
 

 

„Nagy az Úr  

és dicséretre méltó,  

nagysága mérhetetlen!” 

(Zs 145,3) 

 

XVI. évfolyam 14. szám Évközi 23. vasárnap 2015. szeptember 6. 

Ferenc pápa: A keresztény vigasz Jézus, nem a fecsegés 

 

A nyári szünet után szeptember else-
jén újrakezdődtek a reggeli pápai szent-
misék a vatikáni Szent Márta-ház kápol-
nájában – adja hírül a Vatikáni Rádió. 

Kedd reggeli homíliájában a Szent-
atya arról elmélkedett, hogy a Krisztus-
sal való végső találkozás reményét a 
keresztényeknek az egymás iránti vi-
gasszal és jósággal, nem pedig haszonta-
lan fecsegéssel kell erősíteni. Ferenc 
pápa a napi olvasmányokból kiindulva 
utalt Szent Pál Tesszalonikaiaknak írt 
első levelére. Az ottani közösség nyug-
talankodva fordult az apostolhoz, azt 
tudakolva, hogyan és mikor jön el újra 
Jézus, mi lesz a sorsa a halottaknak. 

Szent Pál kijelenti, hogy az Úr napja 
váratlanul jön el, „mint éjjel a tolvaj” 
(1Tessz 5,2), de azt is hozzáteszi, hogy 
Jézus azért fog eljönni, hogy üdvösséget 
hozzon mindenkinek, aki hisz Őbenne. 
„Ezért vigasztaljátok egymást, s legye-
tek egymás épülésére” (1Tessz 5,11). 

Éppen ez az a vigasz, amely reményt ad 
– mutatott rá a pápa. „Ez a tanács: vi-
gasztaljátok egymást. De kérdem én: 
arról beszélünk mi, hogy az Úr el fog 
jönni? Hogy találkozunk Vele? Vagy 
inkább sok minden másról – akár teoló-
giáról, egyházi dolgokról, papokról, 
apácákról, »monsignoré«-kről? S viga-
szunk ez a remény? Vigasztaljátok egy-
mást: vigasztaljátok közösségben. Kö-
zösségeinkben, a plébánián beszélünk-e 
arról, hogy várjuk az eljövendő Urat? 
Vagy fecsegünk erről-arról azért, hogy 
eltöltsük az időt, és ne unatkozzunk?” 

A válaszos zsoltárban ezt énekeltük: 
„Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az 
élők földjén.” De te biztos vagy abban, 
hogy meglátod az Urat? – tette fel a 
kérdést a pápa. – Jób példáját kell kö-
vetnünk, aki szerencsétlenségei közepet-
te is határozottan állította: „Én tudom, 
hogy Isten él, és látni fogom Őt a saját 
szememmel.” „Az Úr valóban el fog 

 



jönni, hogy ítélkezzen fölöttünk; ha 
elmegyünk a Sixtus-kápolnába, ahol 
látjuk az Utolsó ítélet szép jelenetét, az 
valós dolgokat ábrázol. Ám azt is gon-
doljuk, hogy eljön majd hozzánk, hogy a 
saját szemünkkel lássuk, átöleljük Őt, és 
mindig Vele legyünk. Ez az a remény, 
amelyet Péter apostol úgy magyaráz, 
hogy az életünket másoknak adjuk, hogy 
tanúskodjunk a reményről. Ez az igazi 
vigasz, ez a valódi bizonyosság: »Hi-
szem, hogy meglátom az Úr javait.«” 

Ahogy Szent Pál buzdította az ősi 
egyházat, úgy szól ma Ferenc pápa hoz-
zánk: „Vigasztaljátok egymást jócsele-

kedetekkel, és legyetek egymás segítsé-
gére. Így haladunk előre.” „Kérjük az 
Úrtól a kegyelmet, hogy a remény mag-
ja, amelyet elvetett a szívünkben, kicsí-
rázzon, növekedjen egészen a Vele való 
végső találkozásig. Én biztos vagyok 
benne, hogy meg fogom látni az Urat. 
Biztos vagyok benne, hogy az Úr él, és 
ez életünk távlata. Kérjük az Úrtól ezt a 
kegyelmet, és ezen az úton vigasztaljuk 
egymást jó cselekedetekkel és szavak-
kal” – fejezte be kedd reggeli homíliáját 
Ferenc pápa. 

Magyar Kurír 

 

 

Az egyházi év ünnepei: 
Szeptember 7., hétfő, Szent Márk, István, és Menyhért Kassai Vértanúk ünnepe. 
Szeptember 8., kedd, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe. 
Szeptember 12, szombat, Szűz Mária szent nevének ünnepe. 
Szeptember 14., hétfő, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. 
Szeptember 15., kedd, a Fájdalmas Szűz ünnepe. 
Szeptember 16., szerda, Szent Kornél és Szent Ciprián ünnepe. 
Szeptember 18., péntek, Cupertinói Szent József ferences szerzetes ünnepe. 
Szeptember 19., szombat Szent Januáriusz püspök és vértanú ünnepe. 
 

 

Szerzetesek tere szeptember 18-19 

Nagy szeretettel várunk mindenkit szeptember 18-19-én (péntek-szombaton) a Szer-
zetesek Terén, amelyet a budapesti Március 15. téren és a Ferenciek terén rende-
zünk meg. E terek és a hozzájuk kapcsolódó templomok másfél nap erejéig „nyitott 
kolostorrá”, a szerzetesekkel való találkozás helyszínévé válnak, ahol jelen lesz a 
magyarországi szerzetesrendek színe-java. További információ a  
www.szerzetesek.hu -n és a plakátokon. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 

A nyár folyamán a perselyben összesen 276.190.- Forint gyűlt össze, melyet a rászo-
ruló családok, idősek megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 
 



 

A Biblia üzenete: Uram, kihez mennénk? 
Forrai Tamás Gergely SJ 

A jánosi evangélium hatodik fejezete csodálatos összegzés arról, amit Jézus fel-
kínál számunkra – és arról, hogy milyen nehéz azt elfogadni. Az előzmény az, hogy 
egy fiú „öt kenyerét és két halát” megáldva Jézus jóllakatja az őt kifáradásig hallgató 
sokaságot. Az ismeretlen fiú odaadja mindenét, és – bár a tanítványok szerint ez 
kevés – Jézus mégis ezt teszi elegendővé sokaknak. Igen, amikor a rosszra tekintünk, 
amikor kicsinyhitűség vonja el a figyelmünket, akkor semmit sem tudunk szabadon 
rábízni Jézusra, nem tudjuk megengedni neki, hogy ő alakítsa át a keveset eléggé. 

A tanítványok biztosan megcsodálták a kenyérszaporítást, ám amint Jézus utánuk 
megy a vízen járva, az már csak félelmet vált ki belőlük: nem tudják igazán befo-
gadni őt. Ezután kezdi tanítani őket Jézus a teljes odaadottság értelméről: ő menny-
ből alászállott élő kenyér, amelyet nekünk ad, „teste a világ életéért” felajánlott ke-
nyér, amely egyedül képes életet támasztani. Ez a jézusi beszéd valóban kemény, 
azaz provokáló, hiszen kihívás elé állít: ha komolyan veszem, akkor érdemes teljesen 
odaadnom magam ezért, ha nem, akkor viszont ellenállást, vitát szül, ami miatt so-
kan el is hagyták Jézust. (Milyen jó lenne, ha minket is megmozgatna, és nem csu-
pán valami keresztényi látszat, azaz közömbösség lenne bennünk, amikor ezt halljuk, 
vagy amikor magunkhoz vesszük Jézus testét!) 

Ismerjük azt az érzést, amikor kiállunk valamely számunkra fontos ügyért, és 
közben a barátaink eltűnnek mellőlünk, és magunkra maradunk? Ezt éli meg Jézus. 
A vele maradó kevesek egészen megható emberi tapasztalatát Péter apostol fogal-
mazza meg: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.” (Jn 6,68) Igen, 
akkor tudunk ottmaradni, kitartani Jézus mellett mi is, ha van tapasztalatunk arról, 
hogy milyen vele, és milyen nélküle! Ha személyes életünkből tudjuk, hogy nem 
érdemes B opciót keresnünk, mert hisszük, hogy rátaláltunk a véglegesre, a teljesre: 
a magát nekünk ajándékozó Istenre! Ilyenkor már nem kell bebiztosítanom magam, 
nem kell félnem. Nem mintha nem volna esetleg alapja ennek, de figyelmem ez már 
nem vonja el az Atya ingyenes szeretetéről. 

Ez Szent Ignác tapasztalata, amelyet az önfelajánlás nagylelkű imájában fogal-
maz meg: „Fogadd el, Uram, egész szabadságomat. Fogadd el emlékezetemet, ér-
telmemet, egész akaratomat. Amim van, és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem. 
Most teljesen és egészen visszaadom neked, hogy Te irányíts akaratod szerint. Csak 
szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek 
semmi mást.” 

ujember.hu 



Templomunk programjai (2015. szeptember 6. - 2015. szeptember 20.): 
Szeptember 13-án, vasárnap délután fél ötkor Bartl Erzsébet orgonaművész ad hang-

versenyt templomunkban, César Franck műveiből. A belépés díjtalan, mindenkit 
szeretettel várunk! 

Szeptember 17-én, csütörtökön az esti mise utáni szentségimádás kivételesen elmarad.  
Szeptember 18-án, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk a 7.30-as mise 

végétől a 18 órai szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szent-
ség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szere-
tettel hívunk és várunk mindenkit!  

Szeptember 17., csütörtök, Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepe. 
Szeptember 19-én, szombaton 18 órakor templomunkban Tamás Gergely Alajos 

ferences atya születésének 100. évfordulója alkalmából hálaadó szentmise és azt 
követően koncert lesz az atya műveiből. Mindenkit szeretettel várunk.  

 

 

Azoknak a felnőtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben alapve-
tő hitoktatást indítunk szeptembertől a plébánián. Jelentkezés az irodában történik. 
Kérjük a testvéreket, hogy ismerőseik között is ajánlják ezt a lehetőséget! 
 

 

A hitoktatás a szeptember 14-ei héttel kezdődik.  
 

 

Szeptember 26-án, szombaton 11 órakor örökfogadalom lesz Pasaréten. Angyal 
Jeremiás, Jackánics Fülöp, Hernádi Lehel és Kovács Krisztián kötelezik el magukat 
Krisztus szorosabb követésére. Mindenkit szeretettel várunk. 
 

 

A Katolikus Központi Alapítvány idei Szent Imre Ösztöndíja már igényelhető. Rész-
letek a www.katolikus.hu honlapon, vagy a faliújságon olvashatók. 
 

 

Plébániánk őszi családi napja szeptember 12-én, szombaton lesz Piliscsabán. 
Részleteket a plakátokon és a templomi hirdetésekben teszünk közzé. 
 

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 

Templomunk tanévi működési rendje (augusztus 31-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. 


