
 

 

„Uram, seregek Istene, 

állíts helyre minket, 

ragyogtasd fel arcodat  

és szabadok leszünk.” 

(Zs 79) 

 
 

XV. évfolyam 17. szám Évközi 27. vasárnap 2014. október 5. 

Ferenc pápa: A hiú keresztények élete olyan,  
mint egy szappanbuborék  

A keresztényeknek el kell kerülniük a feltűnést, amikor jót tesznek – emelte ki Ferenc 

pápa szeptember 25-én reggel, a Szent Márta-házban mondott szentbeszédében. 

„Az egyiptomi sivatagi atyák azt 
mondták, hogy a hiúság olyan kísértés, 
amely ellen egész életünkben harcol-
nunk kell, mert mindig visszatér, hogy 
elvegye tőlünk az igazságot. Ennek 
szemléltetésére mondták, hogy olyan, 
mint egy hagyma: kézbe veszed, elkez-
ded hámozni – és pont így hámozod a 
hiúságot is, egy kis hiúságot ma, egy ki-
csit holnap, és egy egész életen át hámo-
zod magadról a hiúságot, ha le akarod 
győzni. A végén pedig elégedett leszel, 
mert legyőzted a hiúságot, meghámoztad 
a hagymát, de a szaga a kezeden marad. 
Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy ne 
legyünk hiúk, hogy igazak legyünk, a 
valóság és az evangélium igazságában!” 
– zárta homíliáját a Szentatya. 

„De a hiú ember azt mondja: »Nézd, 
én ezt a csekket az egyház javára írtam«, 
és mutogatja a csekkét, aztán pedig jól 

átveri az egyházat. Ezt teszi a hiú ember: 
azért él, hogy feltűnjön. Amikor böj-
tölsz, mondja az Úr ezeknek az em-
bereknek, ne légy búskomor, szomorú, 
hogy mindenki lássa, hogy böjtölsz; 
nem, vezekelj örömmel, hogy senki se 
láthassa. Ilyen a hiúság: a látszatnak 
élni, azért élni, hogy mások lássanak” – 
hangsúlyozta homíliájában Ferenc pápa. 

„Azok a keresztények, akik így élnek 
azért, hogy mások lássák őket, hogy hiú 
módon feltűnést keltsenek, olyanok, 
mint a pávák, páváskodnak. Van, aki azt 
mondja: én keresztény vagyok, én ennek 
és annak a papnak, nővérnek, püspöknek 
vagyok az apja, az anyja, az én családom 
keresztény család. Dicsekszenek, büsz-
kélkednek. De hogy néz ki az Úrral való 
kapcsolatod? Hogyan imádkozol? Hogy 
állsz az irgalmasság cselekedeteivel? 
Látogatod-e a betegeket? – tette fel a 

 



kérdéseket a pápa. – A valóság a lényeg. 
Ezért mondja nekünk Jézus, hogy há-
zunkat, azaz keresztény életünket szik-
lára kell építenünk – az igazságra. A hiú 
emberek ezzel szemben homokra építik 
házukat, és az a ház összedől, az a 
keresztény élet megcsuszamlik. Megcsu-
szamlik, mert nem képes ellenállni a 
kísértéseknek.” 

„Hány keresztény él a látszatnak! Az 
ő életük olyan, mint egy szappanbubo-
rék. Egy szappanbuborék szép, minden 
szín megvan benne! De egy másodper-
cig tart – és utána? Amikor ránézünk 
néhány síremlékre, azt gondoljuk, ez hi-
úság, hiábavalóság, mert az igazság az, 
hogy visszatérünk a csupasz földbe, 
ahogyan Isten Szolgája, VI. Pál is mond-
ta. A puszta föld vár ránk, ez a mi végső 
igazságunk. Én pedig időközben csak 
büszkélkedem, vagy teszek is valamit? 
Teszek-e jót? Keresem-e Istent? Imád-
kozom-e? Ezek »konzisztens« dolgok. A 
hiúság pedig hazug, fantáziadús, és 
áltatja magát, félrevezeti a hiú embert, 
mert az először csak úgy tesz, mintha 
hiúsága valóság lenne, de idővel, a vé-
gén el is hiszi. Elhiszi szegény!” – 
figyelmeztetett beszédében a Szentatya. 

„Ez történt Heródessel is, amint az 
evangélium leírja: nyugtalanság fogta el 
Jézus kilétével kapcsolatban. A hiúság 
gonosz nyugtalanságot ültet az ember 
szívébe, elrabolja a békét. Olyan, mint 
azok az emberek, akik sokat sminkelik 

magukat, majd pedig félnek, hogy egy 
eső az egészet lemossa. A hiúság nem ad 
békét – ismételte a pápa –, csak az 
igazság ad békét. Az egyetlen szikla, 
amelyre építhetjük életünket, Jézus. És 
gondoljunk az ördögre, aki a sivatagban 
Jézust hiúságra kísértette, amikor azt 
mondta: gyere velem, menjünk fel a 
templom párkányára, keltsünk feltűnést 
– te leugrasz, és aztán mindenki hinni 
fog benned. A gonosz lélek tálcán kínál-
ta Jézusnak a hiúságot. A hiúság egy 
nagyon komoly lelki betegség.” 

„Ha nincs benned szilárdság, ha 
nincs benned semmi »konzisztens«, te is 
el fogsz enyészni, mint minden” – 
mondta a pápa, aki a szentmise olvas-
mánya kapcsán a hiúságról beszélt. 
„Olyan kísértés ez – mutatott rá –, amely 
nemcsak a pogányokat érinti, hanem a 
keresztényeket, a hit embereit is. Jézus 
sokat emlegette, korholta azokat, akik 
dicsekedtek. Azt mondta a törvénytu-
dóknak, hogy ne járkáljanak a nagy 
tereken [elvárva, hogy az emberek kö-
szöntsék őket] pompás ruhákban, mint 
valami hercegek. Amikor imádkozol, fi-
gyelmeztetett az Úr, ne mutogasd ma-
gad, ne azért imádkozz, hogy mások 
lássák, a szobád rejtekében imádkozz. 
Ugyanez érvényes arra is, amikor szegé-
nyeknek segítünk: ne verd nagydobra, 
tedd titokban, az Atya látja, és ez elég.” 

 

Forrás: Magyar Kurír
 

 

ORSZÁGÚTI  ORGONAESTEK 

Örömmel tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy újra elindul a sokéves múltra 
visszatekintő, bár az elmúlt években  csak hézagosan  működő hangverseny-
sorozatunk. Plébános atya támogatásával ismét három őszi vasárnap délután invitál-
juk a zeneszeretőket orgonahangversenyre, melyeken a hazai zenei élet három olyan 
egyénisége fog fellépni, akik már sokat tettek az orgonakultúra terjesztéséért és 



oktatásáért, rendszeresen koncerteznek, nemcsak hazánkban, de Európa-szerte, s 
emellett mindhárman templomi orgonisták is. 

A következő koncerten, október 26-án Ruppert István orgonaművész, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti  Egyetem orgonatanára, a győri zeneművészeti főiskola 
igazgatója, korábban több győri katolikus templom orgonistája lép fel. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

A Családok Jézusban Közösség az őszi félévben négy alkalomból álló „Házas 
esték” sorozatot szervez. Az előadások szeptember 24-én, október 15-én, november 

12-én és november 26-án lesznek. 
 Október 15-én, szerdán este 19:30-kor kezdődik a 4 alkalomból álló Házas 
esték sorozatunk második alkalma „Helytállni vagy engedni? Önállóság és 
befolyásolhatóság”címmel. Előadó: dr. Sallai János pszichológus, családterapeuta. 
Helyszín: Alverna terem (II. em.) Az előadás után lehetőség van beszélgetésre az 
előadóval. Minden házaspárt szeretettel várunk! 
 

 

Az Országút Társulat (főként) fiú tagokat toboroz 
 

  Társulatunk amatőr, keresztény színtársulat. Kereszténységünk az 
  alapjainkat jelenti, amatőrségünk pedig szabadságot, s nem 

  dilettantizmust. E színjátszás egyben közösséget is feltételez, s ezen 
  épülhetett 18 eddigi esztendőnk minden lehetősége, hogy lovagok, 

  pribékek, cselédek, cárok, delnők, haramiák, cimborák, góbék 
  lehessünk.  Várunk, hívunk és intünk mindenkit, akiben a színjáték 

  ilyen fényekben vonz, hogy csatlakozzon hozzánk, akár lépett már ilyes 
  deszkákra korábban, akár nem. Honlapunk alapján bátrak és rémültebbek 

  is képet kaphatnak rólunk, s csaphatnak a tenyerünkbe vagy foghatják 
  menekülőre a dolgot - tetszés szerint. 

 Szeptemberi kezdésünk miatt a csapni vágyók sokat ne késlekedjenek. 
Próbák: keddenként 18-21-ig 

 
 Honlapunk: www.orszagut.comze.com. 

Jelentkezés: orszagut.tarsulat@gmail.com 
 

 

Egyházi ünnepek: 
Október 6., hétfő, Szent Brúnó ünnepe. 
Október 7., kedd, Rózsafüzér Királynője ünnepe. 
Október 8., szerda, Szűz Mária Magyarok nagyasszonya, Magyarország 

főpátrónája, provinciánk védőszentjének ünnepe.  
Október 11., szombat, boldog XXIII. János pápa ünnepe. 
Október 15., szerda, a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító 

ünnepe. 
Október 18., szombat, Szent Lukács evangélista ünnepe. 
 



Templomunk programjai (2014. október 5. – 2014. október 19.): 
Október 5-én, vasárnap 16.30-kor egyházzenei hangverseny lesz templomunkban.  
Október 17., péntek, Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe. Ezen a 

napon egész napos Szentségimádást tartunk, a 7.30-as mise végétől 17.30-ig. 
Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, az 
újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Október 19., Missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük 
a testvérek nagylelkű adományait! 

 

 

Októberben 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 84.160,- 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 csoport indul 18 éves kortól. Első találkozás szeptember 
27-én volt 19 órakor a Kisházban. Szeretettel várjuk a további érdeklődőket! 
 

 

Zsolozsma a templomban: vasárnap estétől péntek estig reggeli imaóra 7 órakor, 
napközi imaóra 12.15-kor, esti imaóra 17.35-kor.   
 

 

Október 6-ától az IRODA NYITVA TARTÁSA MEGVÁLTOZIK! 

Hétfőn: 8.30-11.00, 17.00-19.00 
Kedden: 8.30-11.00 és 16.00-18.00 
Szerdán: délelőtt zárva, délután 16.00-18.00 
Csütörtökön: 8.30-11.00 és 16.00-18.00 
Pénteken: 8.30-11.00 és 16.00-18.00 

 
 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. 

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  


