
 
 
 

 

„Nem halok meg, hanem 

élek, és hirdetem az Úr 

tetteit.” 

(Zsolt 118,17) 
 

X. évfolyam 10. szám Virágvasárnap 2009. április 5. 

A ferences lelkiség  
7. rész 

Szent Ferenc és a San Damianói Kereszt 

Ferenc a San Damianói kereszt elıtt 
kapja meg küldetését, misszióját. Isten 
minden embert meghív, de mindenkinek 
saját küldetése, missziója van. E kereszt 
elé állva fedezzük fel, hogy az Úr 
minket mire hív. Ferenc belép egy 
templomba, hallgat, függıvé teszi magát 
Istentıl. A sebek látványa felkavarja, 
olyannyira, hogy egész élete és léte 
átalakul tıle. Nekünk is úgy kell 
szemlélnünk e keresztet, hogy 
felismerjük, mi az, ami bennünket 
megérint, felkavar, átalakít. 

Nézzük hát együtt, vegyük 
szemügyre, mi minden látható rajta, és 
engedjük, hogy megérintsen minket is 
egy-egy részlet. 

Krisztust tömeg veszi körül a 
kereszten. 

Nagy befogadási mozdulattal Jézus 
karjai átölelik a világmindenséget. 
Harminchárom személyiség – mint 

Jézus életkora – veszi körül Krisztust, az 
Istent keresı emberek sokasága. Férfiak 
és nık, akikben a szeretet és az igazság 
szenvedélye lakozik.  

 
Krisztus mindkét kezénél három 

angyal van, kettı a szárnyát kitárja: ık 
Isten küldöttei, az ı szavának a hírvivıi. 
Kézmozdulatukkal mindannyian 
Krisztusra mutatnak. Ha nincs is 

 



szükség rá, mert nem terheli ıket az 
eredeti bőn, részesülnek mégis Krisztus 
vérében. Az egész teremtés érdekelt lett a 
kínszenvedésben. 

„Ott áll anyja és szeretett tanít–
ványa…” (Jn 19,26) 

Mária és János a Golgotán úgy tőnik, 
mintha emlékeznének. „Amikor Jézus 
látta, hogy ott áll az anyja és szeretett 
tanítványa, így szólt anyjához: »Asszony, 
nézd, a fiad!« Azután a tanítványhoz 
fordult: »Nézd, az anyád!«” (Jn 19,26). 
Krisztus kissé feléjük fordul. János 
ugyanabba az irányba néz, mint a Mester. 
Mária és János egy azonos mozdulattal a 
Feltámadottra mutatnak. Mária arca 
Krisztus felé hajol, mint egy anya, aki 
újszülött gyermekét szemléli. A Szőz újra 
világra hozza fiát. Mindezek titokzatos 
dolgok. Mária bal keze az álla alatt a 
fájdalmat jelzi. A Fiú mellett áll a 
megpróbáltatásban. „Anyja szívébe véste 
ezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott 
rajtuk.” 

A százados, aki szemben állt vele… 
messzirıl több asszony figyelte a 
történteket… 

„Köztük volt Mária Magdolna, Mária, 
az ifjabb Jakab és József anyja és 
Szalóme” (Mk 15,40). Mária Magdolna 
Szőz Máriáéval azonos mozdulatot tesz: 
tisztaság és megbocsátott bőn van Krisztus 
karjai alatt. Talán emlékszik Jézus 
szavaira: „Azt tette, ami telt tıle. Elıre 
megkente testemet a temetésre” (Mk 
14,8). Vagy pedig Máriával, Jakab 
anyjával együtt kérdezi: „Ki fogja 
elhengeríteni a követ a sír bejárata elıl?” 
(Mk 16,3). Mária, Jakab anyja jobb 
kezével megerısíti Jézus feltámadásába 
vetett hitét: „Gyorsan otthagyták a sírt, és 
félelmükben meg nagy örömükben is 

siettek, hogy megvigyék a hírt a 
tanítványoknak” (Mt 28,8). 

Baljukon van a római százados, egy 
pogány. Az egyetlen, aki glória nélkül 
van, de az asszonyokkal azonos termető. 
Két kinyújtott ujja azt jelzi, hogy az, akire 
néz, ember és Isten. „Mikor a százados, 
aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki a lelkét, 
kijelentette: »Ez az ember valóban az Isten 
Fia volt!«” (Mk 15,39). Válla fölött egy 
arcot észlelhetünk: bizonyosan a kép 
megrendelıje, aki úgy tőnik, szemlélni 
akarja az Urat. Mögötte három másik kis 
fej emelkedik ki. Talán az Isten egész 
népét jelenítik meg. 

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat 
hívjam, hanem a bőnösöket, hogy 
megtérjenek” (Lk 5,32) 

Az öt nagy tanú alatt két profilba 
állított kisebb ember figyeli Krisztust. 
Balra, a Szőz közelében áll Longinusz, 
kezében a lándzsával: „az egyik katona 
oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér 
és víz folyt belıle” (Jn 19,34). Mintha 
ironikusan ezt mondaná: „Hadd, lássuk, 
eljön-e Illés, hogy megszabadítsa?” Még 
ha ez a két személyiség nem is ismerte fel 
Krisztust, az Isten Országának ajtaja 
számukra is nyitva áll. A megváltás 
mindazoké, akik keresik azt. Ugyanúgy, 
mint Ferencé: „Miközben lelkének 
keserőségében gonoszul eltöltött éveire 
gondolt, mindegyre csak ezt hajtogatta: 
»Istenem, irgalmazz nekem, bőnösnek!« 
És íme, abban a pillanatban 
kimondhatatlan öröm és megfoghatatlan 
édesség öntötte el szívét-lelkét” (1 Cel 26). 
„Jézus tudta, hogy már minden betelje–
sedett. De hogy egészen beteljesedjék az 
írás, megszólalt: »Szomjazom!«” (Jn 
19,28). Akkor Stefanon felnyújtotta neki a 
szivacsot, beteljesítve ezzel – anélkül, 
hogy tudta volna – a zsoltár jövendölését. 



És a kakas azonnal megszólalt… (Mt 
26,74) 

A keresztre feszített lába alatt balra 
Szent Péter áll. Feje fölött a kakas 
háromszor szólalt meg az éjszakában: 
gyöngeségünkre emlékeztet. 
Gyöngeségünk alkalom lehet arra, hogy 
felfedezzük – mint ahogy Péterrel történt –
, hogy a mi Istenünk nem tart haragot, 
hanem irgalmat gyakorol. Ha meg lennénk 
gyızıdve róla, hogy Isten az ı 
szeretetében elegendı erıt ad nekünk 
ahhoz, hogy ne hagyjuk el magunkat 
gyöngeségeink láttán, akkor meglelnénk a 
szükséges bátorságot, hogy a kísértésekkel 
szembeszálljunk.  

Elmélkedjünk el Szent Ferenc életének 
egy szép szövegrészletén. „Egy 
alkalommal egy kísértést szenvedı testvér 
egyedül ült a szenttel, és így szólt hozzá: 
»Imádkozzál értem, jó atyám, mert 
erımön felül gyötörtetem.« Szent Ferenc 
erre így felelt: »Hidd el, fiam, éppen ezért 
tartalak Isten szolgájának, és minél 
nagyobb kísértéseket állsz ki, annál 
kedvesebb vagy szívemnek.« Majd 
hozzáfőzte: »Az igazat megvallva, 
senkinek sem volna szabad mindaddig 

Isten szolgájának vallania magát, ameddig 
csak át nem esett a kísértéseken és 
megpróbáltatásokon. Mert minden 
legyızött kísértés bizonyos értelemben 
győrőnek mondható, mellyel az Úr 
eljegyzi az ı szolgájának lelkét.«” (2 Cel 
118) 

„Kérlek Uram…” 
Szent Ferenc a Kereszt elıtt így 

imádkozott: „Ragadja el lelkemet, kérve 
kérlek Uram, szereteted tüzes, szelíd 
hatalma mindentıl, ami a földön van, 
hogy én szereteted iránti szeretetbıl haljak 
meg, mint ahogy te irántam való 
szeretetbıl meghalni méltóztattál” 
(Absorbeat kezdető ima) 

1224. szeptemberében Ferenc, La 
Verna hegyén van. Kevéssel a Szent 
Kereszt Felmagasztalásának az ünnepe 
elıtt olyan elıérzete van, hogy egy titok 
küszöbéhez érkezett. Egyik nap hajnalban, 
míg imádkozott, látja, hogy az égbıl feléje 
jön egy tőztıl és fénytıl körülvett szárnyas 
lény. Amikor a látomás elmúlik, szemét 
lesütvén átszúrt kezeit nézi.  

Összeállította: fr. Achilles 
folytatjuk… 

 

 

Hirdetések – folytatás az utolsó oldalról 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia ál-
tal támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két héten a perselyben 
összesen 68.365,- Forint győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását. 

A szentföldi katolikusok javára szervezett múlt vasárnapi győjtés eredménye 
501.570.- Ft volt. Köszönjük a testvérek nagylelkő támogatását! 
 

 

Éjszakai keresztút: 

Nagypénteken éjszakai keresztút lesz a budai hegyekben. Indulás a 11-es busz 
végállomásától 23 órakor, megfelelı öltözetben, szerény élelemmel (hajnalra). 



Templomunk programjai (2009. április 5. – 2009. április 19.): 
 

Nagycsütörtökön és nagypénteken az iroda zárva lesz. 

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel ½ 8 órakor közös 
zsolozsmát imádkozunk. 

Nagypénteken, délután 3 órától keresztutat végzünk.  

Nagyszombaton, este 8 órakor kezdıdik Húsvét vigíliája, Jézus Krisztus halálának 
és feltámadásának megünneplése. A tőzszentelés a templom udvarán lesz. Onnan 
jövünk a templomba, ahol megkezdıdik Húsvét vigíliájának szertartása. Kérjük a 
testvéreket, hogy gyertyát hozzanak magukkal.  

A feltámadási mise vége kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a 
testvéreket a quadrumba. Kérjük az agapén részt vevı testvéreket, hogy a 
közös ünnepléshez egy tálca süteménnyel járuljanak hozzá, amit a szertartás elıtt, 
este 7 órától a portán adhatnak le. 

Szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni arra is, hogy nagycsütörtök, nagypéntek és 
nagyszombat szertartásai alatt a kisgyermekes szülık a hittanterembe vihetik 
gyermekeiket, és ott kivetítı segítségével bekapcsolódhatnak a liturgiába. A 
följutáshoz a portán és a sekrestyében lehet segítséget kérni, kérjük az ajtót zárva 
tartani!!! 

Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét elıtt a szentgyónás elvégzésére. A gyónási 
lehetıségek és a nagyheti programok a hirdetıtáblákon, a Hírharangban és a 
gyóntatófolyosónál megtalálhatók. 

Kívánunk minden testvérnek békés, örömteli felkészülést a húsvéti ünnepekre! 
Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés. 

Április 13-án, Húsvéthétfın hétköznapi miserendet tartunk.  

Ugyancsak Húsvéthétfın plébániánk ifjúsága szervezésében locsolóbál lesz a 
Tamás Alajos Házban. Részletes program a plakátokon olvasható.  

Április 14-18-ig lesz ferences közösségünk káptalanja, kérjük a testvérek imáit 
rendünk megújulásáért. 

Április 17-én, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise 
végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Április 19-én, Húsvét 2. vasárnapján Irgalmasság vasárnapja lesz. 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. 

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 


