
 
 
 

„Szavad fáklya a lábam 

elé, világosság az 

utamon.” 

(Zsolt 119, 105) 

 

IX. évfolyam 4. szám Évközi 2. vasárnap 2008. január 20. 

XVI. Benedek pápa üzenete a Szentírásról 

Kedves Testvérek! 
A téma, amelyet most figyelmetekbe 

ajánlok a 119. zsoltár egyik verse: „Sza-

vad fáklya a lábam elé, világosság az 

utamon” (Zsolt 119, 105). Szeretett II. 
János Pál pápa ezeket a szavakat így 
értelmezte: „Az imádkozó lélek eggyé 
válik Isten törvényének dicsıítésével, 
amely mint ajándékba kapott lámpás 
világít léptei elıtt az élet olykor sötét 
útjain”. Isten kinyilatkoztatja magát a 
történelemben, szól az emberekhez és 
szava teremtı szó. A héber „dabar”, 
amelyet általában a „szó” kifejezéssel 
fordítunk ugyanúgy jelent ’szót’ mint 
’tettet’. Isten azt mondja, amit tesz, és 
azt teszi, amit mond. Az Ószövetségben 
a Messiás eljövetelét hirdeti Izrael 
fiainak és egy „új” szövetség létrejöttét; 
a testté lett Igében beteljesíti ígéretét. 
Ezt jól hangsúlyozza a Katolikus Egyház 

katekizmusa is: „Krisztus Isten emberré 

lett Fia, az Atyának egyetlen, tökéletes 

és fölülmúlhatatlan Igéje. Benne az Atya 

mindent elmondott, és rajta kívül nem 

adatik más ige” (KEK 65). A Szentlélek, 
aki a kiválasztott népet úgy vezette, hogy 
a Szentírás szerzıit sugalmazta, meg-
nyitja a hívık szívét, hogy megértsék a 
könyvek bölcsességét. 

Az apostolok befogadták az üdvös-
ség üzenetét, és mint értékes drágakin-
cset adták tovább utódaiknak, amelyet 
az Egyház kincsesládájában hiánytalanul 
megırzött: az Egyház nélkül ez az igaz-
gyöngy elveszhet, vagy összetörhet. 

Kedves Testvérek! Szeressétek Isten 
szavát és szeressétek az Egyházat, amely 
lehetıvé teszi, hogy eljussatok ehhez a 
kincshez, és megtanít értékelni annak 
gazdagságát. Jézus rámutatott arra, 
milyen: „Ha kitartotok tanításomban, 

valóban tanítványaim lesztek, megis-

meritek az igazságot, és az igazság 

szabaddá tesz benneteket” (Jn 8, 31-32). 
A testté lett Ige, az Igazság Szava 
szabaddá tesz és szabadságunkat a jó 
irányába fordítja.  

 



Kedves Testvérek! Elmélkedjetek 
gyakran Isten szavain és hagyjátok, 
hogy a Szentlélek legyen a tanítómeste-
retek. Akkor felfedezitek, hogy Isten 
gondolatai nem az emberek gondolatai; 
képessé váltok arra, hogy az igaz Istent 
szemléljétek, és a történelem eseményeit 
az ı szemével lássátok; teljességében 
megízlelhetitek az igazságból megszüle-
tett örömet. Isten szeretetteljes jelenléte, 
szaván keresztül a lámpás, amely elosz-
latja a félelem homályát, és megvilágítja 
az utat a legnehezebb pillanatokban is. 

A zsidókhoz írt levél írója így fogal-
maz: „Az Isten szava ugyanis eleven, 

átható és minden kétélő kardnál élesebb, 

behatol a lélek és szellem, az íz és a velı 

gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és 

érzéseit” (Zsid 4,12). Komolyan kell 
venni a felszólítást, hogy Isten szavát 
nélkülözhetetlen „fegyvernek” tekintsük 
a lelki harcban; erıvel hat és gyümölcsöt 
terem, ha megtanuljuk meghallani ezt a 
szót és engedelmeskedünk neki. Az „é-

ber szív” titka abban rejlik, hogy a meg-

hallásra képessé formáljuk szívünket. 
Mindezt úgy lehet elérni, hogy állandó-
an Isten szaván elmélkedünk, gyökeret 
verünk benne, és törekszünk annak egy-
re jobb megismerésére. 

Kedves Testvérek! Arra buzdítalak 
benneteket, hogy alakítsatok ki bensısé-
ges kapcsolatot a Bibliával, tartsátok 
mindig kéznél, legyen olyan számotok-
ra, mint egy iránytő, amely mutatja a 
követendı utat. Ha olvassátok, megis-
meritek Krisztust. Isten szava elmélyíté-
sének és megízlelésének jól kipróbált út-
ja a lectio divina, amely magában foglal-
ja az igazi lelki út lépcsıfokait. A lectio-

ból kiindulva, amely a Szentírás egy ré-
szének az elolvasásából és újraolvasásá-
ból, valamint lényegi részeinek a befo-

gadásából áll, elérkezünk a meditatio-
hoz, amely olyan, mint egy belsı megál-
lás, amikor a szív Isten felé fordul, és 
megpróbálja megérteni, hogy mit üzen 
ma szava a konkrét életben. Ezt az ora-

tio követi, amikor elidızünk az Istennel 
való személyes párbeszédben, és végül 
eljutunk a contemplatio-hoz, amely se-
gít, hogy nyitva tartsuk szívünket Krisz-
tus jelenléte felé, Akinek szava „sötét-

ben világító lámpás, amíg a nappal fel 

nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem 

ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19). Az 
Ige olvasásának, tanulmányozásának és 
elmélkedésének egy olyan életben kell 
kibontakoznia, amely következetesen 
hőséges Krisztushoz és az ı tanításaihoz. 

Szent Jakab így figyelmeztet: „A ta-

nítást váltsátok tettekre, ne csak hallgas-

sátok, mert különben magatokat csaljá-

tok meg. Ha ugyanis valaki csak hallgat-

ja a tanítást, de nem követi, hasonlít 

ahhoz az emberhez, aki a természettıl 

kapott arcát tükörben nézegeti. Megnézi 

magát, aztán odébb megy, s nyomban 

elfelejti, milyen is volt. Aki ellenben 

figyelmesen tanulmányozza a szabadság 

tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, 

aki nem feledékeny hallgatója, hanem 

tettekre váltója, az teljesítésében boldog 

lesz” (Jak 1,22-25). Aki hallgatja Isten 
szavát, és folyamatosan hozzá igazodik, 
biztos alapra helyezi saját létét. „Aki 

hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, 

az okos emberhez hasonlít, aki sziklára 

építette a házát” (Mt 7, 24): ellenáll a 
viszontagságoknak. 

Krisztusra építeni az életet, örömmel 
befogadni a szavait és a gyakorlatban 
megvalósítani tanításait: íme, harmadik 
évezred Fiataljai, Felnıttjei, ez kell, hogy 
legyen a ti programotok! Létfontosságú, 
hogy megszülessen a Krisztus szavaiba 



belegyökerezı apostolok új generációja, 
akik képesek válaszolni korunk kihívá-
saira és készek az Evangéliumot minde-
nütt hirdetni. Ezt kéri tıletek az Úr, erre 
hív benneteket az Egyház, és - ha nem is 
tudatosan – ezt várja tıletek a világ! Ha 
pedig Jézus hív benneteket, ne féljetek 
nagylelkően válaszolni neki, különösen, 
ha azt kéri tıletek, hogy a megszentelt 
élet vagy a papság útján kövessétek. Ne 
féljetek, bízzatok Benne és nem fogtok 
csalódni.  

Már most kérjétek, kedves Testvé-
rek, Isten igéjének fáradhatatlan meg-
hallgatásával a Szentlelket, az erısség és 
tanúságtétel Lelkét, hogy képessé válja-
tok arra, hogy félelem nélkül hirdessétek 

az Evangéliumot a föld minden határáig. 
Mária, aki az apostolokkal együtt várta a 
pünkösdöt, legyen édesanyátok és veze-
tıtök. İ tanítson meg benneteket befo-
gadni Isten szavát, emlékezetetekben és 
szívetekben megırizni azokat (vö. Lk 2, 
19), miként ı ezt egész életében tette. İ 
bátorítson benneteket „igent” mondani 
Istennek, a „hit engedelmességében” él-
ve. İ segítsen nektek, hogy megmarad-
jatok a hitben, állhatatosak legyetek a re-
ményben, kitartóak a szeretetben, és 
mindig engedelmesek Isten igéjével 
szemben. Imádságaimmal kísérlek, és 
szívbıl megáldalak benneteket. 

XVI. Benedek pápa 
 

 

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 13-tól kezdıdıen. Errıl a hirdetıtáblán rész-
letes tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerı-
seik, akik 2008-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, 
hogy február 8-áig jelentkezhetnek az irodában. 
 

 

Országúti Ferences Plébánia 
 

Jubileumi Farsangi bál 2008. 
 

Szeretettel hívunk mindenkit (1 - 101 éves korig!)  
a plébánia 10. nagy farsangi báljára, melyet 

 

2008. január 26-án 18.30-tól 
 

tartunk a Móricz Zsigmond Gimnáziumban! 
(Bp. II. ker. Törökvész út 48-54.) 

 

Belépık a plébánia három templománál elıvételben 
és a helyszínen kaphatók. 

Felnıttel érkezı 12 éven aluliak számára a belépés ingyenes. 
 

Ízelítı a programból: 
pezsgıs koccintás, nyitótánc, jelmezverseny, 

Beatorlók, teaház, moldvai táncok… 
Megjelenés elegáns öltözetben, 

a jelmezeket díjazzuk. 
 

A belépık süteménnyel együtt érvényesek! 



Templomunk programjai (2008. január 20. – 2008. február 3.): 

Január 20-27. között tart a keresztények egységéért rendezett ökumenikus imahét. 
Templomunkban 24-én, csütörtökön ½ 6-kor lesz közös imádság. Részletek a 
hirdetıtáblán.  

Január 20., vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja. 
Január 21., hétfı Szent Ágnes szőz és vértanú emléknapja. 
Január 24., csütörtök Szalézi Szt. Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja. 
Január 25., péntek Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe. 
Január 26., szombat Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök ünnepe, ezen a 

napon lesz plébániánk szokásos farsangi bálja. Jegyek a vasárnapi szentmisék 
után és az irodában kaphatók. 
Ezen a napon 18 órakor Pasaréten Udvardy György püspökatya diakónussá 
szenteli Komáromi Elıd és Withouse Domonkos testvéreket. Az ünnepi 
szentmisére mindenkit szeretettel várunk.  

Január 28., hétfı  Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja.  
Január 31., csütörtök Bosco Szent János áldozópap ünnepe.  
Február 1., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise.  
Február 2., szombat Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelı Boldog-

asszony. Az esti 6 órás ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel kezdıdik. Urunk, 
Jézus Krisztus bemutatása egyben odaszentelése is az Atyának. Ezért lett ez a nap 
az Istennek szentelt szerzetesi hivatások, a szerzetes közösségek ünnepe, így a mi 
ferences közösségünké is. Ezen az esti szentmisén a testvérek imája kíséretében a 
ferencesek és más meghívott szerzetestestvéreink megújítják szerzetesi 
fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre! Kérjük a 
testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát. 

Február 3., elsı vasárnap Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Balázsáldást 
a vasárnapi misék végén adunk. Délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk. 

 

 

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 hétben a perselyben összesen 27.453,- 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 


