
 

„Bízzál az Úrban,  

és tégy jót,  

akkor az országban  

lakhatsz,  

és biztonságban élhetsz.” 

(Zsol, 37,3) 

 

XVI. évfolyam 6. szám Nagyböjt 2. vasárnap 2015. március 1. 

Ferenc pápa lelkigyakorlata: „Vegyük le az álarcokat!”  

Aricciában, az Isteni Mester Házának kápolnájában zajlik a Római Kúria lelki-

gyakorlata. Bruno Secondin karmelita atya a negyedik napon a Királyok első könyve 

alapján elmélkedett. A Vatikáni Rádió tudósítása. 

 
A megtérés helyes nagyböjti útjának 

megkezdéséhez szükség van mindenek-
előtt arra, hogy felfedezzük a legmé-
lyebb igazságot önmagunkról, jöjjünk 
elő a rejtekhelyről, és vegyünk le min-
den álarcot, hagyjunk el minden kétér-
telműséget – erre az őszinteségre hívott 
Bruno Secondin karmelita atya a hétfő 
délutáni elmélkedés során. 

Illés próféta tapasztalatából kiindulva 
a nagyböjti szónok szembeállította azt a 
rejtettséget, melyből az Úr szólítja Illést, 
azzal a rejtőzködéssel, mellyel gyakran a 
külsődleges vallásosságot leplezzük el, 
és amely nélkülözi az igazság bátorsá-
gát.  
     A Királyok első könyvének 18. feje-
zete volt ezúttal az elmélkedés alapja, 
melyben Izrael népét és Ácháb királyt a 
bálványimádás, Baál imádása miatt fel-

lépő éhínség teszi próbára. Ekkor küldi 
az Úr Illés prófétát a királyhoz, hogy 
visszavezesse őt a helyes útra. Hagyjuk 
el rejtekhelyünket, szabaduljunk meg a 
kétértelműségtől, legyen bátorságunk 
hiteles keresztény életet élni – ezek a 
gondolatok alkották az elmélkedés ve-
zérfonalát. 
     Az Úr elsőként Illést hívja ki a rej-
tőzködéséből: „Menj, és jelenj meg 
Ácháb színe előtt!” – szól hozzá. Illés-
nek – aki egyébként arról híres, hogy 
nem lehet elfogni, az egyik pillanatról a 
másikra képes eltűnni – meg kell jelen-
nie a király színe előtt. Vállalnia kell a 
kockázatot, hogy találkozik a királlyal, 
aki ellenségnek tartja őt. Provokatív 
történet ez mindazok számára, akik úgy 
élnek az egyházban, hogy állandóan 
számítgatnak, folyton halogatják a dol-

 



gokat, akik a szavak és a diplomatikus 
viselkedés rabjai, akik a háttérbe húzód-
nak. A keresztény embert ezzel ellentét-
ben mindig újabb kalandok várják, ame-
lyek elől nem lehet kitérni azzal az 
ürüggyel, hogy az éppen soron követke-
ző Ácháb király fenyeget. Nem szabad 
kitérni előlük azért, mert az embert befo-
lyásolják a többiekről alkotott előítéletei, 
vagy mert barátságai, érdekszövetségei 
így kívánják. 

A másik személy, akinek aztán elő 
kell lépnie rejtettségéből, Obadjahu, a 
király udvarmestere, akit ura éppen a 
próféta felkeresésére küldött ki. 
Obadjahu a jelképe a kétfelé húzó lelki-
ismeretnek, mert egyfelől elrejti a prófé-
tákat és az igaz utat követi, ugyanakkor 
nem tud lemondani a hatalom előnyei-
ről. Olyan ő, mint sok mai ember, aki 
belső késztetést érez az igazság védel-
mezésére, ugyanakkor fél attól, hogy 
bátran cselekedjen, nem akarja elveszí-
teni biztonságát. Erőteljes felhívást intéz 
hozzá és a néphez Illés próféta: „Meddig 
akartok még kétfelé sántikálni, hol ide, 
hol oda szolgálni.” A karmelita atya a 
próféta intését így fogalmazta át: „Hagy-
játok abba ezt a színjátékot!” Ezen a 
ponton a valóság nagyon keménnyé 
válik: a nép konokul hallgat, nem vála-
szol: a rendszer megölte a lelkiismeretét. 
Ma is, hányszor és hányszor megesik – 
figyelmeztetett Secondin atya –, hogy a 
rendszerek, a különféle rezsimek kivé-
reztetik a népeket. Hányszor megtörté-
nik, hogy megfélemlített tanúi leszünk 
különféle érdekháborúknak, vagy hagy-
juk, hogy elbűvöljenek bennünket a 
túlburjánzó hivatali hálózatok, az óriás-
katedrálisok, a hatalmas épületkomple-
xumok, miközben a szegényekről elfe-
lejtkezünk.  

Illés ekkor összehívja a népet, és is-
tenítéletet kényszerít ki, egy tűzpróbát, 
mely szembesíti Baál istenség feltétele-
zett hatalmát Izrael urának valódi hatal-
mával. A népet teljesen lenyűgözi ez a 
rendkívül látványos vallásosság. Kicsit 
olyan ez, mint amikor napjainkban sta-
tisztikai adatokkal mérik a hitet, vagy 
amikor olyan rendezvényeket szervez-
nek, amelyekről nem lehet tudni, hogy 
valamiféle happening résztvevője az 
ember, vagy az igaz hit megnyilvánulá-
sát látja. Éppen ezért fontos, hogy a 
próféta a nép közé megy, bevonja őket 
az eseménybe. 

A karmelita atya a kedd reggeli el-
mélkedésben ezt a témát fejtegette to-
vább, és megkérdezte: „Van-e bátorsá-
gunk ahhoz, hogy bevonjuk a népet, 
vagy inkább újabb és újabb haszontalan 
köröket futunk, mielőtt megkérdeznénk 
őket?” Ez kiindulópont lehet az egyház 
számára bizonyos döntések tekintetében 
ma is: a fontos dolgokról csak a legbelső 
köreinkben beszélünk, vagy merjük a 
láthatóság stratégiáját vállalni, hogy 
kimozdítsuk a helyéből a rendszert? 
Mennyi szenvedést okoztak bizonyos 
érzékeny témák…, nem kell elrejtenünk 
a botrányainkat, fontos, hogy az igazság-
talanság áldozatait elvezessük a gyógy-
uláshoz az alázatunkkal, mellyel beis-
merjük hibáinkat. Ez is egy módja an-
nak, hogy levegyük az álarcot, és előjöj-
jünk a rejtekhelyről – figyelmeztetett 
Secondin. 

Az egyház hibáinak beismerése fel-
merült az elmélkedés során egy másik 
összefüggésben is. Illés próféta szörnyű-
séges tette, mellyel megsemmisíti a Ba-
ál-prófétákat, indítson bennünket arra, 
hogy felismerjük az egyház történetében 
a hasonló erőszakos eseményeket. Mi is 



megégettünk és megöltünk embereket. 
De az erőszaknak vannak más megjele-
nési formái, nem csak a kard, ilyen lehet 
például a metsző nyelv, vagy akár a 
számítógép billentyűzete, amely gyilko-
sabb, mint a kard! – fogalmazott a kar-
melita prédikátor. 

Illés kigúnyolja a látványos vallásos-
ságot, amellyel Izrael népe Baál felé 

fordult, és amely nem építi az igaz hitet. 
Ilyen zajos és babonás dicsőítés ma is 
létezik. Melyek a mi bálványaink? A 
lista hosszú: gőg, becsvágy, karrier…! 
De végül mégsem kételkedhetünk az 
Isten irgalmasságában, amely mindent 
átalakít. 

Forrás:Magyar Kurír (Vatikáni Rádió) 

 

 

Családok Jézusban Közösség 

A Familien mit Christus katolikus 
közösség 1985-ben alakult Németor-
szágban. Azóta kínál rendszeresen prog-
ramokat keresztény házaspároknak és 
családoknak egyetlen estétől a hétvégi 
lelkigyakorlatokon keresztül egészen a 
kéthetes családos kurzusokig. 1989 óta 
lelkigyakorlatos házat tartanak fenn egy 
bajor zarándokhelyen, Heiligenbrunn-
ban. Itt a ma is működő forrás vizétől 
1662-ben meggyógyult egy beszélni 
nem tudó fiú. A házasságban ma is fon-
tos, hogy megnyíljunk és megtanuljunk 
beszélni… 

A közösség Magyarországon 1999 
januárjában alakult meg. Belső program-
jai közé tartozik a rendszeres imádkozás, 
szentségimádás, zártkörű lelkigyakorlat 
és akár sport/szabadidő-rendezvényeken 
való részvétel. Ezek mellett kifelé is 
dolgozik: jegyeseknek, házaspároknak 
és családoknak kínál programokat. 

Nagy érdeklődés kíséri általában a 
házaspáros, a jegyes, ill. a tematikus 
nyílt, hétvégi lelkigyakorlatainkat, de 
most már több éves tapasztalat van a 

szerda esti házas esték sorozat megszer-
vezésében is. A 2012-es évtől rendszere-
sen tartunk gyermekre vágyó pároknak 
imaestet. Ha van egyéb közösségekben, 
vagy plébániákon 10-12 lelkes férfiú, 
szívesen tartunk továbbra is férfisulit. 
Ezekről és a többi programunkról a hon-
lapunkon lehet találni részletesebb in-
formációt. 

Évek óta tartunk házasságra készü-
lőknek a jegyes lelkigyakorlatokon túl 
nyolc szem közti jegyes beszélgetéseket 
is. Eddig majdnem 1000 jegyes/házas-
pár vett részt különféle programjainkon. 
A programokon résztvevők számára 
levelezőlistát tartunk fent, melyen az 
élet különböző területein lehet megosz-
tani az összegyűlt tapasztalatokat, kéré-
seket. 

Ahhoz, hogy a közösség el tudja látni 
fenti vállalásait jelenlegi világpiaci 
helyzetben is, nagy szeretettel várunk 
adományokat az Alapítvány számlájára. 

Dr. Gorove László (diakónus)

 

 

Március 15-én, vasárnap 17 órától Liszt: Via Crucis című műve hangzik el temp-
lomunkban, a 18 órai szentmisén magyar szerzők motettáiból válogatunk. A koncer-
ten és a szentmisén közreműködik a Kapisztrán Kórus, valamint Nagy László Adrián 
orgonaművész. A keresztút egyes állomásai között Bán Jónás plébános atya elmél-
kedik, vezényel: Lógó Tibor. 



Templomunk programjai (2015. március 1. – 2015. március 15.): 
 

A Ferences Rend által fenntartott oktatási intézmények részére a múlt vasárnapi 
gyűjtésen 900.910.- Forintot kaptunk. Köszönjük a testvérek nagylelkűségét! 

Március 3-án, kedden élő rózsafüzér imádság lesz. Találkozás a portánál ¾ 5-kor. 

Március 6., első péntek, délelőtt 10 órakor, és este ½ 8-kor is lesz szentmise. 

Március 13-14-én, pénteken és szombaton Ferenc pápa felhívására plébániánk is 
csatlakozik a „24 óra az Úrért” kezdeményezéshez. A részleteket a vasárnapi 
hirdetésekben hallhatjuk. 

Március 15-én, vasárnap 17 órakor a Kapisztrán Kórus nagyböjti hangverse-
nyére várjuk az érdeklődőket.  

 

 

A nagyböjt folyamán minden pénteken délután 5-kor keresztutat járunk.  
 

 

Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 21-22-23-án. A szentbeszédeket Var-
ga Kapisztrán atya tartja. A lelkigyakorlat egyben felkészülés a betegek szent-
ségének vételére, melyet március 23-án, hétfőn a 18. órai szentmisében lehet 
felvenni. A szentség felvételéhez feltétel a szentgyónás. Kérjük, hogy a szent ke-
net felvételére jelentkezők töltsenek ki jelentkezési lapot, melyet a portán lehet 
kérni. A lelkigyakorlatot fontos nagyböjti felkészülésnek szánjuk, nagy szeretettel 
várjuk a kedves testvéreket! 

 

 

Jónás atya plébánosi fogadóórát tart szerdánként 16-17.30-ig. 
 

 

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igénye-
ket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.  

 

 

A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait. Az elmúlt három 
hétben a perselyben összesen 54. 450.- Forint gyűlt össze, melyet szegény csalá-
dok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos tá-
mogatását! 

 
 Templomunk tanévi működési rendje (szeptember 1-től): 

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

Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;  
Vas.: 800-1300 és 1730-2000. 

Iroda:   H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 - 
1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva. 

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 

 


