
 

�Az Úr, atyáik Istene elküldte 
ugyan hozzájuk követeit, s a 
reggeli felkeléstől állandóan 

figyelmeztette őket, mert 
kímélni akarta népét s a maga 
lakóhelyét. De ők kigúnyolták 
Isten követeit, fel sem vették 

szavait, s kinevették prófétáit. 
Úgyhogy az Úr haragja végül 
is felgerjedt népe ellen és nem 

volt többé számukra 
mentség.� 

(2Krón 36,15-16) 

VII. évfolyam 8. szám Nagyböjt 2. vasárnapja 2006. március 12. 

Nagycsütörtök és Nagypéntek liturgiája 
A keresztény közösség, az Egyház 

kezdettől fogva megünnepli Jézus Krisz-
tus halálát és feltámadását. A húsvéti 
szent háromnap (Nagycsütörtök, Nagy-
péntek és Húsvét vigíliája) fölragyogtatja 
hitünk alapigazságait, valamint életünk 
egyetlen reményét: �Ha Jézus, mint ahogy 
hisszük, meghalt és föltámadt, akkor Isten 
azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele 
együtt föltámasztja� (1Tessz 3,14). Ebből 
kiderül, hogy van értelme az életünkben a 
Kereszt keresztény vállalásának, a Jézus-
ért való üldöztetésnek, szenvedésnek. 

A Nagycsütörtök esti szentmise az 
Eucharisztia (Oltáriszentség) alapítását 
tárja elénk. Jézus az Utolsó Vacsorán 
teremtő szavával adja oda önmagát 
minden embernek, amikor a kenyérben és 
a borban kiszolgáltatja Testét és Vérét, 
majd ugyanezt teszi meg az Olajfák hegyi 
éjszakától a nagypénteki kereszthaláláig. 

Az Utolsó Vacsora az első szentmise, az 
első szentáldozás, az első papszentelés 
emléknapja, a testvéri szeretet és az egy-
ség parancsának estéje. Jézus szeretetének 

kiáradását tapasztaljuk meg. Ma templo-
munk az Utolsó Vacsora terme, a 
szentmisét bemutató pap Jézust képviseli, 
a hívek az apostolokat. A szentmise elején 
a jelképek ennek a vacsorának örömét 
idézik. Ezért van a pap fehér miseruhában, 
ezért szól a mise elején az orgona, ezért 
van virág az oltáron, ezért szólalnak meg a 
Dicsőségre a harangok, a csengők és az 
orgona. De megjelennek a szomorúság, a 
fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy 
Jézust azon az estén árulják el, amelyen 
szeretetének legnagyobb jeleit adja. Ezért 
a szentmise végén a pap megfosztja az 
oltárt díszeitől. A díszeitől megfosztott 
oltár Jézust jelképezi, akit ma éjjel 
elfognak és megfosztanak ruháitól. A 
szentmise után virrasztás következik, 
hiszen Jézus apostolaival a vacsora után 
az Olajfák hegyére ment. Itt imádság 
közben szenvedett és gyötrődött, és kérte 
apostolait, hogy imádkozzanak vele. 

Nagypénteken Jézus keresztáldozata, 
a szentmise forrása jelenik meg. Ezért 
ennek a liturgiának a csúcsa a Kereszt 

 



előtti hódolat, ahol le- és ráborulva a Ke-
resztre mindent átadhatunk Krisztusnak. 

A taizéi szerzetes közösségben péntek 
esténként középre viszik és lefektetik a Ke-
resztet, hogy arra ráborulva imádkozhassa-
nak. �Megtapasztaljuk hogy a keresztnél 
saját terhünk, gyöngeségünk elvétetik� � 
mondja Roger Schutz. Nagypénteken 
vigyük Jézus elé gondjainkat, bűneinket. A 
Kereszt előtti sorban álláskor és a Kereszt 
megérintésekor imádkozzunk embertársa-
inkért is, akik mellettünk élnek, de még nem 
érezték meg Isten szerető jóságát. 

Nagypéntek az év legcsendesebb, legmeg-
rendültebb liturgiája. A Jézust jelképező 
oltár díszek nélkül, csupaszon áll. Emlékez-
tet a Golgota csupasz sziklatömbjére, me-
lyen a Megváltás áldozata végbement. A 
liturgia elején a pap piros ruhában némán 
vonul be a ministránsokkal, majd leborulnak 
az oltár előtt. Velük együtt mi is letérdelünk, 
s csendben imádkozunk. Leborulásunk egy-
szerre imádás, hódolat és gyász. Isten 
csendjére az ember csendje felel. 

Az olvasmány Izajás megdöbbentő jö-
vendölése a Messiásról (Iz 52,13�53,13), 

utána a 30. zsoltárt imádkozzuk. A szentlec-
kében a kereszten függő Jézusról, a Főpap-
ról olvasunk (Zsid 4,14�16; 5,7�9). Jézus 
szenvedéstörténetét János evangéliumából 
hallhatjuk, így szemléljük és éljük át a 
tegnapi és a mai napon történteket. Az egye-
temes könyörgések most a szokásosnál 
hosszabb imádságok, és valóban átfogó, 
egyetemes jellegűek. Így tárjuk közös kéré-
seinket az értettünk meghalt Megváltó elé. 

Nagypénteken az Egyház nem mutat be 
szentmisét, nincs átváltoztatás. Az Úrfelmu-
tatás helyén a Kereszt felmutatása van. 
Térdhajtással, a Kereszt megérintésével 
hódolunk a Golgota keresztjén függő 
Megváltó előtt. 

A szentáldozáskor a Szűzanya és Szent 
János lelkületével közeledjünk Krisztushoz. 
Emlékezzünk rá, hogy valahányszor e 
kenyeret esszük, az Úr halálát hirdetjük. 
Krisztus a bűneinkért halt meg, nekünk is 
meg kell halnunk a bűnnek, hogy 
Krisztussal feltámadva új életet éljünk. 

A kivonulás, akárcsak bevonulásunk, 
egészen csendben történik. 

fr. Horváth Achilles plébános 

Levél a Családomnak! 
Egy új világ kapujában állsz, előtted szűz 

földek, birodalmak vannak: Tégy félre 
mindent, add el a lim-lomot, árát oszd szét a 
szegényeknek, indulj el, szeress! Minden a 
tiéd lehet, hódítsd meg, lakd be �Isten 
Országát!� - mondja kétezer éve a mi Urunk 
Jézus Krisztus. Mondja! És milyen kevesen 
indultak el? De ki útra kelt, és célba ért, azt 
boldognak mondják az emberek. 

Higgy!!! Ki látott már hódítani hitetlen 
sereget? 

Indulj el! Isten Országa előtted van! 
Az Út maga a Mester, légy vidám, játssz a 
napfényben. Jézus mikor közénk jött nem 
bölcs beszéddel, eget rengető csodákkal 
kezdte, hanem szelíd mosollyal, gyermeki 
kacagó játékkal, harminc éves csendes 
munkával, kitartó növekedéssel a jóban az 
emberek örömére és az Atya dicsőségére. Te 
is indulj csendesen! Adj oda mindent! Az 

önzetlen munkát keresd, a szolgáló szeretet 
legyen az útitársad. Az emberek napi 
gondját oldva, társa leszel a világot tovább 
teremtő Istennek. Mindegy, hogy hol 
kezded, csak szeress nagylelkűen. A szívek 
és vesék vizsgálója látja tetteid� 

�Ahogy haladsz, a fény mindent bera-
gyog, minden olyan egyszerűvé válik, és te 
csendben meglátod az összefüggéseket, 
Istened gondviselő jóságát. Ha figyelsz, 
felfedezed, hogy a Gonosznak nincs se keze, 
se lába, de aljas, vacak, ócska csillogó 
dolgokkal szeretné megvenni kezed, lábad, 
hogy általad ártson. Nyelvedet akarja, hogy 
rút bűnökkel téged és környezetedet be-
mocskolja, szétszakítsa családodat. Ne fog-
lalkozz vele, nincs hatalma feletted, te menj 
tovább. A benned lévő Lélek vezet. Bízzál 
benne! Ha elestél volna, kezdd újra, ha kell 
ezerszer, Isten megbocsát az elesettnek. 



A legszebb álmaid, őszinte, tiszta vágyaid 
által Isten szól hozzád, vezet. A Szentírásban 
veled beszél: Anyád méhében kiválasztott! 
Örök szeretettel szeret! Ha nem szeretne 
meg sem teremtett volna. Nevedet tenyerébe 
írta! A hegyek megmozdulhatnak, a halmok 
táncra perdülhetnek, de az én szeretetem 
nem hagy el soha. Mondja neked az Úr! 

Persze néha úgy érzed, hogy rád szakad az 
ég, de te bízzál, erődön felül nem próbálnak 
meg. Ha kicsit félsz is, ne torpanj meg, menj 
tovább, a Végtelen vár reád. Az örökkévaló-
ság elkezdődött, minden nappal beljebb 
mehetsz a csodába. Ha figyelsz, mind inten-
zívebben értheted meg Istened bölcsességét, 
hatalmas erejét, irántad való végtelen 
jóságát. A végtelent csak végtelen idő alatt 
barangolhatod be, de te halhatatlan vagy. Ne 
félj! Te csak menj alázattal! A csodák lassan 
térdre kényszerítenek, Istenhez fordítanak. 

Az utadon semmi nem magától érthető, 
mert minden ajándék: A lehulló eső szülő-
anyát talál a sáros földben, mely forrásában 
oly tiszta, hogy belőle benned élet fakad, 
oltja szomjadat, hordozza bomló, kacagó 
jókedvedet. Ugyanaz az a víz, mely neked 
életet ad, az ibolya kibomló kék szirmaiba 
csodás illatként árad szét a tavaszi zson-
gásban. És ugyanaz a víz a tőkén keresztül 
utat talál, és otthonra lel a szőlőfürtben, 
melyet gondos kezek kipréselnek, s az édes 
must a hordó remeteségében erőt gyűjt, 
majd dallá változik szívedben. A fejedben 
egy kis mirigy parányi váladékával szabá-
lyozza a szomjadat, oly csendes alázattal, 
hogy csak ha beteg lesz, veszed észre hogy 

van. Csoda?! De ki tudná felsorolni, a csodá-
kat, évmilliárdok fejlődésének gyümölcseit. 

Atyám mind máig munkálkodik, én is 
munkálkodom, mondja a Mester. A nap-
rendszerünk talán ötmilliárd évvel ezelőtt 
született! Mennyi isteni munka vezeti lép-
tedet a semmiből a mába? Az Egyház nem a 
majmoktól, az élő állatoktól, hanem az 
élettelen porból származtat tégedet. Porból 
lettél és porrá válsz, mondják fejednél a 
temetésedkor. Hiszem, hogy majd egykor az 
emberiség bölcsei megrajzolják e semmiből 
induló hatalmas diadalmenetet, mely az 
élettelen anyagon keresztül az öntudatra 
ébredő emberhez vezetett. 

Mekkora öröm lehetett a teremtő Atyá-
nak, mikor gyermeke két lábra állva elindult, 
és kimondta első szavait. Minden lépés 
megtételére évezredeket vár az Isten. Térdre 
borulok e végtelen türelem előtt. Te is 
haladsz, fejlődsz szépen, bomlasz akár a 
hajnal, a világ, vagy az emberiség... 

�Hidd el, bomlik, növekszik szépül a vi-
lág, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. 
A holnap szebb lesz mint a ma! Mert Isten 
építi megállíthatatlanul benned, ha akarod, 
általad a világot. Hegyeket mozgató csodate-
vő erő van szívedben, önmagadat tudatosan 
elvesztve fakadnak fel forrásaid, válsz 
magad is életadó forrássá. Az önzés, magad 
keresése önmagadba zár, lefolyás nélküli 
tócsa, mocsár leszel, elkerül mindenki, és ez 
a halál. 

Indulj el, csak szeress önzetlenül, s a 
szeretet mindenre megtanít. 

Csaba testvér, 2006. 03. 07. 
 
 

Igeliturgia rend 
Március 12. Nagyböjt 2. vasárnapja: Ter 22,1-2.9a.10-18; Róm 8,31b-34; Mk 9,1-9 
Március 19. Nagyböjt 3. vasárnapja: Kiv 20,1-17; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 
Március 26. Nagyböjt 4. vasárnapja: 2Krón 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21  
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Jelentkezem a plébániai kirándulásra (Julianna major, 
2006. április 1.) 
 

név:�..��������.���������   telefonszám:���.���� 
 

családtagokkal összesen ��� fő   (a családtagoknak nem kell külön jelentkezni!) 



Templomunk programjai (2006. március 12.� 2006. március 26.): 
Március 17-18-19-én, pénteken, szombaton és vasárnap a 18 órai szentmisék keretében 

Dr. Gorove László diakónus tart nekünk nagyböjti lelkigyakorlatot. Ez egyben 
felkészülés is lesz a betegek szentségének vasárnapi felvételére. Számítunk híveink 
részvételére! A betegek szentségének felvételéhez a következőknek kell megfelelni: 
- 60 év feletti életkor, ill. súlyos betegség; 
- szentgyónás; 
- kitöltött adatlap (kérhető a portán és a sekrestyében), melyet a szentség 

felvételekor hozzanak magukkal. 
Március 17-én, pénteken ismét egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as 

mise végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Nagyböjt minden péntekén 17.15-től Keresztutat járunk templomunkban. 
Március 20., hétfő Szent József, a boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepe. 
Március 21-én, kedden 18 órakor a Ferences Esték keretében Velebny B. M. Lucetta 

nővér: Assisi Szent Ferenc és Leányai címmel tart előadást a Tamás Alajos 
Közösségi Házban. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők. 

Március 25., szombat Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe. 
Húsvétkor felnőtt keresztelés lesz templomunkban. A nagyböjt során több szertartáson 

is tanúi lehetnek a testvérek a fiatalok beavató szentségekre való felkészítésének. 
A szertartások nagyböjt 2. vasárnapján az este fél 8-as, nagyböjt 5. vasárnapján a 
de. 11 órai szentmisén történnek. Köszönjük meg a jó Istennek kegyelmét, és 
imádkozzunk a szentségek felvételére váró fiatalokért, hogy egész életükben 
Jézushoz hasonlóvá tudjanak válni! 

Nagyon várjuk a testvéreket a kiengesztelődés szentségéhez, a szentgyónáshoz, 
különösen a nagyböjti időben. A gyónási lehetőségek a hirdetőtáblákon és a 
gyóntatófolyosónál megtalálhatók. Ezen időpontokon kívül is, személyes 
egyeztetés alapján, szívesen vállalunk gyóntatást, lelkivezetést. 

Április 1-jén, szombaton plébániai kirándulásra megyünk Nagykovácsiba, a Julianna 
majorba. Hűvösvölgyben, az 56-os busz végállomásán találkozunk reggel 9 órakor. 
A program: játék, ebéd (pörkölt kenyérrel, kb.13 órakor), végül szentmise. A 
visszaérkezést 18 órára tervezzük. Megfelelő öltözetről, és szükség szerint 
reggeliről mindenki magának gondoskodik. Aki részt szeretne venni, kérjük 
jelentkezzen a portán található papíron, vagy a belső oldalon található szelvényen! 
A jelentkezést a porta melletti postaládába dobják be. A 100 Ft/fő részvételi díjat a 
helyszínen kell befizetni. Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

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 


