„Nemzedék nemzedéknek hirdeti művedet,
hatalmas tetteidet
elbeszélik.”
(Zsolt 145,4)

XV. évfolyam 2. szám

Advent 3. vasárnapja

2013. december 15.

Ferenc pápa katekézise: A bűnbocsánat és a kulcsok hatalma
Kedves Testvérek, jó napot kívánok!
Az elmúlt szerdán a bűnök bocsánatáról
beszéltem, főként a keresztséggel kapcsolatban. Ma folytassuk a bűnök bocsánatának témáját, de a „kulcsok hatalmával” összefüggésben, amely annak a küldetésnek bibliai szimbóluma, amelyet
Jézus bízott apostolaira.
1. Mindenekelőtt azt kell észben tartanunk, hogy a bűnök bocsánatának főszereplője a Szentlélek. Amikor a feltámadt
Jézus először jelent meg apostolainak az
utolsó vacsora termében, rájuk lehelt, és
azt mondta: „Vegyétek a Szentlelket; akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot
nyernek, akikét megtartjátok, meg vannak tartva” (Jn 20,22–23). Jézus a maga
feltámadt testében már az új ember, aki
halálának és feltámadásának gyümölcsét, a húsvéti ajándékokat kínálja fel.
Ezek az ajándékok a béke, az öröm, a
bűnök bocsánata, a küldetés. De mindenekelőtt a Szentlélek, aki mindezeknek a

forrása. Jézus lehelete szavai kíséretében, melyekkel közli a Szentlelket, az
élet átadását, a megbocsátással újjáteremtett életet jelzik.
De mielőtt rájuk lehelt és nekik ajándékozta a Szentlelket, megmutatta sebeit
kezén és oldalán: ezek a sebek mutatják
üdvösségünk árát. A Szentlélek Jézus sebein „áthaladva” hozza nekünk Isten
megbocsátását. E sebeket Jézus meg
akarta őrizni, ebben a pillanatban is bemutatja az Atyának a sebeit, amelyekkel
megváltott minket. E sebek erejével nyernek bocsánatot bűneink: Jézus így adta
életét a békénkért, örömünkért, a lelkünkbe hatoló kegyelemért, bűneink bocsánatáért. Nagyon szép így tekinteni Jézusra!
2. Térjünk át a második összetevőre:
Jézus átadta az apostoloknak a bűnbocsánat hatalmát. Kissé nehéz megérteni,
hogyan bocsáthatja meg ember a bűnöket, de Jézus átadta ezt a hatalmat. Az
egyház a kulcsok hatalmának letétemé-

nyese, amellyel megnyithatja vagy elzárhatja a megbocsátás útját.
Isten mindenkinek a maga szuverén
irgalmasságában bocsát meg, de ő maga
akarta, hogy akik Jézus Krisztushoz és
az egyházhoz tartoznak, a bocsánatot a
közösség szolgái által kapják meg. Isten
irgalmassága az apostoli szolgálat által
ér el engem, bocsátja meg bűneimet és
ajándékoz meg az örömmel. Így Jézus
azt akarja, hogy a kiengesztelődést közösségileg is, egyházi jelleggel is átéljük. És ez nagyon szép. Az egyház szent,
ugyanakkor rászorul a bűnbánatra, és végigkíséri megtérésünk útját egész életünkben. Az egyház a kulcsok hatalmának nem
ura, hanem az irgalmasság misztériumának szolgáló leánya, és örül, valahányszor ezt az isteni ajándékot felkínálhatja.
Sokan talán nem értik a megbocsátás
egyházi dimenzióját, mert gyakran az
egyénieskedés, a szubjektivizmus uralkodik, és ebben nekünk, keresztényeknek is részünk van. Kétségtelen, Isten
minden bűnbánó bűnösnek megbocsát
személyesen, de a keresztény ember
Krisztushoz van kötve, Krisztus pedig
egy az egyházzal. Nekünk keresztényeknek van egy többlet ajándékunk, és
van egy többlet kötelezettségünk is:
alázatosan el kell fogadnunk az egyházi
szolgálatot. Ezt értékelnünk kell; ajándék ez, gondoskodás, segítség és biztonság is, hogy Isten megbocsátott nekem.
Odamegyek pap testvéremhez, és azt
mondom neki: „Atyám, ezt meg ezt
tettem…” Ő azt válaszolja: „De én feloldozlak, Isten megbocsát neked.” Ebben a pillanatban biztos lehetek afelől,
hogy Isten megbocsátott nekem! És
milyen jó bizonyosnak lenni abban,
hogy Isten mindig megbocsát és nem
fárad bele a megbocsátásba. Lehet szé-

gyenkezni az elkövetett bűnök miatt, de
anyáink és nagyanyáink azt tanították
nekünk, hogy jobb egyszer elpirulni,
mint ezerszer elsárgulni. Az ember elpirul szégyenében, de bocsánatot nyernek
bűnei, és megy tovább.
3. Végül egy utolsó pont: a pap eszköz a bűnök megbocsátására. Isten megbocsátása, amelyet az egyházban kapunk, a pap, a testvérünk közvetítésével
adatik. Ő is ember, aki éppúgy rászorul
az irgalmasságra, mint mi, az irgalmasság eszközévé válik, amikor megajándékoz az Atyaisten határtalan szeretetével.
A papok is gyónnak, a püspökök is:
valamennyien bűnös emberek vagyunk.
A pápa is kéthetenként gyónik, mert a
pápa is bűnös ember. A gyóntató érti,
amit mondok, tanácsokat ad, megbocsát,
mert valamennyien rászorulunk erre a
megbocsátásra.
Hallani olyanokat, akik azt vallják,
hogy ők közvetlenül, Istennek gyónják
meg a bűneiket… Ahogyan előbb mondtam, Isten mindig hall téged, de a kiengesztelődés szentségében egy testvért
küld, hogy vigye el neked a megbocsátást, a megbocsátás bizonyosságát az
egyház nevében.
A szolgálat, melyet a pap Isten nevében, mint szolga végez a bűnök megbocsátására, nagyon kényes, és megköveteli, hogy a szíve békében legyen, hogy a
pap szívében békesség legyen; hogy ne
szidja a híveket, hanem legyen szelíd, jóakaró és irgalmas szívű; hogy tudjon reményt oltani a szívekbe, s mindenekelőtt
legyen tudatában, hogy testvére, aki a kiengesztelődés szentségéhez járul, a megbocsátást keresi, mégpedig úgy, ahogyan
oly sokan közeledtek Jézushoz, hogy
meggyógyítsa őket. Az a pap, akiben
nincs ez a lelkület, jobban teszi, ha nem

gyóntat, amíg meg nem javul. A híveknek megvan a joga, minden hívőnek
megvan a joga, hogy a papokban Isten
megbocsátásának szolgáira találjanak.
Kedves Testvérek! Mint az egyház
tagjai, tudatában vagyunk-e ezen ajándék szépségének, amelyet maga Isten
kínál nekünk? Érezzük-e ennek a gondoskodásnak, ennek az anyai törődésnek

az örömét, amelyet az egyház tanúsít
irántunk? Tudjuk-e egyszerűen és következetesen értékelni? Ne feledjük,
hogy Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, a pap szolgálatával újra átölel és megújít, segít felkelni és folytatni
utunkat. Mert a mi életünk ez: állandó
felkelés elesettségünkből, és utunk folytatása.

Gyóntatás december 19-től 23-ig minden délelőtt ½8-tól 12-ig és délután 5-8-ig
lesz. Dec. 24-én csak délelőtt ½8-tól 12-ig, dec. 22-én, 25-én és 26-án vasárnapi
gyóntatási rend szerint gyóntatunk. December 27-28-án reggel nem lesz gyóntatás.

Ferences jótékonysági est az autizmussal élőkért
2014. január 10-én a felújított Zeneakadémián. Fellép Szalóki Ági és neves jazzmuzsikus barátai. Jegyek kaphatók: az Írók boltjában, az Andrássy út - Liszt Ferenc tér
sarkán és a www.zeneakademia.hu weboldalon; illetve a pasaréti és Margit körúti
ferences rendházak portáin.
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 45.600.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Hétfőtől péntekig reggel 7-kor közös zsolozsmát imádkoznak a ferences testvérek a
templomban, minden hívőt szeretettel várnak.
Wass Albert: Karácsonyi Versek II. (részlet)
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni,
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni,
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Templomunk programjai (2013. december 15. – 2014. január 5.):
A roráte-misék dec. 23-ig hétfőtől szombatig reggel 6 órakor kezdődnek.
December 15., vasárnap, Valér testvér névnapja. Kérjük számára a Jóisten áldását!
December 19-én és 20-án (csütörtök, péntek) az esti szentmise után hangverseny
lesz a templomban, emiatt az esti szentségimádás elmarad.
December 20-án, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli ½ 8-as
mise végétől este ½ 6-ig. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
December 21-én, szombaton délután ½ 5-kor a Simplicissimus együttes barokk
karácsonyi hangversenye lesz templomunkban. Részletek a plakátokon. Mindenkit szeretettel várunk!
December 24-én, kedden délután 4 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigíliamisével, majd az éjféli misével ünnepeljük templomunkban a Szentestét.
December 25-én, szerdán, Karácsony ünnepén vasárnapi miserendet tartunk.
December 26-án, csütörtökön, Karácsony másnapján szintén vasárnapi miserendet
tartunk, de a ½1-es szentmise elmarad. A 11-es szentmisén ünnepeljük templomunk búcsúját, ebből az alkalomból Dudás Zoltán diakónus prédikál, a Kapisztrán Kórus énekel. Szeretettel várjuk templomunk híveit.
December 27., péntek Szent János apostol és evangélista ünnepe.
December 28., szombat, aprószentek ünnepe.
December 29., Szent Család vasárnapja.
December 31-én, kedden este 6 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise.
Január 1., szerda, Szűz Mária Isten anyjának ünnepe, parancsolt ünnep. Ezen a
napon vasárnapi miserendet tartunk.
Január 3., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és este ½ 8-kor is lesz szentmise.
Január 5., elsővasárnap, 12- ½1 között Szentségimádást tartunk. Az esti ½8-as mise
végén áldjuk meg a családokat. Mindenkit szeretettel várunk!
Január 6., hétfő, Vízkereszt napja ettől az évtől kezdve parancsolt ünnep, szentmisék rendje: ½8, 10, este 6 és ½8.
Az iroda nyitvatartása az ünnepek alatt: december 23-án és 30-án de. ½9-11-ig.
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.
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

Adventi készület 2013.
„Csak akkor válik jobbá a világ, ha a kiselejtezés kultúráját felváltja a találkozás és a befogadás kultúrája.”
Ferenc pápa elmélkedései segítsenek bennünket a krisztusi találkozásokra, és Krisztus befogadására.
ADIz 35,1-6a.10;
VENT Zs 145; Jak 5,7- Maga az Isten jön, és megszabadít minket
10; Mt 11,2-11
3.

12.16.
hétfő

Szám 24,27.15-17a; Zs
24; Mt 21,2327

12.17.
kedd

Ter 49,2.8-10;
Zs 71; Mt 1,117

12.18.
szerda

Jer 23,5-8; Zs
71; Mt 1,18-24

12.19.
csütörtök

Bír 13,2-7.2425a; Zs 70; Lk
1,5-25

12.20.
péntek

Iz 7,10-14; Zs
23; Lk 1,26-38

12.21.
szombat

Én 2,8-14 vagy
Szof 3,14-18a Zs
32 Lk 1,39-45

Az igazi öröm nem a dolgokból, nem birtoklásból születik. A találkozásból, a másokkal való kapcsolatból születik, abból az élményből,
hogy elfogadottnak, megértettnek, szeretettnek érezzük magunkat, és
mi magunk is elfogadunk, megértünk, szeretünk másokat. És ezt nem
pillanatnyi érdekből tesszük, hanem a másikért, mert a másik személy.
Az öröm a találkozás ingyenességből fakad! Abból, amikor azt halljuk,
„Fontos vagy nekem” – nem szükségszerűen szavakban kifejezve. Ez
szép! És épp ez az, amit Isten megértet velünk. Mert amikor Isten hív,
azt mondja nekünk: „Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád!”
Jézus mindnyájunknak ezt mondja. Ebből születik az öröm! Annak a
pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett. Ezt hallani és megérteni a mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, hogy
számára nem számok, hanem személyek vagyunk, és hogy tudjuk, ő
az, aki minket hív.
Jó lenne, ha a családokban, baráti körben, plébániákon közösen imádkoznák a rózsafüzért, vagy valamelyik más imádságot Jézushoz és a
Szűzanyához! A közös imádság jelentősen meg tudja szilárdítani a
családi életet és a barátságokat! Tanuljunk meg jobban a családban és
családként imádkozni!
Isten nem emberi szempontok szerint választ: Jézus születésének első
tanúi, a pásztorok, egyszerű, alázatos emberek; a feltámadás első tanúi
nők. Szép dolog ez. És ez egy kicsit a nők küldetése: az édesanyáké, a
nőké! Tanúságot tenni gyermekeiknek, unokáiknak arról, hogy Jézus
él, ő az Élő, a Feltámadott. Édesanyák és nők, végezzétek ezt a tanúságtételt!
Isten előtt a szív számít: mennyire vagyunk nyitottak az ő számára,
bízunk-e benne úgy, mint a gyermekek. De ez elgondolkodtat arról is,
hogy az egyházban és a hívő életben milyen különleges szerepe volt és
van ma is a nőknek abban, hogy ajtót nyitunk az Úrnak, követjük őt,
közvetítjük az ő arcát, mert a hit szemének mindig szüksége van a
szeretet egyszerű és mély látására. Az apostoloknak és a tanítványoknak fáradságába került, hogy higgyenek. A nőknek nem.
A csendes mindennapokban Szent József, Máriával együtt figyelmét
egy valakire koncentrálta: Jézusra. Odaadóan és gyengéden szolgálták
és óvták Isten értünk emberré lett Fiának növekedését, gondjuk volt
mindenre, ami vele történt. Ahhoz, hogy meghallhassuk az Urat, meg
kell tanulnunk szemlélni őt, felfogni állandó jelenlétét életünkben;
meg kell tanulnunk megállni, hogy beszélgessünk vele, hogy teret adjunk neki imádságainkban.
A mi hívő életünkben is fontos tudni és érezni, hogy Isten szeret minket, nem kell félnünk attól, hogy szeressük őt: a hit szájjal és szívvel,
szóval és szeretettel tesz vallomást.

Türelmes és megértő leszek egész nap
családomhoz.

Kérem a nyitottságot a mai nap találkozásaihoz.

Jókedvvel végzem
el a feladatomat,
munkámat.

Megdicsérem a
környezetemben
tapasztalt jót.

Kérés nélkül ajánlok fel segítséget.

Részt veszek a plébániai szentségimádáson.
Apró meglepetéssel
megkeresem azt, akinek
senki sem ad ajándékot.

ADVENT
4.
12.23.
hétfő

12.24.
kedd

Iz 7,10-14; Zs
23; Róm 1,1-7;
Mt 1,18-24
Mal 3,1-4.2324; Zs 24; Lk
1,57-66

Ma igyekszem jobban szeretni azt, akit
nehéz.

Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

Az evangéliumot hirdetni azt jelenti, hogy elsőként mi valósítjuk meg
a kiengesztelődést, a megbocsátást, a békét, az egységet és szeretetet,
amelyeket a Szentlélek ajándékoz nekünk.
"Orvosra volt szüksége természetünknek, mely betegségben sínylődött. Fölemelőre szorult az ember, aki elesett. Elevenítőre szorult az,
aki kiesett az életből. A jóhoz visszavezetőre szorult az, aki elveszítette a jóban való részesedést. A világosság jelenlétére szorult az, akit
2Sám 7,1-5.8bsötétségbe zártak. Megváltót keresett a fogoly, támaszt a megbilin11.16; Zs 88;
cselt, szabadítót az, akit a rabszolgaság igája görnyesztett. Vajon
Lk 1,67-79
értéktelen és jelentéktelen dolgok-e ezek, melyek arra indították
Istent, hogy leszálljon emberi természetünk meglátogatására, amikor az emberiség oly nyomorúságos és szerencsétlen állapotban
volt?” (Nisszai Szent Gergely: Oratio catechetica 15, 3)

Ma bíztatok, dicsérek, hálás leszek.

Jézusra figyelve
segítek az ünnepi
készületben. Ő
találkozni és befogadni akar.

Assisi Szent Ferenc és az Egyház reformja az életszentség útján keresztül
Raniero Cantalamessa kapucinus atya
idei első adventi prédikációja a Vatikánban
Assisi Szent Ferenc és az Egyház reformja az életszentség útján keresztül – ezt a gondolatot választotta első adventi elmélkedése témájául a Pápai Ház szónoka. Raniero Cantalamessa kapucinus advent első péntekén reggel 9 órakor az Apostoli Palota Redemptoris Mater-kápolnájában
tartotta meg prédikációját, Ferenc pápa és a Római Kúria tagjainak jelenlétében.
„Assisi szegénykéjétől megtanulhatjuk, hogy az Egyház valódi megreformálói azok, akik megtagadják önmagukat, és teljesen az Úrnak élnek” – szögezte le Cantalamessa.
Így folytatta tanítását: „Ahhoz, hogy megértsük Szent Ferencet, előbb megtéréséből kell kiindulnunk. Ferenc nem a szegénységet vagy a szegénység eszméjét választotta; ez csak következménye,
és nem kiinduló oka volt megtérésének. A valódi döntés ennél sokkal radikálisabb volt: nem a gazdagság és a szegénység között, nem egyik vagy másik társadalmi osztály közül választott, hanem önmaga
és Isten között. Aközött, hogy saját életét mentse, vagy elveszítse azt az evangéliumért. Megtérésének
mély oka tehát nem szociális természetű, hanem evangéliumi.
Ferenc nem gondolt az Egyház reformjára, ő vissza akart térni Jézus életstílusához. Ezzel azonban felmutatta a válságból kivezető egyetlen kiutat az Egyház számára, vagyis az evangéliumhoz való
visszatérést. Megtörni az Egyház elszigeteltségét, újra kapcsolatba hozni az emberekkel. Az evangélium elhomályosításának egyik oka az volt, hogy a tekintélyt nem szolgálatként, hanem hatalomként
értelmezték, és ez számtalan konfliktushoz vezetett az Egyházon belül és kívül is. Ferenc a maga részéről ezt a problémát evangéliumi módon oldotta meg: rendjében az elöljárókat minisztereknek,
vagyis szolgáknak nevezte, míg mindenki mást testvérnek – ez óriási újdonság volt.
Ahhoz, hogy megreformáljuk az Egyházat, előbb magunkat kell megreformálnunk. Mindig,
minden szándékunkban Krisztus dicsőségét kell előre helyeznünk. Vannak, akiket az Úr életszentségük által, vannak, akiket kritikájuk vagy hivataluk végzésén keresztül hív az Egyház megújítására.
Ugyanaz a kiindulópont, amelyből megkezdődött Ferenc lelki kalandja: megtérés az énből Istenhez, az
önmegtagadás. Így születnek az igazi reformerek, akik valóban változtatnak valamit az egyházban” –
zárta első adventi prédikációját a pápai ház szónoka.
forrás: Magyar Kurír

