„Az Úr szava telve
erővel,
az Úr szava telve
fönséggel.”
(Zs 28)

XVII. évfolyam 3. szám

Urunk megkeresztelkedése

2016. január 10.

Az irgalmasság rendkívüli szentéve (I.)
Ez a 30. szentév az egyház történetében. 2015. december 8-án, a szeplőtelen
fogantatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat
befejezésének 50. évfordulóján kezdődött a Szent Péter bazilika szent kapujának (Porta Santa) megnyitásával, és
2016. november 20-án, Krisztus Király
ünnepén zárul. Ferenc pápa a 2013.
március 13-i megválasztásának második
évfordulóján jelentette be, hogy rendkívüli szentév megtartását tervezi. Rendes
szentévet minden 25. vagy 50. évben
tartanak, míg rendkívüli szentévet az
egyházfő különleges alkalomból hirdethet meg.
Latin befolyásra az irgalmasságot a
megbocsájtással vagy a részvéttel azonosítjuk, azonban a szentírás ettől gazdagabb jelentéssel használja a kifejezést.
Izrael a tapasztalatai alapján sokkal többet sűrített be e szóba, mint azt gondolnánk. Számukra két gondolatáramlat
határán foglal helyet e szó: részvét és
hűség! Az első héber szó, a rahamim, az
egyik lénynek a másikhoz való ösztönös

ragaszkodását fejezi ki. Ennek az érzelemnek a helye az anyaméhben, vagy a
szívben van:
„Azt mondta erre az az asszony, akié
az élő fiú volt (megindult ugyanis szíve
a fián): »Kérlek, uram, adjátok inkább
neki az élő gyermeket, de ne öljétek
meg.«” (1Kir 3,26)
„Mint ahogy az atya könyörül fiain,
úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.” (Zs 103,13)
„Aztán elsietett, mert megindult a
szíve az öccse miatt, és kicsordultak a
könnyei. Bement tehát a belső szobába,
és sírt.” (Ter 43,30)
Ez a gyengédség elsősorban cselekedetekben ölt testet:
„Uram, az arcpirulás a miénk, királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik
vétkeztek; de a tied, Urunk, Istenünk, az
irgalom és a megbocsátás.” (Dán 9,9)
„Megemlékezett szövetségéről, és
nagy irgalmában megszánta őket.” (Zs
106,45)

A másik héber szó, a héséd, melyet
az irgalom (eleos) görög szóval fordítanak, de önmagában pietást is jelöl, olyan
viszonyra utal, amely két embert összeköt, egyesít, hűséget foglal magába!
Nemcsak ösztönös jóság, hanem tudatos,
akarati jóság, megfelelés egy belső kötelességnek, hűség önmagunkhoz. Ezen
héber szavak fordítói a következő szavakat használták szövegeikben: gyöngédség, szánakozás, részvét, könyörület,
jóság, sőt kegyelem.
Isten mindvégig kinyilvánítja gyöngédségét az emberi nyomorúság alkalmával. Az embernek utánoznia kell a
teremtő, irgalmas Istent, irgalmasnak
kell lennie felebarátjával szemben.
Az irgalmas Isten képe az Ószövetségben
1. Isten a bűnös, a nyomorult segítője: A zsoltárokban többször felhangzik
a segélykiálltás: „Könyörülj rajtam
Uram!” (Zs 4,2; 6,3; 9,14; 25,6). A 107.
zsoltárban a hálaadás hangjaként hangzik fel a kiáltás: „Adjatok hálát
Jahvénak, mert örökkévaló az ő irgalmassága! Több történetben is megjelenik Jahve mint a szegény, az özvegy és
az árva egyetlen védelmezője. Izraelnek
ez a tapasztalata a kivonulás eseményein
keresztül válik érezhetővé, tapinthatóvá.
A kivonulás leírásában nem szerepel
ugyan az irgalmasság szó, de maga a
SZABADULÁS az isteni irgalom megnyilvánulásként áll előttük. A Kivonulás
könyvében ezt olvassuk: „Láttam népem
nyomorúságát. Fülembe vettem kiáltását... ismerem gyötrelmeit. Elhatároztam, hogy megszabadítom.” (Kiv 3,7)
2. Isten a bűnös üdvössége. Azon a
bűnösön, aki nem átalkodik meg azon
győzedelmeskedik az Isten irgalmassá-

ga, mert Isten meg akarja menteni a
bűnöst. Mózes kivezeti a népet, de a nép
elpártol, míg ő a hegyen van, addig
aranyborjút öntetnek és azt imádják.
Isten diadalmaskodni tud a bűn felett.
„Jahve a gyöngédség és a kegyesség
istenen, lassú a haragra és bőséges irgalmú, hűséges, megőrzi irgalmasságát.”
(Kiv 34,6k) Ha a nép bár bűnbe esik, s
bűnének következménye a nyomorúságos állapot, melyet a bűn által szabadított magára, valahányszor nyomorúságának mélyéről az Úrhoz kiált, akkor
irgalmas megmentőt küld. (Bír 2,18) Sőt
az Úr irgalomnak is nevezi majd népét:
„Mondjátok testvéreteknek: »Én népem!« és nővéreteknek: »Irgalomra leltél!«” (Oz 2,3).
Jahve népét a pusztába viszi, de nem
azért, hogy elpusztuljon, hanem hogy
megtérjen, s irgalmazhasson neki. Így
panaszkodott Sion: „»Elhagyott az Úr!
Megfeledkezett rólam!« De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És
megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is:
én akkor sem feledkezem meg rólad.
Nézd, a tenyeremre rajzoltalak; falaid
szemem előtt vannak szüntelen.” (Iz
49,14-16)
Az Úr irgalmas, s ezt kívánja népétől
is. Elítéli a pogányokat, akik elfojtják az
irgalmasságot, azt akarja, hogy tartsák
meg a testvéri szeretet parancsát: „Ha
embertársad köntösét zálogba veszed,
napszálltakor add vissza neki. Ez az
egyetlen takarója, amelybe beburkolja
testét. Különben mi alatt hálna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas
vagyok.” (Kiv 22,25-26)
fr. Varga Kamill
(Felh.. irod.: Herbert Haag: Bibliai Lexikon.)

2016. április 29-május 1-ig házaspároknak szervezünk lelkigyakorlatot Egerbe.
Még lehet rá jelentkezni a honlapon keresztül.
Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozásokat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon
olvashatók.

Imádság az Irgalmasság Szentévére
Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk
arcodat és mi üdvözülünk.
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki
mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa,
hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen,
és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza
látásukat.
Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt
tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel
örökkön örökké. Ámen.

Templomunk programjai (2016. január 10. – 2016. január 24.):
Január 15-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végétől
18 óráig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!
Január 17-én, vasárnap Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából Erdő Péter
bíboros úr szentmisét mutat be a margitszigeti szabadtéri oltárnál 11 órakor. Mindenkit szeretettel vár!
Ezen a napon kezdődik az ökumenikus imanyolcad, melynek pontos programját
a faliújságon tesszük közzé.
Január 18., hétfő Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe.
Január 21., csütörtök Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepe.
Február 6-án, szombaton a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartjuk a hagyományosan nagy sikerű Budai Ferences Farsangi Bált. Jegyek a portán már kaphatók, részletek a plakátokon.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
Plébániánkon februárban kezdődik a jegyesoktatás, melyet plébániánk házaspárjai
tartanak. Akik 2016-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, január 29ig jelentkezhetnek a plébánia honlapján keresztül.
A kárpátaljai családok tüzelőjére 1.700.000.- Forint gyűlt össze decemberben.
Köszönjük nevükben a testvérek nagylelkűségét!
Templomunk tanévi működési rendje:
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 1230; 1800 és 1930.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
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.
Azok az állandó keresettel rendelkező testvérek, akik szeretnék rendezni az elmaradt egyházi hozzájárulásukat, megtehetik személyesen az irodában, csekken, mely a portáról elvihető, vagy átutalással a plébánia Erste Bankban vezetett 11600006-00000000-67842472 számú számlájára.
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

