„Ahogyan
ugyanis a sok ember
bűnössé vált
egy ember
engedetlensége által,
éppúgy a sok ember
megigazulttá is válik
egynek az
engedelmessége által.”
(Róm 5,19)
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Az Eucharisztia éve V.
Az Eucharisztia, mint szentség
A Hírharang előző két számában a
következőket
állapítottuk
meg
az
Eucharisztia jelenlétéről:
1. Az Eucharisztia, mint előkép volt
jelen az Ószövetségben.
2. Az
Eucharisztia
az
idők
teljességében már nem előképként, hanem
eljött valóságként van jelen.
3. Most azt vizsgáljuk, hogyan van
jelen az Eucharisztia az üdvtörténet
harmadik fázisában, az Egyház idejében –
amiben mi is élünk.
Ebben a fázisban szentségként van jelen, vagyis a
kenyér és a bor színe alatt,
amit Jézus alapított az Utolsó
vacsorán és ezekkel a
szavakkal
hagyott
az
apostolokra: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”
Könnyű volt felfognunk,
hogy mi a különbség az
előkép és az eljött valóság
között. Most azt vizsgáljuk

meg mi a különbség az eljött valóság és a
szentség, a történelem és a liturgia között.
Szent Ágoston lesz a segítségünkre.
„Mi tudjuk és a hit bizonyságával hisszük
– mondja Szent Ágoston –, hogy Jézus
egyszer halt meg értünk: Ő az Igaz a
bűnösökért, az Úr a szolgákért. Nagyon
jól tudjuk, hogy ez csak egyszer történt
meg.
Mindazonáltal a Szentség időről időre
megújítja ezt az eseményt úgy, mintha
többször megismétlődnék az, ami a
történelemben csak egyszeri történés.
Az eljött valóság és a
szentség még sincsenek
egymással
ellentétben,
mintha a szentség hamis, az
eljött valóság pedig igaz
volna.
A történelem azt tárja fel,
ami egyszer megtörtént
és azt, ahogyan megtörtént.
A liturgia nem feledteti a
múltat. Nem úgy, hogy
ismét megtörténtté teszi,

hanem úgy, hogy megünnepli (non
faciendo sed celebrando).” (v.ö. Szent
Ágoston, Sermo 220)
Mit is jelent ez? Gondoljunk bele! A
szentmise, a liturgia nem megismétli a
kereszt valóságát, hanem bemutatja,
jelenvalóvá teszi.
Az eljött valóság – Jézus kereszthalála
és feltámadása – egyszer történt meg,
egyszer valósult meg a történelemben. A
szentség azonban a liturgia szerint
annyiszor lesz jelenvalóvá amennyi
szentmisét bemutatnak és a világ végéig
be fognak mutatni.
Az
Eucharisztia
szentségének
köszönhetően titokzatos módon az eljött
valóság kortársaivá válunk. A Húsvét
éjjeli liturgiában a Jézus korabeli zsidók

ezt mondták: „Minden nemzedékben
mindenkinek úgy kell végigtekintenie
magán, mintha azon az éjszakán
személyesen maga vonult volna ki
Egyiptomból.” Nekünk, keresztényeknek
ez a szöveg azt mondja, hogy minden
nemzedékben kinek-kinek úgy kell végigtekintenie magán, mintha azon a
délutánon ott lett volna a kereszt alatt
Máriával és Jánossal.
Mindez az Utolsó vacsorán Jézus által
alapított
Szentségnek
köszönhetően
lehetséges. Az Eucharisztia szentsége
teszi jelenvalóvá a történelemben egyszer
eljött valóságot.
- folytatjuk –
Kolos atya

Igeliturgia rend
Február 6. Évközi 5. vasárnap: Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Február 13. Nagyböjt 1. vasárnapja: Ter 2,7-9; 3,1-7a; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
Február 20. Nagyböjt 2. vasárnapja: Ter 12,1-4a; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

Humor: Bölcsességek…☺☺☺
1. Ki a hideget nem szereti, hóember nem lehet.
2. A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
3. Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod,
melyik felét.
4. A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb.
5. Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása.
6. Az ámokfutás a jövő tömegsportja.
7. A szakáll nem szúr, csak a megfelelő oldalára kell születni.
8. A sláger az a zene, ami a füleden megy be és a könyöködön jön ki.
9. Az önző csak magára gondol. Az irigy másokra is!
10. A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség szorgalommal párosul.
11. Nem aggódom az államadósság miatt. Elég nagy ahhoz, hogy vigyázzon

magára.
12. Az ígéret szép szó, de a Landwirtschaftsausstellung még szebb.
13. Kórustag voltam, amíg rá nem jöttek, honnan jön a zaj.

Wass Albert: Hagyaték (részlet)
„…Isten teremtett mindent és egy percre abba nem hagyja a teremtés munkáját.
De csak azt teremt, ami van. Sohasem azt, ami nincs. Rossz pedig nincs, mert az
Isten jó s a jó nem teremthet rosszat. Csak jó van. Minden, ami van, Isten
gondolata. Ami nem Isten gondolata, az nincs. Tik Isten gondolatai vagytok. A
fák is Isten gondolatai. A hegyek. A csillagok. A harmat meg a fűszál. De a
gonoszság nem Isten gondolata. A beteg ember, a gonosz ember, a bűnt
cselekvő ember nem egyéb, mint egy elrontott gondolat. Nem Isten gondolata
romlott el, értsük meg, mert Isten gondolata nem romlandó. Bennünk,
emberekben romlott meg a látás, amivel Isten gondolatait nézzük. Ha sikerül
megtisztítanunk azt a belső pápaszemet, amin keresztül Isten világát nézzük:
eltűnik a rossz, a betegség, a gonoszság, a bűn… Eltűnik, mert valójában ott se
volt soha. Csak az ember szeme látta, Isten szeme nem.”
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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!
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Templomunk programjai (2005. február 6. – 2005. február 20.):
Február 6., első vasárnap (ma)
! 17 órától szentségimádás lesz a templomban.
! Minden szentmise után Balázs áldásban részesítjük a testvéreket.
Február 9-én, Hamvazószerda! - a nagyböjti bűnbánati idő kezdete. Nagyon kérjük a
testvéreket, hogy bűnbánatukat fejezzék ki cselekedeteikkel is: imádság, böjt,
alamizsna, és a bűnbánat, a szentgyónás szentségének mihamarabbi vétele. Jó, ha a
nagyböjti időt ennek a szentségnek (bűnbánat) a vételével kezdjük meg.
Hamvazószerdán és a következő vasárnap a szentmisék után a bűnbánat
kifejeződéseként hamvazkodásban részesítjük a testvéreket. Ez a nap egyben
szigorú böjti nap, 14 éves kortól ezen a napon (és nagyböjt péntekjein) tartózkodni
kell a hústól, és 18-60 éves korig csak háromszor szabad étkezni, és egyszer
jóllakni.
Nagyböjt minden péntekjén 17.15-től Keresztutat járunk a templomban.
Február 11., péntek a Lourdes-i Szűz Mária ünnepe, a Betegek Világnapja.
Imádkozzunk értük, hogy az Úr adjon nekik erőt és kegyelmet szenvedéseik
elfogadásához és felajánlásához!
Február 14., hétfő
! Szent Bálint napja. A 19.30-kor kezdődő szentmise keretében közösen
imádkozunk a szerelmesekért. Szeretettel várunk minden együtt járó, jegyes
és házaspárt, akik szerelmüket komolyan veszik, szeretnék azt megújítani és
Szent Bálint közbenjárását kérni kapcsolatukra.
! Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjeinek
ünnepe. Ezen a napon van Cirill atya névnapja, imádkozzunk érte!
Február 15-én, kedden 18 órától a Ferences esték keretében P. Füzér Julián: Szent
Ferenc és a keresztút címmel tart előadást a Tamás Alajos Közösségi Házban.
Mindenkit vár a Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János közössége!
Plébániánkon idén a ferences atyák, plébániánk diakónusa Gorove László és felesége
több családdal együtt fogja felkészíteni a jegyeseket a házasság szentségére. A
találkozások február 23-tól kezdődnek azoknak, akik ezévben szeretnének
házasságot kötni templomunkban. A hirdetőtáblákon részletes tájékoztató
olvasható erről. Kérjük, hogy akik idén szeretnének házasságot kötni, azok február
15-ig jelentkezzenek a plébánia irodájában.

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

