
 
 

„Mindenkor legyetek 

készen arra, hogy 

válaszolni tudjatok 

mindenkinek, aki a 

bennetek lévı reménység 

okát kérdezi tıletek.” 

(1Pét 3,15) 

IX. évfolyam 11. szám Húsvét 6. vasárnapja 2008. április 27. 

A Biblia VI. 

A Kivonulás könyve (Exodus II.) 
A Mózes-történet folytatásában 

Mózes és Áron a fáraó elıtt csodát 
tesznek: Áron botja kígyóvá változik, 
majd ugyanezt a csodát Egyiptom 
varázslói is megteszik, s bár Áron 
botja elnyeli a varázslók botját, a fáraó 
nem hajlandó elengedni az izraelitákat. 
Ezután következik az egyiptomiakat 
sújtó, de az izraelitákat elkerülı tíz 
csapás, miközben Mózes próbálja a 
fáraó megátalkodottságát megtörni, és 
ıt Izrael elbocsátására bírni. Egyiptom 
vizei vérré változnak, az országot 
békák lepik el, szúnyogok kínozzák az 
embereket és állatokat, majd böglyök 
jelennek meg. Ezután dögvész, 
pusztító járvány sújtja az egyiptomiak 
állatait, fekélyek keletkeznek rajtuk és 
a népen. Az egész országot érı jégesı 
elpusztítja mindazt, amit a mezın talál. 
Sáskajárás felfalja a jégesıtıl meg-
kímélt termést is, majd háromnapos 
sötétség száll az országra. Ezt tetızi be 

az elsıszülöttek halála, mely megtöri a 
fáraó akaratát (7,8–11,10).  

Az utolsó csapást megelızi Jahve 
rendelkezése, a pászka, a bárány és a 
kovásztalan kenyér vacsorája. A 
kivonulás estéjén az izraelitáknak 
családonként egy hibátlan, egyéves, 
hím bárányt vagy kecskét kell 
levágniuk, és vérével meg kell kenniük 
annak a háznak a szemöldök- és két 
ajtófélfáját, ahol a bárányt 
elfogyasztják, hogy az ottlakókat ne 
érje az elsıszülöttek halálának 
csapása. A pászkát nemzedékrıl 
nemzedékre meg kell ülni. A kivonulás 
hónapja Abib (fogság után Niszán) az 
év elsı hónapja lesz. A hó 
tizennegyedik napján naplemente és 
sötétedés között kell a bárányt levágni, 
és az elıírásoknak megfelelıen 
elfogyasztani. Az izraelitáknak a 
tizennegyedik nap estéjétıl a huszon-
egyedik nap estéjéig kovásztalan 

 



kenyeret lehet csak enni, sıt erre az 
idıre kötelesek minden kovászosat 
eltávolítani házaikból. Az egyiptomi 
elsıszülött fiúk halála éjfélkor 
következik be. A fáraó még az éjjel 
hivatja Mózest és Áront, hogy 
engedélyt adjon az elvonulásra. Az 
izraeliták Ramzeszbıl Szukkot fele 
indulnak, József csontjait is viszik 
magukkal. Szukkotból a Sás-tenger 
menti pusztán vezetı úton mennek 
tovább, s Etámban táboroznak le. 
Jahve nappal felhıoszlopban, éjjel 
tőzoszlopban halad velük, hogy 
mutassa az utat (12-13. f.).  

A fáraó megbánja, hogy elengedte 
az izraelitákat, ezért harci szekerekkel 
felszerelt serege üldözıbe veszi ıket.  

Az izraeliták Pi-Hachirot elıtt, Migdol 
és a tenger között, Baal-Cefonnal 
szemben táboroznak a tenger partján. 
Jahve azonban megmenti népét. A 
felhıoszlop az egyiptomi sereg és az 
izraeliták tábora között helyezkedik el, 
s a sötétség miatt az egyiptomi sereg 
nem férkızhet az izraeliták táborához. 
Mózes a tenger partján kinyújtja kezét, 
és Jahve erıs széllel visszaszorítja és 
kiszárítja a tengert. A kettévált víz 
között az izraeliták átkelnek, míg az 
üldözı egyiptomiakat a visszatérı 
hullámok elborítják, miután Mózes 
Isten parancsára ismét kinyújtja kezét 
a tenger fölé (14. f.). A 15. fejezet 
Mózes és az izraeliták hálaéneket 
tartalmazza.  

Folytatjuk… 

 

„Uram, ki hasonlít hozzád az istenek közül? Kit övez a szentség úgy, mint téged? 
Félelmetes vagy tetteidben, csodákat mővelsz. Kinyújtottad jobbodat, a föld elnyelte 
ıket. A népet, amelyet kiszabadítottál, jóságosan vezetted, elvitted hatalmaddal szent 
lakóhelyedhez.” 

(Kiv. 15, 11-13) 



Plébániai hajókirándulás – beszámoló 

Április 19-én volt a Plébániánk által meghirdetett hajókirándulás Tahitótfaluba. 
Azok a bátrak, akiket nem riasztott el az esıs idıjárás, megkapták jutalmukat, hiszen 
hosszú napos idıszakok tették kellemessé a táborhelyen eltöltött idıt. A hajóutat 
pedig vetélkedı színesítette. A közös ebéd elıtt a gyermekek felszabadultan 
játszhattak, hancúrozhattak, utána pedig számháború, foci, ping-pong és a vetélkedı 
eredményhirdetése tette tartalmassá a programot. A felnıtteknek pedig a 
kikapcsolódáson túl alkalmuk nyílt beszélgetni, ezáltal jobban megismerni a másikat. 
Szinte minden korosztály képviseltette magát, aki eljött tapasztalhatta, hogy 
Krisztusban, a szeretet közösségében mégis mennyire egyek vagyunk. Köszönjük a 
szervezıknek és a résztvevıknek ezt az élményt. Egyben reméljük, hogy a 
következı alkalommal, mondjuk a plébániai közösségek majálisán még többen 
részesülnek a közösségi élményben. 
 

 

Szemüveggyőjtés 
Afrika egyik legszegényebb országában, Kongoban él egy több szakvizsgával 
rendelkezı magyar orvos-pap, aki többek között szemorvos. A használt szemüvegek 
náluk "aranyat érnek", mivel a számunkra elképzelhetetlen szegénység közepette 
optikusban és szemüvegben is hiányt szenvednek. Az említett orvos-pap a használt 
szemüvegekbıl maga csiszolja, válogatja a betegek részére megfelelıt. 

Kérünk szépen mindenkit, nézzenek szét otthon a fiók mélyén, táska alján, hátha 
akad már nem használt szemüveg, amit oda tudnának adni afrikai rászoruló 
testvéreinknek. Fıleg a +4 dioptriáig terjedı olvasó szemüvegre és a -3 dioptriáig 
terjedı távollátó szemüvegre van nagy szükség. A cilinderes, és a nagyon erıs nem 
annyira használatos. Ha a tavaszi nagytakarítás kapcsán elıkerülnek ilyen tárgyak, 
semmi esetre se dobják ki! Kérjük május végéig a plébánia portáján adják le a 
szemüvegeket, és mi eljuttatjuk az atyához. Figyelmességüket elıre is köszönjük. 
 

 

Az Imaapostolság májusi szándékai: 
Általános: Hogy a keresztények jobban hasznosítsák az irodalmat, a mővészetet és a 

tömegkommunikációt egy olyan kultúra támogatására, amely védi és elımozdítja 
az emberi személy értékeit. 

Missziós: Hogy Szőz Mária, az evangelizálás Csillaga és az apostolok Királynıje, 
aki az Egyház kezdeteinél kísérte az apostolokat, most is anyai szeretettel vezesse 
a világszerte mőködı férfi és nıi misszionáriusokat. 

 

 

Plébániaközösségünk imaszándéka: Kérjük a kedves testvérek imatámogatását az 
elsıáldozásra készülı gyermekekért. 



Templomunk programjai (2008. április 27. – 2008. május 11.): 
Április 27-én, vasárnap a Mária Rádió közvélemény kutatást tart templomunkban. 

Kérjük azokat a híveket, akik idınként hallgatják a Mária Rádiót, hogy a mise 
végén a templom kijáratában pár percre álljanak a "kérdezıbiztosok" 
rendelkezésére, segítve ezzel a Rádió munkáját . 

Április 29., kedd Sziénai Szent Katalin szőz és egyháztanító, Európa társvédı–
szentjének ünnepe lesz. 

Májusban minden nap májusi ájtatosságot tartunk templomunkban a Szőzanya 
tiszteletére, az esti 6 órás szentmisék után. 

Május 2. elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 

Május 3., szombat Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe. 

Május 4. Mennybemenetel ünnepe, egyben elsıvasárnap, délután 5-6 óráig 
Szentségimádást tartunk. A 11 órai szentmisén a Váci Vox Humana Énekkar 
és az olaszországi Corale Polifonica di Grottaferrata teljesít szolgálatot. 
Elhangzik: Joseph Haydn: Missa brevis in honorem Sancti Joannis de Deo 
(Kleine Orgelsolo-messe), valamint Händel és más szerzık motettái. 
Közremőködik: Bednarik Anasztázia orgonamővész; vezényel: Lógó Tibor és 
Massimo di Biaggio. 

Május 10-én, pünkösd szombatján a ½ 8-as misével kezdıdıen szentlélekváró 
imaestre hívjuk a kedves testvéreket kb. este 10 óráig. 

Május 31-én, szombaton délután plébániai napot tartunk, melyen plébániánk 
közösségei mutatkoznak be egymásnak. 

 

 

Május 31-én, szombaton Újra megrendezésre kerül Budapest körül az Élı 
Rózsafüzér Zarándoklat a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió szervezésében. 
Az esemény szombaton 7-19 óra között lesz megtartva. A budapesti Élı 
Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejő gyalogos zarándoklatból fog állni, 
érintve városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket. 
Egy-egy szakasz kb. húsz kilométer hosszú. Fıszervezı: Gubicza Katalin (Tel: 
06-20-9673-988, e-mail: uniosforras@chello.hu A zarándoklat honlapja: 
www.elorozsafuzer.zarandoklat.hu 

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két héten a perselyben 
összesen 45 750 Ft győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottunk. 
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 
 

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 


