„Azután azt mondta
Tamásnak: »Tedd ide ujjadat
és nézd a kezeimet, nyújtsd ki
kezedet és tedd az oldalamba,
és ne légy hitetlen, hanem
hívő!« Tamás azt felelte: »Én
Uram és én Istenem!« Jézus
erre azt mondta neki: »Mivel
láttál engem, hittél. Boldogok,
akik nem láttak, és mégis
hittek.«”
(Jn 20,27-29)
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„Vigíliák vigíliája”
A „vigíliák vigíliáján” XVI. Benedek
pápa a feltámadás és a keresztség – mint
újjászületés – közötti kapcsolatról, valamint az örök életbe vezető isteni szeretet
kötelékéről beszélt szentbeszédében.
„A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt, nincs itt!”
(Mk 16,6) – idézett a pápa Márk evangéliumából. „Így szólt Isten fénybe öltözött
hírvivője az asszonyokhoz, akik Jézus
testét keresték a sírban. De ugyanezt
mondja az evangélista ma éjszaka nekünk
is: Jézus nem egy múltbeli személy. Jézus
él, és mint élő jön elénk: arra hív, hogy
kövessük Őt, az élőt és így találjunk rá mi
is életünk útjára.” Húsvétkor azért örvendünk, mert Krisztus nem maradt a sírban,
az élők világához tartozik. Örvendünk,
mert – ahogyan azt a húsvéti gyertya
szertartása jelzi – Ő az Alfa és az Omega,
tehát nemcsak tegnap, hanem ma és
örökké létezik.
De mit jelent számunkra a föltámadás?
Mit jelent a világnak és a történelemnek,
és mit jelent személyesen nekem? – tette

föl a kérdést a Szentatya. „Nem csupán
egy test újraéledéséről van szó, hanem
sokkal többről. Krisztus feltámadása – az
evolúciótörténet szavaival élve – a legnagyobb „mutáció”, a legdöntőbb ugrás egy
teljesen új dimenzió felé, amely az élet
hosszú történetében és fejlődése során
végbement. Nem egy múltbeli csodáról
van szó, amely közömbös is lehet számunkra. Nyilvánvaló, hogy ez a hatalmas
minőségi ugrás egy új jövő, egy új világ
felé, amely Krisztusból indul, folytonosan
áthatja már a mi világunkat is, átalakítja,
és magához vonzza azt. De hogyan
vehetünk ebben személyesen részt?
A választ a hitben és a keresztségben
kapjuk meg. Ezért tehát a húsvéti virrasztás része a keresztség szentsége, amely
nem egy múltbeli esemény, nem is egy
egyházi szocializáló rítus, egy kissé
divatjamúlt és bonyolult szokás, amivel az
embereket az Egyház magába fogadja.
Több mint a lélek megtisztítása és
megszépítése. A keresztség szentsége
valójában halál és feltámadás, újjászületés

és átalakulás egy új életre” – hangsúlyozta
a pápa.
Hogyan érthetjük meg ezt a változást?
Szent Pál így vall erről a Galatákhoz írt
levelében: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). A
keresztségben a régi énem helyébe egy
gyökeresen átalakult, nyitott én lépett
azáltal, hogy – Pál szavaival – eggyé váltam Krisztussal (vö. Gal 3,28). A megkeresztelkedés, kereszténynek lenni azt
jelenti, hogy úgy éljük meg életünket,
mint ebbe az új élettérbe való folytonos
belépést. Ez tehát a húsvéti virrasztás
öröme. A Feltámadt Úrba kapaszkodunk
és tudjuk, hogy ő szilárdan tart minket akkor is, amikor kezünk elgyengül. Belekapaszkodunk az Ő kezébe és így egymás
kezét is tartjuk, eggyé válunk. „Élek
ugyan, de nem én”: ez a keresztségre

alapozott keresztény lét formulája. Ha így
élünk, akkor átalakítjuk a világot. Ez a
formula áll ellentétben az erőszak ideológiáival és ez az életprogram szegül szembe a korrupcióval, a hatalmi és elnyomó
törekvéssel” – összegezte gondolatait a
Szentatya.
Az örök életet nem magunktól, hanem
az örök Istennel való kapcsolatunk által
kapjuk, aki az Igazság és a Szeretet. „Élek
ugyan, de nem én”: ez a kereszt útja, az az
út, amely „keresztez” egy pusztán
önmagába zárkózó létet és megnyitja az
utat az igazi és tartós öröm felé. Ezt az
örömöt énekeljük meg az Exultetben: az
égben már ujjongva zengjen az angyalok
kórusa, a föld is örvendjen. Krisztus
feltámadott a halottak közül.
/Forrás: Magyar Kurír/

Igeliturgia rend
Április 23. Húsvét 2. vasárnapja: ApCsel 2,42-47; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Április 30. Húsvét 3. vasárnapja: Apcsel 3,13-15.17-19; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
Május 7. Húsvét 4. vasárnapja: ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18

XVI. Benedek nagycsütörtöki homiliája
Homiliáját négy evangéliumi mondat
köré fűzte fel:
„Mivel szerette övéit, akik a világban
maradtak, mindvégig szerette őket.” (Jn
13,1) „Ti tiszták vagytok, de nem
mindnyájan.” (Jn 13,10) „Példát adtam …
” (Jn 13,15) „ … nektek is meg kell
mosnotok egymás lábát.” (Jn 13,14)
A Szentatya többek között ezt mondta:
„Isten szereti teremtményét, az embert;
akkor is szereti őt, amikor elbukik, és nem
hagyja magára. Isten a végsőkig szeret.
Szeretete a végsőkig elmegy, a legeslegvégsőkig: isteni dicsőségéből leszáll a

Földre. Isteni dicsőségének öltözékét
leveszi és a rabszolga öltözékét veszi fel
magára. Emberi bukásunk legeslegalsó
szintjére száll le. Térdet hajt előttünk és
vállalja a rabszolga szolgálatát; megmossa
piszkos lábunkat azért, hogy helyet foglalhassunk az Úr lakomáján, és méltók
lehessünk arra, hogy az Úr asztalához
üljünk – olyan dolog ez, melyet mi
magunk sohasem vihetünk, és sohasem
kell végbevinnünk…
„Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” (Jn 13,10) mondja az Úr. Ebben a
mondatban megmutatkozik az Istentől

származó megtisztulás nagy ajándéka,
mert az a vágya, hogy együtt legyen
velünk emberekkel az asztalnál, és
ételünkké váljon.
„…de nem mindnyájan.” – létezik tehát a
visszautasítás titkának sötétsége, amely
Júdás történetével mutatkozik meg éppen
Nagycsütörtökön, azon a napon, amikor
Jézus önmagát ajándékozza nekünk, és ez
elgondolkodtatásra késztet. Az Úr szeretete nem ismer határokat, de az embernek
megvan a lehetősége, hogy behatárolja
azt.
„Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.”
Mi az, ami az embert tisztátalanná teszi?
A szeretet visszautasítása. Nem akarom,
hogy szeressenek, és én sem akarok szeretni. A gőg hiteti el velünk, hogy nincs
szükségünk megtisztulásra és zárkózzunk
be Isten megváltó jósága előtt…

„Példát adtam … ” (Jn 13,15) és „…
nektek is meg kell mosnotok egymás
lábát.” (Jn 13,14) Miben áll az, hogy
megmossuk egymás lábát? Mit jelent ez a
gyakorlatban? – teszi fel a kérdést a
Szentatya. És a válasza: Minden pozitív
tett a másik javára, de különösen a szenvedők és azok javára, akiket nem igazán
tisztelnek, a lábmosás szolgálatot jelent.
Erre hív meg bennünket az Úr: szálljunk
le, tanuljuk meg az alázatot és a jóság
bátorságát és azt a készséget is, hogy
visszautasítanak, és mindenekelőtt azt
tanuljuk meg, hogy bízzunk a jóságban és
tartsunk ki benne. …Megmosni egymás
lábát mindenekelőtt azt jelenti, hogy
fáradhatatlanul megbocsátunk egymásnak, mindig együtt újra kezdünk, akkor is,
ha hiábavalónak tűnik. …

SEGÍTHETÜNK?
A Plébánia Karitász csoportja felajánlja segítségét rászoruló testvéreinknek az
alább felsorolt szolgálatokban:
• komatál
• gyermekfelügyelet (délelőtt)
• gyermek korrepetálása
• időseknél és betegeknél takarítás, bevásárlás vagy beszélgetés
• betegek kórház utáni gondozása
NÉV:
………………………………...…………………………………………………
CÍM:
…………………………...………………………………………………………
TELEFONSZÁM: ..…………………………………
E-MAIL CÍM: ……………………………………….
miben kér segítséget:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kérjük, hogy a kitöltött papírt a porta mellett található,
erre a célra megjelölt postaládába dobja!

Templomunk programjai (2006. április 23.– 2006. május 7.):
Április 23-án (ma) Irgalmasság vasárnapja van.
! II. János Pál pápa 2000-ben, Szent Fausztina nővér közlései alapján
nyilvánította ezt a vasárnapot az isteni Irgalmasság ünnepének. Egyben
hirdetjük, hogy ezen a napon teljes búcsúban részesedhetünk minden
szentmisén, minden templomban.
! Ünnepélyes megemlékezést tartunk annak alkalmából, hogy XVI. Benedek
pápát egy évvel ezelőtt, 2005. április 19-én választotta meg a bíborosi testület.
Imádkozzunk a Szentatyáért!
Április 24., hétfő Szent Adalbert püspök és vértanú, az Esztergomi főegyházmegye
védőszentjének ünnepe.
Április 25., kedd Szent Márk evangélista ünnepe.
Április 28., péntek Boldog Luchesius ünnepe, a ferences III. rendből.
Április 29., szombat Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének ünnepe.
Májusban minden nap a Szűzanya tiszteletére májusi ájtatosságot tartunk templomunkban az esti 6 órás szentmise után.
Plébániánkon nyugdíjas imaközösség működik. Szeretettel várják találkozóikra
minden szerdán 10-12 óráig a nyugdíjasokat közös imára, beszélgetésre.
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!
Május 2., kedd Szent Atanáz püspök és egyháztanító ünnepe.
Május 2-án, kedden 19 órakor Mihail Bulgakov: Iván a rettentő című művét adja elő
az Országúti színtársulat a Feketesas utca 7. szám alatti teremben. Mindenkit
szeretettel várunk! (http://www.szinjatszo.tar.hu).
Május 3., szerda Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe.
Május 5. elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Május 7., Húsvét 4. vasárnapja:
! Jó pásztor vasárnapja, mely egyben a papi és szerzetesi hivatások ünnepe is.
Kérjük a testvéreket, hogy erkölcsi és anyagi segítségükkel, valamint imáikkal
támogassák a hivatások ügyét!
! Ezen a napon lesz Anyák napja. Imádkozzunk az édesanyákért és örvendeztessük meg őket ajándékkal, vagy valamilyen szeretet-cselekedettel!
! Elsővasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk.
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: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

