
 

 

 

„Uram, Istenem, * örök 

életet adó igéid vannak.” 

(Zs 18) 

 

XVII. évfolyam 4. szám Évközi 3. vasárnap 2016. január 24. 

Az irgalmasság rendkívüli szentéve (II.) 

Az isteni irgalmasság újszövetségi arculata

A zsidóságból megtért keresztények-
nek szóló páli igehirdetésben Jézus 
úgy jelenik meg mint az irgalmas 
főpap: Ezért minden tekintetben ha-
sonlóvá kellett válnia testvéreihez, 
hogy irgalmas és Istenhez hűséges 
főpap legyen, és kiengesztelje a nép 
bűneit. (Zsid 2,17) Jézus megtapasz-
talta a mi nyomorúságunkat, magára 
vette bűneinket, így az isteni irgal-
masság példájára tud hozzánk irgal-
mas lenni. Lukács evangélistánál 
különösen kidomborodik ez, ahol 
Jézus a szegények, a bűnösök barát-
jaként jelenik meg. Az Úr lelke van 
rajtam, azért kent fel engem, hogy 
örömhírt vigyek a szegényeknek:  
Elküldött, hogy hirdessem a foglyok-
nak a szabadulást, a vakoknak a lá-
tást, hogy szabadon bocsássam az 
elnyomottakat... (Lk 4,18) Eljött az 

Emberfia, eszik és iszik, s azt mond-
játok rá, lám, milyen falánk, iszákos 
ember, a vámosok és a bűnösök ba-
rátja. (Lk 7,34) Jézus irgalmassága 
megmutatkozik, amikor feltámasztja 
az özvegy egyetlen fiát, vagy a té-
kozló atya történetében, melyben 
nemcsak a fiú tékozolja el apja va-
gyonát, hanem az atya is mérhetetle-
nül pazarolja irgalmasságát, szerete-
tét. A bűnösöknek és a vámosoknak 
is meghirdeti az irgalmasságot, ők 
sincsenek kizárva az Országból, őket 
is várja az irgalmas atyai szív! Nem a 
magukat igaznak, jónak tartó farizeu-
sok örvendeztetik meg az atyai szí-
vet, hanem a bűnbánók, akik az elve-
szett és megtalált bárányhoz, 
drahmához hasonlítanak. A farizeu-
sok mozgalma pozitív szerveződés-
ként indult, jó úton kezdtek járni, de 

 



kisiklottak: mindenek előtt a törvény 
betű szerinti pontos megtartására 
törekedetek, s azt gondolták, hogy 
emiatt ők jók, emiatt jutnak üdvös-
ségre, és azok, akik nem tartják meg 
pontosan a törvényt, emiatt szeren-
csétlenek, kitaszítottak!  
Isten az irgalmasság Atyja, aki ir-
galmazott Pálnak: A szüzeket illetően 
nincs külön parancsom az Úrtól, 
tanácsot azonban adok, mint olyan, 
aki az Úr irgalma folytán hitelt ér-
demel. (1Kor 7,25), és minden hívő-
nek megígéri irgalmát: Boldogok az 
irgalmasok, mert majd nekik is ir-
galmaznak. (Mt 5,7) Pál kijelenti, 
hogy a zsidók félreismerték az ir-
galmasságot, nem törvénytartásuk 
miatt üdvözülnek, ők is bűnösök, 

nekik is szükségük van megigazulás-
ra a hit által. Mindenkinek el kell 
magát ismernie bűnösnek, hogy min-
denki részesedjék az irgalmasságban: 
Isten ugyanis minden embert az en-
gedetlenségben fogott össze, hogy 
mindenkin könyörüljön. (Róm 11,32) 
Az a tökéletesség, amelyet Jézus 
szerint tanítványaitól követel, az ir-
galmasság kötelességében áll, mint 
ahogy az Atya is irgalmas: Legyetek 
hát irgalmasok, amint Atyátok is ir-
galmas. (Lk 6,36) Ez a mennyek 
országába való bejutásnak lényeges 
feltétele. Példát kell venni az irgal-
mas szamaritánusról, hiszen Isten 
megkönyörült rajta.  

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. 
 
 

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.  
 
 

Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel 
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozáso-
kat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon 
olvashatók. 
 

 

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

 

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. Az elmúlt három hétben a perselyben 
199.145 Ft gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítot-
tunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

 
 



Az irgalmasság órája 

„Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmassá-
gomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a 
szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lel-
kek számára.” 

„Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! Ha ez nem lehetséges, kis 
időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban - 
ha röviden is - ott, ahol éppen vagy." „Ebben az órában kéréseddel mindent 
elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a vi-
lágba: az irgalom legyőzte az igazságosságot.” 

Három feltétel szükséges az ebben az órában mondott ima meghallgatásához: 
Az imát Jézushoz kell intézni, Őt kell megszólítanunk kérésünkkel, fontos, 
hogy az imát délután háromkor kezdjük és hivatkozzunk Jézus kínszenvedé-
seinek értékére.  

Jézus ötödik kérése az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése, hogy minél 
többen részesülhessenek kegyelmeiben. 

Az irgalmasság tiszteletének terjesztése 

Fausztina nővérre, erre az egyszerű, de Istent határtalanul szerető lengyel 
szerzetesnőre az Úr Jézus olyan feladatot bízott, ami az egész világnak szól: 
az Irgalmasság üzenetét. Mint naplójában írja:  

„Ha a lélek már emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el 
volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre 
kelti a lelket.” 

 „Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben 
megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig 
nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek.” 

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki ir-
galmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen 
irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre tárom ir-
galmam kapuját.”  

Az Isteni Irgalmasság tisztelete az Isten iránti feltétlen bizalmat és az ember-
társaink iránt jótettekben megnyilvánuló szeretetet kéri tőlünk. 

 



Templomunk programjai (2016. január 24. – február 7.): 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia január 24-re országos gyűjtést hirdetett 
az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére. Kérjük a testvéreket, hogy 
adományaikat a templom közepén, baloldalon lévő „lemondások perselyébe” 
dobják. 

Január 25., hétfő Szent Pál apostol megtérése. 
Január 26., kedd Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök ünnepe.  
Január 28., csütörtök Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja. 
Január 31., vasárnap a 18.00 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. 
Február 2., kedd Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony. 

17.30-kor zsolozsma, 18 órakor az ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel kezdő-
dik. Ez a nap az Istennek szentelt szerzetesi hivatások, a szerzetes közösségek 
ünnepe, így a mi ferences közösségünké is. Ezen az esti szentmisén a testvérek 
imája kíséretében a ferencesek és más meghívott szerzetestestvéreink megújít-
ják szerzetesi fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre! 
Kérjük a testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát. 

Február 3., szerda Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. 
Február 5., péntek Szent Ágota szűz és vértanú ünnepe. Ez a nap elsőpéntek, dél-

előtt 10 órakor és 19.30-kor is van szentmise. 
Február 6., szombat Miki Szent Pál és társai vértanúk ünnepe.  
Február 10-én Hamvazószerda. Este 6 órakor ünnepi szentmisét mondunk. 

Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk: 18-60 éves korig háromszor szabad 
étkezni és egyszer jóllakni, 14 éves kortól életünk végéig a hústól kell 
tartózkodni.  

 
 
 

 
 
 
 
 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 900 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: 

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 hoz-
zájárulásukat, megtehetik személyesen az irodában, csekken, mely a portáról elvihető, vagy átuta-
lással a plébánia Erste Bankban vezetett 11600006-00000000-67842472 számú számlájára. 


