„Egyszer csak megjelent
köztük Jézus,
és köszöntötte ıket:
Békesség nektek!”
(Lk 24,36)

IX. évfolyam 9. szám

Húsvét 2. vasárnapja

2008. március 30.

Valóban föltámadt!
Vajon csak egy szép szokás ez,
amikor így válaszolunk a húsvéti köszöntésre? Azt gondolnánk, az elsı
keresztényeknek könnyebb volt ezt
mondani, hiszen ık, illetve szüleik,
rokonaik még láthatták a föltámadottat. Nem valószínő, ugyanis maga Jézus mondta Tamás apostolnak, hogy
"boldogok, akik nem látnak és mégis
hisznek!" Mi, késıi követıi az úr Jézusnak nem vagyunk tehát rosszabb
helyzetben – ellenkezıleg! A 2000
év egyháztörténelme még inkább
bizonyítja, hogy az Alapító valóban
föltámadt! A sok vértanú különösen
erıs tanúságot tett mellette a római
kortól a mai napig, hiszen ık még
életüket is feláldozták İérette, akirıl
tudták, hogy várja ıket örök, szép
Országába, ahová elıre ment, hogy
helyet készítsen nekik. Mikor mondhatjuk tehát mi is hitelesen ezt a

rövid hitvallást, hogy "valóban föltámadt"? Amikor egymást kölcsönösen
szeretitek – tanította İ maga –, akkor
hiszi el a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok.
A házasságban a legkézenfekvıbb
megélni Jézus kérését. Férjek és
asszonyok! Kezdjétek el tehát egymást önzetlenül és viszonzást sem
várva szeretni! Növekedj a Szeretetben odáig, hogy képes legyél akár életedet is adni a másikért! A házasság
szentsége így mutatkozik meg, ugyanis kézzelfoghatóan jelzi Istennek
Jézusban kinyilatkoztatott szeretetét.
Családok! Bizonyítsátok, hogy a
szeretet társadalmának vagytok a fontos alapelemei! Amennyiben a család
tagjai egymást kölcsönösen tisztelik,
szeretik, akkor jól bizonyítják a világ
fiainak, hogy Jézus, a megtestesült
Szeretet valóban föltámadt!

Fogadjátok örömmel magatok közé a
következı gyermeket, azzal a hittel,
hogy ı az élet Urának nagy ajándéka
mindannyiotok számára!
Krisztus hívei, imádkozzatok szüntelen! Jöjjetek össze az İ nevében és
hallgassátok tanítását, evangéliumát,
hogy növekedjetek az Isten ismeretében, ami az örök életre vezet! (vö.:
Jn17,3) Ne állítson meg titeket a jó
úton a közömbösség, a visszautasítás,
az irigy és keserő kritikák. Emlékezzetek a legrosszabb fiúkat is megszelídítı Don Bosco szavaira: "A
legértékesebb, amit tehetünk: ha jót
teszünk, mindig vidámak vagyunk és
hagyjuk a verebeket csiripelni."
Igaz, a kellemes embereket még
könnyő szeretni, s azokat, akiktıl
bizton remélhetsz viszonzást. De ha
csak ezeket szeretitek, még nem bizonyultatok Jézus jó tanítványainak.
İ, a világ Világossága azt kéri, hogy
miután beengedtétek az İ fényét a
szívetekbe, menjetek és a sötétségben világítsatok vele! Pontosan oda
kell az İ tüzét is vinnetek, ahol jeges
hideg uralkodik. Igen, azok felé is
indulni kell, akik valamiért nagyon

kellemetlenek számodra. Félsz talán,
hogy téged is magukkal rántanak
nyomorúságos helyzetükbe s aztán
téged sem szeret a világ betegen,
vagy börtönben, vagy rongyosan,
éhesen?!
XVI. Benedek pápa nagyböjti levelében arra tanított minket, hogy
mennyire fontos a jótékonykodás,
ami ma azt jelenti, hogy "kézzelfogható módon sietünk szükséget szenvedı embertársaink segítésére". Ne
felejtsük el a keresztény Egyház elsı
századainak gyakorlatát, akik ezt
mindig összekapcsolták a belsı megtisztulás folyamatával. İk még élénkebben emlékeztek a jeruzsálemi
szentek életére, akik tudták, hogy
"nem birtokosai, hanem gondnokai
vagyunk a kapott javaknak"! Amikor
tehát jobban odafigyelünk a szegényekre, betegekre és elkezdjük ıket
segíteni, akkor ez nem csupán egy
karitatív gesztus, hanem az "igazságosságból fakadó kötelezettség"!
Ha ebben a nagyböjtben belejöttünk ezekbe az evangéliumi hitbıl
fakadó jó cselekedetekbe s rájöttünk
arra, hogy jobb adni, mint kapni, akkor ne hagyjuk abba,
mert így nyílik elıttünk
széles út a feltámadt
Krisztus szép Országába! (vö.: 2Péter 1,11)
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok szeretettel!
Majnek Antal
munkácsi római katolikus püspök

Tamási Áron: Vitézlélek
az Országút Társulat elıadásában
Az Országút Társulat szeretettel vár mindenkit Tamási Áron: Vitézlélek címő
vígjátékának elıadására a következı idıpontokban és helyszíneken:
• április 1-én (kedd), 2-án (szerda) és 4-én (péntek) 19.00 órai kezdettel
az Országúti Pinceszínházban (1024 Budapest, Feketesas utca 5.),
• április 25-én (péntek) 19.00 órai kezdettel a Magyarok házának Széchényi
termében (1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.), valamint
• május 17-én (szombat) 18:00 órai kezdettel a Kıbányai Evangélikusok Kápolna
színpadán (1102 Budapest, Kápolna u. 14.).
Az elıadás idıtartama körülbelül 2 óra, egy szünettel. A belépés ingyenes. Helyfoglalás e-mailben (orszagut_ertesites-owner@googlegroups.com), vagy interneten
(http://orszagut.extra.hu). Visszaigazolás hiányában az ülıhely nem garantált!
Chiara Lubich, a fokoláre lelkiség alapítója 88 évesen 2008. március 14-én éjjel 2
órakor otthonában meghalt. Temetése a római Szent Pál bazilikában volt március 18án, kedden du. 3 órakor. Szőz Mária segítse a Fokoláre Mozgalom minden tagját,
hogy továbbhaladjon Chiara nyomdokain, hogy az egyház egyre inkább a
szeretetközösség otthona és iskolája legyen - fohászkodott XVI. Benedek pápa.

Az Imaapostolság áprilisi szándékai:
Általános: Hogy a keresztények a mai társadalom nehéz és szövevényes helyzeteiben se fáradjanak bele életükkel hirdetni Krisztus feltámadását, reményünk és
békénk forrását.
Missziós: Hogy a fiatal egyházak jövendı papjai alapos kulturális és lelki képzést
kapjanak nemzeteik és az egész világ evangelizálásához.

Humor-csokor:
Egy házaspár elmegy megnézni egy
kiadó lakást. A fıbérlı kérdezgeti
ıket:
- Van rendszeres jövedelmük?
- Igen.
- Gyerek van-e?
- Igen, kettı, egy hét és egy tízéves.
- És állatok?
- Nem, nagyon jólneveltek!
Két medve beszélget a sarkvidéken.
- Mondd te már házas vagy?
- Nem, én meg csak jegyesmedve
vagyok.

Hogy hívják a lyukas tojás ırzıjét?
– Tojáslikır.
Vége a mőtétnek. Orvos odaszól a nıvérnek:
- Nıvérke, nem varrtunk bele semmit a
beteg hasába?
- ...
- Nıvérke! NİVÉRKE!!!
- Mancika, küldjön egy faxot az
igazgatóságra!
- De fınök, ha ezt is elküldöm, nem
marad több faxunk!

Templomunk programjai (2008. március 30. – 2008. április 13.):
Március 30-a vasárnap, Irgalmasság vasárnapja. II. János Pál pápa 2000-ben,
Szent Fausztina nıvér közlései alapján nyilvánította ezt a vasárnapot az isteni
Irgalmasság ünnepének. Egyben hirdetjük, hogy ezen a napon teljes búcsúban
részesedhetünk minden szentmisén, minden templomban.
Március 31-én, hétfın Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születésének hírüladása.

Április 2-án, szerdán este 6-tól FerencEsték keretében Zelei Miklós tart írói
estet A sör már jobb, de ihatatlan címmel a Tamás Alajos Közösségi Házban (Rómer Flóris u. 4.). A téma: a médiákban ki nem tisztult besúgások.
Április 7-én, hétfın De la Salle János áldozópap ünnepe lesz.
Április 11-én, pénteken Szent Szaniszló püspök és vértanú ünnepe lesz.
Április 13-a vasárnap, a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Délután ½ 5-kor
Ella István orgonamővész ad hangversenyt templomunkban. Minden érdeklıdıt
szeretettel várunk!
A Plébános atya fogadó-ideje legközelebb március 31-én, hétfın 16-18 óráig lesz.
Plébániaközösségünk imaszándékai:
Kérjük a kedves testvérek ima-támogatását a jegyespárokért és az ıket felkészítı
házaspárokért, valamint az elsıáldozó gyermekekért.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két héten a perselyben
összesen 77 830 Ft győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Mint ahogy több korábbi Hírharangban már jeleztük, az Egyházmegyei Karitásszal
közösen segítséget tudunk nyújtani a gyógyszerek kiváltásához. Tudjuk, hogy a
kedves testvérek közül sokaknak nagy nehézséget jelent a gyógyszerek kiváltása.
Kérjük, éljenek bátran a lehetıséggel, és jelezzék, hogy kinek tudunk segíteni.
Elızetes:
Április 19-én, szombaton hajókirándulásra hívjuk plébániánk családjait. Találkozás
a Batthyány téren 9 órakor. Úticélunk a Szentendrei-sziget, Tahitótfalu és a váci
rév közötti táborhely. A nap programja: a hajóút alatt közös játék a gyerekekkel, a
szigeten rövid séta után foci, játék, beszélgetés, közös bográcsos ebéd, kötetlen
együttlét. Jelentkezés a szentmisék után a sekrestyében, költségek: 1000 Ft/fı,
melyet a hajón fogunk összeszedni. Érkezés kb. este 6-ra a Batthyány térre.
Várjuk a jelentkezéseket!☺
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

