„Ha nem eszitek az Emberfia
testét, és nem isszátok az Ő
vérét, nem lesz élet
bennetek.”
(Jn 6,53)
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Az Eucharisztia éve XIII.
Válasz a valóságos jelenlét misztériumára
A valóságos jelenlétre a válasz a tisztelet,
sőt a szentségi Jézus iránti gyöngéd szeretet. Mi segít ezt az Eucharisztia iránti tiszteletet és szeretetet előidézni a hívekben?
Érdekes, hogy ebben maguk a papok
játszanak fontos szerepet. A hívek számára az első, Eucharisztiáról szóló tanítás az,
hogy a plébános, káplán, szerzetes pap
miként áll az oltárnál és miként jön-megy
az Oltáriszentség előtt. Egy szép térdhajtás a tabernákulum előtt elárulhat annyit a
valóságos jelenlétről, mint egy teljes
prédikáció. Ezenkívül sok egyéb jele van
annak, hogy mennyire érzik jelenvalónak
Jézust egy katolikus templomban: tiszta
oltárterítő, ízlésesen elkészített és odahelyezett szép friss virág, gondozott örökmécses, mindig tisztán tartott szentély stb.
Valaki közbevethetné, hogy Jézus nem
a test mozdulataiban, hanem a szív érzéseiben leli örömét. Ezért idézte Jézus Izajás próféta megállapítását a farizeusoknak
és írástudóknak: „Ez a nép ajkával tisztel
engem, de szíve távol marad tőlem.

Hamisan tisztelnek engem, Tanításuk csak
emberi parancs.” (Iz 29,13; Mt 15,8-9).
Ugyanakkor azt is tisztán kell látnunk,
hogy nekünk szükségünk van a mozdulatokra, gesztusokra, hogy általa fejezzük ki
ill. ébresszük fel szívünk érzéseit.
Az Oltáriszentséget körülvevő figyelmesség és gyöngéd áhitat mutatják legjobban a pap és hívek hitének mértékét.
Valaki, aki nem hitt a valóságos jelenlétben, ezt mondta: „Ha elhinném, hogy
ott az oltáron csakugyan Isten van jelen,
azt hiszem térdre borulnék, és többé nem
állnék fel.” Jézus lehet, hogy ezt az állandó fizikai térdelést nem kéri, de azt igen,
hogy lelkileg mindig készek legyünk rá.
Régi hagyomány szerint a templomokat mindig keletelték, azaz kelet felé fordították, mert Krisztus keleten, Jeruzsálemben áldoztatott fel, és ott is támadt fel.
Szívünknek is kelet felé, az Igazság Napja
felé kell fordulnia. Jézus azt mondta, ahol
a kincsünk, ott a szívünk is (v.ö. Mt 6,21).
De a mi legdrágább kincsünk ezen a

világon épp a szentségi Jézus. Hogy nála
legyen a szívünk, hogy oda térjen vissza
az éjszakai pihenés után. Lélekben órákat
lehet tölteni az Oltáriszentség előtt akár
vonaton, buszon utazva is.
Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a jelenlét jelenlétet kíván. Mi azonban többnyire távol vagyunk.
Ha Isten, „az, aki
van”, aki velünk
van, akkor az ember
az, aki „nincs”, aki
elidegenedve él „egy
távoli országban”.
Szomorúan írta Szent
Ágoston megtérése
előtti korszakáról:
„Velem voltál, de
én nem voltam Veled.” (Szent Ágoston:
Vallomások X.27.) Az ember legtöbbször
magán kívül van, magától elidegenedve
él. Vissza kell térnünk önmagunkba, hogy
találkozhassunk Jézussal. Szeretnék egy
szép példát említeni a jelenlétről szóló
prédikálásról. Keresztelő Szent János ez a
példa: Ő egyszerűen, de hittel vallja, sőt
Wass Albert:

kiáltja: „Köztetek áll, akit ti nem ismertek” (Jn 1,26). Olyan ő, mint egy iránytű,
aki ujjával határozottan mutat a helyes
irányba, és azt mondja: „Íme, az Isten
Báránya!” (Jn 1,35).
Jézus szentségi jelenléte nagy ajándék,
de egyszersmind az Egyház legnagyobb
felelőssége a történelemben. Sok mindenért felelős az
Egyház: a tiszta tanításért, az emberért, a
művészi értékekért,
a kultúráért stb. De
mindez semmi ahhoz a felelősséghez
képest, amit a Megváltó teste és vére,
megváltásunk váltságdíja iránt visel.
Hallgassuk csak Jézust! „Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a
nemzedékkel, és elítéli, mert ő eljött a föld
végső határáról, hogy hallja Salamon
bölcsességét. De Salamonnál nagyobb
van itt.” (Mt 12,42 Lk 11,31)
- folytatjuk –
Kolos atya

Látható az Isten

Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.

De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél az álom:
Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon.

Az Imaapostolság júniusi szándékai:
Általános: Hogy társadalmunk konkrét keresztényi és testvéri szeretetből fakadó
tettekkel segítse a menekültek millióit, akik szükségben és elhagyatottan élnek.
Missziós: Hogy az Oltáriszentségben mind jobban felismerjük az Egyház életének
dobogó szívét.

Számítunk Rád!
Missziós napok 2005. szeptember 25. – október 4.
Idén szeptember 25. és október 4. között újból missziós programokat hirdetünk
plébániánk közösségének és azoknak, akik itt a plébániánk területén élnek ugyan, de
eddig még nem kötődtek szorosabban közösségünkhöz.
Különféle formában és helyszíneken előadásokat, beszélgetéseket tervezünk, amelyek egyaránt érdekesek idetartozók és nem idetartozók, hivők és keresők számára.
Ezekben a napokban lehetőség lesz arra is, hogy a plébánia közössége Szentségimádások, szentmisék és imádságok keretében, Krisztussal való közösségben adjon hálát és
könyörögjön a misszió látogatóiért.
Reményeink szerint a szervezett programok találkozási lehetőséget teremtenek
majd az érdeklődők számára a plébánia-közösséggel. Érzékeny pillanat ez, mely csak a
segítő Kegyelem által nyerhet valódi értelmet. Kérjük együtt a Szentlélek megsegítő
erejét ezért az egymásra találásért, hogy az Úrhoz vonzódó lelkek nyitottsága, és
közösségünk munkája együtt gyümölcsöt hozhasson.
A szokásos hirdetések és szórólapok mellett idén a személyes meghívásra helyezzük a
legnagyobb hangsúlyt. Fontos, hogy mindannyian személyesen keressünk meg környezetünkből fejenként egy-két embert, akikről úgy gondoljuk, hogy érdeklődnek a hit
iránt, esetleg szívesen bekapcsolódnának plébániánk életébe. A plébánia meghívókat
készít, amiket személyesen tudtok majd átadni azoknak, akiket környezetetekből erre
érdemesnek, nyitottnak tartotok.
Az első fontos feladat tehát máris Rátok van bízva: gondolkodjatok el, hogy kit
volna jó ismerőseitek közül meghívni. Imádkozzatok értük, beszélgessetek velük,
és az ősz közeledtével gondoskodjatok meghívásukról is.
Számtalan további feladat vár ránk az előkészítés és a programok lebonyolítása során.
Ha szeretnél részt venni, segíteni a missziós munkában, akkor további részletekért
jelentkezz a plébániairoda nyitvatartási idejében ezen a telefonszámon: 315-0944,
vagy e-mail-ben: orszagut@ofm.hu
Számítunk Rád!

Humor:
Kérdi az orvos a betegét:
- Na, hogy vagyunk, Szabó bácsi?
- Kitűnően. Minden panaszom elmúlt,
nem fáj semmim. Csak egy problémám
van: egy kicsit nehéz a légzésem.
- Semmi gond, Szabó bácsi, mindjárt azt
is megszüntetjük.
☺☺☺

Egyik páciens a másiknak:
- Az orvosom azt mondta, hogy
paranoiás vagyok.
- Igen? Ezt így kijelentette neked?
- Hát, igazából nem mondta,
de ezt gondolta...
☺☺☺

Templomunk programjai (2005. május 29. – 2005. június 12.):
Múlt vasárnap az árvízkárosultak javára volt gyűjtés. A gyűjtés összege: 1.169.392. Ft
volt. A nagylelkű adományokat hálásan köszönjük, mindenkinek a jóságát az
Úristen bőségesen fizesse vissza.
Május 29-e (ma), Úrnapja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének az ünnepe. A 10
órai szentmise után Úrnapi körmenetet tartunk a Mechwart téren. A körmenet
után kis agapéra hívjuk a testvéreket a kolostor kertjébe. A 10-es és a 11-es szentmise látogatóit is a 10 órás szentmisére hívjuk, hogy közösen ünnepelhessünk.
Ezen a napon az úrnapi körmenet miatt a 11 órai szentmise elmarad!
Júniusban mindennap az esti 6-os szentmise után Jézus Szíve litániát imádkozunk
templomunkban.
Június 3., első péntek, Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Délelőtt 10 órakor is lesz
szentmise.
Június 4., szombat, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe.
Június 5., első vasárnap, délután 5 órától szentségimádás lesz templomunkban.
A gyóntatószékek az elkövetkező hónapokban felújításra kerülnek és várhatóan augusztus közepére készülnek el. Aki szeretné a felújítást anyagilag is támogatni, az
az irodában, vagy a sekrestyében megteheti. Az adományokat hálásan köszönjük.
Az elsőáldozási képek megrendelhetők a plébánia hivatal irodájában a szokott
nyitvatartási időben.

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 kaphat választ kérdésére.

Igeliturgia rend
Május 29. Úrnapja: MTörv 8,2-3.14b-16a; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-59
Június 5. évközi 10. vasárnap: Oz 6,3-6; Róm 4,18-25; Mt 9,9-13
Június 12. évközi 11. vasárnap: Kiv 19,2-6a; Róm 5,6-11; Mt 9,36-10,8
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

