
 

 

„Az Úr a te őrződ, 

az Úr oltalmaz Téged, 

Ő áll jobbod felől.” 

(Zs 121,5) 
 

XIII. évfolyam 5. szám Évközi 5. vasárnap 2012. február 5. 

Bíró László: A hit döntés, a hit kapcsolat 

XVI. Benedek pápa napjaink egyháza 
legfőbb feladatának a hit megújítását 
tekinti. Szándékához kapcsolódva az 
Országos Lelkipásztori és Teológiai 
Napok a pasztoráció figyelmét az új 
evangelizációra irányítja. Önmagunk 
evangelizációjáról gondolkodva tudato-
sítanunk kell magunkban: a hit döntés, a 
hit kapcsolat. Döntés, hogy Istennek 
meghatározó szerepet adunk életünkben, 
és a legmélyebb kapcsolat, mely Isten 
szeretetéből fakad – mondta Bíró László 
püspök a konferencia kapcsán a Magyar 
Kurírral folytatott beszélgetésben.  
• A konferencián sok szó esett hitünk 

tartalmáról, az ember hitre való 
képességéről. Hogyan jut el az 
ember a hitre?  

A vallásos családban az ember kis-
gyerekként megkapja a vallásosságot. A 
közelmúlt egyik családról szóló világ-
kongresszusán elhangzott egy előadás a 
hit továbbadása a családban témában. 
Vajon tovább tudja adni a család a hitet? 

– tették fel a kérdést. Tudjuk, hogy a hit 
Istentől való, és tudjuk, hogy a család az 
elsődleges, embert formáló, nevelő té-
nyező. Ha jól működik a keresztény csa-
lád, akkor a vallásosságot mindenképpen 
tovább tudja örökíteni. A hit azonban 
személyes döntés. Benedek pápa a hitről 
szólva azt hangsúlyozza, hogy a hit ese-
mény. Az esemény nem az, hogy én kö-
zelítek Isten felé, hanem ő közelít felém. 
Az Isten Jézus Krisztusban sokkal na-
gyobb utat tett meg mifelénk, mint ahogy 
mi araszolunk őfelé. Benedek pápa arról 
is sokszor beszél, hogy a hit a Szentlélek 
ajándéka. Az ajándékot nem lehet meg-
szerezni, nem lehet kiérdemelni, az aján-
dékot befogadni kell. Megnehezíti az 
ajándék befogadását, ha kérget húzunk a 
szívünk köré. Ez a kéreg lehet a közöny, 
a fáradtság, a korszellem, a bűn, sok 
minden. Mindenkinek a maga dolga 
megfogalmazni, hogy mi az a kéreg, ami 
akadályozza abban, hogy a vallásossága 
egyre inkább átforduljon a hitbe. 

 



• Mi segíthet ebben az átfordulásban? 
A Szentatya azt is mondja, hogy a hit 
döntés. Tudatos döntés, hogy Istent éle-
tem meghatározó részének tekintem. Ez 
a döntés az egész életemet átformálja és 
az egész világképemet megadja. A Szent-
atya azt is mondja még, hogy a hit kap-
csolat. A legmélyebb kapcsolat. Az em-
ber számára istenkapcsolatában minta-
adó lehet a szülő-gyerek kapcsolat. A 
Szentatya szerint az alaprelációk segítik 
az embert az istenhit felé. Ez megfordít-
va is igaz. Az istenhit előfeltétele annak, 
hogy normális emberi kapcsolataim le-
gyenek. A globalizáció nagy hiányossá-
ga, hogy egységről beszél. Mi az alapja 
ennek az egységnek, mikor relativizmust 
hirdet? Ha nincsen közös Atyánk, hogyan 
lesz a másik ember a testvérem, ha nin-
csen Isten, akkor az egység nagyon kétes 
értékű lesz. Az Isten nélküli egységben 
inkább használjuk, mint szeretjük egymást. 
• Hogyan bontakozhat ki a hit az 

emberben? 
Benedek pápa hangsúlyozza, hogy isten-
kapcsolatunk kibontakozásához szentségi 
élet, az Eucharisztia, a bűnbocsánat 
szentsége, az ige olvasása, a szeretet 
gyakorlata, a személyes imádság szüksé-
ges, de kell a pihentség is, a normális 
életvitel. Fontos, hogy a hívő ember ne 
veszítse el a közösségét az egyházával. 
Így egyesül újra a hit és a vallásosság. 
Ha elvész az ember egyházhoz való kapcso-
lata, akkor a hite nagyon manipulálható 
lesz. A hit közösséget teremt, a közösség 
kultúrát hoz létre. Tudatosítani kell ma-
gunkban, hogy a keresztség által nemcsak 
Krisztushoz tartozunk, és általa nemcsak 
a Szentháromsághoz, hanem az egyház-
nak is tagjává leszünk. Ezt az objektív 
közösséget a keresztség elindítja, és 
minden szentség erősíti. 

• A gyakorló vallásos életben is gyak-
ran előfordul hitbeni szárazság, 
amikor az ember érzelmileg nem 
tudja átérezni azt, amit tudatosan 
hisz. Mi segíti át ezen az állapoton?  

A katekizmusból tanultam meg a választ: 
Ha nem tudsz hinni, élj továbbra is úgy, 
mintha hinnél. Ha a formát megtartom, 
akkor könnyebb a tartalmat újra vissza-
hozni. Kedves szentírási képem Zakariás 
története. Ősi rituálét végez, amikor jelenés-
ben részesül, hogy gyermeke fog szület-
ni. Az ősi rituálék kellős közepén is ké-
pes Isten megelevenedni és adni annak, 
aki azon részt vesz. Egy házaspár sem 
költözik rögtön széjjel, mikor nincsen 
nagy érkezésük egymáshoz. Ki-ki szé-
pen teszi a dolgát, és egyszer csak újra 
egymásra találnak, és még nagyobb len-
dülettel megy tovább a házasság. Az 
istenkapcsolat sem működik másként.  
• Melyek azok a formák, melyeket 

tartanunk kell ilyen esetben?  
Egyházunk megadta a gyakorlati keresz-
tény életnek a biológiai ritmushoz kötött 
ütemét. Azt mondja, hogy reggel és este 
imádkozzál. Ez a ritmikus gyakorlat vál-
hat mechanikussá, gépiessé. Szükség van 
a szokásokra, a berögződésekre, de néha 
szabad ezekkel leállni, vagy ellenkezőleg, 
komolyabban értékes időt rájuk szánni. 
Ha a házasságban csak mechanikus gesz-
tusok működnek, akkor az előbb-utóbb 
kiüresedik. Kell egymásnak minőségi 
időt adni, mert csak így tudnak megele-
venedni újra a házastársi gesztusok. 
Ugyanígy az Istennel való kapcsolatban 
is vannak automatizmusok, de ezek nem 
adnak eleget ahhoz, hogy élő maradjon a 
hitünk. Néha minőségi időt is kell szen-
telnünk az imádságra, az istenkapcsolat 
ápolására, a Szentírás olvasására. E nél-
kül nem megy előre az életünk. 



• Hangsúlyozta annak a fontosságát, 
hogy az ember döntéseiben legyen 
jelen Isten.  

XVI. Benedek pápa a megtérésről sem-
mi csudabogár dolgot nem mond. A meg-
térés nem más, mint Istennek első helyet 
adni az életünkben. Egy jó házasságban 
komoly döntést nem hozok a párom nél-
kül. Ugyanígy számolok Istennel a dön-
téseimben. Régen úgy mondták, hogy az 
örök élet távlatában döntesz. Az igazság-
hoz igazodnak-e a döntéseim vagy a 
pillanatnyi érdekhez? Isten akaratához 
igazodni azt jelenti, hogy a valósághoz 
igazítom az életemet. Benedek pápa 
mondja, hogy az örök igében teremtetett 
minden, és benne áll fenn minden. Ha az 
örök igéhez igazítom az életemet és a 
döntéseket ehhez igazodva hozom meg, 
akkor értelmes lesz az életem, mert az 
egész teremtés rendjébe belesimultam. 
Az Isten igazságára figyelő döntések 
belesimulnak a valóságba, és harmo-
nikus életet eredményeznek. 

• Mi mindent jelent a rendezett élet 
követelménye?  

Egy házasság rendezettsége azon múlik, 
milyen a házastársak kapcsolata. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a természetesre épül 
a természetfeletti is. Ha valakinek a 
kötelesség nincsen a helyén az életében, 
akkor ne prédikáljon, mert azzal csak 
rosszat tesz. Olyan hitoktatóhoz, akinek 
rendezetlen az otthona, nem szívesen 
engedi a szülő a gyerekét. Nem azzal 
nevelünk, amit mondunk, hanem azzal, 
amik vagyunk. Ha túlterheltek vagyunk, 
akkor helyes prioritást kell felállítanunk 
napi tennivalóink között. Az élen Isten 
áll, a házasoknál a házastárs áll, a papok-
nál a belső élet áll. Ha a belsőt nem vi-
gyázzuk, akkor a külső is szétzilálódik. 
A kapcsolat akkor tud létezni akár verti-
kálisan, akár horizontálisan, ha van 
helyes prioritásom. 

Trautwein Éva / Magyar Kurír 

 

 

Elkészült a tetőfelújítás 

Nagy örömünkre a tető felújítása elkészült. A kedves testvérektől januárban 
1.418.000.-Ft-ot kaptunk a cserépjegyekre, melyet hálásan köszönünk. A 
Rendtartomány 10.500.000.-Ft-tal, az Önkormányzat 3.670.000.-Ft-tal, a 
Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium 10.000.000.-Ft-tal támogatott, és a 
kedves hívek adományai a cserépjegyekkel együtt 4.680.000.-Ft-ot tettek ki. A 
templom festését 2013-ra tervezzük, körülbelül 3,5 millió Forintba fog kerülni. 
Köszönjük, hogy ebben a nagy munkában ilyen nagy összefogást tapasztalhattunk 
meg a plébániaközösség részéről!  
 

 

Az Országút Társulat előadása 

Szeretettel hívunk mindenkit Csáth Géza: Horváték című drámájának bemutatójára 
február 14-ére, avagy későbbi előadásaira (február 18-ára és 19-ére) este 7 órára az 
Országút Pinceszínházba. Az előadások ingyenesek, a helyfoglalás a terem korláto-
zott méretei miatt erősen ajánlott További részletek: http://orszagut.comze.com  
 

 

Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu 



Templomunk programjai (2012. február 5. – 2012. február 19.): 
Február 5. elsővasárnap, a 10-es szentmise után lesz az elsőáldozásra készülőknek 

és minden más gyermeknek a közös gyónási lehetőség. Délután 5-6 óráig 
Szentségimádást tartunk. 

Február 6., hétfő, Miki Szent Pál és társai, japán vértanúk ünnepe. 
Február 10., péntek, Szent Skolasztika ünnepe. 
Február 11-én, szombaton a Móricz Gimnáziumban a pasaréti plébániával közösen 

farsangi bált rendezünk. Délután 4-től lesz a gyerekek jelmezbemutatója 
koncerttel, bohócokkal, gyerektombolával. 19.30-tól a felnőttek báljával, zenével, 
tánccal, borkóstolóval, teaházzal folytatódik majd a mulatság. Mindenkit várunk, 
a részletekről a plakátokon lehet tájékozódni. Jegyeket elővételben péntekig 
(február 10.) a portán lehet venni, a helyszínen pedig felárral lesznek kaphatók. 
� Köszönettel fogadunk – értékes és hasznos – tombola-felajánlásokat 

február 10., péntek 18 óráig a portára. 
Február 14., kedd, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa 

társvédőszentjei ünnepe. Cirill atya névnapja, imádkozzunk érte. 
Az esti 6-os szentmisét Szent Bálint vértanú ünnepének alkalmából – aki többek 
között az ifjú házasok, a jegyesek és a szerelmesek védőszentje is – a 
szerelmesekért ajánljuk fel, a jelenlévő párok ünnepi áldásban részesülnek. 

Február 17-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli ½8-as mise 
végétől az esti rózsafüzér kezdetéig, ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, a kisasztalkán található papíron! Mindenkit 
szeretettel várunk!  

 

 

A Családok Jézusban Közösség imaestet szervez olyan pároknak, akik már hosszú 
ideje vágynak gyermekáldásra. 
Időpontok: 2012. február 6., április 2., június 11.  19.30-tól kb 22 óráig. 

Helyszín: Országúti Ferences Plébánia (1024 Budapest, Margit krt. 23.) 1. emeleti 
kápolnája. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése érdekében előzetesen 

jelentkezzetek a gyermekrevagyva@gmail.com címen. 
 

 

A lemondások perselyében az elmúlt két hétben összesen 43.540.- Forint gyűlt 
össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a 
testvérek áldozatos támogatását! Továbbra is hálásan fogadjuk az adományokat. 

 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős 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  

Templomunk évközi működési rendje: 
Miserend: H-Szo: ½8 és este 6; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8. 
Gyóntatás: H-Szo: ½8 - ¼9, este ½6 -  ½7 és 7-8. Vas.: d.e. ½8 - 1, este ½6 - 8. 
Iroda: H: d.e. ½9 - 11, K-P: ½9 - ½12, és du. 5 - 6. 


