
 

 

„Dicsérjétek az Urat, ti 

szolgái, dicsérjétek az Úr 

nevét! Áldott legyen az 

Úr neve most és 

mindörökké!” 

(Zs 112) 

 

XIV. évfolyam 17. szám Évközi 25. vasárnap 2013. szeptember 22. 

Ferenc pápa katekézise az egyházról mint Isten népéről 

Kedves Testvérek! Jó napot kívánok! 

Ma egy másik kifejezéssel szeretnék 
foglalkozni azok közül, amelyekkel a II. 
Vatikáni Zsinat meghatározta az egyházat, 
nevezetesen az „Isten népe” meghatározás-
sal. Felteszek néhány kérdést, s mindenki 
elgondolkodhat rajtuk. 

1. Mit jelent az „Isten népe”?  
Mindenekelőtt azt jelenti, hogy Isten 

nem tartozik kizárólagosan egyetlen nép-
hez sem; mert ő az, aki meghív, összehív, 
kér, hogy népéhez tartozzunk, és ez a meg-
hívás mindenkinek szól, megkülönbözteté-
sek nélkül, mert Isten irgalmassága „min-
den embert üdvözíteni akar” (1Tim 2,4). 
Jézus nem azt mondta apostolainak, hogy 
exkluzív, elit csoportot alkossanak, és ne-
künk sem ezt mondja, hanem ezt mondja: 
menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden 
népet (vö. Mt 28,19). Szent Pál tanítja, 
hogy az egyházban „nincs többé sem zsidó 
sem görög…, mert valamennyien egyek 
vagytok Krisztus Jézusban”. Azoknak is, 

akik távol érzik magukat Istentől és az 
egyháztól, félénkek vagy közömbösek, a-
kik úgy gondolják, hogy már képtelenek 
megváltozni, szeretném mondani: az Úr ti-
teket is hív, hogy tagjai legyetek az ő né-
pének, és nagy megbecsüléssel és szeretet-
tel hív! Arra, hogy ennek a népnek, Isten 
népének tagjai legyünk. 

2. Hogyan lesz az ember ennek a 
népnek a tagja? 

Nem a testi leszármazás és születés, ha-
nem egy új születés által. Az evangélium-
ban Jézus Nikodémusnak mondja, hogy 
onnan felülről kell megszületni, vízből és 
Szentlélekből, hogy be lehessen menni Is-
ten országába (vö. Jn 3,3–5). A keresztség 
iktat be ebbe a népbe, a Krisztusba vetett 
hit iktat be, amelyet Istentől ajándékba 
kaptunk, s amelyet egész életünk folyamán 
táplálnunk és erősítenünk kell. 

Tegyük fel magunknak a kérdést: Mit 
teszek azért, hogy növekedjék bennem a 

 



keresztelésemkor megkapott hit? Hogyan 
növelem ezt a hitet, amelyet megkaptam? 

3. Egy másik kérdés: Mi Isten népé-
nek a törvénye?  

Az Úr által adott új parancs szerint a 
szeretet, az Isten és a felebarát iránti szere-
tet (vö. Jn 13,34). De ez a szeretet nem 
terméketlen érzelgősség vagy valami meg-
foghatatlan dolog, hanem elismerése an-
nak, hogy Isten az élet egyetlen Ura, u-
gyanakkor a másik ember igazi testvérként 
való elfogadása felülemelkedve megoszlá-
sokon, versengéseken, értetlenkedéseken, 
önzéseken. 

Mekkora utat kell még megtennünk, 
hogy konkrétan ezen új törvény, a bennünk 
tevékenykedő Szentlélek, a szolgáló és be-
fogadó szeretet szerint éljünk! Amikor be-
lenézünk az újságokba vagy a televízióba, 
hány keresztények között dúló háborúról 
kapunk hírt? Hogyan lehet ezt megérteni? 
Isten népén belül mennyi háború dúl! A la-
kásokban, a munkahelyeken mennyi az 
irigységből és féltékenységből fakadó há-
ború! A családokon belül is mennyi a bel-
ső háború! 

Kérnünk kell az Úrtól, hogy jól értesse 
meg velünk a szeretet ezen törvényét. Mi-
lyen szép, amikor igazi testvérként szeretik 
egymást az emberek! Ma tegyünk érte va-
lamit. Valószínű, valahányunkban él szim-
pátia és antipátia mások iránt; valószínű, 
közülünk sokan haragszunk valakire; 
mondjuk tehát az Úrnak: „Uram, én harag-
szom erre vagy arra, de most imádkozom 
érte.” Imádkozni azokért, akikkel haragban 
vagyunk, nagy lépés a szeretet törvényén 
belül. Megtesszük ezt? Ma tegyük meg! 

4. Mi a küldetése ennek a népnek?  
A küldetése az, hogy vigye el a világba 

a reményt és Isten üdvösségét: legyen jele 
annak az isteni szeretetnek, amely minden-
kit az Istennel való barátságra hív; legyen 

kovász, amely megkeleszti az egész tész-
tát, só, amely ízesít és megóv a romlástól, 
legyen fény, amely világosságot támaszt. 
Magunk körül – amint mondtam, elég ki-
nyitni egy újságot – látjuk, hogy jelen van 
a rossz, hogy működik az ördög. 

De hangosan szeretném kiáltani: Isten 
erősebb! Hiszitek-e, hogy Isten erősebb? 
Ezt azonban együtt kell mondanunk, mind-
nyájunknak mondanunk kell: Isten erő-
sebb! És tudjátok-e, miért erősebb? Azért, 
mert ő az Úr, az egyetlen Úr, és szeretném 
hozzátenni, hogy a néha sötétbe burkolt, a 
rossztól megbélyegzett valóság meg tud 
változni, ha mi elsőként hordozzuk az 
evangélium világosságát mindenekelőtt az 
életünkkel. 

Ha egy stadionban – itt, Rómában gon-
doljunk az Olimpiai Stadionra vagy a 
Buenos Aires-i Szent Lőrinc Stadionra – 
sötét éjszakában valaki gyertyát gyújt, az 
alig látszik, de ha több mint 60.000 néző 
mindegyike meggyújtja a maga gyertyáját, 
a stadion fénybe borul. Legyünk rajta, 
hogy életünk Krisztus gyertyája legyen; e-
gyütt vigyük az evangélium világosságát 
az egész világnak. 

5. Mi a célja ennek a népnek?  
A célja Isten országa, amelyet maga Is-

ten indított el itt a földön, s amelynek nö-
vekednie kell a beteljesedésig, amikor 
majd megjelenik Krisztus, a mi életünk 
(vö. Lumen gentium 9). A célja tehát a tel-
jes közösség az Úrral, a családi közösség 
az Úrral, részesedés az ő isteni életében, 
melyben az ő mérhetetlen szeretetének 
örömében, a teljes örömben fogunk élni. 

Kedves testvéreim, az egyház mint Is-
ten népe az Atya szeretetének nagy terve 
szerint isteni kovászt jelent az emberiség-
ben, azt jelenti, hogy Isten üdvösségét hir-
detjük és hordozzuk világunkban, amely 
gyakran tanácstalan, és olyan válaszokra 



van szüksége, amelyek bátorítanak, re-
ményt ébresztenek és új erőt adnak a to-
vábbhaladáshoz. Legyen az egyház az is-
teni irgalmasság és a remény helye, ahol 
mindenki azt érezheti, hogy elfogadják, 
szeretik, megbocsátanak neki, és bátorít-
ják, hogy evangéliumi életet éljen. És ah-
hoz, hogy a másik azt érezhesse, hogy el-

fogadják, szeretik, megbocsátanak neki, és 
bátorítják, az egyháznak ki kell tárnia a ka-
puit, hogy valamennyien bejöhessenek. 
Nekünk pedig ki kell mennünk ezeken a 
kapukon, és hirdetnünk kell az evangéliu-
mot. Köszönöm! 

 
         (Diós István fordítása) 

 

 

Egyházi ünnepek: 
Szeptember 23., hétfő, Pietrelcinai Szent Pió atya ünnepe. 
Szeptember 24., kedd, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. 
Szeptember 26., csütörtök, Szent Kozma és Damján vértanúk ünnepe. 
Szeptember 27., péntek, Páli Szent Vince áldozópap ünnepe. 
Szeptember 28., szombat, Szent Vencel vértanú ünnepe. 
Szeptember 29., vasárnap, Szentírás vasárnapja. 
Október 2-án, szerda, Szent Őrzőangyalok ünnepe. 
 

 

Hírek a hitoktatásról: Megkezdődött a plébánián és az iskolákban a hitoktatás. A 
faliújságon a beosztást közzétettük. Továbbra is mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
A felnőtt csoportok közül kiemeljük az idei évtől kezdődő „új katekumen” csoportot, 
ahová mindazokat várjuk, akik még nem részesültek beavató szentségekben, vagy 
hiányosságokat éreznek hitünk alapkérdéseiben. Jelentkezés Plébániánk irodáján lehet-
séges! A 7-8. osztályosok csoportjába várjuk azokat a fiatalokat, akik már voltak első-
áldozók, és szívesen csatlakoznának olyan közösséghez, ahol kérdéseikre választ kaphat-
nak, kirándulhatnak, közösen imádkozhatnak. 
 

Három alkalomból álló képzés indul Uzslayné dr. Pécsi Rita vezetésével "Kulcs a 
neveléshez" címmel. A sorozat első alkalma 2013. szeptember 26-án, este 6 és fél 8 
között lesz a Szent Angéla Ferences Iskolában. Az akkreditált képzés a kötelező peda-
gógus továbbképzés keretében elszámolható. Részletek a plakátokon elolvashatók. 
 

 

Október 2-án, szerdán este 8.00-tól lesz a Házasesték első összejövetele. Az est té-
mája: „A keresztszülő hivatása.” A Bibliából kiindulva szeretnénk a katolikus tanítást 
bemutatni a keresztszülő feladatáról, hivatásáról. Szó lesz a keresztszülőség eredetéről, a 
komasághoz tartozó népszokásokról és a testvéregyházak hasonló tanításáról is. 
 

 

Az Országút Társulat (elsősorban) fiú tagokat toboroz. Társulatunk amatőr, keresz-
tény színtársulat. Kereszténységünk az alapjainkat jelenti, amatőrségünk pedig szabadsá-
got, s nem dilettantizmust. Közösségünk már 16 éve játszik együtt. Várunk mindenkit, 
hogy csatlakozzon hozzánk, akár lépett már ilyes deszkákra korábban, akár nem. 
Szeptemberi kezdésünk miatt a csatlakozni vágyók ne kés.  
Honlapunk: www.orszagut.comze.com Jelentkezés: orszagut.tarsulat@gmail.com 
 
 



Templomunk programjai (2013. szeptember 22. – október 6.): 
Szeptember 22-én, vasárnap, a mai napon gyűjtést rendezünk a kijáratnál a hitoktatás 

céljaira. Kérjük a testvérek nagylelkű adományait! A múlt vasárnap 171.000 Ft gyűlt 
össze, melyet hálásan köszönünk! Az anyagi támogatás mellett szeretnénk az új 
hittanosokkal való közösségünket is megerősíteni, ezért kérjük a testvéreket, hogy 
aki imádságot vállal egy-egy hittanosért, az a kijáratnál lévő segítőktől, kérjen 
egy nevet a hittanosok közül, és foglalja imáiba őt és családját. Köszönjük! 

Szeptember 28., szombat, Plébániai családos kirándulás lesz Makkosmáriára. Találko-
zás a hűvösvölgyi kisvasút végállomásán 9.00 órakor. A kisvasút 9.15-kor indul. Kér-
jük, hogy a jegyet mindenki magának vegye meg a Normafáig. Onnan együtt sétálunk 
le a makkosmáriai rétre, ahol ½ 11-től családos vetélkedők, közös ebéd batyuból, mé-
ta, számháború, foci, szentmise, imádság lesz a program. (Lehet érkezni a 22-es busz-
szal is a Budakeszi templomig, onnan gyalog; vagy autóval.) Kérjük a részvételi 
szándékot jelezni a sekrestyében! Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

Október 1., kedd, A Gyermek Jézusról Nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz egyháztanító 
ünnepe, élő rózsafüzér imádságot tartunk, találkozás a portánál 16.45-kor. 

Október 2. és 3., szerda és csütörtök, lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc ünnepére 
való felkészülésként az esti 6-os szentmisében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket 
Achilles és Kamill atya tartja.  

Október 4., péntek, Assisi Szent Ferenc boldog halálára emlékezünk. A Tranzitust az 
esti 6-os misén ünnepeljük, előtte ½ 6-tól közösen mondjuk a zsolozsmát. A 
szentmise után beszélgetésre várjuk a testvéreket a kolostor kertjébe, melyre örömmel 
fogadunk süteményt és üdítőt. Ezeket a sekrestyébe, vagy a portára lehet leadni.  

Október 4., Elsőpéntek, de. 10-kor is lesz szentmise, az esti ½ 8-as szentmise a 
tranzitus miatt elmarad! 

Október 6., Elsővasárnap, délelőtt 12- ½ 1-ig szentségimádást tartunk. 
Október 7-étől minden este a 6-os mise után közösen imádkozzuk a rózsafüzért. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi 
életükben valamiről lemondást vállalnak a szegények javára. A perselyben összesen 
56.700.- Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Köszönjük! 
 
 
 
 

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:  Hé-Szo: reggel 730 és este 6; Elsőpéntek: reggel 730, de. 10, este 6 és 
este 730; Vas.: reggel 630, 8, 9, 10, 11 és 1230; este 6 és 1930. 
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-815, du. 1730-1830  és 1900-1945; Vas.: de. 720-1300, du. 
1730-1830 és 1900-1945; Elsőpéntek: 720-830 és 930-1030 ; este 1700-1945 
Iroda: Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. ½9-½12, és du. 5-6. 
 


