„Remélj az Úrban, légy
férfias, bátor legyen
szíved, és bízzál az
Úrban!”
(Zs 26)

XIV. évfolyam 6. szám

Nagyböjt 2. vasárnapja

2013. február 24.

A Szentatya 2013. évi nagyböjti üzenetéből
A szeretetben való hit szeretetet ébreszt
Kedves Testvéreim!
A nagyböjti időszak a Hit évében
értékes alkalmat kínál nekünk, hogy a
hit és szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen kapcsolat
van az Istenben, Jézus Krisztus Istenébe
való hit és a szeretet között.
1. A hit mint válasz Isten szeretetére
Már az első enciklikámban megfogalmaztam néhány gondolatot, hogy felismerjük, milyen szorosan kapcsolódik
egymáshoz e két teológiai erény, a hit és
a szeretet. János apostol alapvető megállapításából kiindulva: „Megismertük és
hittünk a szeretetben, amellyel Isten van
irántunk” (1Jn 4,16), emlékeztettem arra, hogy „a keresztény lét kezdetén nem
egy etikai döntés vagy egy eszme áll,
hanem a találkozás egy eseménnyel, egy

Személlyel, aki életünknek új horizontot
s ez által meghatározott irányt ad.
A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az
ingyenes és „szenvedélyes” szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret
bennünket, és amely Jézus Krisztusban
mutatkozik meg teljesen. Természetesen
ez egy folyamat, állandó úton-lét: a szeretet soha nincs „készen”, nincs befejezve”. Ebből ered, hogy minden kereszténynek és legfőképpen a karitatív tevékenységgel foglalkozóknak szüksége
van a hitre, az Istennel való találkozásra
Krisztusban, „mely fölébreszti bennük a
szeretetet, és megnyitja szívüket a felebarát számára. A keresztény olyan ember, akit meghódított Krisztus szeretete,
és ettől a szeretettől ösztönözve –
„Krisztus szeretete sürget minket”

(2Kor 5,14) – mélyen és konkrétan nyitott a felebaráti szeretetre. Ez a magatartás mindenekelőtt annak tudatából születik meg, hogy az Úr szeret minket, megbocsájt nekünk, sőt még szolgál is bennünket. Lehajol, hogy megmossa az
apostolok lábát, és feláldozza magát a
kereszten, hogy Isten szeretetébe vonzza
az emberiséget.
„A hit bemutatja nekünk Istent, aki a
Fiát adta értünk, és csalhatatlan bizonyosságot ad arról, hogy igaz: Isten szeretet! … A hit Isten szeretetének befogadása, mely szeretet Jézus kereszten átszúrt szívében nyilvánult meg, és szeretetet hoz létre. Ez az a fény – végső soron az egyetlen –, mely ezt a sötét világot újra meg újra megvilágosítja, és erőt
ad nekünk az élethez és a tevékenységhez.”
2. A szeretet mint a hitben való élet
Az egész keresztény élet nem más,
mint válaszadás Isten szeretetére. Az
első válasz éppen a hit: ahogyan teljes
rácsodálkozással és hálával befogadunk
egy rendkívüli, isteni kezdeményezést,
mely megelőz és buzdít minket. A hit
„igenlő” válasza az Úrral való barátság
csodálatos történetének kezdetét jelenti,
amely megtölti létünket és teljes értelmet ad neki.
Amikor teret engedünk Isten szeretetének, hasonlóvá válunk hozzá, részesei
leszünk szeretetének. A szeretetére való
megnyílás azt jelenti, hogy hagyjuk,
hogy Ő éljen bennünk és vezessen minket, hogy Vele és Benne szeressünk, és
úgy szeressünk, mint Ő. Hitünk csak így
válik valóban tevékennyé a szeretetben.
A hit azt jelenti, hogy megismerjük
az igazságot és ragaszkodunk hozzá (vö.
1Tim 2,4); a szeretet pedig azt, hogy az
igazságban „járunk” (vö. Ef 4,15). A hit

által belépünk az Úrral való barátságba;
a szeretet révén pedig éljük és tápláljuk
ezt a barátságot (vö. Jn 15,14 köv.). A
hit által tudjuk befogadni az Úr és
Mester parancsolatát; a szeretet pedig
megadja a boldogságot, ha gyakorlatra
váltjuk (vö. Jn 13,13-17). A hitben Isten
gyermekeiként születtünk (vö. Jn 1,12
köv.); a Szentlélek gyümölcseként pedig
a szeretet segít, hogy konkrétan
kitartóak maradjunk az istengyermekségben (vö. Gal 5,22). A hit által fel tudjuk ismerni azokat az ajándékokat, amelyeket a jó és nagylelkű Isten ránk bíz; a
szeretet pedig gyümölcsözteti ezeket
(vö. Mt 25,14-30).
3. A hit és a szeretet közötti felbonthatatlan összefonódás
Az eddig mondottak fényében világos, hogy sosem választhatjuk el egymástól hitet és a szeretetet. Ez a két
teológiai erény erősen összetartozik, és
tévedés lenne közöttük ellentétet vagy
egyfajta „dialektikát” látni.
A keresztény létünk abban áll, hogy
folyamatosan felmegyünk az Istennel
való találkozás hegyére, majd onnan leereszkedünk, és magunkkal hozzuk az
onnan fakadó szeretetet és erőt, hogy
magának Istennek a szeretetével szolgáljuk testvéreinket. A Szentírásban látjuk, hogy az apostolok buzgósága az
evangélium hirdetése iránt, amely hitet
fakaszt, milyen szorosan kötődik a karitatív gondoskodáshoz, a szegények szolgálatához (vö. ApCsel 6,1-4). A szemlélődésnek és a tevékenységnek – amit
valamiképpen Mária és Márta alakja
szimbolizál az evangéliumban – az Egyházban egymás mellett kell léteznie és
egymást kiegészítenie. Az elsőbbség
mindig az Istennel való kapcsolaté, az
igazi evangéliumi megosztásnak pedig a

hitben kell gyökereznie. Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység az evangelizáció, azaz
„az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb,
azaz karitatívabb cselekedet a felebarát
iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való
kapcsolatba: az evangelizáció az emberi
személy legnemesebb és legátfogóbb
fejlődését segíti elő.
Lényegében minden a Szeretetből indul ki, és minden a Szeretet felé törekszik. Isten ingyenes szeretetét az
evangélium hirdetésén keresztül ismertük meg. Ha hittel fogadjuk be, megkapjuk azt az első és elengedhetetlen
kapcsolatot az istenivel, amely által „bele tudunk szeretni a Szeretetbe”, hogy
aztán Benne maradjunk, és örömmel tovább adjuk másoknak is.
A keresztény életre vonatkozó hagyományos útmutatásokkal a nagyböjt
éppen arra hív minket, hogy tápláljuk hitünket Isten igéjének figyelmesebb és kitartóbb hallgatásával, a szentségekhez
járulással, ugyanakkor arra is hív, hogy
a böjt, a bűnbánat és az alamizsna konkrét gyakorlásával is növekedjünk a szeretetben Isten és a felebarát iránt.
4. A hit elsőbbsége, a szeretet elsősége
A hit, amely ajándék és válasz, úgy
ismerteti meg velünk Krisztus igazságát,
mint a megtestesült és megfeszített Szeretetet, mint teljes és tökéletesen ragaszkodást az Atya akaratához, és mint a felebarát iránti végtelen isteni irgalmat; a
hit belevési szívünkbe és elménkbe azt a
szilárd meggyőződést, hogy ez a Szere-

tet az egyetlen valóság, amely győz a
rossz és a halál felett. A hit arra hív minket, hogy a remény erényével tekintsünk
a jövőre, és bizalommal várjuk, hogy
Krisztus szeretetének győzelme eljusson
a beteljesedésére. A szeretet (karitász)
maga léptet be minket Isten szeretetébe,
amely Krisztusban mutatkozott meg; e
szeretet által tudunk személyesen és egész létünkkel csatlakozni ahhoz az önajándékozáshoz, ahogyan Jézus teljesen
és fenntartások nélkül az Atyának és
embertársainak adta önmagát.
E két erény között fennálló kapcsolat
hasonlít az Egyház két alapvető szentsége közötti kapcsolatra: a keresztség és
az eucharisztia kapcsolatára. A keresztség megelőzi az eucharisztiát, azonban arra irányul, amely a keresztény út teljességét jelenti. Ehhez hasonlóan a hit megelőzi a szeretetet, de csak akkor bizonyul
igazinak, ha a szeretet koronázza meg.
Kedves testvérek! Ebben a nagyböjti
időszakban, amikor a kereszt és a feltámadás eseményének ünnepére készülünk, amelyben Isten szeretete megváltotta a világot és bevilágította a történelmet, azt kívánom mindnyájatoknak,
hogy éljétek át ezt az értékes időszakot,
élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek szeretetáramába,
amellyel szereti az Atyát és minden testvérét, akikkel találkozunk életünk során.
Ezért imádkozom Istenhez, és kérem
mindnyájatokra külön-külön és minden
közösségre az Úr áldását.
Vatikán, 2012. október 15.
XVI. Benedek pápa

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt az Ifjúsági Ferences Filmklub
február 25-én, hétfőn 18:30 kezdettel tartandó teaházzal egybekötött vetítésére a
II. Fekete Sas utca 5. szám alatt, ahol a Frida című filmet vetítjük.

Templomunk programjai (2013. február 24. – 2013. március 10.):
Március 1., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és este ½ 8-kor is lesz szentmise.
Március 1-én, 2-án és 3-án, pénteken, szombaton és vasárnap, az esti 6-os szentmise
keretében tartjuk idei nagyböjti lelkigyakorlatunkat. Az elmélkedéseket Bíró
László püspökatya vezeti. A lelkigyakorlat egyben felkészülés a betegek szentségének vételére, melyet március 3-án, este 6-kor lehet felvenni. A szentség felvételéhez feltétel a szentgyónás. Kérjük, hogy a szent kenet felvételére jelentkezők töltsenek ki jelentkezési lapot, melyet a portán lehet kérni. A lelkigyakorlatot
fontos nagyböjti felkészülésnek szánjuk, nagyon várjuk a kedves testvéreket!
Március 3., elsővasárnap, 12 órától ½ 1-ig Szentségimádást tartunk.
Március 5-én, kedden délután ¾ 5-től élő rózsafüzér imádságot tartunk a plébánia
körül. Találkozás a portánál.
Március 10-én, vasárnap, az elsőáldozásra készülő gyermekeknek katekumen-szertartás lesz a 10 órai szentmise keretében.
A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára fordítjuk. Nálunk a ferences iskolák (Szent Angéla, Szentendrei Ferences, Esztergomi Ferences Gimnázium)
javára gyűjtünk. Kérjük a testvéreket, lehetőségeikhez mérten támogassák iskoláinkat!
A nagyböjt folyamán minden pénteken délután 5-kor keresztutat járunk.
A lemondások perselye várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben
valamiről lemondást vállalnak. Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 35.300,Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben
is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A Szent Ferenc Antióchia közösség március 22-24 között tartja a tavaszi Antióchia
Hétvége c. ifjúsági lelki programját a 16-24 év közötti fiatalok számára. Mottója:
"fiatalok szolgálata fiataloknak". Az ifjúság mindennapi életének és hitének kérdéseiről
beszélgetünk őszintén, ugyanakkor sok zenével, vidámsággal. A program csúcspontja a
szombat esti kiengesztelődés, amely jelentős fordulópont lehet a résztvevők életében.
Információ és jelentkezési lap a közösség honlapján: www.szentferenc.antiochia.piar.hu
Templomunk évközi működési rendje:
Miserend: Hé-Szo: ½8 és este 6; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8.
elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is.
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-¼9, du. ½6-½7 és 7-¾8; Vas.: de. ½8-1, du ½6-8.
Iroda:
Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. 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

