„Azokban leli örömét
az Úr, akik félik ıt,
azokban, akik
irgalmában bíznak.”
(Zs 146)
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A ferences lelkiség
3. rész
A minoritás, vagy „kicsiny lét” a
ferences lelkiség következı fontos
eleme. Szent Ferencet megrendíti Isten
alázata, az, ahogy Fiában, hatalmáról
lemondva az emberekhez fordul. Az
alázat alázatot szül: Ferenc megérti,
hogyha Isten ezen az úton közeledik az
emberhez, ha az alázatosság az a
horizont, amiben megjelenik, akkor
nekünk ıt ott, a kicsiben kell keresni, és
ezen az úton járva találjuk meg ıt. Ezért
kéri testvéreit, hogy mindenkinél kisebbek és mindenkinek alárendeltjei legyenek, ezért nevezi közösségét Kisebb
Testvéreknek. Követıitıl megkívánja,
hogy a világban forgolódva mondjanak
le minden rangról és hatalomról, vállalva akár a kitaszítottságot is, maradjanak
meg egyszerőségben és béketőrésben. A
minoritáshoz hozzátartozik továbbá a
megalázottakkal, a nyomorgókkal, a peremre szorultakkal vállalt sorsközösség,
az igazi szolidaritás. Ferenc elsısorban

nem arra buzdít, hogy a szegényekkel
szerettessük meg helyzetüket. A valódi
szabadságra, a nagyvonalúságra, az igazi
lemondásra hívja fel a figyelmet, s
eközben a szegények mellett kora
hatalmasait is meg kívánja szólítani,
hogy (saját gondjaik és nyomorúságuk
közepette) rátaláljanak Istenre és az ı
mindent betöltı gazdagságára.
A ferences szegénység szintén a
minoritáshoz tartozó eleme Szent Ferenc
lelkiségének: „A testvérek semmit se
sajátítsanak ki, se házat, se földet, se
más egyebet. És mint zarándokok és
jövevények, akik szegénységben és
alázatosságban szolgálnak e világon az
Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnát
győjteni, és nem kell szégyenkezniük,
mert az Úr is szegénnyé lett értünk ezen
a földön” (2Reg 6,1–2). Ez a szegénység
nem egyszerően a kevéssel való
megelégedést jelenti, hanem a tulajdon
nélküli életet. Tulajdonnak pedig

nemcsak tárgyakat lehet tekinteni,
hanem épp így szellemi javakat, az
akaratot, sıt rossz esetben a másik
ember személyét is. Szent Ferenc a
tulajdonról tudatosan és önként lemond:
ami a kezébe kerül, azt ajándéknak
tekinti. A ferences lelkülető szerzetesközösségeket gyakran úgy ismerik mint
koldulórendeket, ez azonban csak részben igaz: a szeráfi atya azt kéri követıitıl, hogy hőséggel és odaadással
dolgozzanak (ebben is kövessék a
szegények életét), és csak ha ezért nem
kapnának megfelelı bért, akkor járuljanak az Úr asztalához, azaz kezdjék meg
az alamizsnagyőjtést. Másrészrıl a szegénység nem más, mint Krisztus követése, aki megalázta magát és szegénnyé
lett értünk. Amíg a birtoklás gyakran
megosztja az embereket, a szabadon
vállalt szegénység összeköti ıket. Nem
utolsó sorban a szegénység visszatérés a
teremtettség állapotához, amikor az
ember még mindent ajándékként fogott
fel, és bízott a gondviselı Isten
gondoskodásában.
Az imádságban és elmélkedésben
megélt istenkapcsolat nem maradhat az
ember sajátja. A ferences lelkülető
testvérek számára kezdettıl fogva
nagyon fontos az evangélium hirdetése.
Szent Ferenc így kezdi hívıkhöz intézett
levelét: „Mivel szolgája vagyok mindenkinek, kötelességemnek érzem mindenkinek szolgálatára állni, és az én Uramnak illatos igéit hirdetni” (2LHiv 2).

A ferences igehirdetésnek és evangelizációnak a bensıbıl kell fakadnia, az
Úr felé kell fordítania a megszólítottak
figyelmét. Egyrészrıl szólítson fel a
bőnbánatra, másrészt vidítsa fel a
szíveket Isten dicséretében. Ne hosszú
beszédekbıl álljon, hanem békét és
üdvösséget közvetítve egyszerőségben
érje el minden kor emberét.
Végül még egy fontos „ferences
erényt” kell megemlítenünk: a derőt,
mely a lelkiségben élıket minden
korban és minden helyzetben jellemezte.
Meg nem erısített regulájában így
beszél errıl a szent atya: „És óvakodjanak attól, hogy kifelé szomorúak és
komor tekintető képmutatók legyenek,
hanem mutassák meg, hogy az Úrban
örvendeznek, vidámak és illıen kedvesek” (1Reg 7,16). Nem kényszeredett
mosolygást kíván meg követıitıl Szent
Ferenc, hanem az Istenbıl forrásozó, az
ı kegyelmébıl táplálkozó szent örömet:
békés és higgadt derőt, melyet mindazok
elnyerhetnek, akik Istenre hagyatkoztak,
s mely, mint ilyen, minden bajban
megmarad.
Rövidítések
2LHiv – Második levél a hívıkhöz
1Reg – Meg nem erısített regula
2Reg – Megerısített regula
Végr – Végrendelet

Összeállította: fr. Dobszay Benedek

2009-ben a ferences rend alapításának 800 éves évfordulóját ünnepli.
A jubileumi évhez kapcsolódik egy ifjúsági program: 2009. augusztus 1-17 között
Santiago de Compostela-ban (Spanyolország) rendezik meg a II. Európai Ferences
Találkozót. A részletekrıl a faliújságon és a hitoktatódnál lehet tájékoztatást kapni,
vagy a www.santiago2009.es honlapon.

Elızetes a nagyböjtrıl
Február 25-én hamvazószerda, az ünnepi szentmise este 6-kor kezdıdik.
Február 28-án, szombaton az ifjúság számára nagyböjti lelki napot tartunk
délelıtt 9 órától. A lelki napot Stift Zoltán zugligeti káplán atya tartja. Minden
érdeklıdıt szeretettel várunk!
Nagyböjtben minden pénteken az esti 6-os mise után konferenciabeszéddel
készülünk a Húsvétra. A ferences jubileumi év alkalmából minden este egy-egy
ferences közösség elmélkedik. A konferenciabeszéd után gyónási és szentségimádási
lehetıség lesz. Ezeken a napokon az esti ½8-as szentmise elmarad.
február 27.: Ferences Szegénygondozó nıvérek
március 6.: Ferences paptestvérek, ezek mi vagyunk a Margit krt-ról
március 13.: Klarissza nıvérek
március 20.: Barsi Balázs ferences atya
március 27.: Ferences Kisnıvérek
április 3.: Ferences Világi Rend

Ki törıdik velünk?
"Ha valaki követni akar, de nem győlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és
nıvéreit, sıt még saját magát is, nem lehet a tanítványom."
(a februári Élet Ige)

Megígértem valakinek, aki teljes elszigeteltségben él, hogy ma este hét és nyolc
között meglátogatom. Az egész délutánt házon kívül töltöttem s fél hétkor értem
haza. Férjem és a gyerekek örültek, hogy megérkeztem. A lányom mindjárt újonnan
vásárolt lemezeirıl kezdett beszélni és azt akarta, hogy hallgassam meg ıket. Férjem
meg azt kérdezte, mit szándékozom vacsorára fızni. Az örömteli fogadtatásra
röviden csak azt válaszoltam, hogy el akarok menni hazulról meglátogatni valakit, és
csak nyolc óra után leszek újra itthon. Elnézésüket kérem. A jó hangulat hirtelen
elromlott és mindnyájan helytelenítették elhatározásomat. Nyugtalan lelkiismerettel
mentem el hazulról, és feltettem magamban a kérdést, vajon igazán Isten akarta-e,
hogy otthagyjam ıket egy teljesen ismeretlen felebarátomért. Ekkor eszembe jutott
az Élet Ige. Arra gondoltam, hogy ebben a pillanatban annak a magányos
személynek van leginkább szüksége rám: számít látogatásorra. Azt mondtam
magamban, ha Isten akarja, hogy elmenjek hozzá, majd İ gondoskodik a
családomról ez alatt az idı alatt. Istenre bíztam hát férjemet és a gyerekeimet, és
minden gondtól megszabadulva ehhez a magányos lélekhez siettem, hogy
"szeressem".
Hazaérve százsoros ajándékot kaptam! Senki se haragudott rám, nyugodt
légkörben, békés beszélgetés közben készítettük el a vacsorát. Késıbb legnagyobb
lányom feltette lemezeit és zenehallgatás közben két órán át beszélt problémáiról,
életérıl. Nekem sikerült részvétet keltenem bennük az iránt, akit vacsora elıtt
meglátogattam és családtagjaim mind átérezték a magányosan élı emberek szomorú
sorsát.

Templomunk programjai (2009. február 8. – 2009. február 22.):
Február 10-én, kedden Szent Skolasztika szőz ünnepe
Február 14-én szombaton Szent Cirill és Metód, Európa társvédıszentjeinek ünnepe.
Cirill atya névnapja, imádkozzunk érte!
Ez a nap Szent Bálint vértanú ünnepe is, aki többek között az ifjú házasok, a
jegyesek és a szerelmesek védıszentje. Hagyományainkhoz híven idén is lesz
szerelmesek miséje, azonban nem aznap, hanem február 16-án, hétfın este ½8kor. A jelenlévı párok ünnepi áldásban részesülnek. Erre az alkalomra szeretettel
várunk minden együtt járó, jegyes és házaspárt, akik szeretnék szerelmüket
komolyan venni, és azt megújítani, kérve Szent Bálint vértanú közbenjárását
életükre.
Február 18-án, szerdán este 6 órakor Pasaréten Whitehouse Domonkos testvért
pappá szenteli Dr. Paskai László bíboros atya. A papszentelés utáni agapéra is
szeretettel várnak mindenkit a pasaréti testvérek.
Február 20-án, pénteken ismét egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as
mise végétıl az esti 6-os mise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a
Szentség ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Ugyanezen a napon ifjúsági farsangi buli lesz a Tamás Alajos Házban este
½9-tıl hajnali ½3-ig. Részletek a plakátokon, mindenkit szeretettel várunk!
Február 21-én, szombaton az atyák lelkigyakorlata miatt este nem lesz gyóntatás.
Február 22-én, vasárnap országos győjtés lesz a katolikus iskolák javára, nálunk
ferenceseknél a ferences iskolák javára. Kérjük a testvérek nagylelkő támogatását
és imádságát iskoláinkért, tanárainkért, családjainkért!
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 hétben a
perselyben összesen 143.090,- Forint győlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását.
A Budai Egyházközségek tizedik alkalommal rendezik meg Farsangi Báljukat
2009. február 21-én, 19.00-3.00 óráig, az ELTE új, lágymányosi épületében (1117
Bp., Pázmány Péter sétány 1/a). Az est fıvédnökei: Dr Erdı Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek, és Tarlós István, a fıvárosi Fidesz-KDNP frakciószövetség elnöke. A bál díszvendégei felvidéki magyar fiatalok.
Jegyek kaphatók: Szent Anna Plébániatemplom (Batthyány tér 7.); Városmajori Jézus
Szíve Plébánia (Csaba u. 5.); Szent Imre Ciszterci Egyházközség (Himfy u. 9.) Belépıjegy: 3000,- Ft és egy tálca sütemény. Részletes program a faliújságon olvasható.
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 (csak
irodaidıben): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

