
 

 
 
 
 

�A Lélek ajándékait 
mindenki azért kapja, hogy 

használjon vele.� 
(1Kor 12,7.) 

VI. évfolyam 13. szám Pünkösdvasárnap 2005. május 15. 

Az Eucharisztia éve XII. 
A jelenlét érzése II. 

Előző számunkban megállapítottuk, hogy 
Jézus az Eucharisztiában egyedülálló 
módon van jelen, úgy, ahogy másutt nem. 
Azt mondtuk, hogy Jézus Eucharisztiában 
való jelenléte igazi, mély valóságában 
csak a hit által ismerhető meg: �Látás, íz-
lés, érzék megcsalódhatik, de a hallás Ró-
lad hittel biztosít.� � írja Szent Tamás az 
�Adora te denote� című dicsőítő énekében. 

De még nem fejeztük be a valóságos 
jelenlét misztériumáról szóló elmélkedé-
sünket: A valóságos jelenlétben való hit 
nagy dolog, de nekünk nem elég. Nem 
elegendő Jézus valóságos jelenlétéről az 
Eucharisztiában a pontos mély, teológia-
ilag helyes fogalom. 

Teológusok közül sokan írtak már er-
ről a misztériumról: az átváltoztatásról és 
az átlényegülésről, mégsem ismerik a va-
lóságos jelenlétet. Mert csak az �ismerhet 
meg� valamit bibliai értelemben, aki meg 
is tapasztalja azt. 

Pl. csak az ismeri meg igazán a tüzet, 
akit legalább egyszer megperzseltek már a 

lángok, és gyorsan el kellett ugrania, 
nehogy megégjen. 

Nissai Szent Gergely bámulatos kifeje-
zéssel jelölte meg a hitnek ezt a magasabb 
fokát. A �jelenlét érzéséről� beszél, ami-
ről akkor van szó, amikor valakit megra-
gad Isten jelenléte, és bizonyos módon 
megtapasztalja (nem csak fogalma alakul 
ki róla), hogy jelen van. Nem természetes 
tapasztalásról van szó, hanem kegyelem-
ből fakad. Ez a jelenség ahhoz hasonlít, 
mint amikor a feltámadás után Jézust 
egyesek felismerhették. Olyan váratlan 
dolog volt ez, hogy az illető helyzetét egy 
csapásra teljesen megváltoztatta. 

Húsvét reggelén Jézus megjelenik Má-
riának. Azt mondja neki: „Asszony, miért 
sírsz?”, de ő összetévesztette a kertésszel. 
Még nem történik semmi, hétköznapi be-
szélgetés zajlik csupán. De akkor Jézus a 
saját nevén szólítja őt: „Mária!” � és 
akkor, mintha hirtelen lehullana a fátyol: 
„Rabboni! Te vagy az, Mester!” (Jn 
20,11). 

 



Néhány nappal utána a tanítványok a 
tavon halásztak. A parton feltűnt egy férfi. 
Beszélgetni kezdett velük onnan messzi-
ről: „Nincs valami ennivalótok?” Mire ők 
így válaszoltak: „Nincs.” Ekkor viszont 
fellángolt János szíve, és így kiáltott: „Az 
Úr az!” � és minden megváltozott, siettek 
ki a partra. Ugyanez a 
dolog történik, még ha 
kevésbé látványosan is, 
az emmauszi tanítvá-
nyokkal. Együtt megy 
velük Jézus, „de szemük 
képtelen volt felismer-
ni.” Végül a kenyértörés 
pillanatában „megnyílt a 
szemük és felismerték.” 
(Lk 24,13) 

Hasonló dolog törté-
nik, amikor egy napon 
egy keresztény ember, 
miután oly sokszor vette 
már magához Jézust az 
Eucharisztiában, végül is, kegyelmi aján-

dékból, �felismeri� Őt és megérti ezeknek 
a szavaknak az igazságát: Most itt na-
gyobb van, mint Salamon. (vö Mt 12,42). 

Az ilyen megújulásból született és szü-
letik a karizmatikus megújulás a katolikus 
Egyház kebelén, amely néhány amerikai 
fiatal tapasztalatából fakadt, amikor 

összegyűltek egy terem-
ben az Oltáriszentség 
előtt, s úgy érezték, 
mintha az Úr félelme 
vett volna erőt rajtuk. 
Megtapasztalták az Úr 
jelenlétét és félelmetes 
valóságát. Megértették 
Izajás élményét, mely 
szerint, a mi Istenünk 
emésztő tűz. 

A következő szám-
ban azt fejtjük ki, hogy 
mi lehet a válaszunk a 
valóságos jelenlét misz-
tériumára. 

- folytatjuk – Kolos atya 
 
 

Igeliturgia rend 
Május 15. Pünkösdvasárnap: ApCsel 2,1-1; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 
Május 22. Szentháromság vasárnapja: Kiv 34,4b-6.8-9; 2Kor 13,11-13; Jn 13,16-18 
Május 29. Úrnapja: MTörv 8,2-3.14b-16a; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-59 

 
 

Humor: 
Pistike az Operában: 
- Anyu! Az a bácsi miért fenyegeti a nénit? 
- Az a karmester, és nem fenyegeti. 
- Akkor a néni miért visít? 
☺☺☺ 

Sorozáson: 
- Emelje fel a jobb lábát! (felemeli) 
- Most a balt! 
- Elnézést! A jobbat már letehetem? 
☺☺☺ 

 

Híres fotóst vendégségbe hívják. A vacsora után a háziasszony beszélgetésbe elegyedik vele: 
- Gratulálok a képeihez, nagyon impozánsak! Biztosan jó fényképezőgépe van. 
Erre a fotós: 
- Gratulálok a vacsorához, nagyon finom volt! Biztosan nagyon jó fazekai vannak... 
☺☺☺ 



 

Templomunk gyóntatószékeinek felújításáról 

A szentgyónás életünk egyik igen komoly és bensőséges része. Olyan szentség, 
amelyben szeretnénk bűneinktől megszabadulni, Isten elé helyezni mindazt, ami bánt, 
vagy egy-egy gondunkat átbeszélgetni. A szentgyónás bensőségessé tételéhez 
mindenképpen szükséges, hogy tudjuk, őszinték lehetünk, hogy csak az hallja, akire 
tartozik, hogy személyesek is lehetünk, vagy akár pár perccel többet is lehetünk a 
gyóntatószékben nyugodt, kényelmes körülmények között. 

Az évtizedek során a gyóntatószékeink megviselődtek, itt-ott sok rés támadt, a han-
gok könnyebben kiszűrődnek. A hosszasabb átbeszélgetéseknek komoly akadálya lehet 
a jelenlegi térdeplő, ezért talán nem is igen maradunk sokáig, pedig lenne mit 
megkérdeznünk. 

Ezért a plébánia úgy határozott, hogy az idén felújítja a gyóntatószékeket, hogy az 
a fenti elvárásoknak megfeleljen. Reményeink szerint 2 felújított gyóntatószék már 
június közepén megérkezik plébániánkra, hogy aztán augusztus közepén már 
mindegyik gyóntatószékben öröm lehessen egy-egy gyónás. 

A felújítás sajnos nem csekély anyagi áldozatokkal is jár, a teljes felújítás közel 4 
millió Ft lesz. Kérjük a kedves testvéreket, hogy aki tud, adományaival járuljon hozzá 
ehhez a felújításhoz. Az adományokat az irodában, vagy a sekrestyében lehet leadni. 
Hálásan köszönjük a testvérek nagylelkűségét ezen a téren is. 

Achilles atya 
 
 
 

Reményik Sándor: Kicsi menyasszonyok 
 
Kicsi lányok: kicsi menyasszonyok 
Jöttek ma itt is, ott is szembe vélem, 
Fátylasan, koszorúsan, nagyosan, 
Tiszta fehérben. 
Csupa-csupa kicsi 
fehér menyasszony� 
Jártak az utcákon, 
a tereken,  
Fehér volt tőlük 
város és világ, �  
De valamennyi: 
vőlegénytelen. 
Vagy talán mégsem... 
mert a vőlegény  
Láthatatlanul köztük lebegett, 
Mint egy májusi mély lélegzetvétel,  
Mint egy pünkösd előtti lehelet. 

A templom előtt áhítattal álltak,  
S oly furcsa áhítattal néztem én:  
Bérmáló lánykák, első áldozók, 
Mennyi menyasszony, 

� s csak egy vőlegény.  
Ezen az egyen nem lehet vitázni, 
Ez az egy mindig, mindenkire vár,  
A Tavasz ő, a Szentlélek maga,  
Örök ifjúság, mennyből jött sugár.  
Zenghet aztán Énekek éneke:  
Valódi nászok bíbor kardala, 
Ily üveg-hangon nem zeng semmi már,  
Mint ez a májusi litánia. 
És jöhet aztán a tündérkirályfi,  

Akkor sem lesztek ilyen boldogok,  
Fehér virágok, első áldozók, 
Vőlegénytelen kis menyasszonyok. 

 



Templomunk programjai (2005. május 15. � 2005. május 29.): 

Május 15-én (ma), Pünkösd vasárnap: a 18 órai szentmise keretében dr. Paskai László 
bíboros úr a bérmálás szentségében részesíti azokat a fiatalokat, akik erre 
plébániánkon több éve készülnek. Imádkozzunk értük, hogy Szentlélekkel eltelve 
tudjanak tanúságot tenni Jézus Krisztusról. 

Május 16-án, pünkösdhétfőn az Esztergom-budapesti Főegyházmegye �Karizmák 
ünnepe� elnevezéssel ifjúsági és családi napot tart Máriaremetén, a kegytemplom 
kertjében. 14.00-tól �Európa és az Egyház � Ki ad reményt a nyugati kultúrának?� 
címmel Erdő Péter bíboros atya tart előadást, majd 15.30-tól ünnepi szentmisét 
mutat be. 

Május hónapban a Szűzanya tiszteletére májusi ájtatosságot tartunk templomunkban 
minden nap az esti 6 órás szentmise után. 

Május 22-én, Szentháromság vasárnapján a Magyar Katolikus Püspöki Kar gyűjtést 
rendelt el a magyarországi árvízkárosultak javára. Kérjük a testvéreket, hogy 
nagylelkűen segítsék nehéz helyzetben lévő honfitársainkat. 

Május 24-én, kedden 18 órakor a Ferences Esték keretében P. Papp Tihamér OFM 
�Mária igenje és Szent Ferenc� címmel tart előadást a Tamás Alajos Közösségi 
Házban. Mindenkit szeretettel várunk. 

Május 29-én, Úrnapja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének az ünnepe. Ezen a 
vasárnapon a 10 órai szentmise után Úrnapi körmenetet tartunk a Mechwart téren. 
A körmenet után kis agapéra hívjuk a testvéreket a kolostor kertjébe. A 10 és a 11-
es szentmise látogatóit is a 10 órás szentmisére hívjuk, hogy közösen 
ünnepelhessünk. 

Május 29-én, Úrnapján az Úrnapi körmenet miatt a 11 órai szentmise elmarad! 
 

FIGYELEM � MISEREND VÁLTOZÁS! 
Május 30-tól templomunkban 

a hétköznapi reggel 6-os és 7-es szentmisék helyett reggel ½ 7-kor lesz szentmise. 
Tehát május 30-tól hétköznapokon 6.30-kor, 8.00-kor, 18.00-kor és 19.30-kor lesz 
szentmise templomunkban. A reggel 6-os, ill. reggel 7-es szentmisékre felvett 
intenciókat a reggel fél 7-es szentmiséken fogjuk elmondani. Akinek az intencióval 
kapcsolatban bármi nehézsége van, az az irodában kap választ kérdésére. 

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 


