„Sokan az útra terítették
ruhájukat, mások meg
lombokat vagdaltak a fákról,
és az útra szórták. Akik előtte
mentek és akik követték, így
kiáltoztak: »Hozsanna!
Áldott, aki az Úr nevében
jön! {Zsolt 118,26} Áldott a mi
atyánknak, Dávidnak
országa, amely íme, eljön!
Hozsanna a magasságban!«”
(Mk 11,8-10)
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Nagyszombati olvasmányok
Nagyszombat éjszakája a megszületés és
az újjászületés éjszakája. Ezen az éjszakán
az Anyaszentegyház hét olvasmányt
olvastat fel velünk. Az olvasmányok után
Szent Pál Rómaiakhoz írt leveléből halljuk a Szentleckét, majd Márk evangélium
föltámadási jelenete zárja az Igerészt.
Miért is van ez a sok olvasmány? Mit
akar ezzel elénk adni az Egyház?
Ezek a szentírási olvasmányok voltak az
első századokban a katekumenek- hittanulók két éves felkészülési olvasmányai,
úgyis mondhatjuk, a tankönyvük ahhoz,
hogy az Úristent befogadhassák szívükbe,
hogy megkeresztelkedhessenek. Ez a legrégebbi hagyomány, amelyet aztán az
Anyaszentegyház egy éjszakára csoportosít, hogy a katekumenek a keresztség
szentsége által az életre juthassanak és
velük együtt e szent éjszakán mi is
megújulhassunk.
Az első olvasmány: a Teremtés
könyvéből maga a teremtés (Ter 1,1–2,2).
Teremtve vagyok! Teremtve lettél, nem
magadtól vagy, van fölötted Valaki. Nem

te csináltad a világot, és nem te csinálod
ma sem. Nem miattad megy a világ, és
nem is más halandó miatt, hanem egyedül
Isten miatt! A hajszolt világban Isten azt
mondja, hogy „állj meg, én teremtettem a
világot, és nem te”. Nem is te hajtod, forgatod, hanem az Úristen! Pihenj meg és
szemléld! Bármerre megy a világ, bármilyen a helyzeted, ha úgy is kell dolgoznod, mint egy rabszolga, tudd meg: Isten
tenyerén vagy, Ő visel Rád gondot!
A második olvasmány: a Teremtés
könyvéből Ábrahám áldozata (Ter 22,1–
18).
Mennyire tudod odaadni, feláldozni
önmagadat Istennek? Aztán mennyire
gyermekedet, unokádat, hogy pap, szerzetes, apáca, vagy házas legyen? Elhiszed-e,
hogy Isten adta, az Övé, mint Te is?
Elhiszed-e, hogy nem a Tiéd? Fontos
végiggondolni, mit kell feláldoznod.
Ábrahámnak a megtett út után mégsem
kell feláldoznia gyermekét. Isten szórakozik velünk? Nem! Azért teszi, hogy a
szívünk egészen az Övé legyen, hogy a

szívünk képlékeny legyen, hogy elismerjük Istent egyedüli Úrnak, hogy
egészen higgyünk és bízzunk Benne.
A harmadik olvasmány: a Kivonulás
könyvéből a kivonulás (Kiv 14,15–15,1).
Nagyon sokszor van az, hogy saját erőnkből akarunk valamit megtenni. Rabszolgafelkelést talán tett is a zsidó nép, de hiába,
Mózes leüti saját erejéből az egyiptomit,
hiába. Itt egészen más van: Isten vezeti ki
népét! Nem a zsidó nép találja ki a kivonulást, ha tetszik, „elszenvedik”, mintegy
akaratuk ellenére vonulnak ki. Amikor
Isten akaratod ellenére tesz, akkor is a
javadat akarja. A nehézségben is ott van
Isten akarata, az is az üdvösség kelyhe!
„Legyen meg a Te akaratod!”
A negyedik olvasmány: Izaiás könyvéből (Iz 54, 5–14).
Isten visszafogadja népét a fogság után.
Ez a visszafogadás Jézusban éri el a
teljességet. Ilyen visszafogadás az Evangéliumban: a szamáriai asszony, Zakeus,
Mária Magdolna.
Jó föltennünk a kérdést, elfogadom-e
Isten ingyenes visszafogadását, bűnbocsánatát. Hányan és hányszor mondják:
„Nem tudok magamnak megbocsátani.”
Jézus Krisztus a kereszten „adóslevelünket fölszegezte”. Hidd el, hogy az az
egyetlen, amivel minden meg lett oldva:
Isten ingyenes szeretete, Jézus Krisztus
kereszthalála. Itt szűnik meg a bűn, a félelem, és marad a bizalom és az örök élet.
Az ötödik olvasmány: Izaiás könyvéből (Iz 55, 1–11).
Isten vizet ad, méghozzá ingyen. „Ti
szomjazók, gyertek a vizekre mind…” Jó
megkérdeznünk, hogy mi van ma ingyen?
Lassan a levegő sem. A megváltás
ingyen van! Isten teljesen ingyenesen
adja magát! Mit kell tennünk? Be kell
fogadni ezt a mérhetetlenül nagy aján-

dékot! Csak akkor tudunk mi is a másiknak jót tenni, ha megérezzük, hogy
semmit sem tettünk azért, hogy Isten már
régtől átöleljen minket.
A hatodik olvasmány: Báruk könyvéből (Bár 3,9–15. 32–4, 4).
A zsidó nép idegen isteneknek szolgál,
idegen népi hiedelmekben él, áltudományhoz, álvalláshoz szegődik. Még azt
is mondják, ez az, ami egyedül segít! Ma
is így van ez velünk, a New Age különböző vállfajainál, a spiritizmusban, és
minden olyanban, ami nem Istenhez visz.
Báruk könyve azt mondja: Isten tud
mindent, nem a világ, nem a tudomány!
Mi boldogok lehetünk, mert Isten mindent
megmutat, a tudtunkra ad! Elhisszük-e
ezt? Bízunk-e Benne? Gyönyörű ennek a
résznek a vége: „Ő a mi Istenünk…”
A hetedik olvasmány: Ezekiel könyvéből (Ez 36,16–17a. 18–28).
A zsidó nép megszégyenítette Isten nevét.
Isten új népe, az Egyház vajon nem? Én
nem? Mikor nem vallom meg a hitemet,
mikor bűnökben élek… Hányszor tettük,
tesszük ezt a világban?
Isten új szívet és új lelket ad, amelyik
állandóan meg akar minket újítani: a
keresztség és a szentségek által akar új
életet adni! Ha így együtt nézzük ezeket
az olvasmányokat, azt láthatjuk, hogy
mindegyikben a hit és a bizalom jön
elő. Ezt kell elfogadnom: Isten teremt,
Isten ad áldozatot, Isten szabadít meg,
Istené vagyok! A változásnak, amit meg
kell tennem, a lelkemben kell megtörténnie: nem én csinálom (múlt, jelen,
jövő). Feladataim, megoldásaim Istennél vannak. Ha erre rácsodálkozom,
akkor megkeresztelkedhetek! Nézzek
be ezen az ajtón, ami kinyílt!
fr. Horváth Achilles plébános

Templomunk programjai /folytatás/ (2006. április 9.– 2006. április 23.):
Április 18-án, kedden a Ferences Esték sorozat keretében P. Fekete András OFM
előadására kerül sor Szent Ferenc Húsvétjáról. A program 18 órakor kezdődik a
Tamás Alajos Közösségi Házban.
Április 19-én, szerdán este ½ 8-kor a Mátyás templomban jótékonysági hangverseny
lesz a Budapesti Szent Ferenc Kórház javára. Részletek a faliújságon olvashatók.
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.
Templomunk előterében található a Karitász faliújság, melyen ezentúl külön területet
szentelünk a testvérek apróhirdetéseinek. Akinek tehát felajánlása van, vagy
szüksége van valamire, kérjük használja ki ezt a lehetőséget a kezdeményezésre!
Plébániánkon nyugdíjas imaközösség működik. Szeretettel várják találkozóikra minden
szerdán 10-12 óráig a nyugdíjasokat közös imára, beszélgetésre.

Éjszakai keresztút
Nagypénteken 23 órakor a 11-es busz felső végállomásáról indulunk az éjszakai
keresztútra, a Budai-hegyekbe (Gugger hegy – Kecske hegy – Vihar hegy – Csúcs
hegy – Kálvária-hegy). A túrát csöndben végezzük, a félóránkénti megállások
alkalmával meghallgatott gondolatokon elmélkedve. A végén a Kálvária-hegyen
keresztutat járunk, mely kb. reggel 6-kor ér véget Pesthidegkúton. Hoznivalók:
csöndes lelkület, gyertya (viaszfogóval), meleg ruha (esetleg eső ellen is), meleg ital,
szerény ennivaló (a hajnali étkezésre).

Igeliturgia rend
Április 9. Virágvasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-15,47
Április 16. Húsvétvasárnap: ApCsel 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
Április 23. Húsvét 2. vasárnapja: ApCsel 2,42-47; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31

Eljő Isten országa a földre! /részlet/
Mit tehetett a szabad akaratot tiszteletben tartó Isten nagycsütörtökön? Vállalta a
kínhalált, a Golgotát. Szenvedésével, halálával odakiáltja a világnak: Nincs más út, csak a
szeretet útja! Minden más út a pusztulásba vezet. A kereszthalál, a megtestesült szeretetnek
„őrült” isteni próbálkozása, hogy az emberiséget meggyőzze, hogy mindaz, amit Isten
mond, igaz. Nem „babra megy a játék” – harsogja a kereszt – a „bűn zsoldja” valóban a
halál és a pusztulás, és a földi szenvedésnél is szörnyűbb a kárhozat, a pokol, melytől Isten
meg akar menteni mindannyiunkat.
Olvasd a Szentírást, döbbenj rá, hogy Istent nem lehet megsérteni! Húsvét hajnalán,
átdöfött szíve újból ver, szeret! Mária Magdolnának azt mondja: „Menj és szólj az
apostoloknak, találkozzunk Galileában, folytatjuk a szeretet művét!” Hangjában nincs
semmi sértődés, duzzogás. Nincs büntetés, számonkérés, megy tovább a szeretet útján,
folytatja azt a munkát, amit a mennyei Atya rábizott.
Böjte Csaba

Templomunk programjai (2006. április 9.– 2006. április 23.):
Elmúlt vasárnap templomunkban összesen 620.980,- forintot gyűjtöttünk össze a
Szentföld javára. Köszönjük szépen a testvérek adományait!
Április 9-én Virágvasárnap
10h szentmise, majd a quadrumban Virágvasárnapi körmenet és barkaszentelés
gyerekekkel.
11h a szentmisén a Kapisztrán Kórus passiót énekel.
18h és 19.30 a szentmiséken a Vox Clara Kórus passiót énekel.
Április 12-én Nagyszerda
19.30 szentmise, majd a Passió c. film vetítése a templomban.
Április 13-án Nagycsütörtök
7.30 zsolozsma.
18h szentmise, oltárfosztás, Jeremiás próféta siralmai, Jézus búcsúbeszéde majd
virrasztás 22h-ig.
Április 14-én Nagypéntek
7.30 zsolozsma.
15h keresztút.
18h a Szent Kereszt felmagasztalásának liturgiája, Jeremiás próféta siralmai
majd virrasztás 22h-ig.
23h Éjszakai keresztút a budai hegyekben. Indulás a 11-es busz végállomásától.
Április 15-én Nagyszombat
7.30 zsolozsma és Jeremiás próféta siralmai.
egész nap nyitva a templom, a Szentsír őrzésére az újságos asztalon található
papíron lehet feliratkozni.
Húsvét vigíliája Nagyszombat este:
20h tűzszentelés a Mechwart téren, utána körmenet.
kb. 20.45 Húsvét vigíliája – szentmise, végül agapé a quadrumban.
Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat szertartásai alatt a kisgyerekes szülők a
hittanterembe vihetik gyermekeiket, és ott kivetítő segítségével kapcsolódhatnak
be a liturgiába. A hittanterembe a feljutás a portán és a sekrestyén keresztül történik.
A testvérek segítségét és megértését kérjük a szép és örömteli Ünnep érdekében.
Kívánunk minden testvérnek békés, örömteli húsvéti ünnepeket!
Április16-án Húsvétvasárnap
ünnepi miserend: ½ 7, 8, 9, 10, du. ½ 1, 6, ½ 8.
11h feltámadási körmenet. (a 11-es szentmise elmarad!!!)
Április17-én, Húsvéthétfőn hétköznapi miserend szerint, tehát ½ 7, 8, du. 6, és ½ 8
órakor lesz szentmise. /Hirdetések folytatása a belső oldalon!/
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

