„Tárjátok ki nekem
az igazság kapuit,
bemegyek, hogy hálát
adjak az Úrnak”
(Zs 117,19)
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Nagyböjt 4. vasárnapja

2016. március 6.

Az isteni irgalmasság arca
Ferenc pápa 2015. április 11-én, az
Isteni Irgalmasság Vasárnapján írta alá a
Misericordiae vultus, vagyis Az irgalmasság arca kezdetű apostoli levelét,
melyet a Szent István Társulat rövid
időn belül a pápai megnyilatkozások
sorozat 50. köteteként jelentetett meg.
Miért is hirdette meg ezt a rendkívüli
szentévet? „Vannak pillanatok, amikor
még sürgetőbb meghívást kapunk arra,
hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük annak érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésének hatékony
jeleivé váljunk.” Két fontos dolgot ír a
levél 3. pontjában. Először is ebben az
esztendőben át kell gondolnunk, hogy
mit is értünk mi irgalmasság alatt, vagy
még helyesebb, hogy mit gondol az Isten
az ő irgalmasságáról, aki nem más mint
maga Jézus Krisztus. Másodszor nekünk
hatékony jelekké, az Isten irgalmasságának hatékony jeleivé kell válnunk! Ebben az évben engedjük, hogy Isten meg-

lepjen bennünket, megtapasztalva az Atyától szüntelenül felénk áradó irgalmasságot, hiszen nem fárad bele, hogy kitárja szíve kapuját, újra meg újra megmutassa, hogy mennyire szeret bennünket.
Az írás első részében elmélyíti a pápa
az irgalmasság fogalmát. A 136. Zsoltárban állandó refrénként ismétlődik:
Örökkévaló az ő irgalmassága. Ez a nép
által is megtapasztalt irgalmasság teszi
üdvtörténetté Isten és a nép viszonyát,
történetét. Ezt a visszatekintésnek is
nevezhető „Nagy-Hallél” zsoltárt a nép a
nagy ünnepeken énekelte. Jézus is
imádkozta ezt a keresztre feszítése előtt.
Emlékeztet minket a pápa, hogy a példabeszédekben Jézus kinyilatkoztatja
Isten irántunk való szeretetét, sőt isteni
természetét. Ő olyan atya, aki mindvégig
fáradhatatlan, amíg irgalmasságával le
nem győzi az ellenkezést és fel nem
oldja a bűnt.

A levél második részében a pápa néhány gyakorlati útmutatást ad ahhoz,
hogy hogyan élhetjük meg a szentévet, a
maga teljességében:
1. Végezzünk zarándoklatot, mert ez
jól jelképezi azt az utat, amelyet az ember végig jár élete folyamán. Az élet
zarándoklat, az ember pedig zarándok.
2. Ne mondjatok ítéletet senki fölött,
s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor benneteket
sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. (Lk 6,37) Az
ember általában felszínesen ítél, nem
látja át az összes szempontot, az összes
előzményt. Jó lenne, ha beszélgetéseinkben „rosszul éreznénk magunkat,” ha
a másikról a háta mögött rosszat mondanak, s inkább arra törekednénk, hogy a
jó dolgokat mondjuk el a másikról. Ha
valami rosszat mondunk, azt így tegyük:
az illetőnek, a közösségnek és nekem a
javamra válik-e amit mondok másról!
3. Nyissuk meg szívünket azok felé
akik a társadalom peremére szorultak, a
közösségtől távol élnek, kirekesztette a
közösség őket, vagy magukat kizárták a
közösségből. A mai világban a GDP-t
tették meg az egyetlen fokmérővé, pedig
az igazán fontos dolgok ezzel nem mérhetőek!
4. Nagyböjt negyedik vasárnapja
előtti pénteken megtartott 24 óra az

Úrért elnevezésű imádság gyakorlatát
terjeszteni kell az egyházmegyékben.
5. Fel kell fedezni ebben a nagyböjtben a szentgyónás fontosságát és mélységét mint az Úrhoz való visszatérés
útját. A szentgyónásban az Atya irgalmasságát tapasztaljuk meg, hiszen ahhoz, hogy minket a gyóntató feloldozhasson, ahhoz Jézus áldozatára szükség
van.
6. Szól a pápa azokhoz is, akik távol
járnak az irgalmas Atyától. Felhívja a figyelmet a korrupciót elkövetőkre. „A társadalom ezen elmérgesedett sebe súlyos,
égbekiáltó bűn, mert aláássa a személyi
és közösségi élet alapjait.” Senki nem
érezheti mentesnek magát a kísértéstől.
A bulla végén a pápa Máriához, mint
az Irgalmasság Anyjához fordul. „Tekintetének édessége kísérjen bennünket a
Szentévben, hogy valamennyien fölfedezhessük Isten gyöngédségének örömét. Az emberré lett Isten misztériumának mélységét senki sem ismerhette meg
úgy, mint Mária. Az ő életében mindent
a megtestesült Irgalmasság jelenléte
határozott meg. A feltámadott Megfeszített anyja belépett az isteni irgalmasság
szentélyébe, mert bensőségesen részesült az ő szeretetének misztériumában.”
Varga Kamill testvér

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.
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 két hétben a perselyben
59.855.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Lelki gyakorlat házaspároknak
2016. április 29-május 1-ig házaspároknak szervezünk lelkigyakorlatot Egerbe.
Az előadó P. Béri László Renátó sarutlan kármelita atya. Erre a lelkigyakorlatra csak
2 éven aluli gyermeket lehet hozni, nekik az előadások alatt gyermekvigyázást 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!

Gyűjtés Kárpátalja javára
A plébánia, csatlakozva a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyar Karitász szárazélelmiszer gyűjtés programjához, Húsvét előtt gyűjtést szervez testvérplébániánk
Nagyszőlős és filiái részére. Kérjük a testvéreket, hogy a felajánlásra szánt szárazélelmiszer árát, helyezzék a Szent Erzsébet perselybe. Azok a testvérek, akik szárazélelmiszert tudnak felajánlani a plébánia portáján helyezzék el, melynek értékét szintén eljuttatjuk kárpátaljai rászorulóknak. Kérjük, hogy felajánlásaikat Virágvasárnapig bezárólag tegyék meg.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
A február 28i gyűjtés eredményeképpen a ferences rend által fenntartott oktatásinevelési intézmények számára 1.168.000.- Forintot továbbítottunk. Hálásan köszönjük minden kedves testvérünk anyagi támogatását.

J. Ratzinger (XVI. Benedek pápa):
Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted
világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos
egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság
óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is,
amikor ügyed halálküzdelmet vív,

elegendő fényt, hogy téged
el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is
fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban
rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény,
napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét
napokban egyaránt,
a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé. Amen.

Templomunk programjai (2016. március 6. – 2016. március 20.):
Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor keresztutat végzünk!
Március 6-án, vasárnap a szentmisék után lehetőség lesz az egyházi hozzájárulás
befizetésére az irodában.
Március 13-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.
Március 12-13-14-én, szombaton, vasárnap és hétfőn lesz plébániánk nagyböjti
lelkigyakorlata. A 18.00 órai szentmisék keretében az elmélkedéseket Száraz
László piliscsabai plébános atya vezeti. A lelkigyakorlat egyben felkészülés a betegek szentségének vételére, melyet a lelkigyakorlat zárószentmiséjén, 14-én,
hétfőn az esti szentmise keretében szolgáltatunk ki. A szentség felvételéhez feltétel a szentgyónás. Kérjük, hogy a szent kenet felvételére jelentkezők töltsenek
ki jelentkezési lapot, melyet a portán lehet kérni. A lelkigyakorlatot fontos
nagyböjti felkészülésnek szánjuk, nagy szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
Március 17-én, csütörtökön lesz a Ferences Esték következő alkalma 19 órakor a
második emeleti hittanteremben. Komáromi Előd atya tart előadást Az Úr testéről
címmel. Mindenkit szeretettel várunk
Március 18-án, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végétől a 18.00 óráig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a
templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit! A 18.00 órai szentmisén a Guido Kamarakórus énekel.
Március 19., szombat, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepe.
Március 20-án, Virágvasárnap, a 10-es szentmise előtt a quadrumban virágvasárnapi körmenet és barkaszentelés a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise. Ezen
a napon a 18 órai szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel.
Plébániánkon a nagy ünnepek előtt sok testvérünk jön vidékről szentgyónást végezni,
ahol sokkal kevesebb alkalom van erre. Rájuk való tekintettel kérjük a rendszeresen
ide járó testvéreket, hogy a húsvét előtti szentgyónást minél előbb végezzék el.
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.
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

