
 
 

„Elosztják maguk között 

ruhámat, 

köntösömre pedig sorsot 

vetnek.” 

 (Zsolt 22,19) 

XV. évfolyam 9. szám Nagyböjt 4. vasárnapja 2014. március 30. 

Ferenc pápa katekézise az eucharisztiáról 
 

Kedves Testvérek, jó napot kívánok! 

Jó napot mondok, de nincs valami 
szép nap, sőt meglehetősen csúnya az 
idő!  

Ma az eucharisztiáról beszélek nek-
tek. Az eucharisztia a keresztséggel és a 
bérmálással együtt a „keresztény beava-
tás” szíve közepe, magának az egyházi 
életnek a forrása. A szeretetnek ebből a 
szentségéből indul ki ugyanis a hit, a 
közösség (a kommunió) és a tanúságtétel 
minden hiteles útja. 

Amikor összegyűlünk az eucharisz-
tia, a szentmise megünneplésére, az, 
amit látunk, már megsejteti velünk, mi 
az, amit hamarosan átélünk. A szertar-
tásnak szánt tér középpontjában az oltár 
áll, amely egy leterített asztal, és ez egy 
étkezést juttat eszünkbe. Az asztalon áll 
egy kereszt, amely azt jelzi, hogy ott 
Krisztus áldozatát ajánljuk fel: ő az a 
spirituális táplálék, amelyet kapunk a 
kenyér és a bor színében. Az oltár mel-

lett áll az ambó, vagyis az az állvány, 
ahonnan Isten szavát felolvassuk: ez azt 
jelzi, hogy azért gyűlünk ott össze, hogy 
hallgassuk az Urat, aki a Szentírás által 
szól hozzánk, tehát a táplálék, melyet 
kapunk, egyben az Úr szava is. 

Isten szava és a kenyér a szentmisé-
ben egyetlen egészet alkotnak, mint az 
utolsó vacsorán, amikor Jézus minden 
szava, minden jelcselekvése a kenyér 
megtörésének és a kehely felajánlásának 
mozdulatában, a keresztáldozat elővéte-
lezésében sűrűsödött össze, valamint 
ezekben a szavakban: „Vegyétek és 
egyétek, ez a testem... Vegyétek és igyá-
tok, ez a vérem.” 

Jézusnak az utolsó vacsorán végbe-
vitt mozdulata a legnagyobb hálaadás az 
Atyának az ő szeretetéért és irgalmáért. 
A „hálaadás” görögül „eucharisztia”. 
Ezért hívják ezt a szentséget euchariszti-
ának: a legmagasabb rendű hálaadás az 
Atyának, aki annyira szeretett bennün-
ket, hogy szeretetből nekünk adta Fiát. 

 



Ezért foglalja magában az eucharisztia 
szó ezt az egész mozdulatot, amely Isten 
és az ember tette együttesen, Jézus 
Krisztus, a valóságos Isten és valóságos 
ember tette. 

Az eucharisztia ünneplése tehát sok-
kal több egyszerű étkezésnél: Jézus hús-
vétjának, az üdvösség központi miszté-
riumának emlékezete. Az „emlékezet” 
nem pusztán emléket jelent, hanem azt 
jelenti, hogy minden alkalommal, ami-
kor ezt a szentséget ünnepeljük, részese-
dünk Krisztus kínszenvedésének, halá-
lának és feltámadásának misztériumá-
ban. Az eucharisztia Isten üdvözítő mű-
vének csúcspontja: az Úr Jézus azáltal, 
hogy megtört kenyérré válik értünk, 
ránk árasztja egész irgalmát és szerete-
tét, és így megújítja szívünket, létünket, 
a hozzá és testvéreinkhez fűződő kap-
csolatunkat. 

Ezért van az, hogy amikor áldozunk, 
azt olaszul úgy mondjuk, hogy „részese-
dem a kommunióban, a közösségben”, 
„közösségre lépek”: ez azt jelenti, hogy 
a Szentlélek erejében az eucharisztikus 
lakomában való részesedés egyedülálló-
an és mélységesen Krisztushoz tesz ha-
sonlóvá minket, már most megízlelteti 
velünk az Atyával való teljes közössé-
get, mely a mennyei lakomát jellemzi 
majd, ahol az összes szenttel együtt ab-
ban az örömben lesz részünk, hogy 
szemtől szembe szemlélhetjük Istent. 

Kedves barátaim, soha nem tudunk 
eléggé hálát adni az Úrnak azért az aján-
dékért, amelyet az eucharisztiában adott 
nekünk! Nagyon értékes ajándék, és 
ezért annyira fontos, hogy vasárnap el-
menjünk a misére. De ne csak azért 
menjünk misére, hogy imádkozzunk, 
hanem azért, hogy áldozzunk, részesed-
jünk a közösségben, magunkba fogadjuk 
a kenyeret, amely Jézus Krisztus teste, 
amely megbocsátást, üdvösséget hoz 
nekünk és egyesít minket az Atyával. 
Szép dolog ezt tenni! Minden vasárnap 
elmegyünk a misére, mert az a nap az Úr 
feltámadásának napja. Ezért olyan fon-
tos számunkra a vasárnap. És az eucha-
risztiával átérezzük, hogy az egyházhoz, 
Isten népéhez, Jézus Krisztus testéhez 
tartozunk. Soha nem fogjuk tudni felérni 
ésszel ennek igazi értékét és gazdagsá-
gát. 

Kérjük Jézust, hogy ez a szentség to-
vábbra is tartsa elevenen jelenlétét az 
egyházban, és alakítsa közösségeinket 
szeretetben és közösségben az Atya 
szíve szerint. Egész életünkben ezt tesz-
szük, de az elsőáldozás napján kezdjük 
el. Fontos, hogy a gyermekek jól felké-
szüljenek az elsőáldozásra, és minden 
gyermek legyen elsőáldozó, mert ez az 
első lépés – a keresztség és a bérmálás 
után – ahhoz, hogy erőteljesen Jézus 
Krisztushoz tartozzunk. Köszönöm! 
 (Kristóffy Lilla Krisztina fordítása) 

 

 

Kedves jegyespárok! 

A Családok Jézusban Közösség április 4 és 6 között szeretettel vár titeket jegyes-
lelkigyakorlatára. Helyszín: Ciszterci Nővérek, Érd, Tárnoki út 9-11. A hétvége fo-
lyamán lehetőségetek lesz kettesben, illetve más jegyespárokkal együtt töltekezni és 
készülni életetek nagy kalandjára. 

Jelentkezés: lelkigyakorlat@par-beszed.hu honlap: www.par-beszed.hu 

 



Nagyböjti lelkigyakorlat 
Április 3-án, 4-én és 5-én az esti 6-os szentmise keretében Nagyböjti lelkigyakor-

latot 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, me-
lyet március 5-án, este 6-kor lehet felvenni. A szentség felvételéhez feltétel a 
szentgyónás. Kérjük, hogy a szent kenet felvételére jelentkezők töltsenek ki jelent-
kezési lapot, melyet a portán lehet kérni. A lelkigyakorlatot fontos nagyböjti 
felkészülésnek szánjuk, nagy szeretettel várjuk a kedves testvéreket! 
 

 

HÚSVÉTI HIRDETÉSEK: 
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel ½ 8 órakor közös zso-

lozsmát imádkozunk.  
Nagypénteken délután 3 órától keresztutat végzünk.  
Nagycsütörtökön és Nagypénteken 18 órakor kezdődik a szertartás.  
Nagyszombat estéjén, Húsvét vigíliáján este 8 órakor kezdődik a Húsvét, Jézus 

Krisztus halálának és feltámadásának megünneplése. A tűzszentelés a templom 
udvarában lesz. Onnan jövünk be a templomba, és kezdődik Húsvét vigíliájának 
szertartása. Kérjük a testvéreket, hogy gyertyát hozzanak magukkal. A feltámadá-
si mise vége kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a quad-
rumba.  

Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés.  
Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk.  

Szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni arra is, hogy nagycsütörtök, nagypéntek és 
nagyszombat szertartásai alatt a kisgyerekes szülők a hittanterembe vihetik gyer-
mekeiket, és ott kivetítő segítségével bekapcsolódhatnak a liturgiába. A följutáshoz 
a portán és a sekrestyében lehet segítséget kérni, kérjük az ajtót zárva tartani!!! 

Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét előtt a szentgyónás elvégzésére; A szent-
gyónás elvégzésére lehetőség van minden nap: de. ½ 8-tól ¼ 9-ig; du. ½ 6-tól este 
¾ 8-ig; vasárnap: de. ½ 8-tól 13 óráig; du. ½ 6-tól este ¾ 8-ig. 
A nagyhéten minden nap ½ 8-12-ig, és 17-20 óráig lesz gyóntatás.  

Kívánunk minden testvérnek békés, örömteli felkészülést a húsvéti ünnepekre! 
 

 

A lemondások perselyében az elmúlt két hétben a perselyben összesen 52.000.- 
Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is 
köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 



Templomunk programjai (2014. március 30. – 2014. április 13.): 
A nagyböjt folyamán minden pénteken délután 5-kor keresztutat járunk.  
Április 5-én, szombaton családos keresztútra hívunk minden családot. Találkozás 

½ 10-kor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál. Innen a Hidegkúti kálvá-
riához megyünk. Útközben egy-egy család keresztúti állomásokat imádkozik. 
Enni-innivalót, buszjegyet kell hozni. Hazaérkezés du. 4 körül. 

Április 1-én, kedden ½ 5-kor élő rózsafüzér imádságra hívjuk a kedves testvéreket. 
Találkozás a portánál. 

Április 2-án, szerdán délután 5 órától templomunkban fogadjuk a Mátraverebély-
Szentkúti Szűzanya szobrát. Este 8 óráig imádságra hívjuk a testvéreket, kérve a 
Szűzanya közbenjárását hazánkért, családjainkért, betegeinkért. Részletek a fali-
újságon olvashatók. 

Április 4-én elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és este ½ 8-kor is lesz szentmise. 

Április 5-én, szombaton családos keresztútra hívunk minden családot. Találkozás 
½ 10-kor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál. Innen a Hidegkúti kálvá-
riához megyünk. Útközben egy-egy család keresztúti állomá¬sokat imádkozik. 
Enni-innivalót, buszjegyet kell hozni. Hazaérkezés du. 4 óra körül. 

Április 6-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Ez a nap egyben 
elsővasárnap, 12- ½1-ig szentségimádást tartunk. 

Április 13-án, Virágvasárnap, a 10-es szentmise előtt a quadrumban virágvasárnapi 
körmenet és barkaszentelés lesz a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise.  

 

 

A Völgy utcai Ökumenikus Óvoda nyílt napot tart 

2014. április 2-án, szerdán délelőtt 9-től 11-ig, és délután 15.30-tól 17.00-ig. A prog-
ram délelőtt és délután is: Tájékoztató az óvoda pedagógiai programjáról; Látogatás 
a csoportokba, udvarra. A leendő óvodásokat és szüleiket sok szeretettel várjuk! 

Óvodánkba 2014. május 5 - 9-ig lehet beiratkozni. Telefonon (8-16 h között) ér-
deklődhetnek : 200-05-47 vagy 200-05-27 számokon.  
 

 
 

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  


