
 

 
 

�Mert számomra az élet 
Krisztus, 

a halál pedig nyereség. 
De ha tovább kell élnem 

a testben, akkor ez számomra 
gyümölcsöző munkát jelent, 

és nem tudom, 
mit válasszak.� 

(Fil 1,21-22) 

VI. évfolyam 21. szám Évközi 28. vasárnap 2005. október 9. 

Az Eucharisztia éve XVII. 
Várakozás és kötelesség 

1. Az egyetlen nagy igazság, ami mindent 
mozgat és ami felé minden halad, hogy 
Eljön az Úr! 

Próbáljuk csak elképzelni az életet, a 
világot, magát a hitet eme reménység nél-
kül: egyszerre elhomályosulna minden. 
Ha csak ebben az életben reménykedünk 
Krisztusban, akkor minden embernél 
szánalomra méltóbbak vagyunk (vö 1Kor 
15,19). Minden dolog � mondják a régiek 
� a végéről ismerszik meg (a finish 
azonban egyaránt jelentette számukra a 
�véget� és a �célt�). Ezért senki sem 
ismeri meg reálisan a világot, aki nem 
ismeri, hogyan végződik és mi felé tart. 
Aki nem tudja, hogy az eljövő, az érkező 
Úr felé tart, az félreérti a történelmet.  
2. A keresztény igehirdetés ereje az Úr 
visszatérésének hirdetése. Nem szabad 
hallgatni tehát! Ne rejtsük véka alá a fák-
lyát, ami képes lángra lobbantani a világot. 

Nem hirdetni a világvége eljövetelét, 
hogy meg ne ijesszük vele az embereket 
olyan, mint azoknak a rokonoknak a ma-

gatartása, akik elhallgatják hozzátartozó-
juk elöl, hogy halálán van, nehogy megi-
jesszék. Ezzel biztosan nem fogják mega-
kadályozni a halálát, azt viszont megaka-
dályozzák, hogy szépen halhasson meg. 
�De miféle szeretetet érzünk Krisztus 
iránt � írja Szent Ágoston �, ha félünk 
eljövetelétől? Valóban szeretjük Őt? 
Esetleg nem szeretjük jobban bűneinket 
Krisztusnál?� Sürgősen vissza kell állíta-
ni híveinkben a bizalom, a vágyakozás, a 
mennyei haza értelmét. 
3. Amikor az Úr visszatérésének várása 
tisztán bibliai, akkor szó sincs a testvérek 
iránti kötelességek elhanyagolásáról, 
sokkal inkább megtisztulását hozza. 
Megtanít �bölcsen értékelni a földi 
javakat, amelyek mindig az égi javak felé 
fordulnak.� 

Szent Pál, miután figyelmeztette a ke-
resztényeket az �idő rövidségére�, ezzel 
fejezi be: �Amíg tehát időnk van, tegyünk 
jót mindenkivel, főképpen hittestvéreink-
kel.� (Gal 6,20). 

 



Maga Jézus arra tanít bennünket, hogy 
amíg eljövetelét várjuk, meg kell mos-
nunk egymás lábát. Eucharisztiánk így 
lesz szolgálat és halálig 
menő önfeláldozás. 
4. Az Úr eljövetelét várni 
nem jelenti a mielőbbi ha-
lál kívánását. Ennek semmi 
köze az eszkatológikus 
tudathoz. 

Van, aki minél előbb 
megszabadulna a test köte-
lékeitől, hogy Krisztussal 
lehessen. Van, aki szeretne 
még tovább élni és olyan is 
van, aki az apostollal 

együtt mondja: �Ha tovább kell élnem, az 
gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom 
tehát, mit válasszak.� (Fil 1,22). 

Mindenkinek a saját 
képességei szerint kell ezt 
megélnie. �Az odaát való 
dolgokat keresni� inkább 
azt jelenti, hogy egész lé-
tünket az Úr felé fordítjuk, 
hagyjuk, hogy Ő vonzzon 
minket, mint életünk út-
mutatója. A �mikor� pedig 
itt is másodlagos, az Isten 
akaratára van bízva. 

� folytatjuk � Kolos atya 
 
 

 Wass Albert: Fenyő a hegytetőn 
 

Aki odatette, 
úgy rendelte: 
a tetőre kiállj! 

Se fagyban, se szélben 
meg ne retirálj! 
Verjen a vihar. 

Sorvadj el a napban. 
De soha se mással: 

de mindig magadban! 
 

Aki odatette, 
azért tette oda, 

mert nagyon szerette. 
Vad vihar-kezével 
verte, ostorozta, 

hogy azt a pogány lelkét, 
azt a dacos lelkét 
hófehérre mossa. 

 

 
 

�Amit látunk, az sosem úgy kerek és teljes, ahogy látjuk. 
A fele még csak-csak, de a másik felét valahogy nekünk kell kitalálnunk. 

És a baj az, hogy az igazságot csak megtalálni lehet, mégpedig komoly munkával, 
kitalálni soha. Márpedig, aki félig tud valamit, s közben azt hiszi, 

hogy ez a tudás neki elegendő, az a hazugság cinkosa.� 
Csoóri Sándor 

 
 

Igeliturgia rend 
Október 9., évközi 28. vasárnap: Iz 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 21,1-14; 
Október 16., évközi 29. vasárnap: Iz 45,1.4-6; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21; 
Október 23., évközi 30. vasárnap: Kiv 22,21-27; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40; 



Levél leghűségesebb barátodtól 
Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél, 

és reméltem, hogy beszélni fogsz hoz-
zám, még ha csak néhány szóban is, de 
megkérdeznéd a véleményemet, vagy 
megköszönnéd azt a jót, ami tegnap 
történt veled. De észrevettem: nagyon 
leköt, hogy kitaláld, mit vegyél fel. 
Amikor kapkodva készülődtél, tudtam, 
hogy lenne néhány perced köszönni, de 
túl elfoglalt voltál. 

Egyszer, egy ideig várnod kellett, 15 
percig tétlenül üldögéltél. Aztán láttam, 
hogy felpattantál. Azt hittem, beszélni 
akarsz velem, de te ehelyett a telefonhoz 
rohantál, és felhívtad egy barátodat, hogy 
megtárgyaljátok a legújabb pletykákat.  

Egész nap türelmesen néztelek. Végső 
soron azt hiszem, több dolgod volt annál, 
mintsem hogy szakítani tudtál volna rám 
egy kis időt. Észrevettem, hogy evés előtt 
körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy 
hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg a 
fejed. Mikor három, vagy négy asztallal 
odébb néztél, láttad, amint néhány bará-
tod röviden beszélt hozzám, mielőtt enni 
kezdett. Te nem tetted. Megértem. De 
még mindig van idő, és remélem, egyszer 
majd fogsz velem beszélni. 

Hazamentél. Úgy tűnt, sok dolgod van. 
Miután néhányat elvégeztél, bekapcsoltad 
a TV-t. Nem tudom, hogy szereted-e a 
TV-t vagy sem, de bármi megy benne, te 
csak ülsz, és gondolatok nélkül nézed a 
műsort. Ismét türelmesen vártam, míg 
tévézés közben megvacsoráztál, de most 
sem szóltál hozzám. 

Lefekvéskor túl fáradtnak látszottál. Jó 
éjt kívántál a családodnak, majd bezuhan-
tál az ágyadba, és pillanatok alatt elaludtál. 
Ez érthető, mert talán fel sem tudod fog-
ni, hogy én mindig ott vagyok melletted, 
és türelmesebb vagyok, mint gondolnád. 

Nagyon szeretlek téged, és minden 
nap várok egy fejbólintásra, egy imára, 
vagy a szíved egy hálatelt részére. 
Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni. 
Még meg akarlak tanítani arra is, hogy 
légy türelmes másokkal. 

Nos, te ismét felkelsz, és én újra várni 
fogok rád szeretetemmel. Remélem, ma 
szánsz nekem egy kevés időt. 
Legyen szép napod! 

Barátod: Isten 
U.i: Remélem, annyi időd még azért van, 
hogy ezt a levelet megoszd valakivel. 

(Forrás: A LÉLEK SZAVA Katolikus lelkiségi lap, 
XVIII. évf. 1. szám, 2004. húsvét, 33. oldal)  

 
 

Humor: 
Egy vállalat vezetője egy nap új alkalmazottat vesz fel. 
- Mi a neve? � kérdezi a jelentkezőtől. 
- János � válaszol a férfi. A főnök arca elborul: 
- Nézze, nem tudom, eddig milyen szedett-vedett helyen dolgozott, de nálunk senkit 
nem szólítanak a keresztnevén. Ez csak fölösleges bizalmaskodáshoz vezetne, ami 
tudvalevőleg a tekintély rombolását eredményezi. Alkalmazottaimat kizárólag a 
vezetéknevükön szólítom: Kovács, Kiss, Tóth csak a vezetéknév, érti, ugye? Magának 
én Nagy igazgató úr vagyok. Akkor kezdjük még egyszer. Mi a teljes neve? 
A jelentkező sóhajt, majd kiböki: 
- Drágám. A nevem Drágám János. 
- Oké, János, akkor beszéljünk az anyagiakról... 



Templomunk programjai (2005. október 9. � október 23.): 
Októberben minden nap rózsafűzért imádkozunk az este 6 órás szentmisék után. 
Október 15. szombat Avilai Szt. Teréz szűz és egyháztanító ünnepe. 
Október 16-án, vasárnap 16.30-tól Deák László orgonaművész ad hangversenyt 

templomunkban Bach, Karg-Elert és Reger műveiből. Belépés díjtalan, önkéntes 
adományaikkal kérjük támogassák a koncert sorozat folytatását. 

Október 17. hétfő Antiochiai Szt. Ignác püspök és vértanú ünnepe. 
Október 18. kedd Szt. Lukács evangélista ünnepe. 
Október 19. szerda Alkantarai Szt. Péter ferences szerzetes ünnepe. 
Plébániánkon fiatal házasoknak indult közösségi alkalom kéthetenként szerda este 

fél 8-tól. A legközelebbi találkozó október 19-én lesz. Nagy szeretettel várunk 
minden olyan házaspárt, akik az elmúlt 4-5 évben kötöttek házasságot. 

A Missziós hét után újra várjuk a hittanórákra a gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt, a korábban meghirdetett, a faliújságon is olvasható időpontok szerint. 

A Missziós hét visszajelzései alapján sok testvérünk keres lelki vezetőt, gyóntatót. 
Ezért bátorítjuk a kedves híveket, hogy akár a meghirdetett gyóntatási időszakon 
kívül is � az irodában vagy a portán időpontot egyeztetve � keressék fel az atyákat 
lelki beszélgetésre. Híveink segítésére az elkövetkező időszakban a csütörtöki és 
szombati Szentségimádásokat a bűnbánat szentségének megéléséért ajánljuk fel. 

Fr. Horváth Achilles plébános atya fogadóórát tart minden kedden délután 16.00-tól 
17.30-ig, ill. az irodában vagy a portán egyeztetett időpontokban. 

Táncosokat toborzunk a farsangi bálra! 
A jövő évi farsangi bál (2006. február 11.) nyitó táncához hívunk és várunk lelkes 
táncolni vágyókat, akik vállalják a kb. 12 alkalmat igénylő betanulást. Jelentkezni 
és a részletekről érdeklődni e-mail lehet: orszagut@ofm.hu 
 Jelentkezési határidő október 23. 

Missziós napok 2005. 
Mindenkinek köszönjük, aki a misszió szervezésében, vagy a misszió ideje alatt 
tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy ez a hét, ilyen szépen került megrendezésre. Külön 
köszönetet mondunk azoknak, akik egy-egy napon a háttér imádságot végezték, akik az 
idejövőket fogadták, akik az agapét előkészítették, a kórusoknak és a Kántor Úrnak, 
akik a liturgiát széppé tették és mindazoknak, akik bármilyen apró segítségben részt 
vettek. Isten áldása kísérje életüket. 

a ferences testvérek 

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 


