
 

 
 

�Az Úrra hagyatkozik 
lelkünk, 

Ő a segítőnk, 
és Ő a mi oltalmunk. 

Kegyes szemed 
legyen rajtunk, 
Tebenned van 
bizodalmunk!� 

(Zsolt 32, 20.22) 

VI. évfolyam 7. szám Nagyböjt 2. vasárnapja 2005. február 20. 

Az Eucharisztia éve VI. 
Az Eucharisztia és az Egyház kapcsolata 

Eddig időrendben vizsgáltuk az Üdvtör-
ténetben jelenlevő Eucharisztiát, először 
mint előképet, másodszor mint élő, eljött 
valóságot és végül mint szentséget. Ez-
után figyelmünket az Eucharisztia szent-
ségére fordítjuk.  

Ebben az új távlatban az Eucharisztia 
többé nem egy (a kivonulástól a világ 
végéig = az exodustól a parúziáig húzódó) 
egyenes középpontja, hanem inkább két 
koncentrikus kör középpontja: 

 
 Egyház 
 Eucharisztia 
 Világ 
 

A nagyobb kör az egész universum = 
világmindenség; a kisebbik kör az Egyház 
és a középpont az Eucharisztia. 

Tehát Jézus Krisztus az Egyház közép-
pontja és az tudatában is van ennek; a 
világmindenség középpontja is Jézus 
Krisztus, de az nem vesz Róla tudomást. 
Az Egyházat (kisebbik kör) az Eucha-

risztia alkotja meg, hozza létre! Belülről 
építi maga köré, ruhaként szövi körbe ma-
gát vele. Míg a keresztség mennyiségben 
gyarapítja az Egyházat, addig az Eucha-
risztia minőségben növeli, vagyis egyre 
mélyebben alakítja Főjének, Krisztusnak 
a képére.  

Nézzük először az Eucharisztia és az 
Egyház kapcsolatát az átváltoztatásban 
(konszekrációban). Az utolsó vacsorán Jé-
zus ezt a parancsot adta: „Ezt tegyétek az 
én emlékezetemre.” (Lk 22,19). Ezt Jézus 
nem úgy értette, hogy pontosan kövessék 
a mozdulatait, ismételjék meg az általa 
végzett rítust, sokkal inkább azt értette 
alatta, hogy a lényegét tegyék meg annak, 
amit tett: Ti is adjátok testeteket 
áldozatul, mint ahogyan én! „Példát 
adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek 
meg!” (Jn 13,15) 

Sőt, van valami Jézus parancsában, ami 
még megrendítőbb: Mi ugyanis az Ő teste 
és az Ő tagjai vagyunk (vö. 1Kor 12,12). 
Ezért ez olyan, mintha Jézus azt 
mondaná: Engedjétek, hogy Atyámnak 

 



adjam testemet, ami ti vagytok! Ne akadá-
lyozzatok meg abban, hogy Atyámnak 
adjam magamat! Akkor adhatom maga-
mat teljesen Atyámnak, ha ti is odaadjá-
tok magatokat neki. 
Egészítsétek ki tehát 
azt, ami hiányzik 
önátadásomból! 

Miben és mikor tör-
ténik ez az önátadás? 
Mit is tett Jézus azon 
az estén? 
Először is megtörte a 
kenyeret. 

Miért töri meg Jé-
zus a kenyeret? En-
nek a cselekménynek 
áldozati jellege van. 
A kenyér megtörésé-
vel saját magát �törte 
meg�. Egy emberi 
teremtmény megtöri 
magát Isten előtt, vagyis �engedelmeske-
dik mindhalálig�. Atyám, nem kívántál 
sem égő-, sem engesztelő áldozatot a 
bűnökért, de nekem testet alkottál. Íme, 
most odaadom Neked ezt a testet. Vagyis 
megyek Atyám, hogy teljesítsem akara-
todat. (vö. Zsid 10,5-9) 

Érted már, mit kell tenned? Érted már, 
hogyan tesz téged Jézus Egyházává, 
Egyháza tagjává? 

Először is meg kell törnöm magam, va-
gyis fel kell hagynom 
keménységemmel Isten 
előtt, a Vele és 
testvéreimmel szembeni 
minden lázongásom-
mal, le kell törnöm 
büszkeségemet, �igent� 
kell mondanom a 
végsőkig arra, amit kér 
tőlem az Atya. Nekem 
is azt kell mondanom, 
amit Jézus mondott: 
„Megyek Atyám, hogy 
teljesítsem akaratodat.” 

Eucharisztiának lenni, 
mint Jézus: ez Isten 
akaratának való teljes 
alávetettséget jelent. Így 

képzi, alkotja Jézus maga körül Egyházát. 
Vegyél részt ezután tudatosabban az 
Eucharisztia ünneplésén, a szentmisén. 
Így leszel te is igazán részese az 
Eucharisztia ünneplésének. 

- folytatjuk – Kolos atya 
 

 

Igeliturgia rend 
Február 20. Nagyböjt 2. vasárnapja: Ter 12,1-4a; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 
Február 27. Nagyböjt 3. vasárnapja: Kiv 17,3-7; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42 
Március 6. Nagyböjt 4. vasárnapja: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 

 

 

Az Imaapostolság márciusi szándékai: 
Általános: Hogy a nemzeti kormányok politikája és fejlesztési terve mindig tekintettel 
legyen a szegényekre, a kitaszítottakra és az elnyomottakra. 
Missziós: Hogy a helyi egyházak tudatosítsák egyre sürgetőbb feladatukat olyan szent 
keresztények előkészítésére, akik képesek szembenézni az újra evnagelizálás 
kihívásaival. 



Gondolatok a szentgyónásra való felkészüléshez 
 

Hogy a gyónást mint fölösleges terhet, vagy mint szabadulást éljük meg, az nagy mértékben 
függ attól, hogy hogyan készülünk fel rá. Ezért az alábbiakban szeretnénk segítséget adni a 
felkészüléshez. Sokan mondják: �nincs mit meggyónnom�. Az itt következő felkészülési gondo-
latok azon alapulnak, hogy nem magamat vizsgálom, hanem megkérem Istent: �vizsgálj meg Te 
engem, mutasd meg, milyennek látod az életemet!� A felkészülésre szánj egy órát (a köv. 3 
lépésre 20-20 percet) egészen egyedül Istennel, ahol sem csengő, sem telefon nem fog zavarni. 
 

Első lépés: Ne feledd el jótéteményeit! (Légy hálás, mert az bizalmat szül!) 
Kezdetnek lassan, nyugodtan, imádkozva olvasd el a 103. Zsoltárt! Állj meg azoknál a 
mondatoknál amelyek megérintenek. Végy egy darab papírt és írd a tetejére a 103. zsoltár 2. 
versét (�Áldjad lelkem az Urat��). Kérd az Urat, hogy mutasson meg neked mindent, ahol az 
elmúlt időben (utolsó gyónásod óta) jó irányban változtatott téged. Ezeket a felismeréseket írd 
fel a papírra, lehetőleg minél konkrétabban. Közben olvasd el újra meg újra a 103. Zsoltárt és 
adj hálát Istennek, minden egyes dologért, emberért, ahol, vagy akik által pozitív változást 
tapasztaltál. A hála által erősödik a bizalmad Istenben. 
 

Második lépés: Megbocsátja minden bűnödet (Itt a bűneidről van szó!) 
Gondold végig, hogy mennyire szeret az Isten. Végy egy újabb papírt, és a tetejére írd fel a 139. 
zsoltár 23-24 verseit (�Vizsgálj meg Istenem��) A szívedről, a gondolataidról, az utadról, az 
életed alakulásáról van szó. A következő 20 percben olvasd el újra meg újra a tékozló fiú 
történetét (Lk 15,11-32). Figyelj az apára, hogyan viselkedik a fiaival. Isten ugyanígy szeret 
téged! Imádkozd közben többször: �Vizsgálj meg Istenem�, és kérd Őt, hogy tényleg vizsgáljon 
meg. Írj föl minden bűnt egész konkrétan, amelyet Isten megmutat neked, még a legkisebbeket, 
legjelentéktelenebbnek tűnőket is! A 20 perc végén írd az oldal végére Isten ígéretét 1Jn 1,9-et 
(�Ha megvalljuk bűneinket��) Most talán szégyen vagy megtörtség vesz erőt rajtad. Ez jól van 
így (vö. Zsolt 51,19 Iz 57,15)  Isten szeret téged mindenek ellenére! 
 

Harmadik lépés: Minden sebedet meggyógyítja (A lelki sérüléseidről van szó!) 
Vannak lelki sérüléseid, amelyeket mások okoztak, de olyanok is, amelyeket magadnak 
köszönhetsz. Ezek a sérülések lehetnek nagyon régiek is, de még ma is azonnal vérezni kezde-
nek, ha valaki megérinti. Sokszor egy ilyen lelki seb az oka annak, ha bizonyos helyzetekben 
helytelenül viselkedsz, pedig harcolsz ellene. Az Úr nemcsak meg akarja bocsátani a bűneidet, 
hanem meg akar gyógyítani minden sérültséget, ezeket a lelki sebeket is. Olvasd el: 1Sám 1,1-
20. Kérd Istent, hogy mutassa meg ezeket a sebeidet. Ha felfedezel ilyeneket, írd fel őket egy 
papírra. Olvasd el közben még egyszer a 103. Zsoltárt, időzz el azoknál a verseknél, amelyek 
segítenek abban, hogy tekintetedet a szerető és gyógyító Isten felé fordítsd. 
 

Gyónás: Megvallottam neked a bűneimet... (A bűneid megvallásáról van szó...) 
A pszichológusok szerint, amit nem mondunk ki, az nem fog meggyógyulni. A 32. Zsoltár első 
5 verse is erről szól, olvasd el. A gyónásban öntsd ki bátran a szívedet Istennek: a hálában, bű-
neid megvallásában, gyógyulás kérésében. A felkészülés minden pontjára térj ki. Nyugodtan 
magaddal viheted a jegyzeteidet is, amiket készítettél. A gyóntatód Krisztusra irányítja figyel-
medet, aki a te bűneidért is meghalt a kereszten és végső szava ez volt: �Beteljesedett!� Istentől 
kapott hatalmánál fogva feloldoz téged a bűneid alól, és megjelöl a megbocsátás pecsétjével. 
Hálát ad veled Istennek, akinek irgalmassága nagyobb minden bűnünknél. Végül imádkozni fog 
veled gyógyulásért. Fogadd Isten megbocsátó szeretetét. Ezt a leginkább azáltal teheted, ha hálát 
adsz azért, hogy megbocsátott neked. A köszönet azt jelenti: elfogadom a bocsánatot. Kérd, 
hogy Isten mutassa meg neked, ha jóvá tehetsz valamit. Ezt lehetőleg tedd meg azonnal! 

(Gorove Laci és Kriszta gondolatai. Bővebben lásd: http://www.par-beszed.hu/vegyes/gyonas.doc) 



Templomunk programjai (2005. február 20. � 2005. március 6.): 

Nagyböjt minden péntekjén 17.15-től Keresztutat járunk a templomban. 
Február 20-án, vasárnap a 11 órai szentmisén Palestrina: Missa brevis című művét és 

motettákat  énekel a Kapisztrán Kórus. Orgonán közreműködik: Nagy László 
Adrián, vezényel Virágh András 

Február 23-án, szerdán este 7-től indul azoknak a fiataloknak a jegyesoktatása, akik 
idén szeretnének házasságot kötni templomunkban. Találkozás a portánál. 

Február 27-én, vasárnap a katolikus iskolák fenntartására gyűjtünk. Ferences 
rendtartományunk három iskolát is fenntart: Szent Angéla Katolikus Iskola és 
Gimnázium; Ferences Gimnázium Szentendrén és a Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium Esztergomban. Az adományokat ezekre az iskolákra fogjuk 
fordítani. Tudjuk jól, hogy az idei költségvetés számos megszorításokat hozott a 
katolikus iskoláinkra vonatkozólag. Ezért különösen is kérjük a testvéreket, hogy 
nagylelkű adományaikkal támogassák iskoláinkat. 

 Ugyanezen a napon 16 órai kezdettel Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán és 
Tamás G. Alajos: Lacrimae Petri című művét adj elő templomunkban a 
Kapisztrán Kórus és a Monarchia Zenekar. Szólisták: Kiss Noémi, Magyar 
Szilvia, Prevoz János, Pálfi László, Korpás Ferenc. Orgonán közreműködik: 
Nagy László Adrián, vezényel Virágh András 

Március 4-én, 5-én, és 6-án (péntek, szombat, vasárnap) az esti 6 órás szentmise 
keretében nagyböjti lelkigyakorlatot tart templomunkban Zatykó László ferences 
atya, �A Kereszt által öröm árad a világra� címmel. 

Március 6-án, vasárnap az esti 6-os szentmise keretében szolgáltatjuk ki idős és beteg 
testvéreinknek a szentkenet szentségét. Erre is felkészít bennünket a három 
napos lelkigyakorlatos beszéd. A betegek szentségének felvételéhez jelentkezési 
lapot kell kitölteni, amely a portán, a sekrestyében és az irodán is kapható, és a 
Szentkenet felvételekor kell leadni a templomban.  

Gyónási lehetőségek templomunkban: Hétfőtől szombatig: reggel ¾ 7-től ¼ 9-ig; ill. 
du. ½ 6-tól 8-ig; Elsőpénteken: reggel ¾ 7-től ½ 9-ig; de. ½ 10- 1/2 11-ig; du. 5-
8-ig; Vasárnap: reggel: ¾ 7-től du. ¼ 2-ig; du. ½ 6-tól ¼ 9-ig. Ezen időpontokon 
kívül külön megbeszéléssel szintén szívesen vállalunk gyóntatást, lelkivezetést. 
Jelentkezés a portán, sekrestyében, vagy az irodában történik, vagy valamelyik 
atyánál személyesen. Nagyon várjuk testvéreinket a kiengesztelődés 
szentségéhez, a szentgyónáshoz különösen is most a nagyböjti időben. 

A plébános atya fogadó órát tart minden szerdán 16.00-tól 18.00-ig. 

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 


