„Mert más
fundamentomot
senki nem vethet
azon kívül,
amely vettetett, mely a
Jézus Krisztus”
(1Kor 4,11)

XV. évfolyam 3. szám

Évközi 2. vasárnap

2014. január 19.

Ferenc pápa katekézise a keresztségről
Kedves Testvérek, jó napot kívánok!
Ma a szentségekről kezdünk egy beszédsorozatot. Az első katekézis témája a
keresztség. Szerencsés egybeesés, hogy
a következő vasárnapon éppen Urunk
megkeresztelkedését ünnepeljük.
1. A keresztség az a szentség, amelyre
hitünk épül, és amely élő tagjaivá tesz
Krisztusnak és az ő egyházának. Az
eucharisztiával és a bérmálással együtt a
„keresztény beavatás” szentsége, amelyek együtt egyetlen nagy szentségi
eseményt alkotnak, hasonlóvá tesznek az
Úrhoz, az ő jelenlétének és szeretetének
élő jeleivé tesznek minket.
Felmerülhet bennünk a kérdés: Valóban
szükséges a keresztség ahhoz, hogy keresztényként éljünk és követhessük Jézust? Nem csak egy szertartás, az egyház egyik formális cselekménye, amely-

lyel nevet ad az újszülötteknek? Felmerülhet ez a kérdés. Ezzel kapcsolatban
megvilágosító, amit Pál apostol ír: „Nem
tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban
megkeresztelkedtünk, az ő halálában
keresztelkedtünk meg? A keresztségben
ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy
mi is az élet újdonságában járjunk”
(Róm 6,3–4). Tehát a keresztség nem
puszta formalitás! Olyan cselekmény,
amely létünk mélyét érinti. Nem mindegy, hogy egy kisgyermek meg van-e
keresztelve vagy nincs megkeresztelve.
Nem mindegy, hogy egy ember meg
van-e keresztelve vagy nincs. A keresztséggel elmerülünk az élet kimeríthetetlen forrásában, Krisztus halálában, amely a szeretet legnagyobb tette az
egész történelemben; és e szeretetnek
köszönhetően új életet élhetünk, már
nem a rossz, a bűn és a halál fogságá-

ban, hanem Istennel és embertestvéreinkkel való közösségben.
2. Legtöbbünknek semmilyen emléke
sincs a keresztelésünkről, ami magától
értetődik, ha nem sokkal születésünk
után kereszteltek meg minket. Már két
vagy három alkalommal feltettem ezt a
kérdést itt, a Szent Péter téren: Ki az közületek, aki tudja keresztelésének dátumát? Jelentkezzen! Fontos tudnom a napot, amelyen alámerítettek Jézus üdvösségének vizében. Hadd adjak egy jó tanácsot. Sőt, nem is jó tanácsot, hanem
inkább házi feladatot: Ma, otthon, keressétek, kérdezzétek meg keresztelésetek
dátumát, és így tudni fogjátok majd
megkeresztelkedéseteknek azt a gyönyörű napját. Tudni megkeresztelkedésünk
napját azt jelenti, hogy egy boldog dátumot ismerünk. Ellenben ha nem ismernénk az a dátumot, azt veszélyeztetnénk,
hogy elveszítjük annak emlékezetét,
amit az Úr művelt bennünk, megfeledkeztünk a kapott ajándékról. Ebben az
esetben csak egy régmúlt eseménynek
tartjuk, amely ráadásul nem is a mi akaratunkból, hanem szüleink akaratából
történt velünk, és amelynek semmi jelentősége sincs jelen életünk számára.
Fel kell elevenítenünk keresztségünk
emlékezetét. Azt a feladatunk, hogy
minden nap életünk aktuális valóságaként éljük meg keresztségünket. Ha tudjuk követni Jézust és meg tudunk maradni az egyházban – korlátaink, törékenységünk, bűneink ellenére –, az éppen e
szentségnek köszönhető, amely által új
teremtménnyé lettünk és Krisztust öltöttük magunkra. A keresztség hatására
ugyanis megszabadultunk az eredendő
bűntől, és beoltódtunk Jézusnak az Atya
Istennel való kapcsolatába. Új remény

hordozói lettünk, mert a keresztség ezt
az új reményt adja nekünk: az üdvösség
útján járhatunk egész életünkön át. És
ezt a reményt semmi és senki nem olthatja ki, mert a remény nem csal meg.
Sose felejtsétek: az Úrban való remény
soha nem csal meg! A keresztségnek köszönhetően meg tudunk bocsátani azoknak is és szeretni tudjuk azokat is, akik
bántanak minket, vagy rosszat tesznek
nekünk; fel tudjuk ismerni az utolsókban
és a szegényekben az Úr arcát, aki meglátogat minket és a közelünkbe jön. A
keresztség segít felismerni a rászorulók,
a szenvedők, a felebarát arcán Jézus arcát. Mindez a keresztség erejével lehetséges!
3. Van még egy utolsó, fontos mozzanat.
Felteszem a kérdést: megkeresztelheti-e
magát az ember? Senki sem keresztelheti meg magát! Senki! A keresztséget kérhetjük, vágyódhatunk rá, de mindig
szükségünk van valakire, aki kiszolgáltatja nekünk ezt a szentséget az Úr nevében. A keresztség ugyanis olyan ajándék, amelyet az egymással való törődés
és a testvéri osztozás keretében kapunk.
A történelem folyamán mindig valaki
keresztel valakit, egyik a másikat… vég
nélküli láncolatban. Ez a kegyelem láncolata. Én viszont nem keresztelhetem
meg magamat, valaki mástól kell kérnem. A keresztelés a testvériség tette, az
egyház gyermekévé tételének tette. A
keresztelés szertartásában felismerhetjük
az egyház legjellegzetesebb vonásait,
amely anyaként újabb és újabb gyermekeket hoz a világra Krisztusban a Szentlélek termékenységében.
Kérjük hát szívből az Urat, hogy egyre
jobban meg tudjuk tapasztalni minden-

napjainkban azt a kegyelmet, amelyet a
keresztséggel kaptunk. Amikor testvéreink találkoznak velünk, hadd találkozzanak Isten igazi gyermekeivel, Jézus
Krisztus igazi fivéreivel és nővéreivel,
az egyház igazi tagjaival. És ne feled-

kezzetek meg a mai házi feladatról: keressétek meg, kérdezzétek meg keresztségetek dátumát. Ahogyan tudom a születésnapomat, úgy tudnom kell keresztelésem dátumát is, mert ünnepnap az.

2014. február 22-én a budai ferences plébániák farsangi bálja lesz a
Móricz gimiben!
Nyitás du. 4-kor, majd Levente Péter “Kacagó Koncert”-je gyerekeknek, gyerekjelmezbál és családi táncház az ODOR zenekarral. A gyerekfarsang résztvevőit kérjük, hogy 1-1 tálca süteményt hozzanak!
Megnyitó este 7-kor nyitótánccal, keringőkkel. Fellép az FKB zenekar, az érdeklődők salsa tánctanításon vehetnek részt, szakértő segítséggel bort kóstolhatnak, ellazulhatnak a teaházban, aki pedig bírja, annak disco hajnali 2 óráig.
Jegyek januártól a Margit krt.-i és a Pasaréti ferences plébániák portáján kaphatók:
gyerek(6-14) 500Ft, ifi(14-18) 1000Ft, felnőtt 1500Ft, családi 3500Ft adományért,
valamint a helyszínen 500Ft-os felárral. Szeretettel várunk mindenkit!

Ökumenikus imahét
2014. január 19. és 26. között rendezik meg a Krisztus-hívők egységéért tartott ökumenikus imahetet. Az imahét országos megnyitó istentiszteletére Budapesten, a Kálvin téri református templomban kerül sor január 19-én, vasárnap 18 órakor. Az istentiszteleten igét hirdet Erdő Péter bíboros és Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök.
Imádkozzunk együtt minden keresztény testvérünkért!

„Lehetséges, hogy a katolikus tanítás és fegyelem olyan, mint egy fal, de ez a fal
játszóteret kerít be. A kereszténység az egyedüli keret, melyben a pogány öröm
fennmaradhatott. Képzeljük csak el, hogy gyermekek játszadoznak a tengerből magasan kiemelkedő sziget gyepes ormán. Míg a szirt szélén ott állt a fal, a legbolondabb játékba is nyugodtan belevethették magukat, s a sziget olyan lett, mint egy lármás gyerekszoba. Ám egy napon leomlott a fal, és elébük tárult a veszély a maga
meztelenségében. Nem zuhantak a mélybe, de mikor barátaik visszatértek, ott találták őket összebújva és dideregve a sziget közepén, és ajkukon elnémult a dal.”
- G.K. Chesterton

Templomunk programjai (2014. január 19. – 2014. február 2.):
Január 19-én, vasárnap kezdődik az ökumenikus imanyolcad, melynek pontos
programját a faliújságon tesszük közzé.
Január 21., kedd, Szent Ágnes szűz ünnepe.
Január 24., péntek, Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító ünnepe.
Január 25., szombat, Szent Pál apostol megtérése. Ezen a napon este 6 órakor mutatja be hálaadó ezüstmiséjét Dávid és Gergely atya, akiket huszonöt éve, templomunkban szenteltek pappá.
Január 26., vasárnap, Timóteus testvér névnapja. Imádkozzunk érte!
Január 28., kedd, Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja.
Január 31., péntek, Bosco Szent János áldozópap ünnepe.
Február 2., vasárnap Urunk bemutatásának ünnepe. ½ 6-kor zsolozsma, az esti 6os ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel kezdődik. Urunk, Jézus Krisztus bemutatása
egyben odaszentelése is az Atyának, ezért lett ez a nap az Istennek szentelt szerzetesi
hivatások, a szerzetes közösségek ünnepe, így a mi ferences közösségünké is. Ezen
az esti szentmisén a testvérek imája kíséretében a ferencesek és más meghívott
szerzetestestvéreink megújítják szerzetesi fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel
várunk a közös ünneplésre! Kérjük a testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Ezen túl az
irodában – akár telefonon lehet az igényeket jelezni.
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 57.800.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
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

