„Király az Úr!
Ujjongjon a föld!"
(Zsolt. 97,1a)

XVI. évfolyam 11. szám

Húsvét 6. vasárnapja

2015. május 10.

Ferenc pápa: A keresztény házasok is
részesei az egyház szeretetmissziójának!
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
A családról szóló katekézisek sorában ma a keresztény házasság szépségével foglalkozunk. A házasságkötés nem
pusztán egy templomi szertartás, melynek kellékei a virágok, az esküvői ruha,
a fényképek! A keresztény házasság szentség, amely az egyházban történik és építi
is az egyházat, mivel egy új családi közösségnek ad életet. Ez az, amit Szent
Pál összefoglal híres mondatában: „Nagy
ez a titok, Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom” (Ef 5,32). A Szentlélek által
ihletve kijelenti, hogy a házasok közötti
szeretet a Krisztust és az egyházat összefűző szeretet képe. Ez elképzelhetetlen
méltóság! Voltaképpen már bele volt
írva Isten teremtő tervébe, és Krisztus
kegyelmével számtalan keresztény házaspár – a maguk korlátai és bűnei között – meg is valósította!
Amikor a Krisztusban való új életről
beszél, Szent Pál kijelenti, hogy minden

kereszténynek az a feladata, hogy úgy
szeressék egymást, ahogyan Krisztus szerette őket, vagyis „egymásnak alávetve
magukat” (Ef 5,21), ami azt jelenti, hogy
szolgálniuk kell egymást. És itt bevezeti
a férj és a feleség, illetve a Krisztus és
az egyház közötti párhuzamot. Nyilvánvalóan nem teljes megfelelésről van szó,
de látnunk kell ennek a lelki jelentését,
amely mélységes és forradalmi, ugyanakkor egyszerű is, és amelyet minden
férfi és nő, aki Isten kegyelmére bízza
magát, fel tud fogni.
A férjnek – mondja Szent Pál – úgy
kell szeretnie feleségét, mint a saját testét (Ef 5,28), úgy kell szeretnie, ahogyan
Krisztus „szerette az egyházat, és önmagát adta érte” (25. vers). Ti, jelen lévő
férjek, értitek ezt? Értitek-e, hogy úgy
kell szeretnetek feleségeteket, ahogyan
Krisztus szereti az egyházat? Ez nem
vicc, hanem komoly dolog! A nő iránti
szeretet és a nő méltóságának tisztelet-

ben tartása tehát – Krisztus példájára –
radikális odaadást kíván meg a férfitól,
és e radikalizmus hatásának hatalmasnak
kell lennie a keresztény közösségben.
Az evangélium újdonságának ez a
magja, mely helyreállítja az odaadás és a
tisztelet eredendő kölcsönösségét, lassan
érlelődött a történelem folyamán, de
végül győzedelmeskedett.
A házasság szentsége a hit és a szeretet nagy tette: azt a bátorságot tanúsítja,
hogy valaki hisz Isten teremtő tettének
szépségében, és megéli azt a szeretetet,
amely a továbbhaladásra, önmaga felülmúlására, sőt magának a családnak a
meghaladására készteti. A feltétel nélküli és mértéket nem ismerő szeretetre
szóló keresztény meghívás áll – Krisztus
kegyelmével – a házasságot létrehozó szabad beleegyezés alapjánál is. Maga az egyház részese minden keresztény házasság
történelmének: sikerei által épül, kudarcai által szenved. Komolyan fel kell
tennünk magunknak a kérdést: Mi, mint
hívők és pásztorok valóban elfogadjuk
ezt a feloldhatatlan köteléket is, amely
Krisztus és az egyház történelmét összeköti a házasság és az emberi család történelmével? Készek vagyunk komolyan
magunkra vállalni ezt a felelősséget,
vagyis hogy minden házasság Krisztus
egyház iránti szeretetének útján halad?
A teremtés – felismert és a maga tisztaságában helyreállított – titkának eme
mélységében a házasság szentségét jellemző másik nagy perspektíva tárul elénk.
Annak a döntésnek, hogy valaki „megházasodik az Úrban”, misszionáriusi dimenziója is van, ami azt jelenti, hogy szívében készen áll arra, hogy – Isten áldásával és az Úr kegyelmével – mindenkiért éljen. A keresztény házasok ugyanis
mint házasok részesednek az egyház kül-

detésében. Ehhez bátorságra van szükségük! Ezért ifjú házasokat így üdvözlök:
„Itt vannak a bátrak!”, hiszen bátornak
kell lenniük, hogy úgy szeressék egymást,
ahogyan Krisztus szereti az egyházat.
A házasság szentségének megélése
nem valósulhat meg anélkül, hogy a családi élet felelősséget ne vállalna az egyház nagy szeretetmissziójából. Ekképpen az egyház élete gazdagodik a házas
szövetség szépségéből, de szegényebbé
is válik, valahányszor e szövetség igazi
arca eltorzul. Az egyháznak ahhoz, hogy
mindenkinek felkínálhassa a hit, a szeretet és a remény minden ajándékát, szüksége van a házasoknak a szentség kegyelméből táplálkozó, bátor hűségére is!
Isten népének szüksége van arra az útra,
amelyet hitben, szeretetben és reményben járnak, mindazzal az örömmel és
erőfeszítéssel együtt, amit ez a házasságban és családban járt út magával hoz.
Az irány így örökre ki van jelölve, ez
pedig a szeretet iránya: szeressük egymást úgy, ahogyan Isten szeret, örökre.
Krisztus nem szűnik meg gondoskodni
az egyházról: szüntelenül szereti, szüntelenül védelmezi, mint önmagát. Krisztus
nem szűnik meg letörölni az egyház emberi arcáról a legkülönfélébb foltokat és
ráncokat. Megható és annyira gyönyörű
Isten erejének és gyengédségének ez a kisugárzása, amelyet egyik házaspár átad a
másiknak, egyik család átad a másiknak.
Igaza van Szent Pálnak: ez valóban
„nagy titok”! Azok a férfiak és nők, akik
elég bátrak ahhoz, hogy emberségünk
„cserépedényében” hordják ezt a kincset, tehát ezek az oly bátor férfiak és
nők hatalmas erőforrásai az egyháznak,
de az egész világnak is! Ezerszer áldja
meg Isten őket ezért!
Magyar Kurír

Közösségeink:
A Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János Közössége
Van egy jó hírünk: az Evangélium!
Van másik jó hírünk is: mi is ferencesek vagyunk! A mi közösségünket is Szent
Ferenc alapította! Habitusunk a „tau”. Kolostorunk a világ.
Jelenlegi Regulánkat 1978-ban VI. Pál pápa hagyta jóvá. Erről II. János Pál pápa
mondta: „Szeressétek, tanulmányozzátok és éljétek ezt a Regulát, mert a benne foglalt értékek kiemelkedően evangéliumiak!”
40 év kényszerszünet után 1990-ben hatalmas lelkesedéssel alakult újjá rendünk,
ezen belül közösségünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a régi fogadalmas
testvérek megújították fogadalmukat az új Regulára és tízegynéhány új jelentkező
nyert befogadást. A következő évben közülük 8-an fogadalmat tettek.
A közösséget a 3 évente választott 5-tagú tanács vezeti, élén a „miniszterrel”
(= szolga). Támogatást nyújt a lelki asszisztens, aki általában ferences szerzetes (nekünk jelenleg Előd atya). Havonta kétszer együtt töltjük a szombat délelőttöt szentmisével, zsolozsmával, képzéssel, szentségimádással. Természetesen van lehetőség
aktuális kérdések, tennivalók megbeszélésére is. Az érdeklődőkkel, újoncokkal külön is foglalkozunk.
Hétköznapjainkban törekszünk az evangélium szellemében végezni tevékenységeinket. Közösségünk tagjai több helyről jönnek (Kiskunlacházától Tatárszentgyörgyig, Pestszentlőrinctől a Normafáig), így csak alkalmanként tudunk bekapcsolódni
a plébánia életébe. Tevékenységeink sokfélék, a teljesség igénye nélkül: beteglátogatás a Kórházlelkészség munkatársaként, betegek áldoztatása kórházakban,
katekumenátus vezetése, idősotthonokban élő idős, beteg testvéreinkkel való fizikai
és lelki törődés, a lakóhely szerinti plébániákon szolgálattevés, szociális otthonban
látogatás, és nem elhanyagolhatóak a családjainkban betöltött szeretet szolgálataink.
„Fontosabb egy ferences számára, hogy különleges valaki legyen, minthogy valami különlegeset csináljon. Lényeges, hogy Krisztus és az Evangélium követője
legyen, ahogy Szent Ferenc.” (Kézikönyv a FVR életéhez 4.1.2.)
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 37.330.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni. A jogi szolgálat május
10-től június végéig szünetel.
A nyári hittanos tábor július 20-tól 24-ig Mátraházán lesz.
Jelentkezési lap már kapható a portán.

Templomunk programjai (2015. május 10. – 2015. május 24.):
Május 10-én, vasárnap a 10-es szentmisén áldjuk meg az idén jubiláló házaspárokat. Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek évfordulós házaspárok. A szentmise után bográcsos ebédre várjuk a testvéreket,
melyre szintén jelentkezni kell a sekrestyében. Jelentkezési határidő: május 3.
Az ebéd árát jótékony célra fordítjuk.
Május 15-én, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a 7.30-as szentmise
végétől a 18.00-i szentmise kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a
Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Május 17-én, vasárnap Urunk Mennybemenetelét ünnepeljük. 11 órakor lesz plébániánkon az elsőáldozás. Ezen a napon a 11.30-as szentmise elmarad. A 11-es
szentmisén nagyon sokan lesznek, aki teheti, válasszon másik szentmisét. Délután
16.30-kor kamarazenei hangverseny lesz templomunkban. Darázs Ádám gitáron, Nagy Réka gordonkán és viola da gambán játszik. Mindenkit szeretettel várunk!
Május 23-án, szombaton Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú ünnepe és Pünkösd vigíliája lesz. 17.30-kor a zenés Mária-köszöntőn Nagy Anna Sára énekel,
Nagy László Adrián orgonál. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Május 24. Pünkösdvasárnap.

Az egyházi év főbb ünnepei:
Május 11., hétfő, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú ünnepe.
Május 12., kedd, Szent Néreusz és Szent Achilleusz, ünnepe.
Május 13., szerda, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe.
Május 16,, szombat, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú ünnepe.
Május 20., szerda, Sienai Szent Bernardin ünnepe.
Május 21., csütörtök, Magellán Szent Kristóf és társai ünnepe.
Május 22., péntek, Szent Rita ünnepe.
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.
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