
 

„Uram, 

mi az ember,  

hogy felkarolod,  

az emberfia,  

hogy megemlékezel  

róla?” 
(Zs. 144,3) 

XV. évfolyam 16. szám Évközi 25. vasárnap 2014. szeptember 21. 

Ferenc pápa: Az irgalmasság megváltoztatja a szívünket 

2014. szeptember 10., szerda 

Az elmúlt alkalommal azt hangsú-
lyoztuk, hogy az egyház, mint anya, 
Isten Szavának világosságával és erejé-
vel nevel bennünket, megmutatja az 
üdvösség útját, és megvéd bennünket a 
gonosztól – kezdte beszédét a pápa, 
majd így folytatta: 

Ma szeretném egy sajátos aspektusát 
kiemelni anyaszentegyházunk oktató 
tevékenységének: azt, hogyan tanítja 
meg nekünk az irgalmasság műveit. Egy 
jó nevelő a lényegre összpontosít. Nem 
vész el a részletekben, hanem azt akarja 
átadni, ami valóban fontos, hogy gyer-
meke vagy neveltje megtalálja az élet 
értelmét és örömét. Ez az igazság. Az 
evangélium szerint alapvetően fontos az 
irgalmasság. Isten elküldte Fiát, Isten 
emberré lett, hogy üdvözítsen bennün-
ket, vagyis hogy nekünk adja irgalmas-
ságát. Jézus világosan kifejti ezt, amikor 
összefoglalja tanítását tanítványainak: 

„Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti 
Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36)  

Létezhet olyan keresztény, aki nem 
irgalmas? Nem. A keresztény szükség-
szerűen irgalmas, mert ez az evangélium 
középpontja. Ehhez a tanításhoz hűsége-
sen az egyház ugyanezt ismétli gyerme-
keinek: „Legyetek irgalmasok”, mint 
amilyen irgalmas az Atya, mint amilyen 
irgalmas volt Jézus. 

Az egyház tehát úgy viselkedik, mint 
Jézus. Nem elméleti előadásokat tart a 
szeretetről és az irgalmasságról. Nem 
terjeszt a világban egy filozófiát, a böl-
csesség egy útját. Természetesen a ke-
reszténység ezt is jelenti, de ez követ-
kezményként fakad belőle. Az anya-
szentegyház, mint Jézus, példájával ta-
nít. A szavak arra szolgálnak, hogy 
megvilágítsák tettei jelentőségét.  

Az anyaszentegyház azt tanítja, hogy 
adjunk enni és inni annak, aki éhezik és 
szomjazik, öltöztessük fel azt, aki mezí-

 



telen. És hogyan teszi mindezt? Sok 
szent férfi és nő példájával, akik ezt a 
gyakorlatban megmutatták; de teszi ezt 
sok-sok apuka és anyuka példájával, 
akik azt tanítják gyermekeiknek, hogy 
ami nekünk fölösleges, az hiányzik a 
szükséget szenvedőknek. Fontos, hogy 
ezt tudjuk. A legegyszerűbb keresztény 
családokban is mindig jelen volt a ven-
dégszeretet szent szabálya: soha nem 
hiányzik egy tányér és egy ágy a szük-
séget szenvedőnek.  

Egyszer egy anyuka elmesélte, hogy 
meg akarta tanítani gyermekeinek: adja-
nak enni az éhezőknek. Három gyerme-
ke volt. Egy napon déltájt a papa mun-
kahelyén dolgozott, nem volt otthon, az 
anyuka egyedül volt három kisgyerme-
kével, akik 7, 5 és 4 év körüliek lehettek. 
Kopogtattak az ajtón, és egy férfi állt 
kint, aki enni kért. Az anyuka így vála-
szolt neki: „Várj egy kicsit.” Visszament 
a lakásba, és ezt mondta gyermekeinek: 
„Egy bácsi enni kér, mit tegyünk?” „Ad-
junk neki enni, anyu!” – válaszolták 
kórusban a gyerekek. Mindegyiknek a 
tányérján volt egy szelet hús sült krump-
lival. „Rendben van, akkor felezzétek 
meg mindnyájan a tányérotokon lévő 
húst, és adjuk oda neki!” – „Nem, anyu, 
ez így nem jó.” „De igen, neked kell 
adnod a sajátodból!” – és így ez az 
anyuka megtanította a gyermekeinek, 
hogy a sajátjukból adjanak. Ez egy szép 
példa, ami sokat segített nekem – mond-
ta a pápa.  

„Ezt tanítja nekünk az anyaszentegy-
ház. És ti, sok-sok anyuka, tudjátok, mit 
kell tennetek, hogy megtanítsátok gyer-
mekeiteknek: osszák meg a rászorulók-
kal, amijük van.  

Az anyaszentegyház azt tanítja, hogy 
gondoskodjunk a betegekről. Hány szent 

férfi és nő szolgálta Jézust ilyen módon! 
És hány egyszerű férfi és nő valósítja 
meg mindennap a gyakorlatban ezt az 
irgalmassági cselekedetet egy kórterem-
ben, egy idősotthonban vagy saját ottho-
nában, egy beteg embert gondozva.  

Az anyaszentegyház azt tanítja, hogy 
álljunk közel a bebörtönzöttekhez. Erre 
azt mondhatná valaki: „De Atyám, ez 
veszélyes dolog, azok rossz emberek.” 
Jól figyeljetek – folytatta a pápa –, mi 
mindnyájan képesek vagyunk arra, hogy 
megtegyük azt, amit az a férfi vagy az a 
nő, aki börtönben van, elkövetett. Mind-
nyájan képesek vagyunk bűnt elkövetni 
és ugyanazt megtenni, képesek vagyunk 
tévedni az életben. Az az ember nem 
rosszabb nálad vagy nálam!  

Az irgalmasság leküzd minden falat, 
minden korlátot, és arra késztet, hogy 
mindig keressük az emberek, a szemé-
lyek arcát. Az irgalmasság az, ami meg-
változtatja szívünket és életünket, amely 
megújíthat egy személyt, és megadhatja 
a lehetőséget számára, hogy ismét beil-
leszkedjen a társadalomba.  

Az anyaszentegyház azt tanítja, hogy 
álljunk közel a magányosokhoz, azok-
hoz, akik magukra hagyatva halnak meg. 
Ezt tette Boldog Teréz anya Kalkutta 
utcáin; ezt tette és teszi sok-sok keresz-
tény, aki nem fél attól, hogy megszorítsa 
annak a kezét, aki távozni készül ebből a 
világból. Ebben az esetben is az irgal-
masság békét ad annak, aki távozik, és 
annak, aki marad. Megérezteti, hogy 
Isten hatalmasabb a halálnál, és ha 
Őbenne maradunk, akkor a végső elvá-
lás is egy „viszontlátásra!” búcsúzás. Jól 
megértette ezt Boldog Teréz anya.  

Azt mondták neki: „De Anyánk, ez-
zel vesztegetjük az időnket!” Ő pedig 
megkereste az utcán haldoklókat, akik-



nek testét már az egerek rágták, és a 
házába vitte őket, hogy tisztán, nyugod-
tan, simogatásokkal, békében haljanak 
meg. Mindenkitől „viszontlátásra!” kö-
szönéssel búcsúzott. És annyi férfi és nő 
tette ezt, hozzá hasonlóan. Várják őket a 
mennyek kapujában, hogy kinyissák 
nekik a kaput. Segítsük az embereket, 
hogy jól, békében haljanak meg – kérte 
katekézisében Ferenc pápa.  

Kedves testvérek, az egyház tehát 
anya, aki megtanítja gyermekeit az ir-
galmasság cselekedeteire. Jézustól tanul-
ta ezt az utat, megtanulta, hogy ez alap-
vetően fontos az üdvösséghez. Nem 
elég, hogy csak azt szeressük, aki szeret 
minket. Jézus azt mondja, hogy a pogá-
nyok is ezt teszik. Nem elég, hogy csak 
azzal tegyünk jót, aki jót tesz nekünk. 

Ahhoz, hogy megváltoztassuk a világot, 
jót kell tennünk azzal is, aki nem képes 
arra, hogy viszonozza cselekedetünket, 
mint ahogy az Atya tette velünk, amikor 
Jézust nekünk adta. Mi mennyit fizet-
tünk megváltásunkért? Semmit, minden 
ingyenes! Tegyünk jót, anélkül hogy 
viszonzást várnánk! Ezt tette velünk az 
Atya, és nekünk is ezt kell tennünk. 
Tégy jót, és haladj előre! Milyen szép az 
egyházban élni, Anyaszentegyházunk-
ban, aki megtanítja nekünk ezeket a 
dolgokat, amiket Jézus tanított! 

Adjunk hálát az Úrnak azért a ke-
gyelméért, hogy az egyház az anyánk, 
aki megtanítja nekünk az irgalmasság 
útját, amely az élet útja. Adjunk hálát az 
Úrnak – fejezte be szerda délelőtti kate-
kézisét Ferenc pápa. 

 

 

Tranzitus – Emlékezés Assisi Szent Ferenc boldog halálára 

Október 1-jén, 2-án és 3-án lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc ünnepére való 
felkészülésként az esti 6-os szentmisében. A szentbeszédeket Komáromi Előd atya 
mondja. Október 3-án, pénteken Assisi Szent Ferenc boldog halálára emlékezünk. A 
Tranzitust a 18 órakor kezdődő szentmisén ünnepeljük, előtte 17.30-tól közösen 
mondjuk a zsolozsmát a kedves testvérekkel. A szentmisét követően beszélgetésre, 
süteményezésre, teázásra várjuk a testvéreket a kolostor kertjébe, melyre örömmel 
fogadunk süteményt és üdítőt. Ezeket a sekrestyébe, vagy a portára lehet leadni.  

FIGYELEM: A Budai Polgárban tévesen jelentek meg a lelkigyakorlat 

és a Tranzitus dátumai! 
 

 

Szeptember 24-én, szerdán este 19:30-kor kezdődik a 4 alkalomból álló Házas esték 
sorozatunk nyitó alkalma „Fordulópontjaink - jeruzsálemi utazás, egyiptomi nyara-
lás” címmel. Előadó: Süveges Gergő. Helyszín: II. emeleti hittanterem. Az előadás 
után lehetőség van beszélgetésre az előadóval. További időpontok: Október 15., 
szerda, November 12., szerda, November 26., szerda, Minden házaspárt szeretettel 
várunk! 
 

 

A Családok Jézusban Közösség az őszi félévben négy alkalomból álló „Házas 
esték” sorozatot szervez. Az előadások, beszélgetések 19 órakor kezdődnek szept-
ember 24-én, október 15-én, november 12-én és november 26-án. Mindenkit szere-
tettel várunk! 



Templomunk programjai (2014. szeptember 21. – 2014. október 5.): 

A hittanórák a szeptember 15-i héten elkezdődtek. A pontos beosztás a faliújsá-
gon olvasható, jelentkezni a hitoktatóknál lehet. 

Zsolozsma a templomban: vasárnap estétől péntek estig reggeli imaóra 700 órakor, 
napközi imaóra 1215-kor, esti imaóra 1735-kor. 

Szeptember 24-én, szerdán Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. A „Házas es-
ték” sorozat első alkalma 19 órakor kezdődik.  

Szeptember 28-án Szentírás vasárnapját ünnepeljük. A 10-es szentmise után a 
Magyar Ferences Könyvtár Másodpéldányaiból könyvvásárt rendezünk. A 
könyvek ingyenesen elvihetők, adományokat örömmel fogadunk.  

Október 1-jén, 2-án és 3-án lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc ünnepére való 

felkészülésként az esti 6-os szentmisében. Részleteket lásd a belső oldalon. 
Október 3. elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise. Ezen a 

napon a 18 órakor kezdődő szentmise keretében emlékezünk Assisi Szent Ferenc 
boldog halálára. Részleteket lásd a belső oldalon. 

Október 5-én, vasárnap 16.30-kor Varga László orgonaművész, a miskolci zene-
művészeti szakközépiskola igazgatóhelyettese és a miskolci református gyüleke-
zet orgonistája ad hangversenyt templomunkban. 

Október 6-ától hétfőtől szombatig a 18 órakor kezdődő szentmise után közösen 
imádkozzuk a rózsafüzért. 

 

 

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

 

A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait. Az elmúlt két 
hétben a perselyben összesen 42.500,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

András atya keddenként 18 órától alapvető hittant tart a Kisházban. 

Bérmálkozásra felkészítő csoportot indítunk 18 éves kortól. Első találkozás 
szeptember 27-én, 19 órakor, a Kisházban. 

 

 
 

Templomunk tanévi működési rendje (szeptember 1-től): 

Miserend:  Hé-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;  
Vas.: 630, 830, 1000, 1130 1230; 1800 és 1930. 

Gyóntatás: Hé-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;  
Vasárnap: 800-1300, és 1730-2000;  

Iroda: Hétfőn: 830-1100, keddtől péntekig: 830-1130 és 1700-1800 között. 
 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó P. Bán Zsolt Jónás 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  


