„Te vagy menedékem,
megmentesz a félelemtől,
s körülveszel a szabadulás dalaival.”
(Zsolt 32,7)

XV. évfolyam 8. szám

Nagyböjt 2. vasárnapja

2014. március 16.

Ferenc pápa katekézise a keresztségről
Kedves Testvérek, jó napot kívánok!
Elkezdtünk egy rövid katekézissorozatot a szentségekről. Elsőként a keresztséggel foglalkoztunk. Ma is a keresztségről szeretnék még szólni, mert
szeretném kiemelni egyik nagyon fontos
gyümölcsét ennek a szentségnek: a keresztség Krisztus testének és Isten népének tagjává tesz minket. Aquinói Szent
Tamás azt mondja, hogy aki megkapja a
keresztség szentségét, Krisztus testének
mintegy saját tagjává válik, és a hívők
közösségéhez, vagyis Isten népéhez
társul (vö.Summa Theologiae, III, q. 69,
art. 5; q. 70, art. 1). A II. vatikáni zsinat
nyomán ma azt mondjuk, hogy a keresztség révén belépünk Isten népébe,
tagjaivá válunk egy úton lévő, a történelemben zarándokló népnek.
Ahogyan ugyanis nemzedékről nemzedékre adjuk tovább az életet, úgy a keresztvíz általi újjászületés révén nemzedékről nemzedékre adjuk tovább a ke-

gyelmet. A keresztény nép ezzel a kegyelemmel halad előre az időben, folyóként öntözi a földet és terjeszti a világban Isten áldását. Azóta, hogy Jézus
elküldte tanítványait keresztelni – ahogyan az evangéliumban hallottuk –,
egészen máig láncszerűen folytatódik a
hit átadása a keresztség révén. És mi
mindannyian egy-egy láncszeme vagyunk e láncolatnak; mindig teszünk egy
lépést előre, mint ahogy a folyó vize
öntözi a földet. Így működik Isten kegyelme, ilyen a mi hitünk, amelyet át
kell adnunk gyermekeinknek, a kicsinyeknek, hogy amikor felnőttek lesznek,
ők is tovább adhassák gyermekeiknek.
Ilyen a keresztség. Miért? Mert a keresztség révén belépünk Isten hitet továbbadó népébe. Ez nagyon fontos:
Isten népe, amely halad előre és továbbadja a hitet.
A keresztség erejében misszionárius
tanítványokká válunk, akik arra kaptak
meghívást, hogy elvigyék az evangéliu-

mot a világba (vö. Evangelii gaudium
apostoli buzdítás, 120. pont). „Minden
megkeresztelt ember, akármilyen egyházi feladatköre vagy hitismeretekben való
jártassága legyen is, az evangelizálás
aktív alanya. […] Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden
egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását” (uo.), mindenkiét, Isten
egész népéét. Isten népe tanítványnép,
mert befogadja a hitet, és misszionárius,
mert átadja a hitet. Ezt a keresztség
szentsége teszi velünk: megadja a kegyelmet, és továbbadatja a hitet.
Az egyházban mindnyájan tanítványok vagyunk, mindig, egész életünkben; és mindannyian misszionáriusok
vagyunk, mindenki azon a helyen, amelyet az Úr jelölt ki számára. Mindnyájan:
a legkisebb is misszionárius, és aki nagyobbnak látszik, az is tanítvány. Valamelyiketek ellene vethetné: „A püspökök nem tanítványok, a püspökök tudnak mindent; a pápa tud mindent, ő nem
tanítvány.” Nem így van! A püspököknek és a pápának is tanítványnak kell
lennie, mert ha nem tanítványok, akkor
nem jól működnek, nem válhatnak miszszionáriussá, nem tudják tovább adni a
hitet. Értitek? Mindnyájan tanítványok
és misszionáriusok vagyunk!
Megbonthatatlan kapcsolat áll fenn a
keresztény hivatás misztikus és misszionárius dimenziója között. Mindkettő a
keresztségben gyökerezik. „Amikor
részesülünk a hitben és a keresztségben,
mi, keresztények befogadjuk a Szentlélek működését, aki arra indít bennünket,
hogy megvalljuk Jézus Krisztust, mint
Isten Fiát, Istent pedig Abbának, Atyának szólítsuk. Mi, megkeresztelt férfiak
és nők, mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy megéljük és átadjuk a Szent-

háromsággal való közösséget, mivel az
evangelizáció a szentháromságos szeretetközösségben való részvételre való
felhívás” (Aparecidai dokumentum, 157.
pont).
Senki sem üdvözül egyedül. Hívők
közössége, Isten népe vagyunk, és ebben
a közösségben részünk van annak szépségében, hogy mindnyájan egy oly szeretet megtapasztalásában osztozunk,
amely megelőz bennünket, ugyanakkor
azt kéri tőlünk, hogy korlátaink és bűneink ellenére legyünk a kegyelem „csatornái” egymás számára. A közösségi
dimenzió soha nem pusztán „keret” vagy
„körítés”, hanem a keresztény élet, tanúságtétel és evangelizáció lényegi része.
Keresztény hitre az egyházban születünk, és az egyházban éljük meg azt. A
keresztségben a családok és a plébániák
azt ünneplik, hogy egy új tag társult
Krisztushoz és az ő testéhez, az egyházhoz (vö. uo., 175b).
Annak, hogy a keresztség szentsége
mennyire fontos Isten népe számára, jó
példáját adja a Japánban élő keresztény
közösség. E közösségnek kemény üldöztetésben volt része a 17. század elején.
Sokan szenvedtek vértanúságot, a papság tagjait kiutasították, több ezer hívőt
legyilkoltak. Nem maradt Japánban
egyetlen pap sem: mindet elűzték. Ekkor
a keresztény közösség kénytelen volt
titokban gyakorolni vallását, földalatti
egyházzá vált, de megőrizte hitét és
imádságos életét. Amikor pedig gyermek született, az apuka vagy anyuka
megkeresztelte, mert minden hívő keresztelhet bizonyos körülmények között.
Amikor körülbelül két és fél évszázad –
kétszázötven év – után a misszionáriusok visszatértek Japánba, több ezer keresztény jött elő a rejtettségből, és az

egyház ismét virágzásnak indulhatott. A
keresztségükből fakadó kegyelem révén
tudták túlélni azt az időszakot. Ez óriási!
Isten népe átadja a hitet, megkereszteli
gyermekeit, és halad előre. És bár titokban, mégis megőrizték az erős közösségi
szellemet, mert a keresztség egy testté

tette őket Krisztusban: el voltak szigetelődve és el voltak rejtőzve, de mindig
Isten népének, az egyház testének tagjai
maradtak. Sokat tanulhatunk ebből a
történetből! Köszönöm!
(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása)

Nagyböjti lelkigyakorlat
Április 3-án, 4-én és 5-én az esti 6-os szentmise keretében Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk. A szentbeszédeket Papp Miklós görögkatolikus atya, a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcsteológia professzora, háromgyermekes
édesapa tartja. Témái: Szerethet-e mást az, aki önmagát nem szereti? - Az
önértékelés fontossága a kapcsolatokban; Betegek ápolása és haldoklók kísérése a
családban; Erőforrások a családban.

A lelkigyakorlat egyben felkészülés a betegek szentségének vételére, melyet március 5-án, este 6-kor lehet felvenni. A szentség felvételéhez feltétel a

szentgyónás. Kérjük, hogy a szent kenet felvételére jelentkezők töltsenek ki jelentkezési lapot, melyet a portán lehet kérni. A lelkigyakorlatot fontos nagyböjti

felkészülésnek szánjuk, nagy szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

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 Ajándékszervezők szervezésében március 22-én 15-21 óráig. Lesz dícsőítés, tanúságtétel, gyónási
lehetőség és szentmise, szentségimádás és közbenjáró ima, rövid agapé, valamint
közös ima leendő házastársunkért és magunkért, az egymásra találásunkért. Részletek a faliújságon olvashatók.

Nagyböjti imaest fiataloknak
Március 29-én, szombaton este a hatos mise után a templomban nagyböjti imaestre
kerül sor a Sámuel közösség szervezésében nem csak fiataloknak. A zenei szolgálatot a Boanergész látja el. Az imaest 21 óráig tart, közben gyónási lehetőség is lesz.
Mottó: " Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. (Ez 36, 27) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit,
hogy együtt készüljünk az Úr feltámadására!

Templomunk programjai (2014. március 16. – 2014. március 30.):
A nagyböjt folyamán minden pénteken délután 5-kor keresztutat járunk.
Március 19-e, szerda, Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepe.
Március 23., vasárnaptól 30-áig tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulóknak. Kérjük
a testvéreket, adományaikat a portán adják le. Részletek a faliújságon.
Március 25-én, kedden Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogaszszony) ünnepeljük.
Április 5-én, szombaton családos keresztútra hívunk minden családot. Találkozás
½ 10-kor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál. Innen a Hidegkúti kálváriához megyünk. Útközben egy-egy család keresztúti állomásokat imádkozik.
Enni-innivalót, buszjegyet kell hozni. Hazaérkezés du. 4 körül.
A lemondások perselyében elmúlt két hétben a perselyben összesen 67.000.- Forint
gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Kedves Kismamák, Kispapák és csecsemős Édesanyák, Édesapák! Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepéhez közel eső vasárnapon március 23-án, a 10-es szentmise
keretében magzatokat és csecsemőket (1 évesnél kisebb gyermekeket) áldunk meg
szüleikkel együtt. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra!
A Szent Ferenc Antióchia közösség nevében szeretettel hívunk
minden 16-24 év közötti fiatalt tavaszi hétvégénkre március 21-23-án,
a Szt. Gellért Gimnáziumba. Jelentkezési lap és információ:
Szabó Dániel szabo.daniel@hotmail.hu 20/9429-556 http://sztferenc.mustarfa.hu/
Erre a hétvégére nagyon sokan jelentkeztek, eddig 60 fiatal. A közösség kéri a kedves testvérek imáit, a résztvevőkért. Ezen kívül nagy segítség lenne, ha a portára
leadott süteménnyel tudnák támogatni ezt az ifjúsági programot. Köszönjük!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat.
Ezentúl 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
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Olvass!

Március 28.
Péntek

Elmélkedj!
kreatív módszerek, másfajta kifejezésformák kerülnek
előtérbe, a régi jelek és a szavak a mai világ számára
Oz 14,2-10;
jelentéstartalmukban meggazdagodva merülnek föl újra.
Mk 12,28b-34.
Valójában véve minden igazán missziós tevékenység
mindig újnak tekinthető.

Március 29.
Szombat

Oz 6,1-6;
Lk 18, 9-14

Március 30.
Nagyböjt
4. vasárnapja

1Sám 16,1b.67.10-13a.;
Ef 5,8-14;
Jn 9,1-41.

Március 31.
Hétfő

Április 1.
Kedd

Április 2.
Szerda

Április 3.
Csütörtök

Április 4.
Péntek

„Jézus mindenek között az első és a legnagyobb hirdetője az evangéliumnak.”

Az lesz majd az igazi újdonság, amelyet Isten titokzatos
módon éppen ki akar hangsúlyozni, amit ő belead, amivel ő felráz, ami ezerféle módon irányít és kísér bennünket.
Az evangelizáció örömének hátterében is mindig jelen
van a hálás visszaemlékezés: Ez olyan kegyelmi adoIz. 65,17-21;
mány, amit kérnünk kell. Az apostolok soha nem felejtetJn. 4,43-54
ték el azt a pillanatot, amikor Jézus megérintette a szívüket.
Van néhány olyan személy, akiknek jelentős hatása volt
ránk abban, hogy a hitünk öröme kicsírázott. Ilyen tanúk
Ez 47, 1-9.12;
lehetnek akár a környezetünkben élő, egészen egyszerű
Jn 5, 1-16
emberek is, akik a hitéletbe bevezettek bennünket. A
hívő ember alapvetően „nem felejt.”
Isten szavának olyan mellékhatásai vannak, amelyeket
mi úgysem tudunk előre kikalkulálni. Az Evangélium
Iz 49,8-15;
olyan vetésről szól, amit ha egyszer elvetettek, az magáJn 5,17-30
tól nő, még akkor is, ha a gazda éppen alszik. (Vö.
Mk 4,26-29).
Az Egyháznak is figyelembe kell vennie a szólásnak ezt
a megfoghatatlan szabadságát, mert a kimondott szó a
Kiv 32,7-14;
maga módján nagyon különböző formációkban válik
Jn 5,31-47.
hatékonnyá, és ezzel rendszerint túllő a szokásos elképzeléseinken, felrobbantja a korábbi sablonjainkat.
Ha hűségesek akarunk maradni a Mester által bemutatott előképhez, akkor életbevágóan fontos, hogy az EgyBölcs 2, 1a.
ház ma is vonuljon ki minden aggodalom, minden visz12-22;
szahúzó erő, és minden félelem ellenére hirdetni az
Jn 7, 1-2.
Evangéliumot, ahol ez csak lehetséges, bármilyen he10.25-30
lyen és helyzetben. Az Evangélium örömhíre az egész
népnek szól, ebből nem szabad senkit sem kirekeszteni.

Április 5.
Szombat

Jer 11, 18-20;
Jn 7, 40-53

Április 6.
Nagyböjt
5. vasárnapja

Ez 37,12-14;
Róm, 8, 8-11;
Jn 11,1-45.

Április 7.
Hétfő

Dán 13, 1-9.
15-17. 19-30.
33-62
Dán 13,41c-62
Jn 8, 1-11

Cselekedj!
Böjtölök
a szegényekért,
szenvedőkért
Jókedvvel végzem
a munkám
Minél több embernek
szerzek ma örömet
Imádságomban
megnyílok Isten
szeretete felé
Mai döntéseimben
különösen keresem
a másik ember javát
A mellettem lévő
emberekre figyelek,
nem magamra
Türelmes és megértő leszek egész
nap. Részt veszek a
lelkigyakorlatos
szentbeszéden
Felajánlom böjtömet
és imámat nemzetünk megtéréséért.
Részt veszek a lelkigyakorlatos szentbeszéden.

Adom az időmet, a
mosolyomat, az
Az a közösség, aki evangelizálni szeretne, megérzi azt,
ötleteimet, a munamikor az Úr ragadja meg a kezdeményezést, amikor
kámat. Részt veelébük áll az ő szeretetével
szek a lelkigyakorlatos szentbeszéden.
Tudni fogják, hogy mire megy ki a dolog, és megértik,
Imádkozom, hogy a
hogy ezt a kezdeményezést kétségkívül meg kell ragadkísértésekben is
ni, oda kell menni a többiekhez, meg kell keresni a távol
hűséges
állókat, ki kell állni az útkereszteződésekre, hogy akik ki
maradhassak
vannak zárva, azokat is meghívhassák.
Az ilyen közösség megfoghatatlan vágyat érez arra,
Bekapcsolódom az
hogy irgalmasságot cselekedjen - vagyis, hogy közvetítEgyház liturgiájába:
se a Mennyei Atya irgalmának saját magukon megtaszentmisébe vagy
pasztalt gyümölcseit, és ezek jelentőségét. Merjük egy
zsolozsmába
kicsit jobban megragadni ezt a kezdeményezést!

Április 8.
Kedd

Április 9.
Szerda
Április 10.
Csütörtök

Április 11.
Péntek

Április 12.
Szombat

Az evangelizáló közösség munkájával, illetve gesztusaival áll mások elé, áthidalja a távolságokat, szükség ese- Ma időt szánok csaSzám 21, 4-9 tén lealacsonyítja önmagát a reményvesztettek miatt,
ládomra.
Jn 8, 21-30 gondját viseli az emberi életnek, és így kerül kapcsolat/közösségemre/
ba a szenvedő Krisztus testéhez tartozó emberekkel.
Dán 3,14-20. Ezért az evangelizáló embereken megérződik „a nyáj Ajándékként élem
szaga”, és a nyáj pedig hallgat a szavukra. Az evangeli- meg a másik külön91-92.95;
Jn 8,31-42 záló közösség így állítja rá magát a közös útra másokkal.
bözőségét
Az ilyen közösség az emberek szolgálatára áll az élet Milyen visszatérő
Ter 17, 3-9; minden folyamatában, olyan erősen és olyan kitartóan,
bűnöm tart engem
Jn 8, 51-59 ahogyan csak lehet.
rabszolgaságban?
Ismeri, hogy mit jelent hosszan várakozni, és ismeri az
apostoli kitartást. Az evangelizáló embernek nagy a tüBöjtölök
Jer 20, 10-13; relme, és nem nagyon figyel az idő szabta határokra.
új hivatások
Jn 10, 31-42 Úgy „hozza meg termését”, ahogyan Isten adja az ő
születéséért
ajándékait.
Ez 37,21-28
Jn11,45-57

Az evangelizáló közösség mindig figyel a gyümölcsökre
is, mert az Úr akarja, hogy termékenyek legyenek. Lehajol a gabonáért, de nem veszíti el a belső békéjét a gaz
láttán.

A legapróbb
dolgot is
készséges
lelkülettel teszem

Amikor a gazda gazt lát felnőni a gabona között, nem
Megtervezem az
siránkozik, és nem esik pánikba. Megtalálja a módját,
Iz 50, 4-7;
hogy arról gondoskodjék, hogy egy ilyen konkrét szituá- ünnepi előkészületeÁprilis 13.
Fil 2,6-11;
ciókban is testet öltsön Isten szava, és az új élet gyü- ket, hogy maradjon
Virágvasárnap
Mt 26,17-27,66. mölcsei megteremjenek, még akkor is, ha ez eléggé időm az igazán lényegesre
tökéletlennek, vagy kivitelezhetetlennek tűnik is.
A tanítvány tudja, hogy teljességgel oda kell adnia az
életét, és ha Jézus Krisztus tanúja akar lenni, akkor akár Imádkozom, hogy a
a mártíromságig kockáztatni kell; hiszen az ő álma nem világban egyre töbÁprilis 14.
Iz 42,1-7;
Nagyhétfő
Jn 12,1-11. az, hogy ellenségeket gyűjtsön maga ellen, hanem az, ben nyíljanak meg
hogy Isten szava meghallgattassék, és az ő megszabaIsten felé
dító és megújító ereje megnyilvánuljék.
Végül pedig az evangelizáló közösség ismeri a vidámIz 49,1-6;
ságot, és mindig tud „ünnepelni”. Minden kis győzelmet, Átelmélkedem a mai
Április 15.
Jn 13,21szentírási
minden kis lépést az evangelizáció sikeréért díjazni tud,
Nagykedd
33.36-38.
részeket
és meg is ünnepli ezeket.
Az örömteli evangelizáció a liturgiától nyeri el a szépsé- Mai fohászom: Őálgét, ebben naponta kérhetjük a jó dolgokat.
tala, Ővele, Őbenne
Szűz és Anya, Mária, te, aki a Szentlélek ösztönzésére
befogadtad az élet Igéjét a te alázatos hited mélységéKiv 12,1-8.11-14; be, amelyet teljesen odaajándékoztál az Örökkévalónak,
Április 17.
1Kor 11,23-26; segíts, hogy kimondjuk a mi „igen”-ünket, Jézus Örömhí- Végigelmélkedem a
Nagycsütörtök
Jn 13,1-15. re megszólaltatásának napjainkban minden korábbinál szenvedéstörténetet
sürgetőbb szükségében.
Esdd ki számunkra a feltámadottak új lelkesültségét,
Felajánlom
Iz 52,13-53,12; hogy elvigyük mindenkihez az élet Evangéliumát, amely
imáimat
Április 18.
Zsid 4,14-16. legyőzi a halált. Add meg nekünk a szent vakmerőséget,
és böjtömet
Nagypéntek
5,7-9;
hogy új utakat keressünk, s így eljusson mindenkihez a családtagjaimért és
Jn 18,1-19,42. soha el nem múló szépség ajándéka.
a bűnösökért
Új evangelizáció Csillaga, segíts, hogy felragyogjon bennünk a közösMeglátogatom a
ség, a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit, az igazságosság és a szeSzentsírt,
gények iránti szeretet tanúságtétele, hogy az Evangélium öröme eljusÁprilis 19.
és
imádkozom
son a föld határaiig, és egyetlen periféria se nélkülözze annak fényét.
Nagyszombat
a keresztségre
Az élő Evangélium Anyja,
készülőkért és
a kicsinyek örömének forrása, imádkozz érettünk.
a katekumenekért
Ámen. Alleluja.
Április 16.
Nagyszerda

Iz 50,4-9a;
Mt 26,14-25.

Az elmélkedések gondolatait Ferenc pápa Evangelii Gaudium című apostoli leveléből válogattuk.

