. /Gyűjtés a missziók javára október 31-én lesz!/ 
Október 28., csütörtök Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. 
Október 31-én, vasárnap minden szentmisén a missziók javára gyűjtünk! 

Előzetes hirdetés: 
November 1., hétfő Mindenszentek napja. 16.30-kor Mozart: Requiem című művét 

adja elő a Kapisztrán Kórus és Zenekar a templomban. 

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 


