
 

 

„Hozzám kiáltottál 

a nyomorúságban, 

és megmentettelek.” 

(Zs 81,8) 
 

XIII. évfolyam 8. szám Nagyböjt 4. vasárnapja 2012. március 18. 

A Szentatya nagyböjti üzenetéből II. 

„Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást” (Zsid 10,24). 

2. „Egymásra”: a kölcsönösség ajándéka 
A többiek „megóvása” ellentétes azzal a 
mentalitással, amely az életet pusztán földi 
dimenziójára korlátozza, nem a végső célja 
távlatában tekint rá, és az egyéni szabad-
ság nevében bármilyen erkölcsi döntést 
elfogad. Egy olyan társadalom, mint a mos-
tani, érzéketlenné válhat a testi szenvedé-
sekre és az élet lelki és erkölcsi igényeire 
is. A keresztény közösségben azonban nem 
szabad így lennie! Pál apostol felszólít, 
hogy azt keressük, ami „a békességre és 
kölcsönös épülésünkre szolgál” (Róm 
14,19), „törekedjék mindegyikünk ember-
társa javára és épülésére” (uo. 15,2), és ne 
saját hasznunkat keressük, „hanem ami 
másoknak van javára, hogy üdvözülje-
nek” (1 Kor 10,33). Ez az alázat és szere-
tet lelkületéből fakadó kölcsönös figyel-
meztetés és buzdítás a keresztény közös-
ség életének része kell, hogy legyen. 

Az Úr tanítványai, akik az Eucharisztia 
által egyesülnek Krisztussal, közösségben 

élnek, amely egymáshoz köti őket, mint 
egyetlen Test tagjait. Ez azt jelenti, hogy 
a másik hozzám tartozik; életének és üd-
vösségének köze van az én életemhez és 
üdvösségemhez. Ezzel a közösségnek egy 
nagyon mély alkotóelemét érintjük: létünk 
összekapcsolódik mások létével akár a jó-
ban, akár a rosszban; a bűnnek és a jótet-
teknek egyaránt van társadalmi vonatko-
zásuk is. Az Egyházban, Krisztus titok-
zatos Testében alakot ölt ez a kölcsönös-
ség: a közösség szüntelenül bűnbánatot 
tart és gyermekei bűneinek megbocsátását 
kéri, ugyanakkor folytonosan örül és uj-
jong is az erények és a szeretet megnyil-
vánulásaiért, amelyek áthatják. „A test-
ben … a tagok törődjenek egymással” 
(1 Kor 12,25), hangsúlyozza Szent Pál, 
hiszen egyetlen testet alkotunk. A testvé-
rek iránti szeretet, melynek egyik kifeje-
ződése az alamizsna – tipikus nagyböjti 
cselekedet az imádság és a böjt mellett – 
ebben a közös összetartozásban gyöke-

 



rezik. A legszegényebbekkel való konk-
rét törődés által is kifejezheti minden ke-
resztény, hogy részese az egyetlen Test-
nek, az Egyháznak. Az egymás iránti 
kölcsönös figyelem azt is jelenti, hogy 
felismerjük azt a jót, amit az Úr véghez-
visz másokban és megköszönjük velük 
együtt a kegyelem csodáit, amelyeket a 
jó és mindenható Isten folytonosan mű-
vel gyermekeiben. Amikor egy keresztény 
észreveszi a Szentlélek működését a 
másikban, nem tehet mást, mint örül és 
dicsőíti a mennyei Atyát (vö. Mt 5,16). 

3. „Hogy szeretetre és jótettekre buz-

dítsuk egymást”: együtt haladni az 
életszentség útján 

A Zsidókhoz írt levélnek ez a kifejezése 
(10,24) egyrészt arra ösztönöz, hogy gon-
dolkozzunk el az életszentségre szóló 
egyetemes meghíváson és a lelki életben 
való folyamatos előrehaladáson, másrészt 
hogy a nagyobb karizmákra vágyjunk, és 
egyre nagyobb, gyümölcsözőbb szeretetre 
törekedjünk (vö. 1 Kor 12,31-13,13). A 
kölcsönös egymásra figyelés célja, hogy 
egyre nagyobb, tettekben megnyilvánuló 
szeretetre ösztönözzük egymást, úgy „mint 
a hajnal pirkadása, mely egyre világosabb, 
míg fényes nap nem lesz” (Péld 4,18), 
várva azt a napot, amelyben sosem jön 
el az alkonyat, mert Istenben élünk. Éle-
tünk ajándékba kapott értékes idejének 
célja, hogy Isten szeretetében felfedez-
zük, és véghezvigyük a jótetteket. Így 
maga az Egyház is növekszik, fejlődik 
egészen addig, míg eljut majd Krisztus 
teljessége életkorának mértékére (vö. Ef 
4,13). A növekedésnek e dinamikus 
távlatában helyezkedik el buzdításunk: 
ösztönözzük egymást kölcsönösen, hogy 
jótetteket vigyünk végbe és eljussunk a 

szeretet teljességére. 
Sajnos mindig jelen van a kísértés, 

hogy lanyhák legyünk, hogy elfojtsuk a 
Lelket, hogy vonakodjunk „kamatoztatni 
a talentumainkat”, amelyeket saját ma-
gunk és mások javára kaptunk (vö. Mt 
25,25). Mindannyian kaptunk lelki vagy 
anyagi kincseket, amelyek hasznosak az 
isteni terv beteljesítése, az Egyház java 
és egyéni üdvösségünk szempontjából 
(vö. Lk 12,21; 1 Tim 6,18). A lelki mes-
terek emlékeztetnek arra, hogy aki a lel-
ki életben nem halad előre, az visszae-
sik. Kedves testvérek, fogadjuk el a min-
dig aktuális felhívást, hogy törekedjünk 
«a keresztény élet magas fokának eléré-
sére» (II. János Pál, Novo millennio 
ineunte apostoli levél 2001. január 6., 
31.). Amikor az Egyház bölcsességében 
elismeri és kihirdeti egyes példamutató 
keresztények boldog, vagy szent mivol-
tát, akkor azzal az is a célja, hogy vágyat 
ébresszen az ő erényeik követésére. 
Szent Pál buzdít: „a tiszteletadásban 
előzzétek meg egymást” (Róm 12,10). 

Egy olyan világban, amelynek szüksé-
ge van arra, hogy a keresztények megú-
julva tegyenek tanúságot a szeretetről és 
az Úrhoz való hűségükről, mindenki 
érezze annak sürgető szükségét, hogy 
megelőzzük egymást a szeretetben, a 
szolgálatban és a jótettekben (vö. Zsid 
6,10). Ez a felhívás különösen hangsú-
lyos a húsvétra való készülés szent idő-
szakában. Miközben szent és gyümöl-
csöző nagyböjtöt kívánok, a Boldogsá-
gos Szűz Mária közbenjárására bízlak 
benneteket és mindenkire szívből adom 
apostoli áldásomat. 

Vatikán, 2012. február 
XVI. Benedek pápa 



Nagyböjti lelkinap családoknak 
 

Kedves Szülők és Gyerekek! 
 

Nagyböjti lelki napunkat idén 
március 31-én, szombaton 

 
 a szabadban végzett keresztúttal, kirándulással 

és játékkal egybekötve tartjuk meg. 
 
 

 
 
 
 

Találkozás: reggel 9 órakor a Nyugati Pályaudvaron,  
ahonnan vonattal megyünk Solymárig.  

(A kiegészítő jegyet mindenki vegye meg a bkv bérlethez!)  
A solymári vasútállomástól kb. egy órányi sétával  

érjük el a keresztút első állomását. 
 

A keresztút közös elvégzése után gyónásra is lesz lehetőségünk.  
Tarisznyából ebédelünk, majd a réten számháborúzhatunk,  

focizhatunk, métázhatunk, illetve a környéken kirándulhatunk.  
 

A visszautazás a 64-es, vagy a 164-es bkv buszokkal is megoldható. 
 

Szeretettel várjuk a családokat! 

P. Achilles ofm plébános 

 



Templomunk programjai (2012. március 18. – 2012. április 1.): 

A nagyböjt folyamán minden pénteken 5-kor keresztutat járunk. 

Március 22., 23., 24-én (csütörtökön, pénteken és szombaton) az esti 6-os szentmise 
keretében tartjuk idei nagyböjti lelkigyakorlatunkat. Az elmélkedéseket 
Vértesaljai László jezsuita atya vezeti. Témája: A belső út szentjeink nyomá-
ban. A lelkigyakorlat egyben felkészülés a betegek szentségének vételére, 
melyet március 24-én, este 6-kor lehet felvenni. A szentség felvételéhez feltétel a 
szentgyónás és a jelentkezési lap, melyet a portán lehet kérni. Jó volt látni, hogy 
hamvazószerdán tele volt a templom, a lelkigyakorlatot is ugyanolyan fontos 
nagyböjti felkészülésnek szánjuk. Nagyon várjuk a testvéreket!  

Március 25-én, vasárnap, gyűjtés lesz a Szentföld javára. Ezen a napon ½ 5- kor 
nagyböjti hangverseny lesz templomunkban. Közreműködik: a Vox Fidelis 
Énekegyüttes, Nagy László Adrián orgona, Nagy Réka gordonka, Nagy Anna 

Sára hegedű. A belépés díjtalan. 

Március 31-én, Virágvasárnap a 10-es szentmise előtt a kvadrumban virágvasárnapi 
körmenet és barkaszentelés a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise.  
A 11-es szentmisén közreműködik a Kapisztrán Kórus,  
az esti 6-os szentmisén a Vox Clara Kórus passiót énekel.  

 

 

Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét előtt a szentgyónás elvégzésére; A szentgyó-
nás elvégzésére lehetőség van mindennap: de. ½ 8-tól ¼ 9-ig; du. ½ 6-tól este ¾ 8-
ig; vasárnap: de. ½ 8-tól 13 óráig; du. ½ 6-tól este ¾ 8-ig. 

A nagyhéten minden nap ½ 8-12-ig, és 17-20 óráig lesz gyóntatás. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által tá-
mogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben össze-
sen 67.000 Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. 
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 

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. 


