
 
 
 
 

„De az Úr mellém állt, 

és erıt adott nekem” 

(2Tim 4,17.) 

 

VIII. évfolyam 19. szám Évközi 30. vasárnap 2007. október 28. 

II. János Pál pápa apostoli levelének részlete a rózsafüzérrıl 
 

Elızı számunk folytatásaként 
 

A fájdalom titkai. Az evangéliumok 
kiemelt hangsúllyal beszélnek Krisz-
tus fájdalmának titkairól. A keresz-
tény jámborság kezdettıl fogva - 
fıként nagyböjtben a keresztút 
végzésével - elidızött a passió 
mozzanatainál, szemlélve, hogy ez a 
szeretet kinyilatkoztatásának a csúcsa 
és itt van üdvösségünk forrása. A 
rózsafüzér kiemeli a passió néhány 
mozzanatát, s az imádkozó lelki 
szemét ráirányítja és segíti, hogy 
átélje azokat. Az elmélkedés a 
Getszemáni kertben kezdıdik, ahol 
Krisztus egy különösen szorongató 
órát él át az Atya akaratának elfoga-
dásában, ami ellen a test gyöngesége 
a lázadás kísértését szenvedi. 

Krisztus itt magára veszi az 
emberiség összes bőne mellé az 

emberiség minden kísértését, hogy 
elmondhassa minden ember nevében 
az Atyának: "Ne az legyen, amit én 
akarok, hanem amit Te" (Lk. 22,42). 
Ezzel az "igen"-jével helyrehozta az 
ısszülık Édenkertbeli "nem"-jét. S 
hogy mibe került neki az Atya 
akaratához való ragaszkodás, az a 
fájdalmas titkokból derül ki, melyek 
a keresztúttal, az ostorozással, a 
töviskoronázással és a kereszthalállal 
megmutatják, hogy a legnagyobb 
megvetésben lett része: Íme, az 
ember! 

E megvetettségben nemcsak Isten 
szeretete, hanem maga az ember is 
kinyilatkoztatást nyert. Íme, az 
ember: aki meg akarja ismerni ıt, 
annak képesnek kell lennie arra, 
hogy fölismerje az emberi lét 
értelmét, gyökerét és beteljesedését 

 



Krisztusban, Istenben, aki szeretetbıl 
megalázza magát "mindhalálig, 
mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,8). 
A fájdalmas titkok segítik a hívıt 
abban, hogy átélje Jézus halálát - ott 
állva a kereszt alatt Mária mellett -, s 
hogy vele együtt merüljön el Isten 
ember iránti szeretetének mélységé-
ben, s érezze meg e szeretet egész 
újjáteremtı erejét.  

A dicsıség titkai. "Krisztus arcának 
szemlélése nem állhat meg a 
Megfeszítettnél. İ a Föltámadott!" A 
rózsafüzér kezdettıl fogva kifejezi 
ezt a hitigazságot, amikor a hívıt arra 
készteti, hogy lépjen túl a passió 
sötétségén, és tekintetét a föltáma-
dásban és a mennybemenetelben 
szegezze Krisztus dicsıségére. 
Miközben a keresztény lélek a 
Föltámadottat szemléli, fölfedezi 
hitének indokait (1Kor 15,14), és 
átéli nem csupán az apostolok, 
Magdolna és az emmauszi tanítvá-
nyok örömét, akiknek Krisztus 
megjelent, hanem Mária örömét is, 
akinek az elıbbieknél nem kisebb 
tapasztalattal kellett bírnia a megdi-
csıült Fiú új létformájáról. A 
mennybemenetelkor Krisztus megdi-
csıül az Atya jobbján, Mária pedig 
különleges kiváltságként - hogy 
elıvételezze az igazak föltámadott 
állapotát - ugyanebbe a dicsıségbe 
vétetik föl. És az utolsó dicsıséges 
titokként Mária a dicsıség koronájá-
val mint az angyalok és a szentek 
királynıje ragyog föl, elıvételezvén 
az Egyház eszkatologikus állapotát 
és annak tökéletességét. 

A Fiú és az Anya megdicsıülésének 
útja közepére helyezi a rózsafüzér a 

harmadik dicsıséges titkot, a 
Pünkösdöt, mely úgy mutatja be az 
Egyházat, mint a Mária körül 
egyesült családot, melyet a Szentlé-
lek hatalmas kiáradása éltet és kész 
az evangélium hirdetésének küldeté-
sére. E titok szemlélésének, miként a 
többi dicsıséges titkoké is, a hívıket 
arra kell vezetnie, hogy egyre 
tudatosabbá váljék bennük a 
Krisztusban, az Egyházban való új 
élet, az az életforma, melynek a 
Pünkösd nagy mintaképe. Így a 
dicsıséges titkok a hívıkben táplál-
ják az eszkatologikus célba vetett 
reményt, amely felé mint Isten 
történelemben zarándokló népének 
tagjai tartanak. Mindez arra ösztönzi 
ıket, hogy bátran tanúskodjanak az 
"örömhírrıl", mely értelmet ad egész 
életüknek. 

A "titkoktól" a "misztériumhoz": 
ez Mária útja. A rózsafüzérben 
elénk adott elmélkedés-sorozatok 
kétségtelenül nem kimerítıek, de a 
lényegre fölhívják a figyelmet azál-
tal, hogy a lelket bevezetik Krisztus 
megismerésének ízlelésébe, mely az 
evangéliumi szöveg tiszta forrásából 
származik. Miként az evangelisták 
elbeszélik, Krisztus életének minden 
eseménye azt a misztériumot tükrözi, 
mely meghalad minden értelmet (vö. 
Ef 3,19). A testté lett Ige misztériu-
ma ez, akiben "testileg benne lakik az 
istenség egész teljessége" (Kol 2,9). 
A Katolikus Egyház Katekizmusa 
ezért hangsúlyozza annyira Krisztus 
misztériumait, amikor emlékeztet 
arra, hogy "Jézus életében minden az 
İ misztériumának jele".30 Az 
Egyház "evezz a mélyre" programja 



a harmadik évezredben annak 
függvénye, hogy a keresztények 
mennyire képesek "eljutni a tökéletes 
megismerés teljes gazdagságára: 
Isten titkának, azaz Krisztusnak a 
megismerésére, akiben benne rejlik a 
tudomány és bölcsesség minden 
kincse" (Kol 2,2-3). Minden meg-
kereszteltnek szól az Efezusi levél 
kívánsága: "a hittel Krisztus lakjék a 
szívetekben, gyökeret verjetek és 
alapot vessetek a szeretetben. Akkor 
majd (...) megismeritek Krisztusnak 
minden értelmet meghaladó szerete-
tét, és beteltek Isten egész teljességé-
vel." (3,17-19) 

A rózsafüzér ennek az eszménynek a 
szolgálatában áll, elénk tárva a "titkot", 
hogy könnyebben megnyílhassunk 

Krisztus elmélyült és bensıséges 
megismerésére. Elmondhatjuk, hogy ez 
Mária útja. A názáreti Szőz, a hit, a 
csend és az odahallgatás asszonya 
példájának az útja. Ugyanakkor annak a 
Mária-tiszteletnek az útja, melyet a 
Krisztus és az İ szentséges Anyja közti 
elszakíthatatlan kapcsolat tudata éltet: 
Krisztus titkai bizonyos értelemben az 
anya titkai is - még akkor is, ha ez nem 
közvetlenül nyilvánvaló -, mert Mária 
Krisztusból és Krisztusért él. Magun-
kévá téve az Üdvözlégybıl Gábor 
angyal és Szent Erzsébet szavait, készte-
tést érzünk arra, hogy mindig újra Mária 
karjaiban és szívében keressük az ı 
"méhének áldott gyümölcsét" (vö. Lk 
1,42). 

 

 

2002. október 16-án jelent meg a II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae 
kezdető apostoli levele, és akkor vette kezdetét a rózsafüzér éve. A Szentatya az 
eddig ismert - örvendetes, fájdalmas és dicsıséges - titkokat még öt tizeddel, a 
világosság titkaival egészítette ki. 
 

A világosság rózsafüzérének titkai 
 

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 
2. Aki a kánai menyegzın kinyilvánította isteni erejét. 
3. Aki meghirdette Isten országát. 
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsıségét. 
5. Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. 

 

 

A halottak napjához kötıdı búcsú rendje 

• Mindenszentek delétıl halottak napja éjfélig magunk számára nyerhetı 
teljes búcsú a templomban. 

• November 1-8. között mindazok, akik a temetıben elhunyt szeretteikért 
imádkoznak, számukra teljes búcsút nyerhetnek. 

Mindkét esetben a búcsú elnyerésének feltételei: szentgyónás, szentmisén való 
részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk elimádkozása a 
pápa szándékára. 



Templomunk programjai (2007. október 28. – 2007. november 11.): 
Október hónapban az esti 6-os misék után rózsafüzért mondunk. 
November 1-jén, csütörtökön Mindenszentek napján az esti 6 órás szentmisében a 

szentek közbenjárását kérjük plébániánk élı tagjaiért. 
November 2-án, pénteken Halottak napján az esti 6 órás szentmise után lesz a 

közös megemlékezı imádság elhunyt szeretteinkért. Ez a nap egyben 
elsıpéntek is, így délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 

November 1-jén és 2-án az iroda zárva lesz 
November 4-én elsıvasárnap lesz, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk. 
November 4-én, vasárnap 16.20-kor lesz a halottak napi megemlékezés. Elhangzik 

Cherubini: Requiem címő mőve. Orgonán közremőködik Nagy László Adrián. 
Szólót énekel Bottka Ágnes, Benda György. Vezényel: Bottkáné Kollár Júlia. 

November 5-én, hétfın Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védıszentjének ünnepe 
lesz. Ez egyben Imre atya névnapja is, a jó Isten éltesse, imádkozzunk érte! 

November 9-e, péntek a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe. 
Novemberben ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét 

mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében 
kérjék, és ugyanitt adják le a borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a 
szentmiséken imádkozni szeretnének. 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit, aki még nem látta, de szívesen megtekintené az 
Országút Társulat elıadásában: 

John Millington Synge: A nyugati világ bajnoka címő vígjátékát. 
Október 27., szombat 19:00 
Október 29., hétfı 19:30 
November 7., szerda 19:00 

Az elıadásokat az Országút Pincében tartjuk 
(1024 Feketesas u. 5.). Az elıadás idıtartama 
körülbelül 2 óra, egy szünettel. 

 

 

Szent Erzsébet évében a lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek 
adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek 
értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.  
Az elmúlt két héten a perselyben összesen 49.160.-  Forint győlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 

 

 

• Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor 
kérjük, erre az email-címre írjon: hirharang@freemail.hu 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


