
 

 
 

�Ne rejtsd el előlem arcodat, 
Uram, 

megpróbáltatásaim napján 
fordítsd felém füledet! 
Amikor csak segítségül 

hívlak, 
sietve hallgass meg engem!� 

(Zsolt 101,3) 

VI. évfolyam 9. szám Virágvasárnap 2005. március 20. 

Az Eucharisztia éve VIII. 
�Ha nem isszátok az Emberfia vérét� (Jn 6,55). 

A Hírharang korábbi számában arról 
szóltunk, mit mond Jézus Kafarnaumban: 
�Én vagyok az élet kenyere. Aki engem 
eszik énáltalam (értem) él.� (Jn 6,35.57) 
Jézus az Eucharisztia alapításakor így 
szólt: �Vegyétek és egyétek� Vegyétek, és 
igyatok ebből mindnyájan.� (Mt 26.26-27) 

Szent Pál tanúsítja számunkra, hogy az 
apostoli Egyház hűségesen eleget tett 
ennek a parancsnak, amikor egy helyen �a 
Krisztus vérében való részesülést� 
egyenesen előbb említi, mint a �Krisztus 
testében való részesedét.� (1Kor 10,16) 

Talán a hívek közül többekben is 
fölmerül a kérdés: miért nem ihatjuk mi is 
Krisztus vérét, ahogyan kérte tőlünk? 
Szent Ágoston mondja: �Ismerjétek fel a 
kenyérben azt a testet, mely a kereszten 
függött, és a kehelyben azt a vért, mely az 
Ő oldalából fakadt� Hogy megosztás ne 
legyen köztetek, egyétek egységetek 
kovácsát; s hogy el ne értéktelenedjetek, 
igyátok az értetek fizetett árat�. 
Aranyszájú Szent János így tanít: �Ha a 

gonoszra öltöd a drága vérbe mártott 
nyelvedet, nem tud majd ellenállni. Ha 
meglátja a bíborszínű ajkat, mint megfé-
lemlített vadállat sebtiben hátat fordít 
neked. Meg akarod ismerni ennek a 
vérnek az erejét? Gondold meg honnan 
ömlött és honnan forrásozott: a kereszt 
magasából, az Úr oldalából.� (Kereszte-
lési hitmagyarázatok 3,12.16). 

Az első keresztények szeretete és tiszte-
lete Krisztus vére iránt egészen világosan 
kitűnik abból, ahogyan azt magukhoz 
venni készültek: �Miután részesültél 
Krisztus testében � mondta egy püspök 
híveinek �, járulj vérének kelyhéhez és 
szentelődj meg Krisztus vérének vétele 
által. Kezeddel töröld le az ajkadon ma-
radt nedvességet. Adj hálát ezután Isten-
nek, aki méltónak ítélt téged arra, hogy 
ilyen misztériumokban legyen részed.� Ez 
a Krisztus vére iránti szeretet és tisztelet 
áll az egyik legkedvesebb eucharisztikus 
szimbólum, a pelikán eredete mögött is. 
Az ókori világban elterjedt hiedelem 

 



szerint a pelikán csőrével sebet üt saját 
mellkasán, hogy saját vérével táplálja 
éhes kicsinyeit. (Szt. Ágoston: Zsoltár-
magyarázatok 101.8). 

Az Eucharisztia korunkban hallgatóla-
gosan Krisztus testének szentsége lett, és 
jóval kevésbé figyelünk vérére. Szerepet 
játszott ebbe a hívek egy 
szín alatti áldoztatása, és 
az Eucharisztia misén 
kívüli tisztelete is. 
Hozzájárult az is, hogy 
énekeink egyoldalúan 
�az angyalok kenyerét� 
említik, a vért pedig 
nem. 

A II. Vatikáni Zsinat 
óta már �Krisztus Szent 
Teste és Vére� ünnepe 
az Úrnapja. Természe-
tesen tudjuk, hogy a �két 
szín mindegyike egészen 
magában foglalja a 
teljes Krisztust�. A II. Vatikáni Zsinat újra 
kereste a két szín alatti áldozás lehetősé-
gét: �A két szín alatti áldozás megenged-
hető a tridenti zsinat elveinek sértetlen 
fenntartása mellett (t.i. hogy a két szín 
mindegyike alatt a teljes Krisztus van 

jelen) az Apostoli Szentszék által megha-
tározott esetekben.� Az új Misekönyv 14 
esetet sorol fel, amikor megengedett a 
jelenlevők kehelyből való áldoztatása. 

Végezetül tegyük sajátunkká azokat a 
szavakat, melyeket már hívek nemzedékei 
vettek ajkukra, hogy kifejezzék égő 

vágyukat Krisztus vére 
iránt: 
�Kegyes pelikánom, 
Uram, Jézusom! 
Szennyes vagyok, 
szennyem véreddel mosom. 
Elég volna egy csepp, 
hogyha hullna rá: 
Világ minden bűnét 
meggyógyítaná.� 
(A. Szt. Tamás: Adora te 
denota, ének 6. versszaka, 
Éneklő Egyház 235. old.) 

Áldozás után a he-
lyünkre menve gondol-
junk a Szentírás szavára: 

�Ti� az új szövetség közvetítőjéhez 
(járultatok), Jézushoz, a ránk hulló 
vérhez, mely hathatósabban kiállt, mint 
Ábelé.� (Zsid 12,24) 

- folytatjuk � Kolos atya 
 
 

A Kapisztrán Kórus 60 éves 
A Kapisztrán Kórus 2005. április 16-án szombaton templomunkban 15.30-kor 

kezdődő szentmisével és utána műsoros találkozóval ünnepli fennállásának 60. évfor-
dulóját. Kérünk mindenkit, aki mint kórustag, szólista, vagy zenész részt vett a kórus 
eddigi munkájában, hogy részvételi szándékát előre jelezze a 202-5117, vagy a 06-20-
4313284-as telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk. (www.kapisztrankorus.hu). 

 
 

Igeliturgia rend 
Március 20. Virágvasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 
Március 27. Húsvétvasárnap: ApCsel 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 
Április 3. Húsvét 2. vasárnapja: ApCsel 2,42-47; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31 



 
 A Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány 
 tudatja, hogy 2005. március 6-án életének 78., 
 szerzetességének 57., papságának 52. évében elhunyt 
 
 

 P. Beney György OFM.  
 

 
György atya 1927. március 9-én született Budapesten, erdélyi gyökerű refor-

mátus családban. Életének meghatározó szakasza volt a II. világháború, melyben 
műegyetemistaként harcolt. A háború után ismerkedett meg Szerén atyával, korának 
nagyhatású, fiatalokkal foglalkozó ferences lelkipásztorával. Az ő irányítása mellett 
katolizált, majd jelentkezett a ferences rendbe. 1947-ben kezdte meg újoncévét. 

Fogadalma után a gyöngyösi kolostorban tanult, egészen 1950-ig, a rend 
működési engedélyének megvonásáig. A teológiát Egerben folytatta, majd az első 
hívó szóra visszatért a rendi keretbe, és a teológia után matematika-fizika szakot is 
végzett. 1956-ban kezdett tanítani Szentendrén, majd 1960-tól Esztergomban. 1964-
ben újra Szentendrére került. 

1980-ig szolgálta a magyar egyházat a katolikus oktatásban (volt szakfelügyelő 
is), utána már a pasztoráció egyéb területén szolgált: gyóntatott, lelki atyja volt 
sokaknak, közösségeket terelgetett. 1991-től Pasaréten templomigazgató volt, majd 
1992-től ismét Budán szolgált. 

Lassan elfogyott testi ereje ahhoz, hogy kimenjen az Őt megkeresőkhöz, inkább 
ők térhettek be Hozzá. Hatalmas tudása miatt nemcsak Istenről tudott sokat, hanem a 
teremtett világról is, abban a zenéről, a sportról, az irodalomról, a művészetekről, 
amit megosztott mindenkivel. Ezért is érezzük majd hiányát. 

 

� 
 

 
Márai Sándor: A szomorúságról 

Ne kergesd el a szomorúságot. Oktalanul jön, talán öregszel ilyen pillanatokban, 
talán megértettél valamit, elbúcsúzol a szomorúság negyedórájában valamitől. S mégis: 
a szomorúság megszépíti az életet...  

Először is: az örömök, melyek eltűnnek, talán nem is voltak igazi örömök. 
Emlékezz csak... Aztán: a szomorúság egy váratlan pillanatban leborítja csodálatos, 
ezüstszürke ködével szemed előtt a világot, s minden nemesebb lesz, a tárgyak is, 
emlékeid is. A szomorúság nagy erő. Messzebbről látsz mindent, mintha vándorlás 
közben csúcsra értél volna. A dolgok sejtelmesebbek, egyszerűbbek és igazabbak 
lesznek ebben a nemes ködben és gyöngyszín-derengésben.  

Egyszerre emberebbnek érzed magad. Mintha zenét hallanál dallam nélkül. A világ 
szomorú is. S milyen aljas, milyen triviális, milyen büfögő és kibírhatatlan lenne egy 
teljesen elégedett világ, milyen szomorú lenne a világ szomorúság nélkül! 



Templomunk programjai (2005. március 20. � 2005. április 3.): 

A szentföldi gyűjtés összege: 474.000 Ft. volt.  Isten fizesse meg nagylelkűségeteket!  
Március 20-a, Virágvasárnap:  
• a 11 órás szentmise keretében barkaszentelés lesz a kolostor kertjében. A 

szentmisén a Kapisztrán kórus Kodály Zoltán Magyar miséjét és a passiót énekli. 
• az este 6 órai szentmisén a passiót a Vox Clara kamarakórus énekli. 

A Máltai Szeretetszolgálat kéri, hogy a hajléktalanok húsvéti ünneplését süte-
ményadományokkal segítség a kedves testvérek. Az adományok nagy-
szombatig reggel 7 és 14 óra között adhatók le a Moszkva tér 17. szám alatti 
szeretetszolgálati helységben. 

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 Szent János evangéliuma szerint; Jeremiás próféta siralmai, majd 
éjfélig Szentségimádás. 

Nagypéntek (március 25) Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának ünnepe. 
• szigorú böjti nap! (14 éves kortól tartózkodni kell a hústól, és 18-60 éves 

korig csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.)  
• 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!!! 
FIGYELEM: húsvétvasárnapra virradóra egy órával előre kell állítani az órákat! 
Húsvétvasárnap (március 27) szokásos vasárnapi miserend lesz templomunkban.  
• a 11 órás szentmisén a Kapisztrán kórus Mozart koronázási miséjét, motettákat 

és Händel Messiás c. művéből az Alleluja tételt énekli. 
Március 28-án, húsvéthétfőn hétköznapi miserend lesz templomunkban. 
Április 1., első péntek délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Április 3., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz 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 


