
 

 

 

„Az Úr lelke ugyanis betölti 

a földkerekséget.” 

(Bölcs 1,7) 

 

XVI. évfolyam 7. szám Nagyböjt 4. vasárnap 2015. március 15. 

Ferenc pápa: Jézus nem ostorral, hanem irgalmával takarít!  

 
Ferenc pápa március 8-án, az Úrangyala imádság előtt arra biztatott, engedjük 

belépni Jézust a szívünkbe, hogy tapintatos szeretettel „kitakaríthassa” azt. Az imát 
követően a Szentatya külön köszöntötte a nőket, akik „egy emberségesebb társada-
lom építésén fáradoznak”. 
 

Kedves testvérek! 
A mai evangélium (Jn 2,13–25) a ke-

reskedők templomból való kiűzésének 
jelenetét állítja elénk. Jézus „kötélből 
ostort font, és mind kiűzte őket a temp-
lomból, juhaikkal és ökreikkel együtt” 
(5. vers), pénzükkel, mindenükkel 
együtt. Cselekedete mély benyomást tett 
a tömegre és a tanítványokra. Egyértel-
műen prófétai tettnek látták, a jelenlevők 
közül néhányan meg is kérdezték: „Mi-
lyen jelet mutatsz, hogy ezt mered ten-
ni?” (18. vers). Ki vagy, hogy ilyesmit 
teszel? Mutass egy jelet, amely bizonyít-
ja, hogy van jogod ilyesmit tenni! Vala-
milyen isteni jelre, csodajelre vártak, 
amely bizonyítaná, hogy Jézus Isten 
küldötte. Erre Jézus így válaszolt: 

 „Bontsátok le ezt a templomot, én 
pedig harmadnapra felépítem” (19. 
vers). Ők ellene vetették: „Negyvenhat 
esztendeig épült ez a templom, s te há-
rom nap alatt újjáépítenéd?” (20. vers). 
Nem értették meg, hogy az Úr testének 
élő templomára utalt, amelyet majd le-
rombol a kereszthalál, de harmadnapra 
feltámad. Ezért szerepel itt a „harmad-
napra” kifejezés. „Amikor feltámadt a 
halálból – jegyzi meg az evangélista –, 
tanítványai visszaemlékeztek ezekre a 
szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus 
szavainak” (22. vers). 

Jézus e tettét és prófétai tanítását va-
lóban a húsvét fényében értjük meg tel-
jesen. Ez Krisztus halálának és feltáma-
dásának első meghirdetése (János sze-

 



rint): Jézus teste, melyet lerombol a bűn 
erőszakos hatalma a kereszten, a feltá-
madásban az Isten és ember közötti ta-
lálkozás egyetemes helyévé válik. A 
feltámadt Krisztus az Isten és ember – 
minden ember! – közötti találkozás 
egyetemes helye. Ezért az ő embersége 
az igazi templom, ahol Isten feltárja 
önmagát, amelyen keresztül szól hoz-
zánk, találkozik velünk. Isten igazi imá-
dói pedig nem a kőből emelt templom 
őrzői, nem a vallási hatalom és tudás 
bitorlói, hanem azok, akik „lélekben és 
igazságban” imádják Istent (Jn 4,23). 

A nagyböjti időben húsvét megün-
neplésére készülünk, amikor megújítjuk 
majd keresztségi ígéreteinket. Jézushoz 
hasonlóan járunk a világban, egész lé-
tünket az ő szeretetének jelévé alakítjuk 
testvéreink, különösen a leggyengébbek 
és legszegényebbek felé, életünkkel 
építünk templomot Istennek. Ekképpen 
„megtalálhatóvá” tesszük őt mindazok 
számára, akikkel életutunkon találko-
zunk. Ha ennek az élő Krisztusnak a 
tanúi leszünk, rengeteg ember rátalál 
majd Jézusra bennünk, tanúságtételünk 
által. De tegyük fel magunknak a kér-
dést, mindnyájan megkérdezhetjük ma-
gunktól: az Úr valóban otthon érzi ma-
gát életemben? Megengedjük-e neki, 
hogy „kitakarítsa” a szívünket, és kiűzze 
belőle a bálványokat, vagyis a kapzsi-
ság, féltékenység, világiasság, irigység, 
gyűlölet magatartásformáit, a pletykálás 
és megszólás szokását? Megengedem-e 
neki, hogy megtisztítsa életemet minden 

olyan magatartástól, amellyel szembe-
szállok Istennel, ártok felebarátaimnak 
és önmagamnak (ahogyan hallottunk 
ezekről az első olvasmányban)? Min-
denki válaszolhat önmagának, csendben, 
a szíve mélyén. „Megengedem-e, hogy 
Jézus egy kicsit kitakarítsa a szívemet?” 
„Ó, atyám – mondhatná valaki –, félek, 
hogy Jézus megver engem!” Jézus soha 
nem ver meg! Jézus gyengéden, irgal-
masan, szeretettel takarít! Az irgalom az 
ő takarító módszere. Engedjük, mind-
nyájan engedjük, hogy az Úr belépjen 
szívünkbe az ő irgalmával – nem ostor-
ral, nem, hanem az ő irgalmával –, hogy 
kitakarítsa. Jézus ostora, amelyet velünk 
szemben alkalmaz, az ő irgalma. Nyis-
suk ki előtte szívünk kapuját, hadd tisz-
títsa meg egy kicsit! 

Minden szentmise, amelyet hittel ün-
neplünk, azáltal, hogy magunkhoz vesz-
szük a megfeszített és feltámadt Úr tes-
tét, segít bennünket növekedni az Úr élő 
templomaként. Jézus mindazt ismeri, 
ami bennünk lakik, így azt az égő vá-
gyunkat is, hogy ő, egyedül ő lakjon 
bennünk. Engedjük, hogy belépjen éle-
tünkbe, családunkba, szívünkbe! A leg-
szentebb Mária, Isten Fiának kiváltságos 
lakhelye kísérjen és támogasson minket 
nagyböjti utunkon, hogy újra fel tudjuk 
fedezni a minket megszabadító és üdvö-
zítő Krisztussal való találkozás szépsé-
gét. 

 
Forrás:Magyar Kurir (Vatikáni Rá-

dió) 



"Panírozd be ezeket!" 

Sosem gondoltam, hogy Bacsó Péter mondata "A Tanú" c. filmből újra valósággá 
válik Kárpátalján. Nem csak, hogy a húsjegyet nem lehet bepanírozni és vele 
jóllakni, de a bankjegy sem jó erre. A hrivnya mára alig ér valamit. Többen 
megfogalmazták, hogy vagy esznek, vagy rezsit fizetnek. A kettő együtt nem megy. 
Hozzá lehet tenni, aki beteg, az vagy gyógyszert vásárol, vagy ennivalót. Az árak 
alaposan felmentek. A kicsi fizetésből és nyugdíjból élők, valamint a több 
gyermekes családok előtt már ez a kérdés: A bankjegyekből hogyan lesz étel? 
Konyhánk és önkénteseink segítségével igyekszünk a rászorulókon segíteni. Ha 
támogatni akarod célunkat, és  
adományodat a nagyszőlősi ferenceseken keresztül szeretnéd eljuttatni a kárpátaljai 
rászorulóknak, kérlek, hogy azt az alábbi alapítványra küldd: 

Ferences Alapítvány 
HU78 11600006-00000000-49195664 

SWIFT kód: GIBAHUHB 
írd a megjegyzés rovatba: KÁRPÁTALJA 

Magyar Gergely ferences, 
nagyszőlősi plébános 

Ha csak kicsit tudsz is adni, de rendszeresen, azzal még többet segítesz! 
 

 

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. 
 

 

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

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a 
plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt három 
hétben a perselyben összesen 106.835.- Forint gyűlt össze, melyet szegény 
családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos 
támogatását! 



Templomunk programjai (2015. március 15. – 2015. március 29.): 
A március 15-i, vasárnapi perselyadományokat a Kárpátalján élő rászoruló 

embertársaink megsegítésére fordítjuk. Kérjük a testvérek nagylelkű 
segítségét. A Kárpátalján élők részére történő adakozás további lehetőségeiről a 
faliújságon tájékozódhatnak. 

Március 15-én, vasárnap 17 órakor a Kapisztrán Kórus nagyböjti hangversenyére 
várjuk az érdeklődőket. Ezen a vasárnapon országos gyűjtés lesz a kárpátaljai 
magyarok megsegítésére  

Március 19, csütörtök, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepe. 
Március 20-án, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise 

végétől a 18.00 óráig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a Szentség 
őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit!  

Március 21-én, szombaton 17 órakor nagyböjti zenés áhitatra várjuk az 
érdeklődőket. Az elmélkedéseket Jónás atya vezeti, orgonál Nagy László Adrián 
orgonaművész.  

Március 21-22-23-án nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, részletek a belső oldalon. 
Március 22-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. 
Március 25, szerda, Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó 

Boldogasszony ünnepe. 
Március 29-én, Virágvasárnap, a 10-es szentmise előtt a quadrumban 

virágvasárnapi körmenet és barkaszentelés a gyerekekkel, majd rögtön utána 
szentmise, melyen a Szent Angéla Kórus énekel. Ezen a napon a 18 órai 
szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. 

 

 

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

 

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

 

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

 
 

 
 

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 

 


