
 

 

 

„Szent neved mindig 

megvallom, * irgalma-

dért és igaz voltodért.” 

(Zs 137) 

 

XVII. évfolyam 5. szám Évközi 5. vasárnap 2016. február 7. 

Az irgalmasság rendkívüli szentéve:  

Az irgalmasság cselekedetei 

Az egyház történelme folyamán 
mindig ajánlotta az irgalmasság testi 
és lelki cselekedeteinek gyakorlását. 
Amikor ezen cikk írására készültem, 
sokféle kiadványban megtaláltam 
ezen cselekedetek fölsorolását, to-
vábbá az interneten is számos plébá-
nia honlapján megtaláltam.  

 
Az irgalmasság testi cselekede-

tei: 
1. az éhezőknek ételt adni, 
2. a szomjazóknak italt adni, 
3. a szegényeket ruházni, 
4. az utasoknak szállást adni, 
5. a betegeket és 
6. a börtönben levőket látogatni, 
7. a halottakat eltemetni. 
 
Az irgalmasság lelki cselekedetei: 
1. a bűnösöket meginteni, 

2. a tudatlanokat tanítani, 
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni, 
4. a szomorúakat vigasztalni, 
5. a bántalmakat békével tűrni, 
6. az ellenünk vétkezőknek megbo-
csátani, 
7. az élőkért és holtakért imádkozni. 
 

Azonban egyetlen olyan honlapot 
vagy könyvet sem találtam, ahol ki is 
fejtették volna az erre vonatkozó 
tanítást! Igaz, hogy az én szobámban 
talán ha 10 könyv lehet összesen, de 
a rendház könyvtárában legalább 
1500 teológiai, lelkipásztori, hitokta-
tási könyvet lehet találni. Ezek segít-
ségével próbálom meg kifejteni az 
irgalmasság cselekedeteinek tanítá-
sát. 

Nézzük először a szentírási ala-
pot:  

 



„Amikor az emberfia eljön dicső-
ségében, és vele együtt az angyalok 
mindnyájan, akkor leül majd dicső-
séges trónjára. Összegyűjtenek eléje 
minden nemzetet, ő pedig elválasztja 
őket egymástól, ahogyan a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktől. A 
juhokat jobbjára állítja, a kecskéket 
pedig a baljára. Akkor a király így 
szól a jobbja felől állóknak: Jöjjetek 
Atyám áldottai, vegyétek birtokba az 
országot, amely nektek készült a vi-
lág teremtése óta. Mert éheztem és 
ennem adtatok, szomjaztam és innom 
adtatok, idegen voltam és befogadta-
tok engem, mezítelen voltam és felöl-
töztettetek, beteg voltam és megláto-
gattatok, fogságban voltam és eljöt-
tetek hozzám. Akkor az igazak meg-
kérdezik majd tőle: Uram mikor lát-
tunk téged éhezni, és tápláltunk té-
ged, vagy szomjazni és inni adtunk 
néked? Mikor láttunk mint idegent, 
és befogadtunk, vagy mezítelenül, és 
felöltöztettünk téged? Mikor láttunk 
téged betegen vagy fogságban, és 
meglátogattunk téged? A király így 
válaszol majd nekik: Bizony, mon-
dom nektek,: amikor megtettétek ezt 
egynek e legkisebb testvéreim közül, 
nekem tettétek.” (Mt 25, 31-40) 

Máté evangélista összegyűjtötte a 
24-25. fejezetbe a Jézusnak a végső 
időkről szóló tanítását. Így olvasha-
tunk a templom pusztulásáról, a csa-
pásokról, az Emberfia eljöveteléről, a 
végidőkre vonatkozó intelmekről, 
arról, hogy ébereknek kell lennünk, a 
hűséges és gonosz szolgáról, az okos 

és balga szüzekről, a befektetett 
pénzről, s végül az utolsó ítéletről.  

A Messiás eljövetele nincs egy 
adott helyhez kötve. Ugyanakkor a 
hamis messiások vagy álpróféták 
tanításában mindig fontos kérdés ez, 
s mindig pontos választ igyekeznek 
adni rá. Ők az érzéki bizonyosság 
magatartását akarják felkelteni még a 
választottakban is, de Jézus nyoma-
tékosan óvja minden tanítványát 
ezektől a tetszetős és csábító jelektől. 
Az egész teremtett világnak egyszer-
re kell majd jelenlétét észrevennie. A 
legfontosabb tanítás, hogy senki sem 
marad ki a választottak közül a végső 
idők sokféle nyomorúsága közepette 
az ígéretek beteljesedésében való 
részesedésből.  

Nem marad ki senki a végső íté-
letből sem. Az Emberfia, a világ ítélő 
bírája Jézus: a beszéd úgy rajzolja 
ítéletre eljövetelét, hogy királyként 
említi, aki trónján ül, az angyalok 
serege alá van rendelve, s akinek 
ítélete minden különbség tétel nélkül 
az egész embervilágra kiterjed.  

Az ítélet alapja az embernek a 
másik ember iránt tanúsított, Isten 
irgalmasságára válaszoló irgalmassá-
ga, bármely helyzetben is. Jézus tel-
jes egészében vállalja a közösséget a 
rászoruló emberrel: minden segítség-
re szoruló embertársunk mögött fel-
ragyog az ő személye! Megdöbbentő, 
hogy az áldottak azért lesznek része-
sei a világ teremtése óta elkészített 
uralkodásnak, mert a leghalványabb 
számítás sem érvényesült tetteikben. 



A embert embernek látták, ez indítot-
ta őket könyörületre és szolgálatra: 
tettüknek Krisztussal való összefüg-
gését maga Krisztus állapítja meg. A 
kárhozat meghirdetése egyszerre 

sújtja az emberi nyomorúság iránti 
közönyt és a számító vallásosságot.  

fr. Varga Kamill 
(Felh.. irod.: Az újszövetség könyveinek magyará-
zata, a Ref. Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 
1974.) 

 
 
 

A január 24-ei, az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére rendezett 
gyűjtés alkalmával 600.000.- Forint gyűlt össze. Nagyon köszönjük a testvérek ál-
dozatos segítségét! 
 
 

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. 
 

 
Az Irgalmas Jézus képe Fausztina nővér naplója alapján 

 
„Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam 

az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, 
a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a 
ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és 
egy halvány.... Kis idő múlva azt mondta Jézus: "Fess 
egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: 
Jézusom, bízom Benned.” 

„Azt kívánom, hogy a képet húsvét után az első va-
sárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap 
legyen az Irgalmasság ünnepe!” 

Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Jézust a kép, 
aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott min-
ket. Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. „A 
halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, 
a piros a vért, amely a lélek élete.” 

A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja 
meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket 
és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe a víz, valamint az 
új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött. 

A kép így értelmezett tiszteletéhez az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üd-
vösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyel-
mét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. „A kép által 
sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden 
lélek számára.” – mondta Fausztina nővérnek.  

 



Templomunk programjai (2016. február 7. – február 21.): 

Február 10., 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.  

Február 11., csütörtök a betegek világnapja. Kérjük a testvérek imádságait 
betegeinkért! A nagyböjt folyamán triduum keretében tervezzük a betegek kene-
tének közös kiszolgáltatását, erről a Hírharang következő számában fogunk írni. 

Február 18-án 19.00 órakor lesz a Ferences Esték sorozat következő alkalma. Elő-
adó P. Lukovits Milán: A bűnbánat és a böjt Szent Ferenc lelkiségében. 
Helyszín: II. emeleti hittanterem. Mindenkit szeretettel várunk! 

Február 19-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végétől 
a 18 órai szentmise kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a Szentség 

őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit! 

 

 

2016. április 29-től május 1-ig házaspároknak szervezünk lelkigyakorlatot Eger-

be. Az előadó P. Béri László Renátó sarutlan kármelita atya lesz. Erre a lelkigya-
korlatra csak 2 éven aluli gyermeket lehet hozni, nekik az előadások alatt gyer-
mekvigyázást biztosítunk. Házaspáronként a hétvége 20.000 Ft-ba fog kerülni, ez 
magában foglalja a szállást és a napi háromszori étkezést. Jelentkezni a honlapon 
keresztül lehet, részletek a plakátokon. Miden házaspárt nagy örömmel várunk! 

 

 

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

 
 

 
 
 
 

 

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. 


