„Én vagyok a jó pásztor:
ismerem enyéimet, és
enyéim ismernek engem”
(Jn, 10, 14)

XIII. évfolyam 11. szám

Húsvét 4. vasárnapja

2012. április 29.

Barsi Balázs: Húsvéti stációk
Első stáció – Jézus föltámad halottaiból: A nyitott sír tanúsága
Előimádkozó: Méltó a Bárány, akit
megöltek,
Nép: hogy övé legyen a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.
„A követ a sírtól elhengerítve találták.
Amikor beléptek, nem látták az Úr Jézus
testét.” (vö. Lk 24,1-11)
A követ a sírtól elhengerítve találták.
Nem azért volt így, hogy a föltámadt
Jézus ki tudjon jönni a sírból, hiszen
később zárt ajtókon át jelenik meg
valóságos, szent, megdicsőült testében,
hanem azért, hogy én bemehessek oda,
és igencsak elámulhassak, mint Péter, és
meglepődhessek, mint az asszonyok a
mindenható Isten művén.
Csak számomra létezik elhengeríthetetlen nehéz kő, mely örökre elzárni
látszik mindazt, amiben reménykedtem.
Isten számára nem létezik sírkő, és nincs

lehetetlen. Ő teremtő Isten, aki a nemlétezésből hozta elő szeretetével a mindenséget. Nagyobb tett a teremtés, melynek „eredményét” látom, tapintom, érzem, mint a halott test örök dicsőségre
való föltámasztása.
Nagy műveinek csak eredményét láthatom, őt magát cselekvése közben soha. Az egész teremtett világ egyetlen
nyitott húsvéti sír, benne a sírkövön hagyott leplek nyoma, és a belé áradó világosság. A sejtek és atomok világa csupa
Húsvét hajnali nyitott sír, mely megdöbbenést, megrendülést, örömteli félelmet
kelt, megannyi elhengerített kő, mely
betekintést enged Isten hatalmának
misztériumába.
Jézus nem áll elém mindjárt föltámadt testének dicsőségében, hanem –
mint a jegyes kedvesének – finom,
gyöngéd jeleket ad: csak nekem, az embernek szóló jeleket, hogy keressem őt a

hajnali harmatban, míg a mit sem sejtő,
halálra szánt régi világ alszik. Jeleket ad,
hogy lassan derengeni kezdjen a hit világossága az értelmemben, a halhatatlan
reménység hajnalpírja a szívemben.
„A követ a sírtól elhengerítve találták.” Azt a követ, mely életem delén elzárja reményeim útját, nem tudom elhengeríteni. Azt a követ, mely lassan és
feltartóztathatatlanul rácsúszik életem
horizontjára, nincs erőm elmozdítani.
Lassan élve leszek eltemetve? Tudhatom
világos tudással, hogy a halál vár rám, és
annak előhírnökei: a gyengülés, lehetőségeim beszűkülése, elhagyatottság és
megoszthatatlan magány, s végül a biológiai széthullás.
Ha azonban Jézussal zárkózom életem sírjába, ha vele temetkezem el, akkor életem földbe hulló magként elhal,
de új életre támad. Neki növekednie
kell, nekem kisebbednem. így még ebben az életben megtapasztalom föltámadása erejét, Isten hatalmának csodáját. A
kő, mely már-már teljesen bezárt a halál
kozmikus, süket csöndjébe, most mintha

fokozatosan elhengerülne. Újra látom a
világot sírkamrámból, de már nem a régit, hanem az új teremtést, amelyben Jézus az én Istenem, minden a mindenben.
Eltemetkezni vele, hogy föltámadjak
vele: nem halálom pillanatában esedékes
feladat, hanem mindennapi teendőm.
Rábízom a kő elhengerítését. Rá és
angyalaira...
A Húsvét hajnali üres sír, az első
beáradó napsugarakban felragyogó leplek az igazi reménységet adó üzenet. A
Szent Szűz méhéből lépett így e világba,
ahogy most a földanya méhéből Isten
dicsőségének világába indult. Milyen
hasonló a sírbarlang a betlehemi barlanghoz! Ott is jelen vannak az angyalok, és nagy örömet hirdetnek nekünk:
„Miért keresitek az élőt a holtak között?
Nincs itt, föltámadt.”
Előimádkozó: Aki föltámasztotta Jézust
a halálból,
Nép: a mi halandó testünket is életre
kelti egykor, bennünk lakó Lelke által.

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a
perselyben összesen 56.555.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos
támogatását!

Előzetes:
Ajánljuk a testvérek figyelmébe a június 1-3-ig megrendezésre kerülő Reménység
Fesztivált (www.remenysegfesztival.hu), amit a magyarországi keresztény egyházak
szerveznek. A 3 napos rendezvényen koncertek és igehirdetés lesz. Esténként körülbelül 1000 megtérőre számítanak. Lehet jönni vendégnek (egy-egy ismerősünket is
elhozva), de ún. tanácsadónak is, akik a megtérőket segítik. A tanácsadókat egy 3
estés képzésen készítik fel (14 év fölött lehet jelentkezni), amelyet plébániánkon
Bartha Angéla szociális testvér tart máj. 2-án és máj. 9-én 18.45-től 20.45-ig a II.
emeleti hittanteremben.

Reménység Fesztivál összefogással
Nagyszabású evangelizációra készülnek a magyarországi keresztény egyházak a
Billy Graham Társaság segítségével. 2012. június 1-3 között, három estén keresztül
szól majd Isten üzenete a Papp László Budapest Sportarénában. Az előadó Franklin
Graham lesz majd. A Reménység Fesztivál Bizottság elnökével, Papp Jánossal
beszélgettem.
- 1989-ben, mikor Billy Graham utoljára járt Magyarországon, rengeteg embert sikerült megmozdítani. A rendszerváltás miatt nagy nyitottság volt a magyarokban.
Azóta sok minden változott. Hogyan látod, van még üzenete, létjogosultsága a
tömegevangelizációknak?
- Ma egészen másként gondolkodunk a tömegevangelizáció kapcsán, mint két
évtizeddel ezelőtt. Bár több tízezres rendezvényre készülünk, mégis elsősorban a
hívők kapcsolataira szeretnénk építeni. Azt reméljük, és a szervezés során arra
helyezzük a hangsúlyt, hogy az egyházainkban, gyülekezeteinkben élő hívőket
mozgósítani tudjuk arra, hogy elhozzák barátaikat, nem hívő rokonaikat, ismerőseiket, munkatársaikat. Másrészt látjuk a világban azt a tendenciát is, hogy az
individualizált ember is vágyik közösségre. (…)
- Miért lett Reménység Fesztivál a programsorozat címe?
- A Billy Graham Társaság sok kutatást végez az emberek között. Egy ilyen felmérés
eredménye az lett, hogy a mai ember számára az egyik legfontosabb érték a remény.
Különösen most, amikor bizonytalan politikai, gazdasági környezetben élünk.
Magyarországon pedig még inkább foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mikor sokan
élnek szegénységben, munkanélküliségben, függőségek rabságában. (…)
- Mit lehet tudni az előadóról?
- Franklin Graham tanulságos életutat járt be. Egy világszerte híres evangélista
fiaként nagy nyomás nehezedett rá gyermekkorától fogva. Fiatal korában fellázadt
az otthonról kapott értékekkel szemben, világi életet kezdett élni, majd egyre mélyebbre zuhant lelkileg. Egy hotelszobában jutott megtérésre, s mint a tékozló fiú tért
vissza az atyai házba. Ezután állt be a szolgálatba. (…)
- Hogyan próbáljátok mozgósítani a különböző felekezetű testvéreket?
- Először is a papokat, lelkészeket, lelkipásztorokat szeretnénk megnyerni. Ha ők
mögénk állnak, akkor ők tudják mozgósítani híveiket. Az összefogásnak nagy ereje és
üzenete van a társadalom számára. Lesznek felkészítő alkalmak, ahol tanítani fogunk
a bizonyságtételről, személyes evangelizációról.
- Mivel lennél elégedett a rendezvény után?
- Ha Isten léptékű dolgok történnének. Természetesen szeretnénk, ha sokan
megtérnének, vagy közelebb kerülnének Istenhez. Örülnénk, ha gyülekezetekben
százak vagy ezrek állnának szolgálatba, ha a helyi közösségek még szorosabb
kapcsolatba kerülnének egymással. De tudjuk, hogy mi bármilyen sok energiát is
fektetünk a szervezésbe, Istentől jön az áldás.
Forrás: Jelige magazin, Merényi Zoltán

Templomunk programjai (2012. április 29. – 2012. május 13.):
Ma, április 29., vasárnap, Jó pásztor vasárnapja van, mely egyben a papi és
szerzetesi hivatások ünnepe is. Kérjük a testvéreket, hogy erkölcsi és anyagi
segítségükkel, valamint imáikkal támogassák a hivatások ügyét!
Májusban minden nap az esti 6 órai szentmisék után májusi ájtatosságot tartunk
templomunkban a Szűzanya tiszteletére.
Május 4., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és este ½ 8-kor is van szentmise.
Május 6., elsővasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk.
Május 11-én este, és 12-én reggel az atyák lelkigyakorlata miatt nem lesz gyóntatás.
Május 13-án, a 10-es szentmisén szeretnénk megünnepelni és megáldani az idei
évben jubiláló házaspárokat, majd utána a plébánia családjaival bográcsozáson
folytatni a közös ünneplést. Bort, és süteményt a résztvevő családoktól várunk. A
bográcsos ebédre jelentkezni a sekrestyében kell. Ez fontos, hogy tudjuk, hány
személyre főzzünk!!! Kérjük, hogy akik idén 5, 10, 15, 20, 25, … 50 éves
házasok, és itt tudnak lenni ezen a szentmisén, jelentkezzenek a sekrestyében, plébániairodán, vagy a portán. Az ebédre szánt adományokat a szegényekhez fogjuk eljuttatni.

Az egyházi év ünnepei
Május 1., kedd, Szent József a munkás ünnepe.
Május 2., szerda Szent Atanáz püspök és egyháztanító ünnepe.
Május 3., csütörtök Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe.
A portán kapható Barsi Balázs atya és Keppel Márton Szombat esti elmélkedések
című új könyve. Jó szívvel ajánljuk a kedves testvéreknek!
Adónk 1+1 százalékáról
Végéhez közeledik az adóbevallási időszak. Alig egy hónap áll még rendelkezésre,
hogy nyilatkozzunk az adónk 1+1 százalékáról. Szeretettel kérjük a kedves
testvéreket, hogyha tehetik, segítsék a Katolikus Egyházat adójuk 1%-nak
felajánlásával. Hálásak vagyunk azért is, ha a második 1%-ot valamelyik helyi
(plébániai vagy iskolai), esetleg valamelyik központi ferences alapítvány javára
(Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány) ajánlják fel. Segítségüket köszönjük!
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.
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

