
 

 

 

„Ha nem moslak meg, 

nem lesz részed velem!” 

(Jn 13,8) 

 

XVI. évfolyam 8. szám Virágvasárnap 2015. március 29. 

Eljött az óra, mikor megdicsőül az Emberfia 
Részlet fr. Barsi Balázs ofm „Adventtől Pünkösdig” c. könyvéből 

 

Mit jelent az Úr Jézus megdicsőülése? A 
János-evangéliumban a „dicsőség órája” 
a kereszthalál órája. Hogyan lehetséges 
ez? Hiszen a kereszthalál teljes kudarc, 
megszégyenülés, értelmetlenség és sö-
tétség. Állítsuk szemünk elé ezt a kivég-
zést. Ez a dicsőség ellentéte. Hogyan 
nevezheti evangéliumában János mégis 
a „dicsőség órájának” a kereszthalál 
óráját? Mi is egyáltalán a „dicsőség”, a 
„megdicsőülés”? Mi általában úgy gon-
doljuk, hogy reflektorfény, kívülről ránk 
áradó sugárözön, taps, rajongás, ünnep-
lés. Jézus gondolatvilágában azonban a 
dicsőség egészen más: a belső, rejtett 
lényeg felragyogása, egyértelmű kinyil-
vánulása. S mi az Úr Jézus életének a 
lényege? Igen: végtelen bizalom az 
Atyában. Ez a bizalom éppen a kereszt-
halálban mutatkozik meg. Jézus a szen-
vedésből tanult engedelmességet. 

Jézus Isten, mindenható, mindentudó, 
de ezt a mindenhatóságot, mindentudást 

most nem használja, mert egészen em-
berré lett. Ugyanazt éli át, mint mi, ami-
kor megrendül a lelkünk: „Mit is kérjek, 
Atyám? Szabadíts meg attól az órától.” 
Ez az első reakciója: meg akar szaba-
dulni, mint ahogyan mi is. Amikor 
azonban látja, hogy nem lehet megsza-
badulnia csoda nélkül, akkor ezt mond-
ja: „De hiszen azért az óráért jöttem.” Ez 
az ő szabad döntése. Bele tud halni az 
Istenbe, az Atyába vetett bizalomba. Ez 
a mi megváltásunk! Nem a vér, nem a 
kivégzés, nem az emberáldozat, hanem 
ez a teljes belső bizalom és ráhagyatko-
zás az Atyára. Ez a mi megváltásunk, ez 
a belső esemény! Nem a puszta szenve-
dés, hanem a szenvedésben feltáruló 
szeretet. 

Most értjük meg Szent Pál furcsa 
megjegyzését, hogy „amikor gyönge 
vagyok, akkor vagyok erős”. Most kezd-
jük érteni a szentek hasonló félrebeszé-
lését, amikor így szólnak: „Az a vigasz-

 



talásom, hogy nincs semmi vigasztalá-
som.” Most már sejtjük, mit jelent az, 
amit Keresztes Szent János a lélek sötét 
éjszakájának nevez. 

Ez a mi megdicsőülésünk! Ez a leg-
nagyobb emberi tett! Nem az, amikor 
templomokat építünk, egyházközségeket 
és iskolákat alapítunk. Mindezt meg kell 
tenni, és még többet is! De az a tett, a hit 
nagy tette, amellyel átjutunk az örök 
életbe, az nem más, mint ez a krisztusi 
bizalom az Atyában. 

Hány keresztény szerencsétlenebb, 
mint az ateisták, mert Krisztusban csak 
erre az életre vonatkozóan reménykedik! 
Márpedig az Istenbe vetett végtelen 
bizalom végső rendeltetése pontosan az, 
hogy el tudjam fogadni az elfogadhatat-
lant. Hogy meg tudjak halni, mert Isten a 
halottakat is képes feltámasztani. Szeret-
nék is így bízni az Istenben! Szavakban 
könnyű, de remélem, hogy Isten Szent-
lelke majd megsegít, ha elérkezik az én 
órám.  

Az Istenbe vetett bizalom nem arra 
való, hogy csupán apró-cseprő ügyeink-
ben sikert érjünk el, hanem hogy már itt 
a földön át tudjunk menni ebből a világ-
ból az örökkévalóságba. Amikor éle-
temből már nem marad semmi, csak a 
bizalom, hogy Isten képes a halottakat is 
feltámasztani, nem más halottakat, ha-
nem engem, akkor az életem megdicső-
ül!  

„Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” 

Jézus egy dologról nem mond le: az 
Atya nevének megdicsőítéséről. – 
Atyám, meg kell halnom. Legyen ez a 
halál a te neved megdicsőítésére. Ehhez 
ragaszkodom. Ezt kéri Krisztus. Nem azt 
kéri, hogy mentse meg az Atya a halál-
tól. Azt sem kéri, hogy mutassa meg, 

hogy miként fogja az ő halála az Atya 
nevét megdicsőíteni. 

Testvéreim, így kell elindulni a szen-
vedések útján! 

Kérhetem: – Ha lehetséges, múljék el 
tőlem a kehely. De ha nem múlik el, ne 
vonjam kétségbe az Atya szeretetét. Ő 
akkor is szeret, ha szenvedek. Egyet 
kérjek és erről nem mondhatok le: – 
Atyám, az én szenvedésemmel dicsőítsd 
meg a Te nevedet.  

„Megdicsőítettem  

és meg is fogom dicsőíteni.” 

Hogyan? Úgy, hogy harmadnapra feltá-
masztja Jézust, hiszen az Atya dicsősége 
nem valami elvont fogalom: az Atya di-
csősége maga Jézus. Az Atya dicsősége 
az ember, az ő teremtménye: te meg én. 

Most kezdem megérteni a krisztusi 
élet alapelvét: „Ha a búzaszem nem hull 
a földbe és el nem hal, egyedül marad. 
De ha elhal, sok termést hoz.” Az Isten-
nek átadott élet kenyérré lesz, amellyel 
mások táplálkoznak. Elhalni, mint a 
búzaszem, hogy mások éljenek belőlem, 
mert Isten kenyerévé lettem – ez a krisz-
tusi létezés alaptörvénye. 

„Ítélet van most a világban” – mond-
ja Krisztus –, „most vetik ki a világ feje-
delmét.” Miért? Azért, mert az örök Ige, 
az emberré lett Isten Fia, most az egész 
teremtés nevében teljesen rábízza magát 
Istenre. Az egész kozmosz felkiált: 

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” 
Így beteljesedik a teremtés. Ezzel ki van 
vetve a sátán! A világ nem az ördögé, 
hanem Krisztusé! Amikor a magunk 
módján megtesszük ugyanezt, Jézus 
Lelkével, Lelkének indítására, akkor a 
mi életünkből is kivettetik a világ feje-
delme. 

Forrás: Barsi Balázs ofm, Adventől 

Pünkösdig c. könyv  



Közösségeink: Házas hittan 

Házaspárok alkotta csoportunk először 2013 őszén Achilles atya hívó szavára jött 
össze, így viszonylag új, azóta is alakuló közösség vagyunk. Minden hónap első és 
harmadik keddjén este fél 9-kor találkozunk a kisházban. Jelenleg kilenc házaspár 
alkotja a csoportot 25 gyermekkel. Többségünk már évek óta a vasárnapi tízes misé-
re jár és részt vesz a plébániai családos programokon, de a kedd estéken – gyereke-
inket nagyszülőkre, vigyázókra hagyva – „mélyebb vizekre” próbálunk evezni és 
egymást is jobban megismerni. 

Összejöveteleinket mindig imádsággal kezdjük, 2014 ősz óta minden alkalmat 
más házaspár tart, így az imamódok és a hozott témák is igen változatosak.  

Az általunk kiválasztott és előnyben részesített témák közül néhány: szentségek, 
tízparancsolat, Egyház egykor és ma, hitünk megélése, tanúságtétel a világban. 
Az alkalmat tartó házaspár bevezető gondolatai és felolvasott szövegek után kérdé-
sek alapján osztjuk meg egymással azt, amit saját hitünkben, mindennapjainkban 
megélünk – megerősítő és megtartó tud lenni egy-egy beszélgetés. Fontosnak tartjuk, 
hogy ne csak a házassággal, gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseket vitassuk meg, 
hanem hitünk és lelki életünk is gazdagodjon a megosztások által. 

Borbély Zsófia
 

 

Április 10-én pénteken kb 19:00 -20:00 -ig (az esti hatos mise után) a Boanergész 
és a Sámuel közösség zenés imaestet tart a templomban. Várunk, hogy együtt 
örülhessünk Krisztus feltámadásának! 

 

 

Nagypéntek estéjén éjszakai keresztútra indulunk a Budai-hegyekbe. Találkozó 
április 3-án este 11 órakor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál. 
Érkezés napfelkelte körül a Széll Kálmán térre. Meleg ruhát, kabátot, szerény 
elemózsiát érdemes hozni. 

 

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 107 870.- Forint gyűlt össze, melyet szegény 
családok megsegítésére fordítunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos 
támogatását! 

 

 

A szentföldi keresztények javára 589. 425.- Forintot tudtunk a testvérek jóvoltából 
továbbítani. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat! 

 

 

Szintén köszönjük az itthoni rászorulóknak szánt tartósélelmiszer-adományo-
kat. Egy hét alatt 32 kg rizs, 90 kg cukor, 17 liter olaj, 80 csomag tészta, 80 kg 
liszt, 1 nagy rekesz konzerv és még két rekesz kávé, kakaó, tej, tea, só, keksz, 
csokoládé, lekvár, bab és lencse gyűlt össze. Mindenkinek köszönjük! 

 

 

Nagyon szép volt a „24 óra az Úrért” virrasztás. Köszönjük minden résztvevőnek a 
hűséges jelenlétet! 



Templomunk programjai (2015. március 29. – 2015. április 12.): 

A nagyhéten minden nap 7.30-12-ig, és 16-20 óráig lesz gyóntatás.  
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton 7.30-kor zsolozsmát imádko-

zunk a templomban. 
Nagycsütörtökön és nagypénteken 18 órakor kezdődik a szertartás. 
Nagypéntek szigorú böjti nap. Délután 3 órától keresztutat végzünk.  
Nagyszombat estéjén, este 8 órakor kezdődik a Húsvéti vigília. A tűzszentelés a 

templom udvarában lesz, onnan jövünk be a templomba. Kérjük a testvéreket, 
hogy gyertyát hozzanak magukkal. A feltámadási mise vége kb. ½ 11 órakor 
lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a quadrumba.  

Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés. 
Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk. 
 

 

Szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy nagycsütörtök, nagypéntek és 
nagyszombat szertartásai alatt a kisgyerekes szülők a hittanterembe vihetik gyer-
mekeiket, és ott kivetítő segítségével bekapcsolódhatnak a liturgiába. A följutás-
hoz a portán és a sekrestyében lehet segítséget kérni, kérjük az ajtót zárva tartani!!! 
Kívánunk minden testvérnek békés, örömteli felkészülést a húsvéti ünnepekre! 
 

 

Nagycsütörtökön és nagypénteken az iroda zárva lesz. Temetést sürgős esetben a 
Központi Katolikus Temetőlelkészségen lehet bejelenteni a 1112 Gazdagréti út 14-ben. 
 

 

A Rózsadombi Krisztus Király Lelkészség nagyheti szertartásai: 
Nagycsütörtök: 18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás, 20 

órától 6.30-ig virrasztás. (Óránkénti váltással, feliratkozással).  
Nagypéntek: 17 órakor keresztút, nagypénteki szertartás, lamentáció, 21 óráig szent-

ségimádás.  
Nagyszombat: 17 órakor kezdődik a vigília-szertartás, majd feltámadási körmenet.  
Zsolozsma Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton 6.30-kor, Húsvét 

vasárnap 7.30-kor.  
 
 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 


