
 
 
 

„Mert mindenki, aki az 

Istentől született, legyőzi 

a világot. És ez a győze-

lem - győzelem a világ 

fölött! - a mi hitünk!” 

 (1 János 5,4) 

XV. évfolyam 11. szám Húsvét 2. vasárnapja 2014. április 27. 

Ferenc pápa: Az igazi bölcsesség a Szentlélek ajándéka 
 

Kedves Testvérek, jó napot kívánok! 

Ma új ciklust kezdünk a Szentlélek 
ajándékairól. Tudjátok, hogy a Szentlé-
lek képezi az egyház és minden egyes 
keresztény lelkét, életnedvét: Isten sze-
retete, amely szívünkben lakást vesz és 
szeretetközösségre lép velünk. A Szent-
lélek mindig velünk van, mindig ben-
nünk van: szívünkben lakik. 

A Szentlélek maga „Isten ajándéka” 
(vö. Jn 4,10). Isten adománya, amely 
különféle lelki ajándékokkal látja el azo-
kat, akik befogadják őt. Az egyház meg-
különbözteti a Szentlélek hét ajándékát. 
Ez a szám jelképesen a teljességet, a be-
fejezettséget jelöli; amikor a bérmálás 
szentségére készülünk, megtanuljuk ő-
ket. A Szentlélek hét ajándéka: a böl-
csesség, az értelem, a jótanács, a lelki 
erősség, a tudomány, a jámborság és az 
istenfélelem. 

A felsorolás szerint a Szentlélek első 
ajándéka tehát a bölcsesség. Azonban 
nem egyszerűen emberi bölcsességről 
van szó. Az emberi bölcsesség az isme-
ret és a tapasztalat gyümölcse. A Biblia 
elbeszéli, hogy Salamon, amikor Izrael 
királyává koronázták, a bölcsesség aján-
dékát kérte. A bölcsesség éppen ez: an-
nak a kegyelme, hogy mindent Isten sze-
mével láthatunk. Egyszerűen csak ennyi: 
a világot, a különféle helyzeteket, az 
összefüggéseket, a problémákat, min-
dent Isten szemével látunk általa. Ez a 
bölcsesség. Olykor a dolgokat saját tet-
szésünk vagy szívünk pillanatnyi állapo-
ta szerint látjuk – szeretettel vagy gyűlö-
lettel, irigységgel. Nem, ez nem Isten 
szeme. A Szentlélek az, aki a bölcsessé-
get ajándékozza nekünk, hogy mindent 
Isten szemével láthassunk. Ez a bölcses-
ség ajándéka. 

 



Ez az ajándék nyilvánvalóan az Is-
tennel való bensőséges kapcsolatból fa-
kad, amely Istenhez fűz minket: az 
Atya-gyermek kapcsolatból. És amikor 
fennáll ez a kapcsolat, akkor a Szentlé-
lek nekünk adományozza a bölcsesség 
ajándékát. 

Amikor szeretetközösségben va-
gyunk az Úrral, a Szentlélek mintha áta-
lakítaná a szívünket, és megízleltetné 
vele a Lélek szeretetét. A Szentlélek ak-
kor a keresztényt „bölccsé teszi”. Ez 
nem azt jelenti, hogy a kereszténynek 
mindenre van válasza, hogy mindent 
tud; egy bölcs személyt nem ez jellemez. 
Azt jelenti, hogy felismeri, mi jön Isten-
től és mi az, ami nem tőle ered. Azzal a 
bölcsességgel rendelkezik, melyet Isten 
ad a szívnek. Az ebben az értelemben 
vett bölcs ember szívének Isten ad ízt. 
Milyen fontos, hogy közösségeinkben 
legyenek ilyen keresztények! Bennük 
minden Istenről szól, minden Isten jelen-
létének és szeretetének szép, élő jelévé 
válik. Ez olyasvalami, amit mi nem tu-
dunk rögtönözni; ezt nem tudjuk önma-
gunktól megszerezni – olyan ajándék, 
amelyet Isten adományoz azoknak, akik 
engedelmesek a Szentléleknek. Bennünk 
van, szívünkben van a Szentlélek; meg-
van a lehetőség, hogy hallgassuk, és arra 
is, hogy ne hallgassuk szavát.  

Ha hallgatunk a Szentlélekre, akkor 
megtanítja nekünk a bölcsességnek ezt 
az útját, nekünk ajándékozza bölcsessé-
gét, amely azt jelenti, hogy Isten szemé-
vel látunk, Isten fülével hallunk, Isten 
szívével szeretünk, Isten szerint ítélke-
zünk. Ez az a bölcsesség, amelyet a 
Szentlélek nekünk ajándékoz és amelyet 
mindnyájan birtokolhatunk. Nem kell 

mást tennünk, mint kérnünk a Szentlel-
ket. 

Gondoljatok egy anyukára, aki otthon 
van kisgyermekeivel – az egyik ezt csi-
nálja, a másik azt, és a szegény anyuka 
egyik helyről a másikra megy a gyere-
kek problémáival. Amikor az anyukák 
elfáradnak és megszidják gyermekeiket, 
ez bölcsesség? Ti mit mondotok? Böl-
csesség vagy nem? Nem! Amikor azon-
ban az anyuka magához veszi gyerme-
két, és kedvesen, nagy türelemmel el-
magyarázza neki, hogy ezt ezért meg 
ezért nem csináljunk, akkor az Isten 
bölcsessége? Igen! Ez az, amit a Szent-
lélek ad nekünk az életben. 

Azután például a házasságban, ami-
kor a házasfelek veszekednek és egy-
másra sem néznek vagy rossz szemmel 
néznek egymásra: ez Isten bölcsessége? 
Nem! Ha azonban elmúlik a vihar, kibé-
külünk és tovább haladunk békességben: 
ez bölcsesség? Igen, ez a bölcsesség a-
jándéka. Legyen benne mindnyájunknak 
része: otthon a gyermekek is, sőt min-
denki osztozzon benne! Ezt nem lehet 
megtanulni, ez a Szentlélek ajándéka. 

Ezért kérjük az Urat, hogy adja meg 
nekünk a Szentlelket, adja meg a böl-
csesség ajándékát, Isten bölcsességének 
ajándékát, amely megtanít arra, hogy 
Isten szemével lássunk, Isten szívével é-
rezzünk, Isten szavaival beszéljünk. 
Ezzel a bölcsességgel menjünk előre, é-
pítsük családunkat, építsük az egyházat, 
és így mindnyájan megszentelődünk. 
Kérjük ma a bölcsesség kegyelmét! Kér-
jük a Szűzanyát, aki a Bölcsesség széke, 
adja meg nekünk ezt a kegyelmet. Kö-
szönöm szépen  

 
 
 
 



Az állami általános iskolákban kezdődik a beiratkozás. Ekkor kell a szülőknek je-
lentkezniük a katolikus hitoktatásra is. Kérjük a szülőket, hogy ne felejtkezzenek 
meg erről és jelentkezzenek katolikus hitoktatásra, ezzel is tanúságot téve keresztény 
hitünkről. 

 

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

 

Az Országút Társulat új tagokat keres készülő tavaszi előadásához. Lányokat-
fiúkat egyaránt várunk, fiatalabbakat is. Színpadi múlt nem szükséges. A hangsúly a 
kedven van. Részletek a honlapon: www.orszagut.comze.com  

 

XXI. Nemzetközi Könyvfesztivál 

A nemzetiszocialisták által kivégzett Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész életé-
ről szóló magyar nyelvű kötetet mutatja be az Immanuel Kiadó az április 24-én, pén-
teken kezdődő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Eric Metaxas 2010-ben 
Amerikában megjelent, a tengerentúlon és Németországban is nagy visszhangot ki-
váltott írása a XX. század egyik legkiemelkedőbb hősét mutatja be: a pásztort, a 
mártírt, a prófétát, a kémet, aki fiatalságával, megalkuvást nem ismerő bátorságával 
szembeszállt Hitlerrel is. A Bonhoeffer Pásztor, mártír, próféta, kém című kötetet 
április 24-én este mutatják be a budapesti Millenáris parkban.  

 

A Bencés Kiadó a Ki vagyok én című ifjúsági kötettel jelentkezik. Kérdések, ame-
lyeken gyerekkorunk óta törjük a fejünket... amelyekre egész életünkben keressük a 
választ! Fiúk, lányok, kik vagyunk? Életre szól-e a barátság? Mi tesz boldoggá? Mi a 
szerelem? Mitől lesz sikeres az életünk? A könyvben ezekről a kérdésekről gondol-
kodunk, hogy megismerjük magunkat, örüljünk magunknak és boldogok legyünk. 

 

A Harmat Kiadó többek között Francine Rivers Az utolsó bűnevő című regényével 
jelentkezik. A könyv Cadi Forbes , az élénk képzeletű tízéves  kislány  súlyos, kis-
húga halála miatti  lelki traumáját dolgozza fel. Saját  magát okolja a tragédiáért, és 
fejébe veszi, hogy csakis úgy szabadulhat meg bűnétől, ha a tiltások ellenére felkere-
si a hegyek közé száműzött remetét, a bűnevőt, és megkéri rá,hogy szabadítsa meg 
vétkétől.  

 



Templomunk programjai (2014. április 27. – 2014. május 11.): 

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 temp-
lomban. Feltételei: kegyelmi állapot, szentáldozás, imádság a Szentatya szándé-
kára. Ezen a napon lesz II. János-Pál pápa és XXIII. János pápa szentté avatása. 

Április 28., hétfő, Szent Adalbert püspök és vértanú, a Főegyházmegye védőszentjé-
nek ünnepe. 

Április 29., kedd, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszent-
jének ünnepe. 

Április 30., szerda, Szent V. Piusz pápa ünnepe. 

Május 1., csütörtök, Szent József, a munkás ünnepe. 

Május 2., péntek, Szent Atanáz püspök és egyháztanító ünnepe. 

Május 3., szombat, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe. 

Május 4-én, vasárnap délután 1/2 5-kor Kovács Szilárd orgonaművész hangversenye 
lesz templomunkban. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 

Május 11-én, vasárnap a 10-es szentmisén áldjuk meg az jubiláló házaspárokat. 
Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek évfordu-
lós házaspárok. A szentmise után bográcsos ebédre várjuk a testvéreket, melyre 
szintén jelentkezni kell a sekrestyében. Az ebéd árát jótékony célra fordítjuk. 

 

 

A lemondások perselyében az elmúlt két hétben a perselyben összesen 138.000.- 
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  


