
 

 

„Jöjjetek, imádjuk, 

hajoljunk meg, 

boruljunk térdre az Úr, a 

mi alkotónk előtt!” 

(Zs 94) 

 
 

XIV. évfolyam 18. szám Évközi 27. vasárnap 2013. október 6. 

Ferenc pápa katekézise az egyházról mint Isten népéről 

2013. június 19. 

Kedves Testvérek! Jó napot kívánok! 

Most az egyház egy másik elnevezé-
séről elmélkedünk, amellyel a II. Vatiká-
ni Zsinat az egyház természetét akarta 
kifejezni. A zsinat azt mondja, hogy az 
egyház Krisztus teste (Lumen gentium 7). 

Az Apostolok cselekedeteinek egy 
jól ismert részéből, Saul megtéréséből 
szeretnék kiindulni, aki később a Pál ne-
vet vette fel, és az evangélium nagy hir-
detőinek egyike lett (vö. ApCsel 9,4–5). 
Saul üldözte a keresztényeket, de úton 
Damaszkusz felé a város kapuja előtt 
hirtelen fény ragyogta körül; a földre zu-
hant, és hallott egy hangot, amely ezt 
mondta neki: „Saul, Saul, miért üldözöl 
engem?” Ő ezt kérdezte: „Ki vagy, 
Uram?”, és a hang válaszolta: „Én va-
gyok Jézus, akit te üldözöl”. Szent Pál 
ezen élménye mutatja, milyen szoros 
kapcsolat van köztünk, keresztények és 

Krisztus között. Amikor Jézus felment a 
mennybe, nem hagyott árván bennünket, 
hanem a Szentlélek ajándékozásával a 
vele való egységünk még szorosabbá 
vált. A II. Vatikáni Zsinat tanítja, hogy 
Jézus „az összes nemzetből meghívott 
testvéreit Lelke közlésével titokzatosan 
a testévé tette” (Lumen gentium 7). 

A test képe segít megértenünk ezt az 
egyház és Krisztus közötti mély köte-
léket, amelyet Szent Pál az első korintusi 
levélben fejtett ki részletesen (vö. 12. 
fejezet). Az egyház nem segélyszerve-
zet, nem kulturális vagy politikai egye-
sület, hanem élő test, amely úton van és 
tevékenykedik a történelemben. Ennek a 
testnek a feje Jézus, aki vezérli, táplálja 
és támogatja. Ezt nagyon szeretném 
hangsúlyozni: ha a főt elválasztják a 
testtől, a személy nem éli túl. Ugyanígy 

 



az egyházban: állandóan egyre szorosabb 
kapcsolatban kell maradnunk Jézussal. 

De nem csak erről van szó: ahogyan 
egy test életéhez fontos az éltető nedvek 
keringése, ugyanígy lehetővé kell ten-
nünk, hogy Jézus tevékenykedjék ben-
nünk, hogy a szava irányítson, eucha-
risztikus jelenléte tápláljon, éltessen, és 
a szeretete adjon erőt ahhoz, hogy sze-
retni tudjuk felebarátainkat. És ez min-
dig így legyen. Mindig és mindig! 

Drága Testvéreim! Maradjunk egy-
ségben Jézussal, bízzunk benne, igazít-
suk életünket az ő evangéliumához, táp-
lálkozzunk a mindennapos imádsággal, 
Isten igéjének hallgatásával, a szentsé-
gek vételével. 

És itt elérkezünk az egyháznak, mint 
Krisztus testének egy újabb tulajdonsá-
gához. Szent Pál tanítja, hogy miként az 
emberi test tagjai sokfélék és különböző-
ek, mégis egy testet alkotnak, úgy vala-
mennyiünket, akik meg vagyunk keresz-
telve, a Szentlélek egy testté alkotott 
(vö. 1Kor 12,12–13). Az egyházban te-
hát változatosság van, különböző felada-
tok és funkciók vannak; nem egyfor-
maság, hanem a Szentlélek által ajándé-
kozott adományok gazdagsága él benne. 
De közösség és egység is van benne: 
valamennyien kapcsolatban vannak egy-
mással, és valamennyien együttműköd-
nek abban, hogy egyetlen, szorosan Krisz-
tushoz kapcsolódó testet alkossanak. 

Jól jegyezzük meg: az egyház tagja-
ként élni azt jelenti, hogy egyesülünk 
Krisztussal, tőle kapjuk az isteni életet, 
amely mint keresztényeket éltet bennün-
ket; azt jelenti, hogy egységben kell ma-
radnunk a pápával és a püspökökkel, 
akik az egység és a közösség eszközei; 
azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk fe-
lülemelkedni a személyeskedésen és 

megoszlásokon, hogy jobban megértsük 
egymást, és összhangba tudjuk hozni a 
tagok változatosságát és sajátos gazdag-
ságát; egy szóval: hogy nagyobb jóaka-
rattal legyünk Isten és a körülöttünk lévő 
emberek felé a családban, a plébánián, 
az egyesületekben. 

A testnek és tagoknak egynek kell 
lenniük, ha élni akarnak! Az egység ma-
gasabb rendű, mint a konfliktusok, min-
dig! A konfliktusok, ha nem oldjuk meg 
jól, elválasztanak egymástól, elválaszta-
nak Istentől. Igaz, a konfliktusok segít-
hetik a növekedést, de megoszlást is 
okozhatnak. Ne a megoszlások, az egy-
mással való küzdelmek útját járjuk! Le-
gyünk egyek, valamennyien egyek min-
den különbözőségünkkel együtt, de e-
gyek, mindig: ez Jézus útja! Az egység 
magasabb rendű, mint a konfliktusok. 

Az egység kegyelem, amelyet kér-
nünk kell az Úrtól, hogy szabadítson 
meg a megoszlás kísértésétől, az egy-
mással való harctól, az önzéstől, a fecse-
géstől. Mennyi bajt okoz a fecsegés, 
mennyi bajt! Soha nem szabad fecsegni 
a másikról, soha! Mennyi bajt okoznak 
az egyháznak a keresztények közötti 
megoszlások, a pártoskodások, az egyé-
ni érdekek! A saját köreinkben lévő 
megoszlások, de a közösségek közötti 
megoszlások is: evangéliumi kereszté-
nyek, ortodox keresztények, katolikus 
keresztények – de miért megoszlottak? 

Keresnünk kell, hogy mivel járulha-
tunk hozzá az egységhez. Elmondok egy 
esetet: ma, mielőtt ide indultam, kb. fél 
órát, mintegy negyven percet töltöttem 
egy evangélikus pásztorral, együtt imád-
koztunk, kerestük az egységet. 

De nekünk, katolikusoknak egymás 
között is, és a többi keresztényekkel 
együtt is imádkoznunk kell, hogy az Úr 



ajándékozzon meg minket az egységgel, 
az egymás közti egységgel. De hogyan 
juthatnánk egységre a többi kereszté-
nyekkel, ha nem vagyunk képesek ön-
magunkon belül, mint katolikusok egy-
ségben élni? Egységben élni a család-
ban? Hány családban zajlik háború, és 
meg vannak osztva! Keressétek az egy-
séget, az egységet, amely építi az egyhá-
zat. Az egység Jézus Krisztustól jön. Ő 
küldi nekünk a Szentlelket, aki létrehoz-
za az egységet. 

Kedves Testvérek! Kérjük Istentől, 
segítsen, hogy az egyház – Krisztussal 
egyre mélyebben egységben lévő – tes-
tének tagjai lehessünk; segítsen, hogy ne 
okozzunk fájdalmat az egyház testének 
konfliktusainkkal, megoszlásainkkal, 
önzéseinkkel; segítsen, hogy egymással 
szoros kapcsolatban lévő, eleven tagok 
lehessünk, akiket egyetlen erő, a szeretet 
forraszt össze, amelyet a Szentlélek 
áraszt a szívünkbe (vö. Róm 5,5). 

         (Diós István fordítása) 
 

 

Hírek a hitoktatásról: Megkezdődött a plébánián és az iskolákban a hitoktatás. 
A 7-8. illetve a 9.-11. osztályosok csoportjába várjuk azokat a fiatalokat, akik már 
voltak elsőáldozók, és szívesen csatlakoznának olyan közösséghez, ahol kérdéseikre 
választ kaphatnak, kirándulhatnak, közösen imádkozhatnak. Részletek a faliújságon 
olvashatók. 
 

 

Az Országút Társulat (elsősorban) fiú tagokat toboroz. Társulatunk amatőr, 
keresztény színtársulat. Kereszténységünk az alapjainkat jelenti, amatőrségünk pedig 
szabadságot, 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 késlekedjenek.  
Honlapunk: www.orszagut.comze.com Jelentkezés: orszagut.tarsulat@gmail.com 
 

 

Október 17-én, csütörtökön 18:00 kezdettel az Ifjúsági Ferences Filmklub 
keretében teaházzal egybekötött filmvetítés lesz a Fekete Sas utca 5. szám alatt, ahol 
a Tűzszekerek című filmet nézzük meg. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

 

A plébánia jogi szolgálata minden hónap második csütörtökjén délután ¼ 5 – ¼ 6-
ig fogadja a jogi kérdésekkel érkezőket. Az első alkalom október 10-én lesz. A 
portán lehet jelentkezni. 
 

 

Október - a rózsafüzér hónapja 
 
A rózsafüzér imádság az Evangélium rövid összefoglalása. Benne visszhangzik ária 
imádsága, hálaadása a megváltás művéért, mely tulajdonképpen az ő szűz méhében 
kezdődött el. „A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába.” Általa 
a hívő ember a kegyelmek bőségét nyeri el.  

Pontosan nem tudjuk, hogy mikor kezdték imádkozni, de a XV. század második 
felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt. 1480-tól kezdve pontos források-
ból tudjuk, hogy a keresztények 15 „titok" segítségével imádkozva elmélkedtek 
Jézus életéről, szenvedéséről és megdicsőüléséről. 



Templomunk programjai (2013. október 6. – 2013. október 20.): 
Október 7-étől, hétfőtől minden este a 6-os szentmise után közösen imádkozzuk a 

rózsafüzért. 
Október 7., hétfő Rózsafüzér Királynőjének ünnepe. 
Október 8., kedd Szűz Mária Magyarok nagyasszonya, Magyarország 

főpátrónájának, provinciánk védőszentjének ünnepe.  
Október 11., péntek boldog XXIII. János pápa ünnepe. 
Október 15., kedd a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító 

ünnepe. 
Október 17., csütörtök Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe. 
Október 18., péntek Szent Lukács evangélista ünnepe. Ezen a napon egész napos 

Szentségimádást tartunk, a reggeli ½ 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! 

Október 19., szombat Alkantarai Szent Péter ferences szerzetes ünnepe. 
Október 20., Missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük a 

testvérek nagylelkű adományait! 
Ezen a vasárnapon a 10-es szentmisén lesz a leendő elsőáldozó gyerekek részére a 

bemutatás szertartása. Imádkozzunk értük és családjukért! 
 

 

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 hét folyamán a 
perselyben összesen 48.200.- Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Karitász hirdetés: 
Jelentkezőket várunk idős emberek templomba szállítására, elkísérésére, illetve 
alkalmanként meglátogatásukra. Jelentkezni névvel és telefonszámmal az irodában 
vagy a portán lehet. Aki jelentkezik erre a szolgálatra, azt telefonon megkeressük, és 
a pontos információkat átadjuk. 
 
 

 

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. 
 


