„Ti egykor sötétség voltatok,
most világosság vagytok
az Úrban.
Éljetek hát úgy,
mint a fény fiai.”
(Ef 5,8)

VI. évfolyam 8. szám

Nagyböjt 4. vasárnapja

2005. március 6.

Az Eucharisztia éve VII.
Az Eucharisztia és az Egyház kapcsolata II.
„Ez az én testem, ez az én vérem.”
Az előző számunkban azt mondtuk,
hogy Jézus elfogadta, és mindhalálig teljesítette az Atya akaratát. Minket (az Egyházat) pedig arra kért, hogy vele együtt
adjuk mi is magunkat az Atyának. Ez a
kenyér megtörésének a tartalma. És most
lépjünk tovább!
Nézzük, mit akart nekünk Jézus adni az
utolsó vacsorán, amikor ezeket mondta:
„Ez az én testem”! A „test” szó a Bibliában az egész embert jelöli, mivelhogy az
ember életét testben éli, halandó állapotban. A „test” tehát az egész életet jelenti.
Jézus, megalapítva az Eucharisztiát, ajándékul hagyta nekünk az egész életét, megtestesülésének első pillanatától az utolsóig. Odaadta életét mindazzal, ami valóságosan kitöltötte: csend, verejték, fáradtság, imádság, küzdelmek, megaláztatás.
Aztán Jézus ezt mondja: „Ez az én
vérem.” Mit ad hozzá az előbbihez a
„vér” szóval? Hiszen egész életét odaadta
már testében: A halálát. Miután nekünk

adta az életét, nekünk adja annak legkényesebb részét is, a halált. A „vér” szó
ugyanis a Bibliában nem a test egy részét
jelenti, hanem egy eseményt: a halált.
Ha a vér az élet középpontja (akkoriban
ezt így gondolták), akkor annak kifolyása
a halál érzékletes jele. „Mivel szerette
övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.” (Jn 13,1). Az Eucharisztia
az Úr élete és halála!
Mit adunk mi oda a szentmisén? Mi is
azt adjuk, amit Jézus adott: az életet és a
halált. A „test” szóval adjuk oda mindazt,
ami konkrétan az életet képezi testünkben: az időt, az egészséget, az erőt, a
képességeket, érzelmeket (pl. egy
mosolyt, amire csak az a lélek képes, aki
testben él). A „vér” szóval mi is halálunk
odaadását fejezzük ki. Mi jelenti a halált?
Nemcsak a végérvényes halált. Mindaz
halál, ami a végérvényeset előkészíti:
megaláztatások, mozgásképtelenné tevő
betegségek, a korral járó megkötöttségek,
mindenféle „gyötrő” dolgok.

Antiochiai Szent Ignác, amikor Rómába
ment, hogy aztán ott mártírhalált haljon,
így írt: „Isten gabonája vagyok, akit a
vadállatok fogai őrölnek meg, hogy
Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak.”
Mindnyájunknak ilyen éles ragadozó fogai vannak, amikkel egymást marcangoljuk:
kritikákkal,
veszekedésekkel,
rejtett és nyílt ellentétekkel, nézeteltérésekkel, jellembeli
különbségekkel.
Pedig azoknak a
testvéreknek
is
hálásnak
kellene
lennünk, akik ilyen
módon
segítenek
nekünk. Ők sokkal
hasznosabbak, mint
azok, akik mindenben csak helyeselnek, sőt hízelegnek.
Antiochiai Szent Ignác egy másik levelében így ír: „Akik
dicsérnek engem,
azok ostoroznak.” Próbáljuk meg
elképzelni, mi lenne, ha ilyen személyes
részvétellel ünnepelnénk az Eucharisztiát,
vennénk részt a szentmisén, ha az
átváltoztatás pillanatában mindnyájan
szívből mondanánk: „vegyétek, egyétek”.
Például, ha így vesz részt egy családanya,
aztán hazamegy és nekikezd apró-cseprő
dolgoknak. Az ő napja a szó szoros
értelmében szét van morzsolva. De nem

hiábavalóság, amit csinál: Jézussal együtt
Eucharisztia! Vagy egy szerzetes nővér
éli meg így a szentmisét, aztán ő is megy
ellátni a napi munkáját: gyerekek,
betegek, idősek. A plébános így mutatja
be a szentmisét, azután imádkozik, prédikál, gyóntat, embereket fogad, betegeket
látogat, híveket hallgat meg; így lesz az
ő napja is Eucharisztia.
Ahogyan
Jézus
egy marad a kenyértörésben, ugyanúgy
a valaminek szentelt
élet egységes és nem
szétszórt marad. Ő is
Jézushoz hasonlóan
egységes marad a
megtörésben, a szétosztásban és az önmaga odaadásában.
Mindezt egy lelki tanítómester így fogalmazta meg: „Reggel
a szentmisén én
vagyok a pap és
Jézus az áldozat, a nap folyamán Jézus a
pap és én vagyok az áldozat.”
Ezek után senkinek sem lenne szabad
panaszkodnia: „Mire való az életem?
Miért vagyok a világon még?” Mindenki
a legmagasztosabb célért van a világon,
éspedig azért, hogy élő áldozattá legyen,
Eucharisztiává Jézussal.
- folytatjuk –

Kolos atya

Igeliturgia rend
Március 6. Nagyböjt 4. vasárnapja: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
Március 13. Nagyböjt 5. vasárnapja: Ez 37,12b-14; Róm 8,8-11; Jn 11,1-45;
Március 20. Virágvasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66

2005. március 19-én, szombaton

LELKINAP A PLÉBÁNIÁN
A nap témája:

A HÚSVÉT KÖZÖSSÉGBE VON KRISZTUSSAL
ÉS EGYMÁSSAL
Az előadást tartja:

Stafford Krisztina Jézus Szíve Nővér
Napirend:
900915-

Gyülekező
Imádság, Szentségkitétel,
énekek és elmélkedések.
45
9 - Szentség elvitele,
elhelyezkedés a teremben,
programismertetés.
1000- 1. és 2. beszéd, utána
tea és pogácsaszünet.
00
12 - Kiscsoportos beszélgetés,
majd fórum.
00
14 - Ebéd.
1445 Keresztút, Szentségimádás
a templomban, közben

gyónási alkalom, lelki beszélgetés.

Ezen a napon szerény ebédről is szeretnénk gondoskodni
a testvéreknek, ezért kérjük, hogy az alábbi jelentkezési lapot
március 13-ig adják le a sekrestyében, vagy a portán.
! -----------------------------------------------------------------------------Részt veszek a lelkinapon; Név:......………………………………..
Életkorom:……..(A kiscsoportos beszélgetés miatt kérjük)
Ebédet kérek:........; nem kérek:………
Mindenkit szeretettel várnak: a ferences testvérek

Templomunk programjai (2005. március 6. – 2005. március 20.):
A múlt heti perselyadományok összege: 1.313.072 Ft. volt, melyet a ferences iskolák
fenntartására fordítunk. Isten fizesse meg nagylelkűségeteket!
Nagyböjt minden péntekjén 17.15-től keresztutat járunk a templomban.
Március 20-a, Virágvasárnap:
• a 11 órás szentmise keretében barkaszentelés lesz a kolostor kertjében. A
szentmisén a passiót a Kapisztrán kórus énekli.
• az este 6 órai szentmisén a passiót a Vox Clara kórus énekli.
Várjuk testvéreinket a kiengesztelődés szentségéhez, a szentgyónáshoz. Gyónási
lehetőségek: A hirdető táblákon és a gyóntatófolyosónál megtalálhatók. Ezen
időpontokon kívül, személyes megbeszélés után, szívesen vállalunk gyóntatást,
lelkivezetést.
A plébános atya fogadóórát tart minden szerdán 16.00-tól 18.00-ig.

Templomunk programjai a nagyhéten:
Gyóntatás a nagyhét minden napján (nagyhétfőtől nagyszombatig) reggel 7-12-ig és
du. 4- este 8-ig. Figyelem! Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton
a szentmise, ill. a szertartás alatt nem lesz gyóntatás!

Nagycsütörtökön (március 24) egyetlen szentmise lesz templomunkban az
Utolsó Vacsora emlékezetére 1800-tól. Utána virrasztás: Jézus Krisztus
búcsúbeszéde Szt. János ev. szerint; Jeremiás próféta siralmai, majd éjfélig
Szentségimádás.

Nagypéntek (március 25) Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának ünnepe,
•
•

szigorú böjti nap!
1500-kor keresztút a templomban;
1800-kor Isten-tisztelet; utána Jeremiás próféta siralmai.

Nagyszombaton (március 26) a szertartás és szentmise 1800-kor kezdődik:
tűzszentelés a kolostor udvarán; húsvéti örömének; nagyszombat vigíliai
szertartás; feltámadási körmenet (kb. 2000-tól), utána agapé.
Gyertyát hozzunk magunkkal!!!

Húsvétvasárnap (március 27) szokásos vasárnapi miserend lesz templomunkban.
Március 28-án, húsvéthétfőn hétköznapi miserend lesz templomunkban.

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

