„Uram, az égig ér
a Te kegyelmességed;
a Te hűséged a felhőkig!”
(Zsolt 35,6)
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„Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa” – Ferenc pápa üzenete a XXIX. Ifjúsági Világnapra
Ez az első üzenet, amelyet Ferenc
pápa a fiatalokhoz intéz, beilleszkedve a
hagyományba, amelyet Boldog II. János
Pál kezdeményezett, és amelyet XVI.
Benedek pápa folytatott tovább. A tavaly júliusban Rio de Janeiro-ban megrendezett rendkívüli élményt jelentő
találkozó után a pápa folytatja a párbeszédet a fiatalokkal és bemutatja az
esemény három következő állomásának
témáit, amelyek elvezetnek a 2016-os
krakkói nemzetközi Ifjúsági Világnapokhoz.
A három témát a pápa az evangéliumi nyolc boldogság közül választotta ki,
jelezve, hogy Máté evangéliumának ez a
szakasza a keresztény élet alapvető vonatkozási pontját képezi. A nyolc boldogsággal Jézus minden emberi logikát
felfordított, megtanítva, hogy mit jelent
az igazi boldogság. Ezt a világ még két-

ezer év múltán is csak nehezen akarja
megérteni.
Az üzenetben a Szentatya emlékezteti a fiatalokat arra, hogy maga Jézus
mutatta meg a követendő utat; egész
életével megtestesítette a nyolc boldogságot. A mai fiatalok számára valóságos
kihívást jelent, hogy kövessék Krisztust,
szemben az árral, tanúságot téve a forradalmi újdonságról. A pápa arra buzdítja
a fiatalokat, hogy utasítsák vissza az
„olcsó” boldogság-kínálatokat, találjanak bátorságot ahhoz, hogy megéljék a
hiteles boldogságot, amelyet csak Isten
adhat meg.
Ferenc pápa elmagyarázza a fiataloknak, hogy mit jelentenek ezek a szavak:
„lélekben szegények”. Nem azt jelenti,
hogy a lélekben szegények vesztesek,
hanem azt, hogy nagyobb dolgokra
vágynak. A fiatalok ne szorítkozzanak

arra, hogy csak „éldegélnek”, ne téveszszék össze a „mámor” pillanatait a boldogsággal, a „kielégültség hamis érzésével”, amit a siker, a gyönyör, a jólét
önteltsége nyújt. Nagyon szomorú jóllakott, de gyenge fiatalságot látni.
Bátorságra van szükség ahhoz, hogy
boldogok legyünk. „Mondjatok nemet az
ideig tartó, felszínes, kiselejtező kultúrára. Egy olyan időszakban, mint a mai,
amikor olyan sokan szenvednek a gazdasági válság miatt, a szegénység és a
boldogság összekapcsolása talán nem
tűnik helyénvalónak” – írja a pápa. De a
lélekben szegény Istent koldulja, alázatos, mint Jézus, aki Isten és megfosztja
magát dicsőségétől. Nem könnyű út, de
Jézus segít majd a fiataloknak, hogy ezt
a nagy eszményképet megvalósítsák
életstílusukban. „Törekedjetek arra,
hogy megszabaduljatok a dolgok, a bálványozott, majd elpazarolt pénz iránti
sóvárgástól. Szükség van a józanság
bátorságára is”.
Jézus maga is az önkiüresítés és a
szegénység útját választotta. A pápa arra
szólítja fel a fiatalokat, hogy kövessék
Jézust és felmutatja számukra Assisi
Szent Ferenc példáját. A fiatal keresztények tehát a megtérésre kaptak meghívást, arra, hogy olyan evangéliumi életstílust válasszanak, amelyet a józanság,
a lényeges keresése, a szegényekkel való
szolidaritás jellemez. A szegények, egyrészt Krisztus „szenvedő teste”, amelyet
személyesen mindnyájunknak meg kell
érintenünk, másrészt az élet valódi mestereiként gyakran sokat tudnak adni
emberi és spirituális szinten.
„Különösen rátok, fiatalokra bízom
azt a feladatot, hogy állítsátok a középpontba a szolidaritás emberi kultúráját.
A szegénység régi és új formáival szem-

ben, mint a munkanélküliség, az elvándorlás, a sokféle függőségi forma, kötelességünk, hogy éberek és tudatosak
legyünk, leküzdve a közöny kísértését.
Meg kell tanulnunk a szegényekkel lenni. Nem elég, ha szüntelenül a szegényekről beszélünk szép szavakkal. A
szegények megtanítják, hogy az anyagai
javakkal nem rendelkező személy mindig megőrzi emberi méltóságát. Az alázat és az Istenbe vetett bizalom mesterei
ők”.
A pápa hangsúlyozza a szoros kapcsolatot, amely a riói Ifjúsági Világtalálkozó - „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19) - és
a lélekben szegény boldogok között fenn
áll. Az evangéliumi szegénység alapvető
feltétele annak, hogy Isten országa elterjedjen. Gyakran a legegyszerűbb szívekből fakad a hiteles öröm, amely az evangelizáció hajtóereje.
A Szentatya végül emlékeztet rá: április 22-én lesz 30 éve annak, hogy
Megváltásunk Jubileumi évének Keresztjét II. János Pál a fiatalokra bízta.
II. János Pálnak e jelképes gesztusával
vette kezdetét a fiatalok nagy zarándoklata, amely attól fogva továbbra is átjárja
az öt földrészt. Ferenc pápa bejelenti,
hogy szentté avatása után, amely szívünket örömmel tölti el, II. János Pál
lesz az Ifjúsági Világtalálkozók nagy
védőszentje. Ő volt a kezdeményező, a
nagy vonzerő, és a szentek közösségében továbbra is minden fiatal számára
apa és barát marad – írja az idei, április
13-án, Virágvasárnap az egyházmegyékben megrendezésre kerülő Ifjúsági
Világnapokra szóló üzenetében Ferenc
pápa.

Beiratkozás iskolai hitoktatásra
Az állami általános iskolákban kezdődik a beiratkozás. Kérjük a szülőket, hogy
jelentkezzenek katolikus hitoktatásra, ezzel is tanúságot téve keresztény hitünkről.
Az óvodákban is van lehetőség a hitoktatásra, plébániánk a Kitaibel Pál utcai, a
Bolyai utcai, a Szemlőhegy utcai, a Fillér utcai és a Törökvész úti óvodában végzi
ezt a szolgálatot. Jelentkezni az óvodákban lehet.

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

A plébániai hittanos táborok időpontjai
Június 22-26-ig Mitaku (csak ministráns fiúknak) Esztergomban. Jelentkezési határidő május 31.
Július 16-20-ig Országúti Családos Tábor (OCST) plébániánk családjainak
Péliföldszentkereszten. Jelentkezési határidő az előleg befizetésével május 19.
Július 21-25-ig hittanos tábor általános iskolásoknak Pilisszentivánon. Jelentkezési
határidő május 31.
A plakátokon és a plébánia honlapján találhatunk bővebb információkat.

„A keresztény hitünk felelősséget ró ránk! Nem ragadgat meg a templom falai között,
hanem át kell hogy fogja mindennapi életünket. A kereszténység nemcsak hit, hanem
gyakorlat is.”
Molnár Róbert

Templomunk programjai (2014. május 11. – 2014. május 25.):
Májusban minden nap az esti 6 órás szentmisék után májusi ájtatosságot tartunk a
Szűzanya tiszteletére.
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.
Május 12., hétfő, Szent Néreusz és Szent Achilleusz ünnepe.
Május 13., kedd, a fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe.
Május 16., péntek, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú ünnepe.
Egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli ½ 8-as mise végétől az esti 6-os
szentmise kezdetéig. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Május 17., szombat, Baylon Szent Paszkál szerzetes ünnepe.
Május 20., kedd, Sienai Szent Bernardin ünnepe.
Május 21., szerda, Magellán Szent Kristóf és társai ünnepe.
Május 22., csütörtök, Szent Rita ünnepe.
Május 23., péntek, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú ünnepe.
Május 24., szombat, Szűz Mária a keresztények segítsége és Szent Ferenc Assisi
Bazilikájának felszentelése ünnepe. Délután 4 órakor lesz plébániánkon az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért!
Május 31-én, szombaton este 6 órakor Pasaréten lesz fr. Komáromi Jób
pappászentelése. Mindenkit szeretettel várunk!
A lemondások perselyében az elmúlt két hétben a perselyben összesen 28.000.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

