
 

 
 

�Áldott legyen Isten, 
a mi Urunk 

Jézus Krisztus Atyja, 
aki nagy irgalmasságával 
élő reménységre szült újjá 

minket, 
Jézus krisztusnak 

a halálból való feltámadása 
által.� 

(1Pét 1,3) 

VI. évfolyam 10. szám Irgalmasság vasárnapja 2005. április 3. 

Az Eucharisztia éve IX. 
�Aki eszik belőlem, az értem él.� (Communio = szentáldozás). 

Egy ateista filozófus azt mondta: �Az 
ember az, amit megeszik�. Ezalatt azt 
értette, hogy az emberben nincs minőségi 
különbség anyag és lélek közt, hanem 
minden a szerves és anyagi alkotórészre 
vezethető vissza. Ezúttal ismét az történt, 
hogy � tudta nélkül � egy ateista adta meg 
a keresztény misztérium megfogalmazá-
sát. Az Eucharisztia által a keresztény 
ember tényleg az, amit megeszik! Már 
Nagy Szent Leó pápa megírta: �Krisztus 
testéből és véréből való részesedésünk azt 
eredményezi, hogy azzá válunk, amit meg-
eszünk.� És most nézzük, mit mond ezzel 
kapcsolatban Jézus: �Engem az élő Atya 
küldött s általa élek. Így az is élni fog 
általam, aki engem eszik.� (Jn 6,57) Az 
�által� szó itt két dolgot jelent: eredetet és 
rendeltetést. 

Aki tehát eszik Krisztus testéből, az 
�belőle� él, vagyis abból az erőből, ami 
belőle fakad. Másrészt pedig, aki �rá való 
tekintettel� él, az érte, az Ő dicsőségére, 
az Ő országáért él. Miként Jézus él az 

Atyából és az Atyáért, úgy élünk mi is 
Jézusból és Jézusért, mivel testének és 
vérének szent misztériumát feltárta előt-
tünk. Az egyházatyák a testi táplálkozás 
példájával illusztrálták ezt a misztériumot. 
Az erősebb lételem � mondták �, magába 
foglalja a gyengébbet és nem fordítva. 

A növényi az ásványit, az állati a 
növényit, a lelki az anyagit. Jézus így 
beszél ahhoz, aki kész Őt befogadni: 
�Nem te változtatsz engem magadban, 
hanem te változol majd belém.� (Szent 
Ágoston: Vallomások VII.10.) Sőt mivel 
az étel nem élőlény, önmagában nem 
képes életet támasztani bennünk, de úgy 
tartják, hogy fenntartja a már bennünk 
lévő életet. Ellenben az élet kenyere élő, s 
általa valóban élnek azok, akik magukhoz 
veszik Őt. Tehát, amíg a testi táplálék 
abban, aki megette átalakul azzá aki 
megette; itt pont az ellenkezője történik. 
Az élet kenyere kelti életre azt, aki belőle 
táplálkozik, befogadja és átalakítja őt 
bensejében. 

 



Bennünket kelt életre Krisztus, hogy a 
belőle fakadó életet éljük azáltal, hogy Ő 
az egész test szíve és fője. Jézus ezért 
mondja, hogy Ő az �élő kenyér� és ezt 
fűzi hozzá: �aki engem eszik énáltalam 
él�, hogy megértesse velünk, Ő nem földi 
eledellel táplálja bennünk az életet, hanem 
az élet hordozójaként árasztja azt szét 
bennünk. 

A szentáldozásban Jézus magába 
�olvaszt� minket. Ez azt jelenti, hogy 
érzéseink, vágyaink, gondolkodásmódunk 
hasonlóvá válik az övéhez. Végered-

ményben ezt fejezi ki az apostol szava: 
�Ugyanazt a lelkületet ápoljátok 
magatokban, amely Krisztus Jézusban 
volt� (Fil 2,5). 

Aquinói Szent Tamásnak az 
Oltáriszentséghez című énekéből veszem 
befejezésül az ide vonatkozó versszakot. 

�Urunk halálára emlékeztető � 
áldott kenyér, élő, és embert éltető! 
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, 
s jó izét tebenned ne veszítse szám!� 
(ÉE 157. ének 5. versszak) 

- folytatjuk � Kolos atya 
 
 

György atya 
Rászedtél Uram s hagytam magam rászedni. 
Erősebb voltál, te győztél. (Jer 20,7) 

A Kapisztrán Szent János ferences rendtartomány a halálban is a jóságos 
Atya arcát szemlélve jelenti, hogy rendtársuk 

Beney Zoltán, fr. György 
2002. ��hó �.-én meghalt. Szerzetes papi életében Urát és Istenét, Szent 
Ferenc Atyánk közösségét, és a körülötte élő embertársait akarta szolgálni. 
Ennek a jó szándéknak az értékéről döntött halálakor Jézus Krisztus, akinek az 
Atya átadta az ítéletet. 

Könyörögjünk érette a szentmisében, amelyet az Országúti Ferences 
templomban (II. Margit krt. 23.) mutatunk be érette, ��.hó �-én, �órakor. A 
szentmise után a feltámadás reményében a templom kriptájába temetjük el, 

Megtettem mindent, amit megtehettem, 
Kinek tartoztam, mindent megfizettem, 

Elengedem mindenki tartozását 
Felejtsd el romló földi arcom mását. 

Dsida Jenõ 
Megjegyzések. 1. A családomból� 

2. A Dsida versidézetnek utána kellene nézni, emlékezetből írtam. 
4. A megcímzett borítékokat mellékelem. Kérem, ne sajnáljátok a 

bélyegköltséget. 
 

/Ez György atya saját kezűleg írott gyászjelentése, melyet az érte bemutatott 
gyászmise elején Gergely atya felolvasott. (A szerk.)/ 

Köszönjük az elmúlt időben, a portán leadott két csomag papírt! Isten fizesse meg! 
A szerkesztőség 



SaxOrgan � Stílusok találkozása 
Bemutatkozó hangverseny az Országúti Ferences templomban 

2005. április 17-én, vasárnap délután fél ötkor a koncertre betérők talán első 
pillanatban szokatlan hangzásnak, s a részben jól ismert dallamok újszerű 
megközelítésének lehetnek fültanúi. 

Két fiatal művész, a kitűnő jazz-szaxofonos Zsemlye Sándor /Zsömi/ és a 
templomunk orgonistájaként is ismert klasszikus muzsikus, Nagy László Adrián állt 
össze, hogy zenei világaikat egymással elegyítsék. Ezen a hangversenyen először 
mutatják be közös munkájuk gyümölcsét: Bach, Vivaldi, Händel, Fauré, és mások 
műveit �ahogy ők játsszák�. A koncertre a belépés díjtalan, támogatásokat a további 
koncertrendezés céljaira a templom köszönettel fogad. 

Kedves Testvérek! 
 

Rendtartományunk szervezésében egész napos zarándoklatra indulnak a 
ferences plébániák április 23-án, Mátraverebély-Szentkútra, külön busszal. 
Program: LELKINAP:�Az Egyház az Eucharisztiából él� címmel. 

A zarándoknap során külön csoportokban lesz felnőtt, gyerek és ifjúsági 
program; szentségimádás, előadás, csoportos beszélgetés, közös imák, 
tanúságtételek és befejezésként szentmise. 

Együttlétünk célja, hogy a különböző ferences vidékeken élők találkozzanak 
egymással, az út során pedig a helyi egyházközségek tagjai között is elmélyüljön a 
barátság, az odafigyelés. 
Útiköltség: 1500 Ft/Fő 
Étkezés: Batyuból (amit hoztál, azt eszed; jó, ha megkínálsz mást!) 
Indulás: 2005. április 23. Reggel fél 7 óra: a templom elől. 
Érkezés: 2005. április 23. Este 20 óra körül a templom elé. 
Hozni kell: jegyzetfüzet, meleg ruhát (szabadban leszünk), esőkabátot;  

Ezenkívül: Sok jó kedv, öröm és a másikra nyitottság! 
Jelentkezés: A plébániai irodáján, a sekrestyében vagy a portán. 
! ------------------------------------------------------------------------------ 
Jelentkezési határidő: április 3. A teljes összeggel, melyből visszalépés esetén 
500 Ft-ot tudunk visszaadni! 
Jelentkezési lap: Mindenkinek külön jelentkezési lapot kell kitöltenie!  
Jelentkezem a 2005. április 23-i Mátraverebély-Szenkúti zarándoklatra 

Név:�����������������������������. 
Lakcím és Tel.:������������������������� 

 
������������� 

aláírás 



Templomunk programjai (2005. április 3. � 2005. április 17.): 

Április 3., vasárnap (ma) az Irgalmasság vasárnapja van. II. János Pál pápa 2000-ben 
Szent Fausztína nővér közlései alapján, Húsvét 2. vasárnapját az isteni Irgalmasság 
ünnepének nyilvánította. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos 
feltételekkel. 

Április 3., első vasárnap (ma) 17 órától szentségimádás lesz a templomban. 
Április 4., hétfő Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) 

ünnepe. 
Április 16-án, szombaton a 15.30-kor kezdődő szentmisével és utána műsoros 

találkozóval ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Kapisztrán Kórus 
templomunkban. 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). 

Április 17-én, vasárnap 16.30-tól Zsemlye Sándor jazz-szaxofonos és Nagy László 
Adrián, templomunk orgonistája ad hangversenyt templomunkban. /Részletek az 
előző oldal tetején./ Mindenkit szeretettel várunk! 

Április 23-án, szombaton Rendtartományunk plébániái közös zarándoklatot 
szerveznek Mátraverebély-Szentkútra. A zarándoklat célja: egymás és a többi 
ferences plébánián élő testvérek és hívek megismerése mellett az, hogy az 
Eucharisztia évében az Oltáriszentség jelentőségét jobban tudatosítsuk életünkben. 
Jelentkezési lap és további információ a belső oldalon található. 

Igeliturgia rend 
Április 3. Húsvét 2. vasárnapja: ApCsel 2,42-47; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31 
Április 4. Gyümölcsoltó Boldogasszony: Iz 7,10-14; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38 
Április 10. Húsvét 3. vasárnapja: ApCsel 2,14.22-28; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35 
Április 17. Húsvét 4. vasárnapja: ApCsel 2,14a.36-41; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10 

 
 

Az Imaapostolság áprilisi szándékai: 
Általános: Hogy a keresztények valóban Istennek és felebarátaiknak szenteljék 
vasárnapjukat, az Úr napját. 
Missziós: Hogy minden keresztény közösség az életszentség égő lelkesedésével 
ébresszen missziós hivatásokat. 

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 


