
 

 

„NE FÉLJETEK a harmadik 
évezred szentjei lenni! 

NE FÉLJETEK tanúságot tenni a 
bennetek élő Fényről, a Világ 
Világosságáról! Evezzetek a 

mélyre, NE FÉLJETEK építeni a 
szeretet civilizációját! 

NE FÉLJETEK kapukat tárni 
Krisztusnak! 

NE FÉLJETEK attól, hogy befo-
gadjátok Krisztust, és az Ő erejét! 
NE FÉLJETEK, mert az Úr velünk 

van a világ végéig!� 

(II. János Pál pápa) 

VI. évfolyam 11. szám Húsvét 4. vasárnapja 2005. április 17. 

Az Eucharisztia éve X. 
Az Eucharisztia szentmisén kívüli tisztelete és imádása 

II. János Pál pápa az 1980. évi 
nagycsütörtöki, �A legméltóságosabb 
Oltáriszentség tisztelete és misztériuma� 
kezdetű levelében ezt írta: �A szeretet 
szentségében jelenlévő Krisztus imádá-
sának kifejezésmódját az eucharisztikus 
ájtatosság különböző formáiban kell meg-
találni: az Oltáriszentség előtti személyes 
imádságban, a szentségimádásban, rövid 
és hosszas szentségkitételekben� Jézus 
vár minket a szeretet-szentségben. Ne 
kíméljük időnket elmenni, hogy találkoz-
zunk Vele a szentségimádásban.�  

Ezen tisztelet- formának, imádásnak az 
elterjedése a XI. századtól kezdett nyuga-
ton kibontakozni. Tours-i Berengár 
eretnekségére volt ez válasz, aki tagadta a 
�valós� jelenlétet és csak Jézus szimboli-
kus jelenlétét fogadta el az Eucharisztiá-
ban. Ettől kezdve nincs olyan szent, akiről 
ne jegyezték volna fel, hogy életében 
milyen nagy szerepe volt a szentségimá-
dásnak. Jelezték kortársaik és az utánuk 
jövők felé, hogy a kenyér és a bor színe 

alatt valóságosan jelenlevő Krisztus előtt 
végzett szemlélődő imádság valami olyan 
többletet ad, ami nagy segítséget jelent 
számunkra. 

A szentségimádás, ez az eucharisztikus 
ájtatosság olyan adomány, amit a 
Szentlélek a katolikus Egyháznak készí-
tett, és amit a katolikus Egyháznak kell 
gyakorolnia. 

Ha nyugodtan, csendben és lehetőleg 
hosszabb időre megállunk a szentségi 
Jézus előtt, megértjük velünk kapcsolatos 
vágyait, felhagyunk saját elképzeléseink-
kel, hogy átadjuk helyüket Krisztus 
elgondolásainak. Valami olyasmi történik, 
mint tavasszal, amikor kizöldellnek a fák. 
Az ágakon zöld levelek bújnak elő; a 
levegő bizonyos elemeit beszívják, amit 
aztán a napfény hatására megkötnek és a 
növény táplálékává alakítanak át. Ezen 
zsenge levelek nélkül a növény nem volna 
képes növekedni, nem hozna termést és 
nem venne részt az oxigén újratermelé-
sében, amit mi magunk lélegzünk be. 

 



Olyanoknak kell lennünk, mint ezek a 
zöld levelek! Ők az eucharisztikus lélek 
szimbólumai. 

Ez az Eucharisztia előtti szemlélődő 
imádság olykor puszta elvesztegetett 
időnek tűnhet, mintha csak néznénk 
anélkül, hogy látnánk is. Pedig micsoda 
erőt és micsoda hitbeli bizonyságot rejt 
magában! Idézzük csak fel azt az arsi 
plébánián élő falusi embert, akit éppen 
eucharisztikus imádsága közben vett 
észre, �lesett meg� a szent plébános. 
Mikor órákat töltött a templomban moz-
dulatlanul, a tabernákulumra szegezett 

tekintettel, és megkérdezte tőle az arsi 
plébános, hogy mit csinál ott egész nap, 
ezt válaszolta: �Semmit: én nézem Őt és Ő 
néz engem! � 

A keresztény szemlélődő imádság tehát 
nincs zsákutcában. Sohasem a Semmi felé 
fordul. Mindig két tekintet találkozik: a 
mi tekintetünk Jézuséval és az övé a 
miénkkel. Ha pedig olykor azon kapjuk 
magunkat, hogy nézésünk alábbhagy, 
Jézusé akkor sem szűnik meg. Ő akkor is 
néz engem! 

�- folytatjuk � 
Kolos atya 

Igeliturgia rend 
Április 17. Húsvét 4. vasárnapja: ApCsel 2,14a.36-41; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10 
Április 24. Húsvét 5. vasárnapja: ApCsel 6,1-7; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12 
Május 1. Húsvét 6. vasárnapja: ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21 

 
 

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. Útiköltség: 1500 Ft/Fő, Étkezés: 
Batyuból (amit hoztál, azt eszed; jó, ha megkínálsz mást is!) 
Indulás: 2005. április 23. Reggel fél 7 óra: a templom elől. 
Érkezés: 2005. április 23. Este 20 óra körül a templom elé. 
Hozni kell: jegyzetfüzetet, meleg ruhát (szabadban leszünk), esőkabátot. 
!----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jelentkezési határidő: április 17., ma! 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 telefon:������������������������ 

 
������������� 

aláírás 



NE FÉLJETEK! 
II. János Pál pápa emlékére 

 
Amikor 1978. október 22-én a Szent Péter 

téren kimondtam hogy �Ne féljetek!�, még nem 
tudhattam, hogy milyen jövő vár rám és az egész 
Egyházra. Nem az ember, hanem a Szentlélek 
mondatta velem ezeket a szavakat, akit Krisztus 
ígért meg az apostoloknak, mint a Vigasztalót. 
Az évek során pedig számtalanszor megismé-
teltem különböző körülmények között. 

A �Ne féljetek!� buzdítást nagyon széles 
értelemben kell felfogni. Bizonyos tekintetben 
minden emberhez szólt, hogy legyőzzük a 
félelmet a mai világban Keleten és Nyugaton, 
Északon és Délen egyaránt. 

Ne féljetek attól, amit ti hoztatok létre, ne 
féljetek attól sem, amit az ember végbevitt, s 
ami nap mint nap egyre nagyobb veszélyt jelent 

a számára! Végül pedig ne féljetek magatoktól! 
Miért nem kell félnünk? Mert Isten megváltotta az embert. Amikor a Szent Péter 

téren mondtam ezeket a szavakat, már tudtam, hogy az első enciklika és az egész 
pontifikátusom munkája a megváltás igazságához fog kötődni. Benne találjuk meg a 
�Ne féljetek!� felkiáltás legteljesebb megerősítését: �Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké 
éljen� (Jn 3,16). Az emberiség történetében ez a Fiú a Megváltó. A megváltás áthatja az 
emberiség egész történetét, a Krisztus előttit is, és előkészíti eszkatológikus jövőjét. Ez 
a �világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel� (Jn 1,5). Krisztus 
keresztjének és feltámadásának ereje sokkal nagyobb minden rossznál, amelytől az 
embernek félnie lehetne vagy kellene. 

(részlet II. János Pál pápa: Átlépni a remény küszöbén című könyvéből) 
�Virrasszatok, ...mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok� (vö.Mt 24,42) � 

ezek a szavak arra a legutolsó hívásra emlékeztetnek, amely abban a pillanatban 
következik be, amikor az Úr akarja. Ezt a hívást kívánom követni, és azt kívánom, 
hogy mindaz, ami földi életem része, erre a pillanatra készítsen fel. Nem tudom, hogy 
ez mikor következik be, de mint mindent, ezt a pillanatot is Mesterem Anyjának kezébe 
helyezem: Totus Tuus. Szintén anyai Kezére bízok mindent és Mindazokat, akikkel 
életem és hivatásom során kapcsolatba kerültem. Ezekre a Kezekre bízom mindenek 
előtt az Egyházat, nemzetemet is és az egész emberiséget. Hálát adok mindenkinek. 
Mindenkitől bocsánatot kérek. Imát is kérek, hogy Isten Irgalmassága nagyobbnak 
mutatkozzon gyengeségemnél és méltatlanságomnál.� 

(részlet II. János Pál pápa végrendeletéből) 

�Legyetek derűsek, én is az vagyok!� 



Templomunk programjai (2005. április 17. � 2005. május 1.): 

Április 17-én, vasárnap (ma) 
" van a papi hivatások vasárnapja! Imáinkkal, erkölcsi és anyagi segítségünkkel 

mi is támogassuk a hivatások ügyét! 
" a 11 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus Liszt: Missa choralis című művét és 

motettákat énekel. Szólisták: Takács Tamara, Prevoz János és Pálfi László, 
orgonán közreműködik Nagy László Adrián, vezényel Virágh András. 

" 16.30-tól Zsemlye Sándor jazz-szaxofonos és Nagy László Adrián, 
templomunk orgonistája ad hangversenyt templomunkban. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

Április 18-án, hétfőn 
" kezdődik Rómában a pápaválasztó konklávé. Ezen a napon a 19.30 órakor 

kezdődő szentmisén, valamint április 20-án, szerdán a 18 órai szentmisén 
azért imádkozunk, hogy a bíborosok a Szentlélek segítségével megválasszák az 
új pápát. 

" 18 órától a Ferences esték keretében P. Varga Kapisztrán OFM: Assisi Szent 
Ferenc bazilika ikonográfiája II. címmel tart előadást a Tamás Alajos 
Közösségi Házban. Mindenkit szeretettel várunk! 

Április 22-én, pénteken 19 órától lesz a kerületben működő egyházi kórusok 
hangversenye a Móricz Zsigmond Gimnáziumban (II. Törökvész út 48-54.), melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak. A belépés díjtalan. 

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. 
Találkozás a templom előtt 6.30 órakor, visszaérkezés kb. 20.30 órakor. 
Jelentkezni ma estig (április 17.) lehet a sekrestyében, jelentkezési lapot is ott 
kaphatunk. 

Április 24-én, vasárnap a Kájoni János Ferences Közösségi Házban (II. Szilfa utca 4.)  
9.00 és 13.00 óra között véradás és jótékonysági virág vásár lesz. Vért 18 és 60 
év közötti egészséges felnőttek adhatnak, személyigazolványt vigyünk magunkkal! 
A virágvásáron főleg egynyári virágokat fognak árulni, melyek a Civitán Help 
kertészetből származnak, ahol fogyatékosok dolgoznak. 

Gratulálunk! A plébániánkhoz tartozó három gyermeknek, Ercsei Tündének, Tanka 
Dórinak és Stagl Szilviának, akik a solymári Szela Keresztény Bolt �A Biblia az 
életemben� című rajz pályázatán oklevelet kaptak. 

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 16.30-18. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang 


