
 
�Kérlek titeket, testvérek 

a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevére, hogy 
mindnyájan ugyanazt 

mondjátok, és ne legyen 
köztetek pártoskodás, 

hanem legyetek tökélete-
sen egyek ugyanabban a 

lelkületben és ugyan-
abban a felfogásban.� 

(1Kor 1,10) 

VI. évfolyam 5. szám Évközi 3. vasárnap 2005. január 23. 

Az Eucharisztia éve IV. 
Az Eucharisztia, mint eljött valóság 

A hírharang előző számában azt 
mondtuk, hogy az Eucharisztia az 
Ószövetségben, mint előkép volt jelen. 
Most arról szólunk, hogy az Eucharisztia 
az üdvtörténet újabb szakaszában, az idők 
teljességében, már nem előképként, 
hanem eljött valóságként van jelen. Ezzel 
a Húsvét régi, ószövetségi tartalma nem 
szűnt meg, nem merült feledésbe, hanem 
kapcsolódott hozzá egy fontosabb tarta-
lom, ami �megvalósítja� és felülmúlja a 
régit. Az Eucharisztia ezáltal �régi és új 
misztérium: régi az előkép szerint, új a 
megvalósulása szerint�. 

De mi is tulajdonképpen az eljött va-
lóság, amely megvalósítja az új Húsvétot, 
és amely megalapítja az Eucharisztiát? 
Nézzük meg, hogyan adnak erről hírt az 
evangéliumok. Két különböző, egymást 
kiegészítő módon. Az egyik módot Szent 
János evangélista tárja elénk, a másikat a 
szinoptikusok (Szent Máté, Szent Márk, 
Szent Lukács) evangéliumaiban találjuk. 
Ezek kiegészítik egymást. A zsidó Húsvét 

két különböző helyen és időben zajlott le: 
az áldozat bemutatása a Templomban, a 
lakoma pedig az otthonokban. 

1. A keresztény Húsvétban János 
evangélista a feláldozás mozzanatára 
helyezi a hangsúlyt, míg a másik három 
evangélista viszont a vacsorára. Szent 
János egyedül álló időbeli egybeesést hoz 
létre evangéliumában. Abban az órában 
történik Jézus feláldozása, amikor a 
Templomban elkezdődött a húsvéti bárá-
nyok feláldozása. Az egybeesést még 
inkább kiemeli az által, hogy hangsú-
lyozza: Jézusnak a kereszten �csontját 
nem törték össze� (Jn 19,36), amint ez elő 
volt írva a húsvéti bárányokra vonatko-
zólag (v.ö. Kiv 12,46). 

2. A másik három evangélista 
viszont a vacsorára helyezi a hangsúlyt, 
mivel ott teljesedik be az átmenet a régi-
ből az új Húsvétba. Más szóval ez az át-
menet az utolsó vacsorán, az Eucharisztia 
alapításakor megy végbe. Az utolsó 
vacsorán Jézus maga áldozta fel önmagát, 
a kereszten mások áldozták fel Őt. Ez azt 

 



jelenti, hogy senki sem vehette volna el 
Jézus életét, hacsak Ő maga szabadon oda 
nem adja, mivel hatalma volt, hogy 
odaadja és vissza is vegye azt (Jn 10,18). 
Az Eucharisztia, mint eljött valóság tehát 
Krisztus halála és feltámadása, életének 
odaadása és visszavétele. 

Az Eucharisztia a szeretetből születik. 
Azért alapította Jézus, mert szeretett 
minket. Tömören így fejezi ki ezt Szent 
Pál: �Krisztus szeretett titeket, és odaadta 

magát értünk jó illatú áldozati 
adományként az Istennek� (Ef 5,2). 

Íme ez az Eucharisztia lényegének és 
eredetének tömör leírása. Eljött valóság-
nak azért nevezzük, mert történetileg 
végbement. Időben és térben egyedül álló 
tett volt. Csak egyszer történt meg és 
megismételhetetlen. 

A következő számban arról szólunk, 
mit jelent: az Eucharisztia, mint szentség. 

- folytatjuk � 
Kolos atya 

 
 

Igeliturgia rend 
Január 23. Évközi 3. vasárnap: Iz 8,23b-9,3; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
Január 30. Évközi 4. vasárnap: Szof 2,3; 3,12-13; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a 
Február 6. Évközi 5. vasárnap: Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 

 

1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 
Az �Első 1%�-nál figyelmetekbe ajánljuk a következő alapítványokat: 

• Plébániánk esetében: 
Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány   adószám: 18091681-1-41 

• Szentendrei Ferences Gimnázium esetében: 
�Pro Schola F. S.� Alapítvány adószám: 19180306-1-13 

• Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium esetében: 
Szent Mihály Alapítvány  adószám: 18601929-1-11 

• Szent Angéla Katolikus Iskola esetében: 
Szent Angéla Alapítvány  adószám: 18044311-1-41 

• Zenei alapítványunk: 
Páter Tamás Alajos Alapítvány adószám: 18075216-1-41 

A �Második 1%�-nál a kedvezményezett technikai száma és neve: 

0011                Magyar Katolikus Egyház 

Ne felejtsétek ezt a rendelkezést betenni (munkáltatói adóbevallás esetén betetetni) az 
adóbevallás mellé, akkor is, ha ez csak kisebb összeget jelent � a tanúságtételünk 

legalább ennyire fontos! 

1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%! 1%!  



Országúti Ferences Plébánia 

Farsangi bál – 2005 
 

A plébánia szeretettel hív mindenkit (1 - 101 éves korig!) 
hagyományos farsangi báljára, melyet 

2005. január 29-én 18.30-tól 
tart a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. 

 

Belépőjegyek kaphatók a plébánia irodán 
és vasárnap (ma) a szentmisék után a plébánia három 
templománál 1200 Ft-ért, valamint (ha lesz még) a 

helyszínen (Bp. II. ker. Törökvész út 48-54) 1800 Ft-ért. 
Felnőttel érkező 12 éven aluliak számára nem kell belépő. 

Kérjük, minél többen JELENTKEZZetek segítőnek!!! 
�nem csak azért, mert két óra munkáért (porta, ruhatár, büfé, díszítés) � ami 
nem feltétlenül a bál idejére esik � ingyen jegyet adunk, hanem mert csak így 

tudjuk biztosítani, hogy mindenki jól érezhesse magát. Még kb. 45 segítőre van 
szükség.  E-mail: orszagut@ofm.hu, telefon: 06-30-429-9871 

 
 

Jegyesoktatás 
Plébániánk a családi élet szépségének felfedezése érdekében szeretné, 
ha az egyházi házasságra gondoló fiatalok a jegyesoktatás során olyan 

házaspárokkal ismerkednének meg, akik boldog, másokra figyelő és 
egymással őszinte kapcsolatban élnek. 

Ezért 2005. február végétől a ferences atyák és plébániánk diakónusa 
Dr. Gorove László és felesége több családdal együtt fogja felkészíteni 

azokat a jegyeseket a házasság szentségére, akik 2005-ben szeretnének 
házasságot kötni templomunkban. 

Jelentkezni lehet a plébánián : irodaidőben 2005. február 15-ig 
/Iroda fogadási ideje: de. 8.30-11.30h.; du. 16-18 h./ 

fr. Horváth Achilles plébános 
 



Templomunk programjai (2005. január 23. � 2005. február 6.): 

Két hete, január 9-én a délkelet-ázsiai katasztrófa károsultjainak megsegítésére 
gyűjtött a Katolikus Egyház. Templomunkban rekord összeg, 2.170.000,- 
forint gyűlt össze. Isten fizesse meg nagylelkűségeteket! 

Január 29-én, szombaton hat nap múlva lesz plébániánk hagyományos nagy 
közös farsangi bálja a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. 
• Jegyek 1200 Ft-ért kaphatók a plébániairodában, ill. január 23-án 

vasárnap (ma) minden szentmise végén a templomkapuban. 
• Akik szívesen vállalnának közreműködést a bál folyamán � ingyenes 

belépő ellenében � kérjük, jelentkezzenek a vasárnap esti fél nyolcas 
szentmise után a portaablaknál, vagy e-mail-en. 

• További részletek belső oldalon, a hirdetőbálán és az interneten 
olvashatók. 

Februártól Horváth Achilles plébános atya minden szerdán 16-18 óráig 
�fogadóórát� tart a plébániát érintő kérdésekkel kapcsolatban. A fogadóóra 
helyéről a mindenkori portás ad felvilágosítást. 

Február 2., szerda: Urunk bemutatásának ünnepe (gyertyaszentelő 
boldogasszony). Az esti 6 órai szentmise gyertyaszentelő körmenettel 
kezdődik. Kérünk mindenkit, gyertyát hozzon magával! 

Február 3., csütörtök Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Minden 
szentmise végén Balázs áldás lesz. Akik ezen a napon nem tudnak 
szentmisén részt venni azok számára február 6-án, vasárnap is lesz minden 
szentmise végén Balázs áldás. 

Február 4., első péntek délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Február 6., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban. 

 
 

Az Imaapostolság februári szándékai: 
Általános: Hogy a betegek, közülük is a legszegényebbek, megkaphassák az emberhez 
méltó ápolást és orvosi kezelést. 
Missziós: Hogy minden misszionárius, férfi és nő, növekedjen annak felismerésében, 
hogy csak Krisztus iránti lángoló szeretettel lehet hatékonyan és meggyőzően 
továbbadni az Örömhírt. 

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 


