„Hozzád kiáltok,
s Te meghallgatsz,
Istenem.
Fordítsd felém füled,
jusson eléd szavam!”
(Zsolt 17,7)
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Ferenc pápa katekézise az eucharisztiáról
Szent Péter tér
2014. február 12. (szerda)
Kedves Testvérek, jó napot kívánok!
A legutóbbi katekézis alkalmával arra világítottam rá, hogyan vezet be minket az eucharisztia a Jézussal és az ő
misztériumával való közösségbe. Most
feltehetünk magunknak néhány kérdést
arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolat áll fenn az eucharisztia ünneplése és
életünk (mint egyház és mint egyének)
között. Hogyan éljük meg az eucharisztiát? Hogyan éljük meg a vasárnapi
szentmisét? Pusztán egy ünnepség? Egy
régi hagyomány? Alkalom arra, hogy
találkozzunk másokkal, hogy megnyugtassuk lelkiismeretünket, vagy pedig
valami többet jelent számunkra?
Nagyon világos jelek alapján le tudjuk mérni, hogyan éljük meg mindezt,
hogyan éljük meg az eucharisztiát. Ezek
a jelek megmutatják, hogy jól vagy nem
annyira jól éljük-e meg az eucharisztiát.

Az első jelzés az, hogy miként tekintünk a többiekre. Az eucharisztiában
Krisztus mindig újból megvalósítja kereszten végbevitt önátadását. Egész élete
önmaga teljes szétosztása szeretetből;
ezért szeretett ő a tanítványaival és az
általa ismert emberekkel együtt lenni. Ez
azt jelentette számára, hogy osztozott
vágyaikban, problémáikban, mindabban,
ami szívüket nyomta, és az életükben.
Mármost amikor mi részt veszünk a
szentmisén, sokféle férfival és nővel
találkozunk: fiatalokkal, idősekkel és
gyerekekkel; szegényekkel és jómódúakkal; helybeliekkel és idegenekkel;
családokkal és egyedülállókkal… De az
eucharisztia, melyen részt veszek, segíte engem abban, hogy valóban testvéreimnek érezzem őket, mindnyájukat?
Növeli-e bennem a képességet, hogy
örüljek azzal, aki örül, és sírjak azzal,
aki sír? Késztet-e arra, hogy elinduljak a

szegények, a betegek, a kirekesztettek
felé? Segít-e, hogy felismerjem bennük
Jézus arcát?
Mindnyájan azért megyünk misére,
mert szeretjük Jézust és szeretnénk osztozni – az eucharisztiában – az ő szenvedésében és feltámadásában. De vajon
szeretjük-e – úgy, ahogy Jézus akarja – a
leginkább rászoruló testvéreinket? Például itt, Rómában, ezekben a napokban
annyi szociális problémának lehettünk
tanúi, vagy az esőzések miatt, amelyek
egész városnegyedekben okoztak károkat, vagy az egész világot érintő válság
következményeként a munka hiánya
miatt. Felteszem magamnak a kérdést, és
mindnyájan tegyük fel magunknak a
kérdést: én, aki misére megyek, hogyan
élem meg ezt? Törekszem-e arra, hogy
segítsek, hogy közelebb kerüljek a bajba
jutottakhoz, imádkozom-e értük? Vagy
inkább közömbös vagyok? Vagy talán
jobban érdekel, hogy pletykáljak: „Láttad, hogy volt felöltözve az a nő, hogy
volt felöltözve az a férfi?” Előfordul
ilyesmi a mise után, pedig nem lenne
szabad! Törődnünk kell testvéreinkkel,
akik szükséget szenvednek betegség
vagy más probléma miatt. Jót tesz ma
nekünk, ha gondolunk ezekre a testvéreinkre, akiknek itt, Rómában ilyen nehézségeik vannak: az esőzés okozta tragédia
miatt vagy a szociális problémák, vagy a
munka hiánya miatt. Kérjük Jézust, akit
magunkhoz veszünk az Oltáriszentségben: segítsen bennünket, hogy segíthessük őket.
Egy másik nagyon fontos jelzés, az a
kegyelem, hogy érezzük: bűneink bocsánatot nyertek és mi is készen állunk
megbocsátani másoknak. Néha valaki
felteszi a kérdést: „Miért kellene templomba menni, hiszen aki rendszeresen

részt vesz a szentmisén, az ugyanolyan
bűnös, mint a többiek?” Hányszor hallottuk ezt! Valójában az, aki megünnepli
az eucharisztiát, nem azért teszi, mert
jobbnak tartja magát vagy jobbnak akar
tűnni másoknál, hanem épp azért, mert
mindig érzi annak szükségét, hogy elfogadja és megújítsa őt Isten Jézus Krisztusban megtestesült irgalmassága. Ha
valaki közülünk nem érzi szükségét
Isten irgalmasságának, ha nem érzi magát bűnösnek, jobb, ha nem megy misére! Mert mi azért járunk misére, mert
bűnösek vagyunk, be akarjuk fogadni
Isten megbocsátását, részesedni akarunk
Jézus megváltásában, az ő bocsánatában.
Az a „gyónom”, amit a mise elején
mondunk, nem puszta formalitás, hanem
valóságos bűnbánati cselekmény. Bűnös
vagyok, és megvallom ezt, így kezdődik
a mise! Sose felejtsük el, hogy Jézus
utolsó vacsorájára „elárulásának éjszakáján” (1Kor 11,13) került sor. Abban a
kenyérben és abban a borban, amelyet
felajánlunk, és amely körül összegyűlünk, minden alkalommal megújul
Krisztus testének és vérének ajándéka
bűneink bocsánatára. Alázattal kell misére mennünk, bűnösökként, az Úr pedig
kiengesztel bennünket.
Végül értékes jelzés az a kapcsolat,
amely az eucharisztia megünneplése és
keresztény közösségeink élete között áll
fenn. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy
az eucharisztia nem olyasmi, amit mi
csinálunk, nem a mi megemlékezésünk
arról, amit Jézus mondott és tett. Nem.
Krisztus cselekedete! Krisztus hajtja
végre, aki jelen van az oltáron. Krisztus
ajándéka, aki jelen valóvá teszi magát,
és összegyűjt bennünket maga körül,
hogy szavával és életével tápláljon minket. Ez azt jelenti, hogy az egyház kül-

detése és önazonossága onnan, az eucharisztiából fakad, és mindig ott ölt formát.
Egy szertartás külső szempontból lehet
csodálatos, kifogástalan, de ha nem vezet el bennünket a Jézus Krisztussal való
találkozáshoz, annak veszélyével jár,
hogy nem nyújt táplálékot szívünknek és
életünknek. Az eucharisztia révén azonban Krisztus be akar lépni létünkbe, és
át akarja járni azt kegyelmével, hogy így
minden keresztény közösségben összhang legyen a liturgia és az élet között.

Szívünket bizalom és remény tölti el,
ha Jézusnak az evangéliumban található
szavaira gondolunk: „Aki eszi az én
testemet és issza az én véremet, annak
örök élete van, és én feltámasztom az
utolsó napon” (Jn 6,54). Az eucharisztiát
a hit és az ima, a megbocsátás és a bűnbánattartás, a közösségi öröm és a szükséget szenvedő testvérekkel való törődés
lelkületével éljük meg, annak biztos
tudatában, hogy az Úr megadja, amit
ígért: az örök életet. Úgy legyen!
(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása)

HÚSVÉTI HIRDETÉSEK:
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel ½ 8 órakor közös zsolozsmát 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 feltámadási mise vége kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a
quadrumba.
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 gyermekeiket, 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 szentgyónás 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!
Az állami általános iskolákban kezdődik az elsős gyermekek beiratkozása. Ekkor
kell a szülőknek jelentkezniük a katolikus hitoktatásra is. Kérjük a szülőket, hogy ne
felejtkezzenek meg erről és jelentkezzenek katolikus hitoktatásra, ezzel is tanúságot téve keresztény hitünkről.

Templomunk programjai (2014. április 13. – 2014. április 27.):
A szentföldi keresztények részére 730.000 forinttal járultunk hozzá a z országos
gyűjtéshez. Köszönjük a kedves testvérek adományait!
Április 13-án, Virágvasárnap, a 10-es szentmise előtt a quadrumban virágvasárnapi
körmenet és barkaszentelés lesz a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise.
A nagyheti liturgiák részletes programja a belső oldalon olvasható.
A húsvét utáni héten, kedd reggeltől szombat estig a Ferences Rendtartomány választókáptalant tart. Emiatt ezen a héten a szentmisék helyett igeliturgiát tartanak diakónusaink. Kérjük a testvérek imádságait a ferencesekért!
Április 27. az Irgalmasság vasárnapja melyet II. János Pál pápa 2000-ben, Szent
Fausztina nővér közlései alapján nyilvánította az isteni Irgalmasság ünnepének.
Ezen a napon teljes búcsúban részesedhetünk minden szentmisén, minden templomban. Feltételei: kegyelmi állapot, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára. Ezen a napon lesz II. János-Pál pápa és XXIII. János pápa szentté avatása.
Május 1-4-ig az ifjúság számára kirándulást szervezünk a felvidéki bányavárosokba. Részletek a plakátokon megtalálhatók. Jelentkezési határidő április 18-a, előleggel (10.000Ft, és 20 Euro) együtt. A befizetés lehetséges hétköznapokon az
irodán, hétvégén pedig a sekrestyében.
Május 11-én, vasárnap a 10-es szentmisén áldjuk meg az jubiláló házaspárokat.
Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek évfordulós házaspárok. A szentmise után bográcsos ebédre várjuk a testvéreket, melyre
szintén jelentkezni kell a sekrestyében. Az ebéd árát jótékony célra fordítjuk.
Az Országút Társulat új tagokat keres készülő tavaszi előadásához. Lányokatfiúkat egyaránt várunk, fiatalabbakat is. Színpadi múlt nem szükséges. A hangsúly a
kedven van. Részletek a honlapon: www.orszagut.comze.com
A lemondások perselyében az elmúlt két hétben a perselyben összesen 90.000.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

