
 

 

 

„Mindaz, aki szeret, 

Istentől született, és 

ismeri Istent. Aki nem 

szeret, nem ismeri Istent, 

mert Isten a szeretet.” 

(1Jn, 4,7-8) 
 

XIII. évfolyam 12. szám Húsvét 6. vasárnapja 2012. május 13. 

Barsi Balázs: Húsvéti stációk  

Második stáció – A föltámadt Krisztus a mennybe megy 
Megdicsőülésünk kezdete 

 
Előimádkozó: Méltó a Bárány, akit 
megöltek, 
Nép: hogy övé legyen a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen. 
„Ezután kivezette őket Betánia közelébe, 
és kezét fölemelve megáldotta őket. 
Áldás közben eltávozott tőlük és fölment 
a mennybe.” (vö. Lk 24,50-53) 

 
Elhagyott bennünket? Vagy ez a menny-
bemenetel is értünk, a mi üdvösségün-
kért történt, mint a megtestesülés? A po-
kolraszállás és a mennybemenetel egyet-
len, értünk végbevitt üdvösségtörténeti 
esemény két legtávolabb eső pólusa. 
Nagyszombat különös csöndjében ünne-
peljük a felfoghatatlan titkot: „szállá alá 
poklokra.” Ha fölfogni nem is, szemlélni 
mindenesetre lehet ezt a misztériumot, 
mint egy képet (ikont), melyen látjuk, 
hogy Krisztus – alászállva az alvilágba – 

megragadja Ádámot, és kihúzza a sötét-
ségből a világosság országába. E képet 
szemlélve rádöbbenünk, hogy Krisztus 
értünk, a mi üdvösségünkért a legna-
gyobb mélységben is vállalta embersé-
günket és sorsunkat. Nem a halál a leg-
nagyobb mélység, hanem az Istentől el-
szakadt, értelmetlen, magányos létezés. 
A halál ennek csak szimbóluma. A ha-
lálban az alvilág mélységeitől félünk, 
mely az ember bűne miatt „Isten-mentes 
övezet” lett. Olyan létmód, amelyben az 
Isten visszautasítása véglegesült. Ide 
szállt le értünk Krisztus, hogy itt is jelen 
legyen az Isten! 

A Golgotán és a kereszten ez nem 
látszik, ott csak a biológiai halál vállalá-
sa nyilvánvaló a külső szemlélő számá-
ra. A hit szemével azonban láthatjuk a 
poklokra való leszállásban, hogy milyen 
fölfoghatatlanul nagy Krisztus szeretete 

 



irántunk, hogy hová is ment el az el-
tévedt bárányért a jó pásztor. 

És most, hogy Jézus Atyja égi dicső-
ségébe emelkedik megdicsőült testével, 
gondol-e rám? Fölvisz-e oda engem is? 
A mennybemenetel ünnepének hajnalán 
szorongva kérdezem meg Uramat: Jézu-
som, ebben a végtelen nagy dicsőség-
ben, amelybe most emelkedel, jelent-e 
még valamit is számodra a mi földünk? 
A mi útjaink, ahol kerestél engem? 
Mond-e még neked valamit a nevem? 

Kétféle szorongás fojtogatta lelke-
met. Az első föloldódott Nagyszombat 
csöndjében: az a szorongás, hogy vál-
lal-e engem Jézus halálom belső, istente-
len zuhanásában? Leszáll-e értem oda is, 
ahol az árnyak nem kelnek föl többé, 
hogy dicsérjék az Istent? A másik, talán 
még nagyobb szorongásom ma oldódik: 
az, hogy vállal-e engem Jézus dicsősége 
tetőfokán, az Atya jobbján? Megvall-e 
engem, mikor majd mindenek térdet haj-
tanak előtte a mennyben, a földön és az 

alvilágban? Mellékszereplő vagy néma 
statiszta leszek, amikor ő az örök üdvös-
ség asztalánál ül Atyja dicsőségében, a 
szeráfok, a kerubok és a hatalmasságok 
között? Emlékszik-e rám? Keres-e sze-
mével a nagy tömegben? 

Lásd meg, lelkem, a feleletet a 
mennybemenetel eseményében! Az Úr 
Jézus emberi testemet magával vitte. Ő 
nemcsak az Atyával egylényegű istensé-
gében, hanem velem is egylényegű em-
berségében. Ezzel már megvallott engem. 
Rajtam a sor, hogy én is megvalljam őt a 
földön – hirdetve őt utolsó leheletemig. 

 
Előimádkozó: Aki föltámasztotta Jézust 
a halálból, 
Nép: a mi halandó testünket is életre 
kelti egykor, bennünk lakó Lelke által. 

 
Együtt van most a Tizenegy, 
Jézus Anyjával esedez, 
Pünkösdre várva egy helyen, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

 

A portán kapható Barsi Balázs atya és Keppel Márton Szombat esti elmélkedések 
című új könyve. Jó szívvel ajánljuk a kedves testvéreknek! 
 

 

JÚNIUS 4-TŐL SZEPTEMBER 3-IG a hétköznapokon és szombaton a nyári 
miserend lép érvénybe: reggel ½  8, és este 7 órakor lesznek a szentmisék.  
A gyóntatás rendje hétköznap és szombaton reggel mise előtt és után; este ½ 7- 
¾ 8-ig. Vasárnap változatlan marad. 
Az iroda nyitva tartása is változik: hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt ½ 9-től 
½ 12-ig, kedden és csütörtökön délután ½ 6-7 óráig lesz nyitva. 
 

 

Végéhez közeledik az adóbevallási időszak. Alig két hét áll még rendelkezésre, hogy 
nyilatkozzunk az adónk 1+1 százalékáról. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, 
hogy 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!  
 

 

A ferences növendékképzésre a múlt vasárnap 480 000.- Ft gyűlt össze. Nagyon 
köszönjük a testvérek nagylelkűségét! 



A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által tá-
mogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben össze-
sen 13.055.- Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. 
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!  
 

 

Az Országút Társulat új tagokat toboroz 
  
Társulatunk amatőr és keresztény színtársulat. Kereszténységünk az alapjainkat 
jelenti, amatőrségünk pedig szabadságot s nem dilettantizmust. Tizenöt éve vagyunk 
együtt, közösségben. Várunk, hívunk és intünk ezúttal oly fiúkat és férfiakat, akiket 
a színjáték vonz, hogy csatlakozzanak hozzánk, akár léptek már ilyes deszkákra 
korábban, akár nem. Honlapunk alapján bárki képet kaphat rólunk, s belecsaphat a 
tenyerünkbe, vagy menekülőre foghatja a dolgot - tetszés szerint. Szeptemberi 
kezdésünk miatt a csapni vágyók sokat ne késlekedjenek. 
Honlapunk: www.orszagut.comze.com.   Jelentkezés: oszagut.tarsulat@gmail.com 
 

 

Genfest 2012: Let’s bridge 
 

„Let’s bridge” vagyis Építsünk hidakat – ez a 
címe a 10. Genfestnek, melynek ez alkalommal 
Budapest ad otthont 2012. augusztus 31.-szeptem-
ber 2. között. A Genfest 2012 házigazdái, a Foko-
láre Mozgalom fiataljai főként 17 és 30 év közötti 
fiatalokat várnak Budapestre, Magyarországról 
4000, a világ más részeiről összesen 8000 részt-
vevőre számítanak, a szervezést 3000 önkéntes se-
gíti. Az Európai Unió által is támogatott esemény 

fővédnöke Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, védnöke Steinbach József 
református püspök, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, valamint 
Tarlós István főpolgármester.  

Az egész világról a legkülönfélébb nemzetiségű és kultúrájú fiatalok ezrei talál-
koznak majd Budapesten. Közös céljuk az egység, mely egyben mindennapjaik tö-
rekvése és társadalmi tevékenységük mozgatórugója is. Az egységnek számtalan útja 
van, amelyen már elindultunk, hogy az egyesült világ felépítésén munkálkodjunk. 

Bővebb információ és jelentkezés segítőnek: genfest.info@gmail.com. 
Részvételi díj: Belépő: 5.200 Ft (belépővel a budapesti közlekedés ingyenes), 

Étkezés: + 3.000 Ft, Szállás: ingyenes. A jelentkezéssel együtt kérjük ezt az összeget 
átutalni vagy befizetni a Kék Világ Alapítvány OTP 11703006-20462738 számú 
számlájára, és a közlemény rovatban feltüntetni: csoport azonosítószáma 
+"GENFEST 2012" + név. A jelentkezés csak a részvételi díj befizetésével 
érvényes! Jelentkezési határidő: 2012. május 31. 

 



Templomunk programjai (2012. május 13. – 2012. május 27.): 
Májusban minden nap az esti 6 órai szentmisék után májusi ájtatosságot tartunk 

templomunkban a Szűzanya tiszteletére. 
Május 18., péntek, egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as mise 

végétől este ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a 
templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit! 

Május 20., vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepe. Délután 4 órakor lesz 
az elsőáldozás. Kérjük a testvérek imáját az elsőáldozó gyerekekért, ill. 
szüleikért, keresztszüleikért! 

Május 26., szombat, Pünkösd előestéjén az esti 6-os szentmise után este 11 óráig 
virrasztó imádság lesz templomunkban, utána agapé a kvadrumban. Aki tud, 
hozzon süteményt. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Május 27., vasárnap, Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Délután 
16.30-tól egyházzenei koncert lesz templomunkban. 

 

 

Az egyházi év ünnepei 
Május 16., szerda, Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú ünnepe. 
Május 17., csütörtök, Baylon Szent Paszkál szerzetes ünnepe.  
Május 18., péntek, Szent I. János pápa és vértanú ünnepe.  
Május 21., hétfő, Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vértanúk 

ünnepe. 
Május 22., kedd, Szent Rita szerzetesnő ünnepe. 
Május 23., szerda, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú ünnepe. 
Május 24., csütörtök, Szűz Mária, a keresztények segítsége ünnepe, Szent Ferenc 

atyánk Assisi Bazilikájának felszentelése. 
Május 25., péntek, tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító, valamint 

Szent VII. Gergely pápa ünnepe. 
Május 26., szombat, Néri Szent Fülöp áldozópap ünnepe. 

 

 

Előre hirdetjük, hogy: Mihály atya papságának 70 éves évfordulóját (rubin-
miséjét) fogjuk megünnepelni június 17-én, vasárnap 18 órakor. A szentmisét 
Majnek Antal püspök atya celebrálja. Mindenkit szeretettel várunk!  
 

 
 
 

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. 


