
 
 
 
 
 
 

�Szólj, Uram, 
mert hallja a te szolgád!� 

 
(1Sám 3,10) 

VII. évfolyam 4. szám Évközi 2. vasárnap 2006. január 15. 

Isten szeretetére a válasz: az imádás 
Néhány évvel ezelőtt Erdélyben feren-

ces testvérekkel lelkigyakorlaton vettünk 
részt. Egy 80 év körüli, szentéletű testvér 
tartotta, nem is a szavaival, hanem legin-
kább az életével. Amikor Isten imádásáról 
beszélt � tulajdonképpen a saját imájáról 
�, akkor ahhoz a következő gondolatokat 
fűzte: �Ha körbenézünk a világban, azt 
láthatjuk, hogy az egész teremtett világ 
tudatlanul, pusztán a maga létével dicséri 
az Istent (lásd Dán 3, 57). Az a legszebb, 
amikor az öntudatra ébredt ember leborul 
Istent imádni és dicsérni minden tudásá-
val, minden akaratával, egész valójával.� 

Sokszor feltettük talán a kérdést, mi is 
az ima, az imádság, az imádás. Talán a 
leginkább megszokott válasz ez: Istennel 
való beszélgetés. Ugyanakkor, ha meg-
nézzük, mi is történik valójában, arra ju-
tunk, hogy én beszélek, beszélek és beszé-
lek Istenhez, Isten pedig nem beszél. Köz-
ben azzal nyugtatom magam, hogy nem 
vagyok egyedül ezzel a tapasztalattal. 
Leülök elé, mondom az imám, de ez be-
széd és nem beszélgetés. Hogy is van ez? 

a. A zsidókhoz írt levél 1,1-2-ben 
ezt olvashatjuk: �Sok ízben és sokféle 
módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a 
próféták által, ezekben a végső napokban 
Fia által szólt hozzánk.� Vagyis Isten a 
Szentírás által már szólt, odaadta minde-
nét, minden szavát, mindazt, amit csak 
közölni akar velem, velünk. Ha egyszer is 
beleolvastam a Szentírásba, tudhatom, 
hogy mikor letérdelek elé, akkor erre a 
szóra válaszolok. 

b. A másik, hogy csak én beszélek, 
beszélek és beszélek. Nagyon sokszor így 
van ez. Mintha mi is ettől remélnénk, 
hogy meghallgat minket. Pedig Isten előtt 
jó sokszor csendben is lenni. Egy-két szó-
ban elmondani, hogy mi van bennem, ki-
önteni a szívem, vagy éppen hálát adni 
Neki. És aztán hagyni, hogy a csendben � 
ha nem is végig csendben, mert az ember 
könnyen elkalandozik, elalszik, de � újra 
és újra valamennyi csendben végre Ő is 
szólhasson hozzám, ma is adhassa szavát, 
vigaszát szívem bensejében. A 33. 
zsoltárban található idézet szerint: 

 



�Tekintsetek rá, és eláraszt a fény 
benneteket.� Mindössze ennyi kell 
sokszor, és nem több. 
Mit jó tudnunk az imáról?  

a. Nem produktum: Isten imádása 
nem más, mint előtte lenni teljes valónk-
kal. Odaadottan eléje lépni, és minél több 
időt szakítani rá. 

b. Jó tudnunk, hogy nem vagyunk 
egyformák: kinek-kinek megvan a már 
kialakult imamódja, amely aztán időről-
időre változik is. Tehát azt az aranysza-
bályt jó követni, amelyet Alkantarai Szent 
Péter ferences szerzetes mondott: �Ne úgy 
imádkozz, ahogy nem tudsz, hanem úgy 
imádkozz, ahogy tudsz!� És hozzátehet-
jük: ahogy Te tudsz! 

c. Szintén ő ír arról, hogy az imát jó 
elsősorban mennyiségileg mérni, a minő-
ségért nem mindig vagyunk felelősek. 
Persze mindent meg kell tennünk azért, 
hogy valóban jelen lehessünk az imá-
ban. Ugyanakkor nem tudhatjuk, hogy 
mikor melyik ima volt �jobb�: a küszkö-
dősebb, vagy éppen az, amelyik 
�könnyen� ment. Valahogy úgy van ez, 
mint a prédikációnál: egyszer egy hívő 
jött hozzám, és idézett egy mondatot a 
számomra igencsak gyengének sikeredett 
prédikációmból. Akárhogy is törtem a fe-
jem, hogy mikor is mondtam ezt, nem 
tudtam rájönni, és arra sem, hogy mi is 
tetszett neki a beszédemben, de őt az a 
mondat emelte ki és segítette át a nehéz-
ségén. Így van ez az imáinkkal is. Mérni 
mindenki tudja, hogy öt vagy húsz percet 
volt Isten előtt. Ez a hűség hozza meg 
gyümölcsét, adja meg, hogy kinek-kinek 
az Istennel való kapcsolata mélyüljön. 

Alkantarai Szent Péter szerint az ima 
mennyisége így alakulhat: �Napi két óra 
imádság nem sok� � mondja ezt a szerze-
teseknek. És aztán lejjebb és lejjebb men-
ve az imaidőben, eljut azokhoz az embe-

rekhez, akik az akkori világ forgatagában 
éltek, és így folytatja: �Annak, aki napon-
ta munkahelyen dolgozik, családjáért él, 
legalább 15 perc ima kell!�. Ma ezt nyu-
godtan bővíthetjük 20�30 percre, hiszen a 
világ forgataga, a reklámok, a média és az 
egyéb agyat megterhelő képek, feliratok, 
mind-mind nehezítik, hogy a keresztény 
ember igazán lecsendesedhessen, és Isten-
nel felüdülhessen. Igen, jó az imára több 
időt szánnunk! 

Egy keresztény házaspár így vall az 
ima fontosságáról: �Hat éve voltunk már 
házasok, három gyermekünk volt, amikor 
azt vettük észre, hogy kapcsolatunk egyre 
ridegebb. Egyre többet veszekedtünk, 
egyre inkább azt vettük észre, hogy méte-
res falak nőnek közöttünk, és egyre több-
ször felmerült a kérdés: nem lenne-e jobb 
elválnunk? Ugyanakkor a külső szemlélő 
ebből mit sem látott, mások elől még jól 
titkoltuk nehézségeinket. Így történhetett, 
hogy a hetvenes évek vége felé egy kiskö-
zösségbe is meghívtak minket, amely az 
akkori politikai rendszer miatt lakáson 
folyt rendszeresen hétről hétre. Azért hív-
tak meg minket, mert úgy látták, �ti olyan 
szépen éltek, és jó keresztények vagytok�. 
Az egyik találkozóra éppen veszekedés u-
tán, illetve alatt indultunk el. Azért, hogy 
minél távolabb legyünk egymástól a kör-
ben, amiben ültünk, szinte pont szembe 
kerültünk egymással, az volt a célunk, 
hogy csak egymás mellé ne! Aki vezette a 
beszélgetést, arról beszélt, hogy milyen 
fontos az Isten és a felebaráti szeretet 
közös kapcsolata, hogy egyik sincs meg a 
másik nélkül. Aztán a máig is számunkra 
igen emlékezetes mondatot mondta: �Ha 
baj van a felebarátoddal, nézd meg, 
milyen a kapcsolatod az Úristennel!� 
Abban a pillanatban mindketten egymásra 
néztünk, és majd elsírtuk magunkat, mert 
rögtön megértettük, hogy mi is a problé-



máink igazi gyökere. Hazaérve átgondol-
tuk heteinket, napjainkat, és rádöbben-
tünk, hogy mennyire felszínes az imádsá-
gunk. Ezen azóta rengeteget változtattunk. 

Ma, harmincöt éves házasként és öt gyer-
mek boldog szüleiként mindenkinek 
ajánlhatjuk ezt a receptet.� 

Achilles atya (folytatjuk) 
 

Imaév meghirdetése a nemzet lelki megújulásáért 
A Magyar Katolikus Püspöki Kar ez 

év január elsejétől meghirdette az engesz-
telő imaévet nemzetünk lelki megújulásá-
ért. A fenti imádságról írt néhány gondo-
lat és folytatásai ennek a körlevélnek a 
fényében íródnak. 

Hogy ne csak elméleti legyen mindaz, 
amit a Püspöki Kar ír és kér, plébánián-
kon az elkövetkező évben a következő 
imádságokra várjuk híveinket: 
• minden hétköznap este a hat órás 

szentmise és a fél nyolcas szentmise 
között csendes Szentségimádás, 

• csütörtök, szombat és vasárnap es-
ténként a fél nyolcas szentmise után 
Szentségimádás, 

• vasárnap a 11 órás szentmise után 
Szentségimádás, 

• minden hó első vasárnapján délután 
5-6 óra között Szentségimádás, 

• minden hó harmadik péntekjén a 
reggel 8-as szentmisétől az esti 6-os 
szentmiséig egésznapos Szentségimádás 

• hétköznaponként a hat órás szentmise 
előtt, kb. 17.50-től férfiak imádkoznak 
egy tized Rózsafüzért. 

Mindezt a Püspöki Kar kérésére hazánk, a 
magyar Egyház és családjaink lelki meg-
újulásáért ajánljuk fel. A havonta más és 
más új imaalkalmakat természetesen előre 
fogjuk közölni a testvérekkel. 

Mindenkit minél többször várunk 
ezekre a közös imádságokra, illetve arra, 
hogy a fenti szándékokért imádkozzon! 
 
(A körlevélhez tartozó imát terjedelmi okokból mégsem 
tudjuk közölni, de a faliújságon és a web-oldalunkon 
olvasható.) 

 
 

Farsangi bál – 2006 
 

Szeretettel hívunk mindenkit (1 - 101 éves korig!) a plébánia 
hagyományos farsangi báljára, melyet a Móricz Zsigmond Gimnáziumban  

2006. február 11-én 18.30-tól tartunk. 
 

Belépők    január 17-től kaphatók a plébánia irodán ill. január 22-től vasárnaponként 
a szentmisék után a plébánia három templománál, valamint (ha lesz még) a helyszínen (Bp. 
II. ker. Törökvész út 48-54) Felnőttel érkező 12 éven aluliak számára nem kell belépő. 
 

Kérjük, minél többen JELENTKEZZetek segítőnek!!! 
�nem csak azért, mert két óra munkáért (berendezés, díszítés, porta, büfé) � ami nem 
feltétlenül a bál idejére esik � ingyen jegyet adunk, hanem mert csak így tudjuk biztosítani, 
hogy mindenki jól érezhesse magát. E-mail: orszagut@ofm.hu, telefon: 06-30-429-9871 



Templomunk programjai (2006. január 15. � 2006. január 29.): 
Január 15., vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja. 
• Délelőtt 11 órakor a margitszigeti szabadtéri oltárnál Árpád-házi Szent Margit 

tiszteletére bemutatott ünnepi szentmisével nyitja meg Erdő Péter bíboros, 
prímás az Esztergom-Budapesti Egyházmegyében az imaévet. 

• 9-14 óráig Tiffany üvegtárgyak vására lesz a plébánia folyosóján. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt, aki ilyen módon támogatna egy családot. 

Január 15-22 között tart a keresztények egységéért rendezett ökumenikus imahét. A 
megnyitó istentisztelet 15-én, vasárnap 19 órától a Szent István Bazilikában lesz. 

Január 17-én, kedden 18 órától a Ferences Esték keretében Tőzsér Endre: A ferences 
Kalazanci Szent József (A piaristák ferences lelkülete) címmel tart előadást a 
Tamás Alajos Közösségi Házban. 

Január 18., szerda Árpád-házi Szt. Margit szűz ünnepe. Este ½ 6-kor templomunkban 
közös imát tartunk az ökumenikus imahét keretében, Bence Imre evangélikus 
lelkész vezetésével. 

Január 20-án, (harmadik) pénteken egésznapos Szentségimádás lesz templomunkban a 
reggel 8 órás szentmisétől az este 6-os szentmiséig (ld. cikk a 3. oldalon). Kérjük a 
híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templom előterében kifüggesztett 
papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

Január 22., vasárnap 17 órakor az ökumenikus imahét záró alkalmaként ifjúsági 
istentisztelet lesz a Magyar Szentek Templomában. 

Január 25., szerda Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe. 
 

 

Életünk egyik legfontosabb döntése A HÁZASSÁG 
Plébániánkon ismét elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek 
számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral együtt 
tartják a jegyesoktatást február 15-étől kezdődően. Erről a hirdetőtáblán részletes 
tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, akik 
2006-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy február 
10-ig jelentkezzenek az irodában. 

 

 

Igeliturgia rend 
Január 15. Évközi 2. vasárnap: 1Sám 3,3b-10; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42 
Január 22. Évközi 3. vasárnap: Jón 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 
Január 29. Évközi 4. vasárnap: MTörv 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk1,21-28 

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 16-18. 

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


