
 
 

„A tanításnak a célja 
 a tiszta szívből, 

jó lelkiismeretből 
és őszinte hitből 
fakadó szeretet.” 

 (1Tim 1, 5) 

XV. évfolyam 7. szám Évközi 8. vasárnap 2014. március 2. 

 
Ferenc pápa katekézise a kiengesztelődés szentségéről 

 
A keresztény beavatás szentségein, a ke-
resztség, a bérmálás és az eucharisztia 
szentségén keresztül az ember új életet 
kap Krisztusban. Ugyanakkor, mindnyá-
jan tudjuk, „cserépedényben” hordozzuk 
ezt az életet (2Kor 2,4), még alá va-
gyunk vetve a kísértésnek, a szenvedés-
nek, a halálnak, és a bűn miatt még új 
életünket is elveszíthetjük. Ezért az Úr 
Jézus azt akarta, hogy az egyház folytas-
sa az ő megmentő művét saját tagjai felé 
is, különösképpen a kiengesztelődés 
szentsége és a betegek kenetének szent-
sége által, melyeket együttesen a 
„gyógyulás szentségeinek” is hívhatunk. 

A kiengesztelődés szentsége a gyógy-
ulás egyik szentsége. Azért megyek 
gyónni, hogy gyógyuljak, hogy meg-
gyógyuljon a lelkem, meggyógyuljon a 
szívem s meggyógyuljon bennem az, 
amit helytelenül tettem. A legkifejezőbb 
szentírási kép, amely a gyógyulás elvá-

laszthatatlan szempontjait elénk tárja, 
kétségtelenül a béna ember meggyógyí-
tásáról szóló jelenet, ahol az Úr Jézus 
úgy áll előttünk, mint aki egyaránt orvo-
sa a léleknek és a testnek (vö. Mk 2,1–
12; Mt 9,1–8; Lk 5,17–26). 

1. A bűnbocsánat, avagy a kiengesztelő-
dés szentsége közvetlenül a húsvéti 
misztériumból ered. Amikor ugyanis 
húsvét este az Úr megjelent az utolsó va-
csora termébe zárkózó tanítványainak, 
így köszöntötte őket: „Békesség nek-
tek!” Utána pedig rájuk lehelt, és azt 
mondta: „Vegyétek a Szentlelket. Aki-
nek megbocsátjátok bűneit, az bocsána-
tot nyer” (Jn 20,21–23). Ez a szakasz 
feltárja előttünk e szentség legmélyebb 
dinamikáját. 

Egyfelől bűneink bocsánata nem olyas-
mi, amit mi adhatunk magunknak. Nem 
mondhatom azt, hogy megbocsátom a 

 



bűneimet. Bocsánatot az ember kér, va-
laki mástól kéri, mi a gyónásban Jézus-
tól kérünk bocsánatot. A bűnbocsánat 
nem a mi erőfeszítésünk gyümölcse, ha-
nem ajándék, a Szentlélek adománya, a-
ki betölt minket az irgalmasság és a ke-
gyelem megtisztító erejével, mely a 
megfeszített és feltámadt Krisztus meg-
nyitott szívéből szüntelenül árad. 

Másfelől pedig ez a szakasz arra figyel-
meztet bennünket, hogy csak akkor lel-
hetünk valódi békére, ha engedjük ma-
gunkat kiengesztelni Jézusban az Atyá-
val és testvéreinkkel. És ezt már mind-
nyájan átéreztük, amikor gyónni men-
tünk: teher nyomasztja, szomorúság üli 
meg a szívünket, de amikor befogadjuk 
Jézus bocsánatát, megbékélünk, békére 
lel a lelkünk, olyan mélységesen gyö-
nyörű békére, amelyet egyedül Jézus, 
egyedül ő tud adni. 

2. Idővel ez a korábban nyilvános for-
mában gyakorolt szentség – kezdetben 
ugyanis nyilvános volt – egyénivé vált, 
és a gyónás zárt terében történik. Ez 
azonban nem szünteti meg e szentség 
egyházi jellegét, hiszen az egyházi élet 
keretében valósul meg. A keresztény kö-
zösség ugyanis az a hely, ahol jelenvaló-
vá lesz a Lélek, aki megújítja mindnyá-
junk szívét az Isten iránti szeretetben, a 
testvéreket pedig mind eggyé kapcsolja 
Jézus Krisztusban. Ez az oka annak, 
hogy nem elég egyedül a lelkünk mé-
lyén, egyedül a szívünkben bocsánatot 
kérni az Úrtól, hanem meg kell valla-
nunk bűneinket alázattal és bizalommal 
az egyház szolgálattevőjének. E szentség 
kiszolgáltatása során a pap nemcsak 
Istent képviseli, hanem az egész közös-
séget is, amely önmagára ismer minden 

egyes tagjának gyengeségében, megha-
tottan hallgatja bocsánatkérését, kien-
gesztelődik vele, lelket önt bele, és kísé-
ri a megtérés, valamint az emberi és ke-
resztény éretté válás útján. 

Mondhatná valaki: „Én csak Istennek 
gyónok.” Igen, mondhatod Istennek, 
hogy „bocsáss meg”, és felsorolhatod 
bűneidet, de bűneinket testvéreinkkel, az 
egyházzal szemben is elkövettük. Ezért 
van szükség arra, hogy a pap személyé-
ben megjelenített egyháztól, testvéreink-
től is bocsánatot kérjünk. 

„De atyám, én szégyellem magam!” A 
szégyen is jó és üdvös dolog, egészsé-
ges, ha van bennünk egy adag szégyen, 
mert üdvösségünkre szolgál. Ha valaki 
nem szégyenkezik, országomban [Ar-
gentínában] azt mondjuk, hogy „szé-
gyentelen” ember. De a szégyen is jót 
tesz, mert alázatosabbá tesz minket, a 
pap pedig szeretettel és gyengéden fo-
gadja gyónásunkat, és Isten nevében 
megbocsát. 

Pusztán emberi szempontból is jól esik, 
ha kiadhatjuk, ami a szívünket nyomja, 
ha megoszthatjuk egyik testvérünkkel, a 
pappal a bajainkat, a szívünket megülő 
problémákat. És átérezhetjük, hogy ki-
öntöttem szívemet Isten előtt, az egyház 
előtt, egyik testvérem előtt. Ne féljetek a 
gyónástól! Beállsz a gyónásra várók 
sorába, tele van a lelked ilyesmikkel, 
amikről szóltam, szégyennel is, ám a 
gyónás után szabadnak, nagynak, szép-
nek, megbocsátottnak, fehérnek, bol-
dognak érzed magad. Ez a gyónás szép-
sége! 



Szeretném megkérdezni tőletek – de 
nem kell hangosan mondatotok, vála-
szoljatok csak szívetek mélyén –, hogy 
mikor gyóntatok utoljára, mikor gyóntál 
utoljára. Mindenki próbáljon visszaem-
lékezni: két napja, két hete, két éve, húsz 
éve, negyven éve? Mindenki tegye fel 
magának a kérdést: mikor volt, amikor 
utoljára gyóntam? És ha hosszú idő telt 
el, ne veszítsetek egyetlen napot se, 
menjetek el, a pap jó lesz hozzátok. Jé-
zus van ott, és Jézus jobb a papoknál, ott 
Jézus fogad téged, hatalmas szeretettel 
fogad. Légy bátor, és menj el gyónni! 

3. Kedves barátaim, amikor a kiengesz-
telődés szentségéhez járulunk, azt jelen-
ti, hogy valaki felmelegítő szeretettel át-
ölel bennünket: az Atya végtelen irgal-
mának ölelését érezzük. Idézzük csak fel 

azt a roppant szép példabeszédet a fiú-
ról, aki az örökölt pénzzel elment ott-
honról. Elszórta az összes pénzét, azután 
viszont, amikor már nem volt semmije, 
úgy döntött, hogy hazamegy, már nem 
mint fiú, hanem szolga. Sok bűnt és 
nyomasztó szégyent hordozott a lelké-
ben. De micsoda meglepetés érte: ami-
kor belekezdett mondandójába és bocsá-
natért akart esedezni, apja nem engedte 
szóhoz jutni, hanem átölelte, megcsókol-
ta, és ünnepséget rendezett. Tudjátok, 
mit mondok nektek? Valahányszor gyó-
nunk, Isten átölel minket, Isten ünnepet 
rendez! Haladjunk előre ezen az úton! 
Az Úr áldjon meg titeket! 

 (Kristóffy Lilla Krisztina fordítása) 

 
 
 

 

Játékbarlang 

Vidám, teaházzal egybekötött társasjátékestet tartunk 25 és 45 év közöttieknek, ahol 
önfeledten kikapcsolódhatsz, és barátságokra is szert tehetsz! Szeretettel várunk 
március 22-én szombaton 18-22 óráig a II. ker. Fekete Sas u. 5-ben. Sütit hozz, a teát 
mi adjuk! 
 
 

 

Lelkinap párkeresők számára 

Párkeresők, párra várók számára lelkinap lesz templomunkban az Ajándék-
szervezők szervezésében március 22-én 15-21 óráig. Lesz dicsőítés, tanúság-
tétel, gyónási lehetőség és szentmise, szentségimádás és közbenjáró ima, rö-
vid agapé, valamint közös ima leendő házastársunkért és magunkért, az egy-
másra találásunkért. Részletek a faliújságon olvashatók 
 
 

 

Tavaszi hétvége fiataloknak 

A Szent Ferenc Antióchia közösség szeretettel hív minden 16-24 év közötti fiatalt 
március 21-23-án, a Szt. Gellért Gimnáziumba. 

Jelentkezés: Szabó Dániel, szabo.daniel@hotmail.hu, 20/9429-556 
http://sztferenc.mustarfa.hu/ 



Templomunk programjai (2014. március 2. – 2014. március 16.): 

Március 4-én, kedden élő rózsafüzér imádság. Találkozó a portánál ¾ 5-kor. 

Március 5-e 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 a hústól kell tartózkodni.  

Március 7-én, elsőpénteken délelőtt 10 órakor, és este ½ 8-kor is lesz szentmise. 

Március 9-én, elsővasárnap 12-12.30-ig szentségimádást tartunk. 

Március 16-án, vasárnap  a 10-es szentmise keretében az elsőáldozásra készülő gye-
rekeknek lesz katekumen-szertartás, a mise után gyónási lehetőség. 

 

 

A nagyböjt folyamán minden pénteken délután 5-kor keresztutat járunk.  
 

 

A 2013-2014-es tanévben a három állami iskolában összesen 170 gyermek szülei 
kérték, hogy erkölcstan helyett katolikus hittanban részesüljenek gyermekeik. A 
következő tanévre már az 1., 2., 5. és 6. osztályos gyerekek számára lesz órarenden 
belül hitoktatás. Erről az iskolákban lesz a szülőknek tájékoztató: a Fillér utcai 
iskolában március 10-én ½ 5-kor, az Áldás utcai iskolában március 10-én 6 órakor, 
és a Kodály Zoltán Zenei Általánosban március 12-én 5 órakor.  
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
összesen 91.000.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordí-
tottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

A Ferences Rend által fenntartott oktatási intézmények részére a múlt vasárnapi 
gyűjtésen 895.000 Forintot kaptunk. Nagyon köszönjük a testvérek nagylelkűségét! 
 

 

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Ezen túl az 
irodában – személyesen, vagy telefonon – lehet az igényeket jelezni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 

Március 5. 
Hamvazószerda 

Joel 2,12-18; 
2Kor 5,20-6,2; 
Mt 6,1-6.16-18. 

„A keresztény lét kezdetén nem valamilyen erkölcsi dön-
tés, vagy egy nagy eszme áll, hanem egy találkozás egy 
eseménnyel, vagy egy személlyel, miáltal az életünknek 
új horizontja, és ezáltal meghatározott iránya keletkezik.” 

Figyelmesen, imád-
kozva végigolvasom 

a Hiszekegyet 

Március 6. 
Csütörtök 

Mtörv 30,15-20; 
Lk 9,22-25. 

AZ Evangélium örömhíre betölti a szívét és az egész 
életét azoknak az embereknek, akik találkoznak Jézus-
sal. Azok, akik hagyják megmenteni magukat, megsza-
badulnak bűneiktől, szomorúságaiktól, a belső üresség-
től és az elszigeteltségtől. 

Találkozom a magát 
kinyilatkoztató Istennel 
a Szentírás olvasása 

által 

Március 7. 
Péntek 

Iz 58,1-9a; 
Mt 9,14-15 

Minden keresztényt meghívok - függetlenül attól, hogy 
akármilyen élethelyzetben bármelyik végén él is a világ-
nak - arra, hogy még ma újítsa meg a személyes talál-
kozását Jézus Krisztussal. Vagy legalábbis hozzon egy 
döntést: nap-mint nap szüntelenül keresni fogja Őt, és 
hagyja, hogy Jézus megtalálja. 

Igyekszem ma min-
den erőmmel sze-

retni az Urat. 

Március 8. 
Szombat 

Iz 58,9b-14; 
Lk 5,27-32. 

Semmi alapja nincsen annak, ha valaki azt gondolná: Ez 
a meghívás rám nem vonatkozhat, mert „abból az öröm-
ből - amit Isten hoz a számunkra - senki nincsen kizár-
va” Ha valaki kockáztat, azt az Úr nem hagyja cserben, 
és ha valaki csak egy kis lépést is tesz Jézus felé, mind-
járt felfedezheti, hogy Ő tárt karokkal várja a mi közele-
désünket. 

A Szentháromság 
irgalmas szereteté-
vel leszek jelen ma 

családomban 

Március 9. 
Nagyböjt 

1. vasárnapja 

Ter 2,7-9; 3,1-7a; 
Róm 5,12-19; 

Mt 4,1-11 

Ez az a pillanat, amikor Jézusnak kimondhatjuk: „Uram, 
én hagytam, hogy csalódjak, százféle módon elbújtam, 
elmenekültem a Te szereteted elől, de most újra itt va-
gyok, azért, hogy megújítsam a Veled való szövetséget. 
Szükségem van Rád! Válts meg engem újra, vegyél fel 
még egyszer megváltó karjaid közé engem.” 

Végiggondolom, 
miben lehetnék hű-
ségesebb az Úrhoz 

Március 10. 
Hétfő 

ApCsel13,46-49 
Lk 10,1-9 

Minél inkább el tudjuk veszíteni önmagunkat, annál na-
gyobb lesz az örömünk hozzá visszatérni. Újra csak 
mondom: Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, 
mi vagyunk csak azok, akik belefáradunk, kérni az Ő 
megbocsátását. Ő megígérte nekünk hogy „hetvenszer-
hétszer” (Mt 18,22) megbocsát. 

Kitűzöm szentgyó-
násom időpontját és 

felkészülök rá 

Március 11. 
Kedd 

Iz. 55, 10-11; 
Mt 6, 7-15 

Az öröm alkalmazkodni tud ezekhez, átalakul, és mindig 
megmarad legalább egy kis fénysugár formájában, ami 
a személyes tudatunkból tör elő és azt sugallja: bármi-
lyen körülmények között, határtalanul szeretnek engem. 

Ügyelek rá, hogy ne 
csapjanak be a kí-
sértő hazugságai 

Március 12. 
Szerda 

Jón.  3, 1-10; 
Lk 11, 29-32 

Senki nem tudja elbitorolni tőlünk azt a méltóságot, ami-
vel ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet felruházott 
minket. Ő nem hagy cserben, visszaadhatja az örömün-
ket - ez jóleső érzéssel tölt el, és feljogosít arra, hogy 
felemeljük a fejünket és mindent újra kezdhessünk. 

Ma „igaz” ember-
ként élek 

Március 13. 
Csütörtök 

Eszt. 4,17 sk. 
Mt 7, 7-12 

Ne meneküljünk el Jézus feltámadásától, ne hagyjuk 
magunkat letaglózni azzal, ami újra - és újra előfordul-
hat. Semmi sem lehet erősebb, mint az Ő élete, amit 
értünk veszített el! 

Ingyenesen osztom 
szeretetemet 

Március 14.  
Péntek 

Ez 18,21-28 
Mt. 5,20-26 

A legszebb és legtermészetesebb örömet az egészen 
szegény emberek között láttam, akiknek csak igen ke-
vés volt, amihez ragaszkodhatnának. Emlékszem olyan 
emberek hamisítatlan örömeire is, akik megértették, 
hogy milyen fontos dolog a hívő, nagyvonalú és egysze-
rű szívet megőrizni még akkor is, ha a hivatásból eredő 
kötelezettségek rendkívül jelentősek.  Ezek az örömök 
Isten határtalan szeretetéből fakadnak a legkülönbözőbb 
formában, ahogy ez Jézus Krisztusban is megjelent. 

Részt veszek a 
Szentségimádáson. 



Március 15. 
Szombat 

Nemzeti ünnep 

MTörv 26,16-19 
Mt 5,43-48 

Egyedül a találkozás – vagy újra-találkozás – Isten sze-
retetével tud megszabadítani bennünket az elszigetelő-
déstől, illetve az önmagunkba zárkózástól. Az emberi 
létünk teljességéhez úgy juthatunk el, ha átengedjük 
Istennek, hogy kivezethessen önmagunkból, azért, hogy 
a valódi énünkkel találkozhassunk. Ott fogjuk megtalálni 
az evangelizáció forrását. 

Megkeresek valakit, 
akivel már régen 

találkoztam 

Március 16. 
Nagyböjt 

2. vasárnapja 

Ter 12,1-4a; 
2Tim 1,8b-10; 

Mt 17,1-9 

Ha valaki azt a szeretetet, ami visszaadta neki az élete 
értelmét megtapasztalta, hogyan is tarthatná vissza azt 
a vágyat, hogy erről másoknak is beszélhessen? 

Örömmel szolgálom 
a körülöttem  

lévőket 

Március 17. 
hétfő 

Dán 9, 4b-10 
Lk 6, 36-38 

„Az élet gazdagabb lesz, ha valamiért odaadjuk azt, és 
csenevésszé válik, ha az ember elszigeteli önmagát, és 
a kényelme érdekében rendezkedik be..” 

Ma minden csele-
kedetemmel Isten-

nek szolgálok 

Március 18. 
Kedd 

Iz 1,10.16-20 
Mt 23,1-12 

A valóságban a legnagyobb örömet azok élhetik át, akik 
nem törekednek magukat minden áron bebiztosítani, 
hanem ennél sokkal fájdalmasabb küldetéstudatuk van: 
másoknak életet adni. 

Ma miért adhatok 
hálát? 10 perc há-

laadó ima 

Március 19. 
Szerda 

Szent József, 
Szűz Mária  

jegyese 

2Sám 7, 4-5a. 
12-14a.16; 

Róm 4,13-22 
Mt 1, 16. 

18-21.24a 

Az élet annál érettebbé és gazdagabbá válik, minél in-
kább elveszítjük azt, annak érdekében, hogy másoknak 
életet adhassunk. Végső soron ez minden misszió lé-
nyege. 

Ma minden ember-
ben Isten képmását 

keresem 

Március 20.. 
Csütörtök 

Jer 17,5-10 
Lk 16,19-31 

Fedezzük fel és növeljük magunkban a buzgóságot, 
annak „az édes örömét, hogy továbbadhatjuk az evan-
géliumot, még ha könnyek között vetünk is. 

Mi akadály van Is-
ten és közöttem? 

Március 21. 
Péntek 

Ter 37,3-4,12-
13a. 17b-28 
Mt 21,33-
43,45-46 

A mostani világunk– ez a félelmeiben és reményeiben is 
kereső világ – nehogy már kedvtelen, letört emberektől 
hallja meg az örömhírt, akik türelmetlenek, vagy aggo-
dalmasak, hanem olyanoktól, akiknek az életében szinte 
átsüt az a kezdeti lelkesedés, ami Krisztus öröméből 
származik, és így szolgálják az Evangélium hirdetését.” 

Törekszem rá, hogy 
ma legyen Isten 

egyedül elég 

Március 22. 
szombat 

Mik 7, 14-15. 
18-20; 

Lk 15,1-3.11-32 

A hitünk valósága és lényege mindig ugyanaz: Isten, aki 
az ő mérhetetlen szeretetét a meghalt és feltámadott 
Krisztusban nyilatkoztatta ki a számunkra 

Végiggondolom 
saját hitem történe-
tét és hálát adok a 

kegyelmekért. 

Március 23. 
Nagyböjt 

3. vasárnapja 

Kiv 17,3-7; 
Róm 5,1-2. 5-8; 

Jn 4,5-42. 

Lehetőséget ad a hívei számára, hogy mindig megújul-
hassanak, bármilyen idősek is, „új erőre kapnak, szárny-
ra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, 
járnak-kelnek, de nem lankadnak el. (Iz 40,31). 

A vasárnap ünnep, 
a munkát félrete-
szem, a családdal 

pihenünk, játszunk. 

Március 24. 
Hétfő 

2 Kir. 5,1-15a; 
Lk. 4,24-30 

Keresztes Szent János mondta: „Isten bölcsességének 
és tudásának összessége olyan mély és végtelen, hogy 
az ember bármilyen sokat megismer belőle, mindig tud 
még mélyebbre hatolni benne.” 

Ma én is tükrözni 
akarom Isten végte-

len jóságát 

Március 25. 
Kedd 

Gyümölcsoltó 
Boldogasz-

szony 

Iz 7,10-14;8.10  
Zsid 10,4-10  

Lk 1,26- 

Ő ezekkel az újdonságaival változatlanul, folytonosan 
meg tudja újítani az életünket, a közösségeinket, külö-
nösen akkor, ha a keresztény küldetésünk sötét időket, 
vagy az egyház nehézségeket él át. 

Igyekszem 
a lehető legtöbb 

dolgot 
megdicsérni  

a nap során Mária 
segítségével. 

Március 26. 
Szerda 

Mtörv 4,1.5-9; 
Mt . 5,17-19 

Jézus Krisztus fel tudja perzselni azokat az unalmassá 
vált sablonokat, amelyek fogva tartanak bennünket, és 
amelyekhez mi annyira ragaszkodni tudunk, és meglep 
bennünket az állandó, isteni természetű kreativitásával. 

Mai fohászom: Jöjj 
Szentlélek Úristen! 

Március 27. 
Csütörtök 

Jer 7,23-28; 
Lk 11,14-23 

Minden alkalommal, amikor megpróbálunk a forráshoz 
visszatérni, és az Evangélium ősrégi anyagából újra friss 
dolgokat meríteni, új utakra találunk; 

Kibékülök azzal, 
akivel feszültség 

van közöttünk 
 

 


