
 

 
 

„A fiú így szólt hozzá: 
’Apám! 

Vétkeztem az ég ellen és 
te ellened; már nem 

vagyok méltó arra, hogy 
fiadnak nevezz.’” 

(Lk 15,21) 

VIII. évfolyam 8. szám Nagyböjt 4. vasárnapja 2007. március18. 

Miért kell gyónni? 
 

Sokszor felvetıdik ez a kérdés: „Miért 
kell gyónni, miért nem elég csupán 
Istennel megbeszélni a bőnömet, hiszen 
ellene vétkeztem?” 

1. Jézus az Egyházat akarja az 
Atya irgalmának hirdetıjévé tenni! 
Lásd: Mt 16,19; 18,18; Jn 20, 21-23. 

2. Miért az Egyház lett a bőnbocsá-
nat eszköze? 

• A bőn mindig az emberi közös-
ség ellen is irányul, így az Egyház 
(jelentése: Ecclesia = Közösség) ellen is. 

• Az Egyház olyan törvényes 
közösség, amelyben a hit által a Jézus 
Krisztusban teljes kinyilatkoztatás, mint 
valóság és igazság van jelen a világban. 
Az Egyház Isten végleges szavának 
jelenléte a világban, annak a szónak, 
amelyet a világhoz intézett, és amely a 
világ számára jelen van. /K. Rahner/ 

• Tehát, ha Isten a szavát Krisz-
tusban és az Egyházban érvényesítette, 

akkor szavának megszegése a bőn, 
Krisztus és az Egyház ellen irányul. 

• A megkeresztelt ember tagja 
Krisztus testének az Egyháznak, szent-
sége az egész testet építi, bőne az egész 
testet betegíti: Lásd: 1 Kor 12,26. 

• Az Egyház mindig reagált a 
körében jelentkezı bőnre, lásd: Gal 
2,21; 2 Kor 10,2; 11,4; Kol 2,19; 2 Tim 
2,18, elmarasztalja azokat, akik a 
megigazulást más úton keresik, de a 
bőnösnek megmutatja az utat a bánat és 
a kiengesztelıdés felé (ld. Jn 8,1-11). 

3. Életszentség és bőnbánat. 
• Az életszentségre törekszünk, 

ennek a szentségre törekvésnek az egyik 
leglényegesebb része a megtisztulás, 
amely a keresztség szentségében kezdı-
dik el. A szentgyónás - a bőnbánat 
szentsége a keresztségben kapott álla-
potot, a megszentelı kegyelmet állítja 
helyre. Szent Ferenc a következıket írja 

 



errıl: „És bőnbánatot kell tartanunk, 
mert senki sem üdvözülhet e nélkül.” 

• Amikor II. János Pál pápa a 
NMI apostoli levelében az életszent-
ségrıl szól, akkor a következıket írja: 
„Mindez jelenti a megtérést, az újbóli 
Isten felé fordulást és azt a kérdést 
feszegeti: Akarsz–e szent lenni, azaz 
minden bőnödtıl, minden rossztól végle-
gesen megszabadulni?” 

• A gyónás szentség: Isten ke-
gyelmét közvetíti, általa az Atya 
megszabadít minden bőnömtıl. Ezért a 
gyónásomban kérhetem azt is, hogy 
melyik bőnömtıl szabadítson meg akár 
véglegesen, és tegyen ezáltal szentebbé. 

4.  Lelkivezetés. 
• A szentgyónás – lelkivezetés 

azért nagyon fontos, mert ez segíthet 
leginkább az életszentségre való eligazí- 

tásban, hogy szentségre nevelıdjek és 
neveljek. Lehet sokaknak prédikálni, 
sokszor minden hallgató mást ért. A 
lelkivezetésben személyesen nekem szól 
Isten üzenete, segítsége egy atya által. 
Egy-egy konkrét elırelépés és vissza-
nézés: mi történt, ill. hogyan tovább. 

• A lelki emberek – lelki írók 
sokat emlegetik a szentgyónást, lelkive-
zetést, mint olyat, ami nélkül az ember 
nem tudja, hogyan kell tovább mennie. 
Pl.: Keresztes Szent János: „Ha nincs 
lelkivezetıd, akkor ki emel fel, ha elesel, 
ki lesz segítıd Istenkeresésedben?”; 
vagy Avilai Szent Teréz: „Inkább 
engedelmeskedek a lelki vezetımnek, 
mint egy ’angyalnak’, aki lehet az én 
„jó” angyalom is, viszont a lelki 
vezetım Isten szavát közvetíti.” 

Achilles atya
 

 

Arany János: Rendületlenül 
 

Hallottad a szót: „rendületlenűl –” 
Midőn föl zengi myriád ajak 
S a millió szív egy dalon hevül, 
Egy lángviharban összecsapzanak?... 
Oh, értsd is a szót és könnyelmű 
szájon 
Merő szokássá szent imád ne váljon! 
 

Sokban hívságos elme kérkedik, 
Irányt még jóra, szépre is az ád; 
Nem mondom: a hont ők nem 
szeretik; 
De jobban a tapsot, mint a hazát… 
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon 
Olcsó malaszttá szent imád ne 
váljon!... 
 

…Van – fájdalom! – kinek cégér hona. 
Hah! Tőzsér, alkusz és galambkufár: 
Ki innen! E hely az Úr temploma: 
Rátok az ostor pattogása vár!... 
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany 
kináljon: 
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon! 

Szeretni a hont gyakran oly nehéz: –  
Ha bűnbélyeg sötétül homlokán, 
Gyarló erényünk öntagadni kész, 
Mint Péter a rettentő éjszakán. 
Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy 
homályon – 
De kishitűvé szent imád ne váljon! 
 

Szeretni a hont! – ah! Még nehezebb, 
Midőn az ár nő, ostromol, ragad… 
És – kebleden be-vérző honfiseb – 
Bújsz a tömegben, átkos egymagad. 
Oh, értsd meg szót és győzve a 
ragályon 
Káromkodássá szent imád ne váljon! 
 

Hallottad a szót: „rendületlenűl?” 
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, – 
Lenn a sikamló tér, nyomás felűl, 
Vész és gyalázat el ne rántsanak. 
Oh, értsd meg a szót: árban és 
apályon 
– Szirt a habok közt – hűséged 
megálljon! 



Kedves Testvérek! 

Húsvét ünnepe közeledik, amely a katolikus ember számára a legnagyobb 
ünnep: Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe, az 
ember újjászületése: Isten gyermekévé lettünk, a Mennyország örökösévé 
váltunk, - nem kis áldozat, hanem Jézus Krisztus drága vére által. Húsvét: az 
Isten eljön és belehal abba a szeretetbe, amely az ember iránt vonzza. 

Erre az isteni, teljesen odaadott szeretetre hív meg minket a Szent Három 
Nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek és különösen Húsvét Vigíliája (Nagyszombat 
éjszakája), hogy mi is viszonozzuk  Isten szeretetét, befogadjuk kegyelmi 
ajándékait és a Feltámadottal való találkozás egy egész év során éltessen minket. 

Gyakran elhangzik a kérdés: „Miért ilyen késın (este 8 óra) kezdjük 
ünnepelni Húsvét Vigíliáját?” Húsvét éjszaka, az Úrért átvirrasztott éjszaka 
(Kiv. 12, 42). Emlékezés Isten szeretetére, aki egész éjszaka virrasztott népéért az 
Egyiptomból való kiszabaduláskor, Jézus szeretetére, aki egész éjszaka a 
„halálban”, sírban nyugodott miértünk. Emlékezünk és válaszolunk erre a 
mindenét odaadó szeretetre egyszer egy évben virrasztva, imádkozva, hálát adva 
és ünnepelve, hogy virradatkor a Feltámadt Krisztussal támadjunk fel véglegesen 
bőneinkbıl az örök életre. 

Ezt a személyes feltámadást a bőnbıl idén kézzelfoghatóvá teszik számunkra 
katekumenjeink, akik két, ill. három éve vágyakozva készülnek arra, hogy idén 
Húsvétkor a beavató szentségekben részesüljenek. Ez a húsz felnıtt tılünk várja, 
hogy életünkkel, imáinkkal megmutassuk nekik az Istenhez vezetı helyes utat. 
Mi pedig ismét átélhetjük velük a megváltott lét örömét, megtanulhatjuk tılük a 
megtérésre való készséget, az élı hitet. Számukra az Élet újjászületéssel kezdıdik 
ezen a szent éjszakán, átkeléssel a Vörös tengeren a rabságból a szabadság 
országába. Régi emberbıl új születik a „szemünk láttára” – láthatatlanul a testi 
szemeknek, és valóságosan a hitben.  Készüljünk erre az éjszakára örömmel, 
értük való imádsággal, és személyes bőnbánattartással, megtéréssel. Legyen ez a 
Húsvét velük együtt számunkra is megújulás! 

Achilles testvér 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Szeretném, ha nagyszombat éjszaka, a szertartások végeztével autóval hazavinnének: 

Név:…………………………………………………………………………….. 

Telefonszám:…………………………………………………………………… 

E-mail cím:……………………………………………………………………... 

Cím:…………………………………………………………………………….. 

Kérjük mielıbb a porta ablak melletti postaládába bedobni! 



Templomunk programjai (2007. március 18. – 2007. április 1.): 

Március 19-én, hétfın Szent József, Szőz Mária jegyesének ünnepe lesz, egyben 
József atya névnapja. Imádkozzunk érte!  

Március 24-én, szombaton 9-14 óráig gyerek-lelkinapot tartunk a plébánia hittanter-
mében. Minden hittanost szeretettel várunk. 

Március 25-én, jövı vasárnap: 
� országos győjtés lesz a Szentföld javára. Kérjük a testvérek nagylelkő 

támogatását! 
� 16.30-kor Haydn: Krisztus hét szava a kereszten címő mővét adják elı 

plébániánk fiatal zenészei a templomban. Mindenkit szeretettel várunk! 
Március 26-án, hétfın Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldog-

asszony ünnepe lesz. 
Április 1., Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. Ünnepi szertartásaink 

a nagyheti programok között szerepelnek a faliújságokon és itt, a Hírha-
rangban. 

Nagyböjt minden péntekén 17.15-tıl keresztutat járunk templomunkban. 
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. Részletes 
információk és segítık jelentkezési lapjai az újságosasztalkán találhatók. 

Plébániaközösségünk imaszándékai: 
� Nagyböjtben tartjuk a plébániai jegyesoktatást, nagyon kérjük a kedves 

testvérek ima-támogatását a jegyespárokért és az ıket felkészítı házas-
párokért. Nagyböjti áldozatainkkal járuljunk hozzá a leendı házaspárok 
Istennek tetszı életéhez! 

� Szintén kitartó imádságot kérünk a katekumenekért, akik nagyon készülnek 
a húsvétra, amikor találkoznak a feltámadott Jézus Krisztussal, és az egyház 
tagjaivá válnak. Imádkozzunk az ı állhatatos hitükért, készüljünk mi is nagy 
örömmel az ı újjászületésükre! 

A Plébános atya fogadó-ideje hétfın 16-18 óráig van. 
A 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  64.830 Ft győlt össze. Köszönjük 
a testvérek nagylelkőségét! 

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 

 


