„Erre mi az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk,
s ı meghallgatott minket,
s látta megaláztatásunkat, fáradalmainkat és
szorongatásunkat, és erıs
kézzel, kinyújtott karral,
nagy, félelmetes
tettekkel, csodákkal és
jelekkel kihozott minket
Egyiptomból.”
(MTörv 26,7-8)
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Hogy az ember boldog lehessen…
Ha titkos információk átadása lett volna a legfontosabb az embernek ahhoz,
hogy boldog lehessen, akkor az Úr egy
Tanítót küldött volna.
Ha csúcstechnikára és technológiai
fejlıdésre lett volna a legnagyobb szüksége, akkor az Úr egy Akadémikust
vagy egy Tudóst küldött volna.
Ha anyagi biztonságra, pénzre lett
volna a legnagyobb szükségünk, akkor
az Úr egy Gazdasági szakembert vagy
egy Bankárt küldött volna.
Ha pihenésre és önfeledt szórakozásra
lett volna leginkább szükségünk, akkor
az Úr egy Sztárt, egy Színészt küldött
volna.
De mivel gyógyulásra és megbocsátásra volt a legnagyobb szükségünk, az
Úr a Fiát, a Megváltót küldte el nekünk.
„Térjetek meg és higgyetek az Üdvösség
jóhírében!”
Egyszer egy remetéhez két ember
ment el, hogy megvallja bőneit. Az egyikük csupán egyetlen bőnnel vádolta

magát, de tette nagyon súlyos volt. A
másikuk sok apró hibát vallott meg. A
remete a következı dolgot kérte tılük:
attól, aki egyetlen súlyos bőnnel vádolta
magát azt kérte, hogy menjen el az erdıbe és keressen egy igazán nagy követ,
azt fogja meg és vigye a remetelakhoz.
A másikuktól azt kérte, hogy sok apró
követ hozzon. Az elsı ember talált egy
követ és nagy nehézségek árán elcipelte
a remete viskójához. A másikuk sokkal
könnyebben boldogult a sok apró kis
kaviccsal. Mikor mind a ketten visszatértek, a következıt kérte a remete:
vigyék vissza a köveket oda, ahonnan
elhozták. Annak, akinek csak egy követ
kellett hoznia, könnyen megtalálta a kı
eredeti helyét, míg a másik nem tudta a
sok apró követ visszatenni oda, ahonnan
összeszedte ıket. A remete a következıképp magyarázta a dolgot: aki az egyetlen, de igen nagy bőnt követte el, érezte
bőne súlyát és tudta, hogy mit kell helyrehoznia. De aki sok apró vétket követett

el, nem érezte, hogy mennyire megváltozott az élete a sok hiba következtében és
nem is tudta, hogy hol kell javítania.
Mi is mondjuk, hogy nem öltem meg
senkit, nem loptam, nincs nagy bőnöm.
Mégis a sok aprónak mondott vétek,
amely nem tőnik komolynak, elhiteti velünk, hogy alapvetıen minden rendben
van. Nem hirtelen, váratlanul csúszunk
le, hanem szép lassan. Már fel sem tőnik, hogy mennyire messze járunk
Istentıl.
A nagyböjti idıszak nem csupán Húsvét ünnepére készít fel minket, hanem
megtérésünk mind teljesebbé válását
célozza meg. A megtérés Isten felé való
haladást jelent. Tehát nem egyszeri
esemény, hanem egy folyamat. Jézus
felhívása nyilvános mőködése kezdetén
(Mt 4,17) erre a magatartásra irányul,
amely valójában egy életformát jelent.
Kereszténynek lenni ezt (is) jelenti:
szüntelenül Isten felé törekedni minden
egyes feladatban, minden egyes emberi
kapcsolatban.
Keresztségünk eseménye alapvetıen
kapcsolódik a megtérésünkhöz. A keresztségben eltemetkeztünk és új életre
támadtunk. Meghaltunk a bőnnek, hogy
új életet élhessünk. A meghalás itt azt
jelenti, hogy képtelenné válni bőnt
cselekedni. A Nagyböjt gyakorlatai is
éppen ezt a célt szolgálják, hogy minden
cselekedetünket hassa át az a kegyelem,
amelyet a keresztségben nyertünk. Azért
van a lemondás és az önmegtagadás,
hogy a megszokott, hétköznapi cselekedetekbe, — melyekbe belopódzott a bőn
(önzés, hiúság, szeretetlenség, érzéketlenség, keményszívőség stb.) — újra
tiszta szándékkal tudjunk cselekedni.
Vagyis ki kell tisztítani elhatározásainkat, vágyainkat és céljainkat.

A megtérés elsı feltétele, hogy józanul tudjuk látni saját életünket (erényeinket, hibáinkat és korlátainkat). Ehhez
bátorságra is szükségünk van, hiszen
nagyon könnyen találunk mentségeket
hibáinkra. A tükör, amelyben megláthatjuk magunkat igazán: a másik ember.
Önmagunktól nem vagyunk képesek
megváltozni, mint ahogy ezt eddigi életünk is emlékezetünkbe idézi. Nem
valamire (tudás, tapasztalat stb.), hanem
Valakire van szükségünk. Csak egy
konkrét személy iránt érzett szeretet
képes minket változásra indítani (pl.:
szerelem, barátság). De ha csupán önmagunkat vizsgáljuk, akkor elkeseredhetünk és reményünket veszíthetjük.
Éppen ezért az Egyház a nagyböjti
idıszakban Krisztus keresztjét mutatja
fel jelként minden ember számára.
Krisztus keresztje elsısorban azt a
szeretetet mutatja számunkra, amellyel
Isten közeledik felénk. Ez a Kereszt
egyszerre örömteli és tragikus. Örömteli,
mert a szeretet legyızhetetlenségét
mutatja; és tragikus, mert az ember
elutasította ezt a szeretetet.
Bőnbánatot tartani nem szüntelen
búsongást és önmarcangolást jelent, hanem állandó odafordulást és alakulást
Istenhez. Nem önmagunkat kell leértékelni, hanem igazi értékeinket megtalálni. A mi értékünket pedig az adja meg,
hogy mennyire vagyunk képesek az
Isten jóságát befogadni és a tetteinkben
kimutatni. Vagyis nem mi adjuk meg
életünk értelmét és értékét, hanem az Isten, aki minket teremtett. A san-damianói (ferences) kereszten a feltámadott és
megdicsıült Krisztus látható a sebhelyekkel. A szeretetbıl értünk és miattunk elszenvedett sebekkel. Mi is
hordozunk sebeket. De csak azokat a

sebeinket kell szégyellnünk, melyeket
bőneink következtében viselünk. Isten
ezeket a sebeket gyógyítja be a bőnbocsánat által, mert ezek a sebek megnyomorítanak minket. A szeretetbıl elszenvedett sebek viszont furcsa módon nem
nyomorítanak meg minket, hanem a szeretetünket erısítik. Éppen ezért ezeket
mi is félelem nélkül megmutathatjuk,
hiszen szeretetünk jelei.
Elsısorban nem saját gyengeségeinknek és gyarlóságainknak kell minket
változásra indítaniuk, hanem annak a
megtapasztalt szeretetnek, amelynek teljességétıl még oly messze vagyunk. A
bőnbánatunk alapja ez: látván és tapasztalván Isten irántunk érzett és kimutatott

szeretetét bánjuk mindazokat a tetteinket
és mulasztásainkat, amelyek elmaradtak
ettıl a szeretettıl. A jövıben pedig mindent meg akarunk tenni, hogy valóban
ez a szeretet éljen és mőködjön bennünk.
És nem csak Húsvétkor, hanem egész
évben.
„Fölséges és dicsıséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt és
tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a te szent és
igaz parancsodat.”
(Szent Ferenc imája a Kereszt elıtt)
fr. Hesz Dénes

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

Lelkinap
Március 3-án szombaton lelkinapot tartunk a Városmisszióra való felkészülés
jegyében. A lelkinap az új evangelizáció szemszögébıl keresi a felebaráti szeretet
megvalósulási formáit. Mottó: „Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös
szeretettel...” (Róm13, 8-10).
Program: 9.30-10.00 gyülekezı; 10.00-17.30: elıadások, tanúságtételek
vendégelıadókkal, szentségimádás, szentmise.
Helyszín: Tamás Alajos Közösségi Ház, 1024 Bp. Rómer Flóris u. 4.
Étkezés: otthonról hozott szendvics, a szervezık szerény agapéról gondoskodnak.
További információk az újságosasztalkán találhatók.

Humor:
– Apu, megnısülök!- mondja a négy éves Pistike.
– Ne mond! És kit veszel el?
– A nagymamát.
– De hát az én anyámat nem veheted el!
– Dehogynem, hisz te is elvetted az enyémet.

Templomunk programjai (2007. február 18. – 2007. március 4.):
Február 17-24-ig Szent Erzsébet éve alkalmából templomunkba érkezik egy hétre Szent
Erzsébet bot-ereklyéje. Ez is segítsen bennünket, hogy Szent Erzsébet oltalmába
ajánljuk hazánkat.
Február 21., hamvazószerda, a nagyböjti bőnbánati idı kezdete. Az ünnepi szentmise
este 6 órakor kezdıdik. Kérjük a testvéreket, hogy ezt az idıszakot éljék át
cselekedeteikkel is: imádsággal, böjttel, alamizsnálkodással és bőnbánattal. Lelki
elmélyülésünket is megalapozza, ha a nagyböjtöt szentgyónással kezdjük!
Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk: 18-60 éves korig háromszor szabad
étkezni és egyszer jóllakni, 14 éves kortól halálunkig a hústól is kell tartózkodni.
Február 22., csütörtök Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe.
Nagyböjt minden péntekjén 17.15-tıl keresztutat járunk templomunkban.
Február 24., szombat Szent Mátyás apostol ünnepe.
Február 25-én, vasárnap a 18 órai szentmisén a Vox Clara Kamarakórus énekel.
Március 2., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.
Március 3-án, szombaton lelkinap lesz a Városmisszióra való felkészülés jegyében.
Részletek a belsı oldalon!
Március 4-én, elsıvasárnap délután 5-6 óra között szentségimádást tartunk.
Az ifjú házasok hittanja kéthetente szerdán 18 órától várja az érdeklıdıket, akik az
elmúlt 10 évben kötöttek házasságot. A legközelebbi találkozó február 28-án lesz. Az
ennél „idısebb” házaspárok számára jelentkezés Achilles atyánál az irodában.
Erdı Péter bíboros úr meghirdette 2007. januári körlevelében a Budapesten ısszel sorra
kerülı városmissziót. Plébániánk közössége elhatározta, hogy a kedd esti
Szentségimádásainkat Városmissziós hét céljára ajánljuk fel. Kérjük a testvérek
segítı imáit a missziós lelkület elnyeréséért és az elıkészületekért!
A plébános atya fogadó-ideje minden hétfın 16-18 óra között van.

Elızetes:
Március 9-10-11-én, pénteken- szombaton és vasárnap az esti 6-os szentmise keretében
nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, melyet Dr. Kránitz Mihály vezet.
Március 11-én, vasárnap az esti 6-os mise után szolgáltatjuk ki a betegek szentségét. A
betegek szentségének felvételéhez a következıknek kell megfelelni:
 60 év feletti életkor, ill. súlyos betegség;
 szentgyónás;
 kitöltött adatlap (kérhetı a portán és a sekrestyében), melyet a szentség
felvételekor hozzanak magukkal.
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

