„Ujjongjatok Istennek,
minden földek,
örvendezve szolgáljátok
az Urat,
járuljatok eléje lelkendezve!”
(Zsolt 99,2)

VI. évfolyam 15. szám

Évközi 11. vasárnap

2005. június 12.

Az Eucharisztia éve XIV.
Az Eucharisztia az Úr eljövetelének várása
Minden szentmisén elhangzik az úrfelmutatás után a miséző pap szavára: „Íme
hitünk szent titka:”, hogy „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.” A „Jöjj el, Uram!” (Maranatha) felkiáltás visszhangja
ez, amit az Egyház első napjaiban az eucharisztikus ünnep alatt mondtak (Jel 22,20).
Szent Jeromos beszél arról az ő korában még élő „apostoli hagyományról”,
amely szerint húsvét vigíliáján nem volt
szabad éjfél előtt elbocsátani a miséről,
mert egészen addig az időpontig még
megtörténhetett az Úr második eljövetele.
Ebből is látható, milyen konkrétan várták
Krisztus visszatérését az Egyház kezdeti
liturgiájában. Az Úr eljövetelének várása
magának a misztériumnak a mélységében
gyökerezik, az eucharisztikus ünneplés
belső tartalma.
Ez a várakozás a zsidó húsvétban jelen
volt már, noha csak, mint előkép. A bárányt úgy kellett elfogyasztaniuk, hogy
derekuk fel volt övezve, saru volt a lábu-

kon és bot a kezükben, mint akik készen
állnak az indulásra. Magát a húsvét szót
úgy magyarázták, mint „kivonulás”, „zarándoklás”, mert az Egyiptomból az ígéret
földjére, az evilágból az atya országába
való vándorlás napját jelentette.
Jézus jelenléte az Oltáriszentségben
várakozást szül a szívben utána. Vágy ébred Ő utána bennünk! Aki szeret, az érti
ezt meg. Aki az „Adoro te devote” kezdetű himnuszt írta, az értette: „Jézus, kit
csak rejtve szemlélhettek itt! Mikor lesz,
hogy szomjas vágyam jóllakik? Hogy
majd fátyol nélkül nézve arcodat, leljem
szent fényedben boldogságomat.” Az
Eucharisztia pedig ahelyett, hogy csillapítaná az Isten jelenléte iránti szomjúságunkat, inkább növeli és égetővé teszi.
A szentmise prefációjának bevezetőjében mondja a miséző pap: „Emeljétek fel
szíveteket!” („Sursum corda!”) Szent
Ágoston gyönyörűen magyarázza ezt: „Az
igaz keresztények egész élete – sursum
corda –. Mit jelent felemelni a szívünket?

Azt, hogy Istenben van a reményünk. Az
iménti mondatra ez a válasz: „Felemeltük
az Úrhoz!” („Habemus ad Dominum!”).
Tegyetek úgy, hogy a válaszotok igaz
legyen!” (Szent Ágoston).
Több egyházatya is a Zsidókhoz írt
levél 10,1 alapján az üdvösségtörténetnek
három korszakát különbözteti meg: az
árnyék, a kép és a valóság korszakát. „Az
árnyék a Törvényben van, a kép az Evangéliumban, de a valóság az égben. Mi itt a
földön a képben járunk, akkor pedig, ami-

Reményik Sándor:

kor eljön a tökéletesség teljessége, meglátjuk színről színre, mert a tökéletesség a
valóságban van.” (Szent Ambrus).
Mi ez a színről színre való látás? Ez a
mennyei húsvét. Ezt a mennyei húsvétot
pedig maga Jézus készítette elő, amikor
az Oltáriszentség alapításakor egy titokzatos új húsvétról beszélt, ami majd csak az
Isten országában teljesedik be (v.ö. Lk
22,16)
- folytatjuk –
Kolos atya

A rejtelmes virág

Assyriában, régen
Esett ez az eset,
Ropott legendák szólnak
Róla, de keveset.

"E virág bimbajára
Uram, király, vigyázz!
Ettől jövend fajodra
És udvarodra gyász.

S csak néha borzadtak el
A zárt kehely előtt,
Sejtve a benne rejlő
Hallgatag ős-erőt.

Király kertjében egy nap,
Nem tudom a napot –
Egy idegen, csodás
Virág találtatott.

E virág csukott kelyhét
Figyeld: mikor hasad,
Akkor tipord le, vissza
Nem jő a pillanat.

Sejtve, hogy lehetetlent
Leső emberszemek,
A virág nyíltát lesve
Az Istent lesik meg.

Szára magas, királyi,
A kelyhe néma, zárt,
Tán ma is lázba ejtne
Nem egy virágbazárt.

S ő csak kész alkotást
Ád az embernek át,
S amíg benn dolgozik,
Nem mutatja magát.

Kertész nem ösmeré.
Bár tudománya sok, –
Király parancsára
Jöttek a mágusok.

Mert ha kinyílt egyszer
Szelíd, fehér ajka:
Arcod, uram takard el,
Nincs hatalmad rajta."

Az elüldözött álom
Véresre marta fel
Az őr szemét. Mosolygott
S aludt a zárt kehely.

Vontak bűvkört köréje,
Fehéret, feketét.
Az idegen, csodás
Virágot nézdelék.

S állíták a virágot
Komor őrök közé,
Rá napfény nem mosolygott,
Harmat nem öntözé.

Miatta minden talpig
Acélba öltözött,
Ő pihent: Isten álma
Tigris-fogak között.

Csend volt, lehete hallni
Kísértet-lépteket,
Míg a legidősb mágus
Szólni merészkedett:

A zsarnok szólt: Hadd látom:
Hogy esnek a csodák!
S figyelték éjjel-nappal
Fegyveres katonák.

S aztán - egy éjjel mégis
- Így esnek a csodák:
Az őrség szunnyadott el, S kinyílott a virág.

Az Ötvös tüze
Egy közösség a Bibliát tanulmányozta. Mikor Malakiás könyvéhez értek, a
harmadik fejezetben ezt a verset találták:
„Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító
mester, és salaktalanná teszi Lévi fiait.”
(Mal 3,3) Ez a vers lenyűgözte őket, és
azon gondolkodtak, hogy vajon mit fejez
ki ez az állítás Isten természetéről.
A közösség egyik
hölgy tagja felajánlotta,
hogy utána néz, hogyan
tisztítják az ezüstöt, és
majd a következő alkalommal megosztja a többiekkel. Fel is hívott egy
ötvöst, és megbeszélte
vele, hogy elmegy megnézni munka közben.
Nem említette neki, hogy
milyen célból akarja
megnézni, azon túl, hogy egyszerűen
kíváncsi a tisztítási folyamatra. Miközben
az ötvöst nézte, a férfi megfogott egy
darab ezüstrudacskát, tűz fölé emelte, és
hagyta, hogy felmelegedjen. Közben
elmagyarázta, hogy ahhoz, hogy az ezüst

tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell
tartani, ott, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A nő
elgondolkodott a képen, amint Isten egy
ilyen forró helyen tart bennünket, aztán
felelevenítette az igeverset: „Leül, mint az
ezüstolvasztó és tisztító mester, és salaktalanná teszi Lévi fiait.”. Megkérdezte hát
a férfit, hogy igaz-e, hogy
az ötvösnek a tűznél kell
ülnie az ezüsttisztítás
teljes ideje alatt. A férfi
igennel válaszolt, és elmagyarázta, hogy nemcsak,
hogy ott kell ülnie és tartania kell az ezüstöt, de a
szemét is rajta kell tartania egész idő alatt. Mert
ha az ezüst a kelleténél
akár csak egy perccel is
tovább marad a lángok között,
megsemmisül. A nő egy idő után
megkérdezte: "Honnan tudja, hogy mikor
teljesen tiszta az ezüst?" Az ötvös mosolyogva így válaszolt: "Ó, az nagyon egyszerű - amikor látom magamat benne."

Humor:
Zöldségesnél megáll egy bogarasnak tűnő
úriember. Nézegeti, nyomogatja az árut,
kérdezősködik.
- Mi ez?
- Bioalma.
- Kérek két kilót, de csomagolja be
egyesével, legyen szíves.
Zöldséges felvonja a szemöldökét, de
megteszi. Úriember tovább.
- És ez itt mi?
- Olasz cseresznye.
- Egy kilót legyen szíves, de csomagolja
be egyesével.

Zöldséges kicsit morci, de megteszi.
- Hát ez mi, kökény?
- Nem, feketeribizli.
- Fél kilót kérnék, és...
- Tudom, egyesével - mormogja a
zöldséges, miközben csomagolja.
Úriember tovább.
- És mi az ott a polcon?
Zöldséges felnéz és pánikba esik:
- Aaaaaz? Mák. DE NEM ELADÓ!!!
☺☺☺

Templomunk programjai (2005. június 12. – 2005. június 26.):
Júniusban mindennap az esti 6-os szentmise után Jézus Szíve litániát imádkozunk
templomunkban.
Június 12-én, vasárnap (ma)
• a de. 10 órás szentmisén tartjuk az iskolás gyermekeknek a Te Deumot: hálát
adunk közösen a jó Istennek az elmúlt tanévért, egyben kérjük az Ő kegyelmét
a vakációra;
• a de. 11 órás szentmisén Benjamin atya pappászentelésének 50 éves
évfordulóját ünnepli, aranymisét mutat be. Mindenkit szeretettel vár és
várunk, mint ferences család erre a szép ünnepre, hogy együtt adhassunk hálát
Érte a jó Istennek.
Június 13, hétfő Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepe.
Június 15, szerda Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő ünnepe.
Június 17-én, pénteken egész napos Szentségimádás lesz templomunkban. De. 10
órakor is lesz szentmise, utána egészen este 6 óráig lesz kitéve az Oltáriszentség.
Bíztatjuk és várjuk a testvéreket, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.
Június 19-én, vasárnap
• délután fél ötkor, az Országúti Orgonaestek keretében Szabó Imre (Szlovákia)
ad hangversenyt. Elhangzanak Bach, Liszt, Widor művei. A belépés díjtalan,
adományokat a további koncertrendezés céljaira köszönettel fogadunk;
• az esti 6 órás szentmisén a Vox Clara kórus énekel.
Június 23, péntek Keresztelő Szent János születésének ünnepe.

Igeliturgia rend
Június 12., évközi 11. vasárnap: Kiv 19,2-6a; Róm 5,6-11; Mt 9,36-10,8
Június 19., évközi 12. vasárnap: Jer 20,10-13; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33
Június 26., évközi 13. vasárnap: 2Kir 4,8-11.14-16a; Róma 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Saját véleményed súlyáról…
„Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson? Ne bízzál hát túlságosan a saját
véleményedben, hallgasd meg szívesen másokét. Ha a te véleményed helyes, de azt
Istenért elhagyva mást követsz, az nagyobb előmeneteledre szolgál.”
(Kempis Tamás: Krisztus követése)
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

