„Mert ő az élő Isten,
és örökké megmarad,
és az ő országa meg
nem romol, és uralkodása mind végig
megtart.”
(Dán 6, 26)
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Ferenc pápa szentbeszéde az Úr bemutatásának ünnepén
Az Úr bemutatását a templomban a
találkozás ünnepének is nevezik: a szertartás kezdetén azt hallottuk, hogy Jézus
elébe megy az ő népének; Jézus és az ő
népe találkozásáról van szó. Amikor
Mária és József elviszik gyermeküket a
jeruzsálemi templomba, létrejön az első
találkozás Jézus és az ő népe között,
amelyet két idős ember, Simeon és Anna
képvisel.
Ez a találkozás a nép történelmén belüli találkozás is volt: a fiatalok és az
idősek közötti találkozás. A fiatalok
Mária és József voltak, újszülött gyermekükkel; az idősek pedig Simeon és
Anna, akik állandóan látogatták a templomot.
Figyeljük meg, mit mond róluk Lukács evangélista, nézzük, hogyan mutatja
be őket. Szűz Máriáról és Szent Józsefről négy alkalommal is megismétli, hogy
eleget akartak tenni annak, amit az Úr
törvénye előírt (vö. Lk 2,22.23.24.27).
Érezzük, hogy Jézus szülei örömmel tel-

jesítették Isten rendelkezéseit, igen,
szinte átérezzük örömüket, hogy az Úr
törvényének útján járhatnak. Fiatal házasok, akiknek nemrég született meg a
gyermeke, és egészen eltölti őket a vágy,
hogy teljesítsék, ami elő van írva. Nem
külsődleges dologról van szó, nem azért
akarják teljesíteni az előírásokat, hogy
megnyugtassák a lelkiismeretüket, nem!
Erőteljes, mély, örömmel teli vágy hajtja
őket. Ez az, amiről a zsoltáros így ír:
„Az általad megszabott úton találom
örömöm… törvényed gyönyörűség nekem” (Zsolt 119,14.77).
És mit mond Lukács az idősekről?
Többször is kiemeli, hogy a Szentlélek
vezette őket. Simeonról megállapítja,
hogy igaz és istenfélő ember volt, aki
várta Izrael vigaszát, és „a Szentlélek lakott benne” (2,25); kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy „nem hal meg,
amíg meg nem látja az Úr Felkentjét, a
Krisztust” (26), és a „Lélek indítására”
ment a templomba (27). Annáról azt ál-

lítja, hogy „prófétaasszony” volt (36),
vagyis Isten sugallta a tetteit; mindig a
templomban volt, „böjttel és imával
szolgálta az Urat” (37). Ez a két idős
ember tehát tele volt élettel! Azért életteliek, mert a Szentlélek vezeti őket,
odafigyelnek a Lélek működésére, fogékonyak hívásaira…
És íme, létrejön a találkozás a szent
család és Isten szent népének e két képviselője között. Középen Jézus van. Ő
az, aki mindent mozgat, aki az elbeszélés szereplőit a templomba vonzza, mely
az ő Atyjának háza.
Kik között jön létre ez a találkozás?
Fiatalok között, akik tele vannak örömmel, amiért teljesíthetik az Úr törvényét,
és idősek között, akik szintén tele vannak örömmel a Szentlélek működése
folytán. Sajátságos találkozás ez a törvény betartása és a prófécia között, ahol
a fiatalok a törvénybetartók, az idősek
pedig a próféták!
Úgy tűnik, mintha felcserélődtek volna a szerepek. Valójában azonban, ha jól
meggondoljuk, a törvény betartására maga a Szentlélek indít, a prófécia pedig a
törvény által megszabott úton halad. Ki
az, akit Máriánál jobban eltölt a Szentlélek? Ki az, aki tanulékonyabb nála a
Szentlélek működése iránt?
Ennek az evangéliumi jelenetnek a
fényében úgy tekintsünk a megszentelt
életre, mint találkozásra Krisztussal: ő
az, aki jön felénk, Mária és József hozza, és mi vagyunk azok, akik a Szentlélek által vezetve elébe megyünk. A középpontban azonban ő van. Ő mozgat
mindent, ő vonz minket a templomba, az
egyházba, ahol találkozhatunk vele, fel-

ismerhetjük, befogadhatjuk, átölelhetjük
őt.
Jézus egy szerzetesi intézmény alapítói karizmája révén jön elénk az egyházban: szép dolog így gondolni hivatásunkra! Krisztussal való találkozásunk
az ő egyik tanúságtevőjének karizmája
révén öltött formát. Ez mindig ámulatba
ejt és hálaadásra késztet bennünket.
A megszentelt élet keretén belül is
végbemegy a fiatalok és az idősek, a
törvénybetartás és a prófécia közötti
találkozás. Ne gondoljuk, hogy ezek
szemben állnának egymással!
Engedjük inkább, hogy a Szentlélek
hassa át mindkettőt. Ennek pedig az
öröm a jele: az öröm, hogy betartjuk a
törvényt, hogy egy életszabályzat útján
járunk; és az öröm, hogy a Szentlélek
vezet bennünket, sose vagyunk merevek,
sose zárkózunk magunkba, hanem mindig fülelünk Isten hangjára, aki beszél
hozzánk, megnyit, vezet és továbbhaladásra hív minket.
Jó tesz az időseknek, ha továbbadják
a bölcsességet a fiataloknak; és jót tesz a
fiataloknak, ha befogadják és továbbviszik a tapasztalatnak és a bölcsességnek
ezt az örökségét. Nem tárház ez, nem azért kapják, hogy múzeumban őrizzék,
hanem hogy továbbvigyék, szembenézve az élettel járó kihívásokkal, továbbvigyék a szerzetesi családok és az egész
egyház javára.
Ennek a misztériumnak a kegyelme,
a találkozás misztériumának kegyelme
világítson és erősítsen meg bennünket
utunkon. Ámen.
(Tőzsér Endre SP fordítása)

Perselyadomány az oktatási intézetek részére
Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy a február 23-ai perselyadományt a ferences
rend által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára gyűjtjük. Három iskolánkban (Esztergom, Szentendre, Budapest-Szent Angéla), a Testvérkék Óvodában,
valamint a gyöngyösi Autista Segítő Központ speciális iskolájában több mint 1500
diák tanul. Közülük sokan saját plébániáinkhoz tartoznak. Intézményeink anyagi
helyzete szerénynek, de stabilnak mondható, fejlesztésekre, minőségjavító lépésekre
azonban nemigen adódik lehetőségünk. Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség,
a keresztény hit, valamint a ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem utolsó sorban pedig mint új hivatások bölcsőjére. Ezért is hálásan köszönjük minden Kedves Testvérünk imádáságát és anyagi segítségét.

Vértanú Papok Napja
A Szombathelyi Egyházmegye, a Zirci Főapátság és a Ferences Rendtartomány
2014. március 8-án, a budapesti Szent Imre Templomban (1114, Villányi út 25.)
valamint a szomszédságában lévő Szent Imre Gimnáziumban közösen rendezi meg a
Vértanú Papok Napját, amelynek célja a hét ferences vértanú és a ciszterci szerzetes, Brenner János tiszteletének az elmélyítése. A hamvazószerda utáni első szombat
egyfajta lelkinap lesz, középpontjában a vértanúság eszményének ápolása, a vértanútisztelet keresztény életben betöltött jelentőségének elmélyítése áll. A programok
10.45-kor kezdődnek és 16.00-ra fejeződnek be. Lesz katekézis, filmvetítés, tanúságtétel, gyónási alkalom, szentmise, zsolozsma és megmaradt emléktárgyaik kiállítása.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ősbemutató az Országút Társulat előadásában
Február 27-én, az Országút Társulat előadásában kerül sor Puskás Attila Küszöbök
című darabjának ősbemutatójára. A kolozsvári születésű, megalkuvást nem tűrő lelke
miatt tíz évnyi börtönt és kényszermunkát elszenvedő szerző 1964-ben írta meg most
bemutatásra kerülő művét. A Küszöbök egy erdélyi értelmiségi család életét mutatja
be, erejét számos önéletrajzi eleméből is nyeri. A generációk együttélésének sosem
könnyű kérdéseit feszegető dráma (nem csak műfaji értelemben) egy családi otthon
küszöbén túl a saját mindennapos küszöbjeink elé is állít, ahol annyiszor botlunk
meg.
Az előadások ingyenesek, helyfoglalás emailben az orszagut.tarsulat@gmail.com
címen, vagy a www.orszagut.comze.com honlapon.

Templomunk programjai (2014. február 16. – 2014. március 2.):
Február 21-én, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a reggeli ½ 8-as mise
végétől az esti szentmise kezdetéig. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Február 22., szombat Szent Péter Apostol Székfoglalása.
Február 24., hétfő Szent Mátyás apostol ünnepe.
Február 22-én szombaton 18 órától farsangi bált rendezünk a Móricz Gimnáziumban a pasaréti plébániával közösen. Program: a gyerekeknek 16-19 óráig: jelmezbál, tombola és Levente Péter műsora, a felnőtteknek keringő, élő zene, táncház,
teaház és borkóstoló. A részletekről a plakátokon olvashatunk. Jegyek a portán
még kaphatók 21-én estig, utána csak a helyszínen.
Február 26-án kezdődik plébániánkon a jegyesoktatás. Kérjük a kedves testvérek
imádságait a jegyespárokért és az őket vezető házaspárokért!
Március 5., Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete. Este 6 órakor ünnepi szentmisét
mondunk. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk: 18-60 éves korig háromszor
szabad étkezni és egyszer jóllakni, 14 éves kortól életünk végéig a hústól kell tartózkodni.
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 36.800.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Ezen túl az
irodában – személyesen, vagy telefonon – lehet az igényeket jelezni.

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

