„Legyetek tehát
irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet
senki fölött, s akkor
fölöttetek sem
ítélkeznek,”
(Lk 6, 36-37a)
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Szent Erzsébet, a legendák szentje
Szent Erzsébet évében folytatjuk sorozatunkat a Szent Erzsébet életérıl szóló
legendákból. Adja Isten, hogy példáján
felbuzdulva mi is egyre tevékenyebben
szeressük a mi korunk és társadalmunk
szegényeit.
Az önmegtartóztatás kemény böjtjét
úgy tartotta meg, hogy elkobzott egyházi
javakból, vagy mások nyomorúsága árán
elıteremtett jövedelembıl származott
ételekbıl nem evett. Így különösen Lajos távollétében gyakran éhezett; lakomákon nemegyszer vízbe áztatott kenyérrel csillapította éhségét. Ilyenkor,
hogy elterelje magáról a figyelmet,
étellel, itallal kínálta és beszélgetésével
szórakoztatta a vendégeket. Más alkalommal a látszat kedvéért felszeletelte a
kenyeret, miközben tányérján hagyta az
ételeket.
A Codex Argentus-ban a következı
legendát olvassuk: Erzsébet férje távollétében csak kenyéren és vízen élt. Lajos
váratlan hazatérése idején éppen ilyen

ebédnél találja nejét. Megízleli italát, s a
pohárban pompás bort talál. A szolga
nem érti a helyzetet, mert csak vizet
töltött úrnıjének. Lajos meghatottan áll,
látja, hogy neje önsanyargató lemondását Isten csodával jutalmazza.
A legelsı életrajzokból tudjuk, hogy
Erzsébet éjnek idején felkeltette magát, s
a szolgálatára rendelt leányok parancsára egy távolabb fekvı szobában megkorbácsolták. Sokszor éjszakákat virrasztott
át és térden állva vesszıztette magát.
Egy korabeli író feljegyzése szerint a
test rabságából vesszızéssel akart kiszabadulni, szenvedéssel, küzdelem árán
óhajtott Isten közelébe jutni.
Elysabeth és Irmengardis szolgálóleányok vallomása szerint gyakran voltak
víziói. Megpróbáltatása idején, bambergi
tartózkodása elıtt, többször hallott vigasztaló szavakat az égbıl. Megfigyelték, hogy imádság közben arca sokszor
elváltozott. Néha mosolyt tükrözött,
majd röviddel ezután könnyek hullottak

lehunyt szemeibıl. Ha kérdezték, csak
unszolásra mondta el csodás látomását:
láttam Jézust, nyitott égbıl hajolt le
hozzám, hogy sokféle bajomban megvigasztaljon. Ekkor voltam vidám és
mosolyogtam. Amikor elfordította tılem
arcát, sírtam.
Erzsébet halála olyan volt,
mintha elszenderedett volna.
Dietrich
von
Apolda így ír:
Erzsébet diadalmasan hunyt
el s lelkét az
égbıl eléje sietı angyalok és
szentek kórusa
kísérte. Rövidesen
kellemes
illat töltötte be
a
kunyhót,
majd csodálatos
szép ének hangzott a magasból. Erzsébet
koporsója mellett minden éjszaka
virrasztva imádkoztak. A temetés elıtti
éjjel a „wechere”-i kolostor fejedelemasszonya szép énekre lett figyelmes.
Kisiettek s ámulattal látták, hogy a kápolna tetején madársereg halotti éneket
zeng. Mintha sirató dalukkal a temetést
kísérnék:
quasi
mortis
exequias
agentes… Egyesek azt hitték, hogy a
madarak Isten angyalai s Erzsébet
erényes életének dicsıítésére tértek
vissza a földre.
A legendás források számot adnak arról, hogy 1236-ban, mikor a márványlapot elmozdították a sírról, kellemes illat
áradt szét. Csodálattal szemlélték, hogy

a be nem balzsamozott test öt év múlva
is ép marad. Caesarius szerint a test tagjaiból néhány nap múlva finom illatú
olaj csepegett s ettıl a betegek, gyengék
meggyógyultak.
Mint áldáshozó
harmatcseppek a főszálat, úgy vonták be
testét a kigızölgı
olajcseppek.
Az Erzsébetlegendák a Szent
egyéniségének
megismerését
szolgálják.
A
szentté
avatási
aktákban elıforduló legendák kiszínezett alakjukban is történeti
eredetőek, míg a
regényes
életrajzok, drámák,
eposzok feldolgozásából ismeretesek nagyobbrészt
hagyományoknak
számítanak.
A legendákban Erzsébet életének miden
részlete egyetemes, vallásos értelmet
nyer. Élete áldozatteljes, tiszta felszabadulás minden személyitıl, mert
megalkuvás nélkül tökéletes akart lenni.
Gyengék, szegények, gyámoltalanok,
betegek között küzdött, dolgozott önfeláldozóan.
Imádság: Mindenható Atyánk! Te Szent
Erzsébet példáján megmutattad, hogy
aki önfeláldozóan segíti embertársait, az
könnyebben viseli saját keresztjét. Segíts
minket, hogy tevékenyen szeressük a
rászorulókat, és ebbıl vigasztalást és
erıt merítsünk! Ámen.

Életünk egyik legfontosabb döntése A HÁZASSÁG
Plébániánkon ismét elkezdıdik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek
számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral
együtt tartják a jegyesoktatást február 28-ától kezdıdıen. Errıl a hirdetıtáblán
részletes tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy
ismerıseik, akik 2007-ben templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat
értesítsék, hogy február 20-áig jelentkezhetnek az irodában.

LEMONDÁSOK PERSELYE…
… Árpád-házi Szent Erzsébet évében várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben 53.557-Ft győlt
össze. Köszönjük a testvérek nagylelkőségét!

Az Imaapostolság februári szándékai:
Általános: Hogy a Föld javait, amelyeket Isten minden ember számára ajándékozott,
bölcsen és az igazságosság, valamint a szolidaritás szempontjai szerint
használják.
Missziós: Hogy a harmadik világ betegségei és nagy járványai elleni harc a
szolidaritás szellemében egyre nagylelkőbb együttmőködésre találjon valamennyi nemzet kormánya részérıl.
"Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdı csöndjének. Ha
egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül, annak: hogy nem
kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van."
Wass Albert

Heltai Jenı: Az ezerkettedik éjszaka
c. darabját adja elı az Országút Társulat február 13-án, kedden, 15-én csütörtökön
és 19-én hétfın est 19.00-tól a Feketesas u. 7 alatti közösségi teremben.
Az elıadások ingyenesek. További részletek az interneten: http://orszagut.extra.hu

HUMOR:
- Anya! Hányingerem van!
- Mit tudom én?!

A siker két alapszabálya:
1. Soha ne mondj el mindent, amit tudsz.

Templomunk programjai (2007. február 4. – 2007. február 18.):
Február 4-e elsıvasárnap, délután 5-6 óra között szentségimádást tartunk.
Február 5-én, hétfın Szent Ágota szőz és vértanú emléknapja lesz.
Február 6-án, kedden ferencesrendi Keresztelı Szent Péter, Miki Pál és vértanú
társaiknak emléknapja lesz.
Február 10-én, szombaton Szent Skolasztika szőz emléknapja lesz.
Ezen a napon tartjuk plébániánk farsangi bálját. Jegyek a vasárnapi misék
végén és hétköznap az irodában kaphatók.
Február 11., jövı vasárnap a betegek világnapja.
Február 13-án, kedden Szent Bálint vértanú ünnepének elıestéjén – aki többek
között az ifjú házasok, a jegyesek és a szerelmesek védıszentje is –, az esti ½ 8as szentmisét a szerelmesekért ajánljuk fel, a jelenlévı párok ünnepi áldásban
részesülnek. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk az „érintetteket”!
Február 14., szerda Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédıszentjeinek ünnepe. Ez a nap egyben Cirill atya névnapja is, imádkozzunk érte!
Ezen a napon 18 órától várja az érdeklıdı házaspárokat az ifjú házasok hittana,
melyet kéthetente tartunk azok számára, akik az elmúlt 10 évben kötöttek
házasságot. Az ennél régebb óta házas párokat is szeretettel várjuk, ık Achilles
atyánál jelentkezhetnek az irodában.
Február 16-án, pénteken az imaévhez kapcsolódóan ismét egész napos

szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise végétıl az esti 6-os szentmise
kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség ırzésére a
templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel
hívunk és várunk mindenkit!
Kedd esti szentségimádásainkat az ısszel sorra kerülı Városmissziós hét céljára
ajánljuk fel, melyet Erdı Péter bíboros úr hirdetett meg 2007. januári
körlevelében. Kérjük testvéreink segítı imáit a missziós lelkület elnyeréséért és
az elıkészületekért!
A Plébános atya fogadó-ideje legközelebb február 5-én hétfın 16-18 óráig lesz.
Elızetes:
Február 21-e hamvazószerda, az idei nagyböjt kezdete.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
A plébánia-iroda nyitva: hétfın 830-1100, keddtıl péntekig 830-1130 és 1630-1800.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

