
 

 

„Az Úr irgalmas és  

könyörületes, 

szelíd a haragban és 

gazdag az irgalomban.” 
(Zsolt 103,8) 

XV. évfolyam 14. szám Pünkösdvasárnap 2014. június 8. 

Az igazi bölcsesség a Szentlélek ajándéka 
Ferenc pápa katekézise a szerda délelőtti általános kihallgatáson 2014. április 9. 

„Kedves testvérek, jó napot kívánok! 
Ma új ciklust kezdünk a Szentlélek 
ajándékairól – jelentette be a Szent Péter 
teret megtöltő híveknek a Szentatya. – 
Tudjátok, hogy a Szentlélek képezi az 
egyház és minden egyes keresztény lel-
két, életnedvét: Isten szeretete, amely 
szívünkben lakást vesz és szeretetközös-
ségre lép velünk. A Szentlélek mindig 
velünk van, mindig bennünk van: szí-
vünkben lakik. 

A Szentlélek maga „Isten ajándéka” 
(vö. Jn 4,10). Isten adománya, amely 
különféle lelki ajándékokkal látja el 
azokat, akik befogadják őt. Az egyház 
megkülönbözteti a Szentlélek hét aján-
dékát. Ez a szám jelképesen a teljessé-
get, a befejezettséget jelöli; amikor a 
bérmálás szentségére készülünk, megta-
nuljuk őket. A Szentlélek hét ajándéka: a 
bölcsesség, 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 
szemével láthatunk. Egyszerűen csak 
ennyi – ismételte Ferenc pápa –: a vilá-
got, a különféle helyzeteket, az össze-
függéseket, a problémákat, mindent 
Isten szemével látunk általa. Ez a böl-
csesség. Olykor a dolgokat saját tetszé-
sünk vagy szívünk pillanatnyi állapota 
szerint látjuk – szeretettel vagy gyűlölet-
tel, irigységgel. Nem, ez nem Isten sze-
me. A Szentlélek az, aki a bölcsességet 
ajándékozza nekünk, hogy mindent Isten 
szemével láthassunk. Ez a bölcsesség 
ajándéka. 

 



Ez az ajándék nyilvánvalóan az Is-
tennel való bensőséges kapcsolatból 
fakad, 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 
átalakítaná a szívünket, és megízleltetné 
vele a Lélek szeretetét. A Szentlélek 
akkor 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 csináljuk, akkor az Isten böl-
csessége? Igen! Ez az, amit a Szentlélek 
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? – tette fel a kérdést Fe-
renc pápa, és nem váratott magára a teret 
megtöltő hívősereg válasza: „Igeeeen!!” 
Igen, ez a bölcsesség ajándéka. Legyen 
benne mindnyájunknak része: otthon a 
gyermekek is, sőt mindenki 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 
érezzünk, Isten szavaival beszéljünk. 
Ezzel a bölcsességgel menjünk előre, 
építsük családunkat, építsük az egyhá-
zat, és így mindnyájan megszentelő-
dünk. Kérjük ma a bölcsesség kegyel-
mét! Kérjük a Szűzanyát, aki a Bölcses-
ség széke, adja meg nekünk ezt a ke-
gyelmet. Köszönöm szépen – zárta kate-
kézisét Ferenc pápa. 

 



 

Hajléktalanoknak adott adományok 

Templomunkban, mint az ferences templomhoz illik is, hajléktalan testvéreink 
koldulnak, s kérik a kedves Hívő Testvérek adományát.  

Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy sajnos azt figyeltük meg: az általuk kapott 
adományt a hajléktalanok nem tarthatják meg, hanem azt rendre át kell adniuk 
azon személyeknek, akiket a köznyelv ’koldusmaffiának’ nevez. 

A Ferences Testvérek célja az, hogy a ténylegesen a hajléktalan testvéreinket tá-
mogathassuk – és ne a rajtuk élősködő szervezetet. Ezért arra kérjük a kedves Hívő 
Testvéreket, hogy ne adjanak a templom bejáratánál álló hajléktalan testvéreinknek 
pénzadományt, hanem az erre szánt összeget vagy a Szent Erzsébet perselybe te-
gyék, vagy borítékban adják le a portára illetve sekrestyébe. Ebből az adományból – 
közvetlenül és ténylegesen – a templomunkba járó hajléktalan testvéreinket fogjuk 
élelmiszer csomaggal segíteni. 

Hálásan köszönjük mindezt a kedves Hívő Testvéreknek! 
fr. Horváth Achilles plébános 

 

 

Megtörténtek a Rendtartományban a helyezések:  
• augusztustól Gergely atya, aki eddig tartományfőnök volt, Kárpátaljára kerül; 
• onnan Bán Jónás atya kerül a Margit körútra plébánosnak; 
• Achilles atya Szombathelyre megy; 
• rendházunkba költözik még Kolos atya; 
• és Kapisztrán atya is. 

Imádságos szeretettel fogadjuk őket!  
 

 

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

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
összesen 62.500.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordí-
tottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Templomunk programjai (folytatás a hátsó oldalról) 

Szeptember 3-án, szerdán, egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli ½ 8-as 
mise végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig - ez plébániánk egyházmegyei 
szentségimádási napja. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a 
templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit! 

Szeptember 5., első péntek, délelőtt 10 órakor, és este ½ 8-kor is lesz szentmise. 
Szeptember 7., első vasárnap, 12-12.30-ig Szentségimádást tartunk. 

 



Templomunk programjai (2014. június 8. – 2014. szeptember 7.): 

Júniusban az esti 7-es szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk. 
Június 8., Pünkösdvasárnap. 
Június 13., péntek, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepe. 
Június 15., Szentháromság vasárnapja. 
Június 17-én, kedden, egésznapos szentségimádás lesz templomunkban. 
Június 20-án, pénteken, egésznapos szentségimádás lesz templomunkban. 
Június 22., vasárnap, Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, a 10-es 

szentmise után körmenetet tartunk a Mechwart térre. 
Június 24., kedd, Keresztelő Szent János Születésének ünnepe. 
Június 29., vasárnap, Szent Péter és Pál Apostolok ünnepe, a szentmiséken „Péter-

fillért” gyűjtünk. 
Július 4., első péntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Július 6., első vasárnap, 12-12.30-ig szentségimádás lesz templomunkban. 
Július 11., péntek, Szent Benedek, Európa fővédőszentjének ünnepe, Benedek 

atya névnapja, imádkozzunk érte. 
Július 14. hétfő, Lellisi Szent Kamill áldozópap ünnepe, Kamill atya névnapja, 

imáikat kérjük érte! 
Július 18-án, pénteken egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli ½ 8-as mise 

végétől az esti 7-es szentmise kezdetéig. 
Augusztus 1., első péntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Augusztus 2-án, szombaton Angyalos Boldogasszony, Portiunkula ünnepe, a szo-

kásos feltételekkel teljes búcsú nyerhető.  
Augusztus 3., első vasárnap, 12-12.30-ig szentségimádást végzünk.  
Augusztus 15., péntek, Szűz Mária Mennybevételének (Nagyboldogasszony) ün-

nepe. Ezen a napon a szentmisén való részvétel kötelező! 
Augusztus 20. szerda, Szent István Király ünnepe. 

Folytatás a belső oldalon! 
 

Templomunk nyári működési rendje (június 1-től): 

Miserend:  Hé-Szo: reggel 730 és este 7; Elsőpéntek: reggel 730, de. 10, és este 7; 
Vas.: reggel 630, 830, 10, és 1130; este 6 és 1930. 

Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-815, és 1800-1945; Elsőpénteken 930-1030  is;  
Vasárnap: de. 730-1200, du. 1730-1945;  

Iroda: Hé: de. ½9-11, Kedd és Csüt. du. ½6-7.; Sze és Pé: de. ½9-½12;  
 

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  


