
 

 

„Életed eltölti javakkal, 

mint a sasé,  

megújul ifjúságod.” 

(Zsolt 103,5) 

 

XVII. évfolyam 12. szám Pünkösdvasárnap 2016. május 15. 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 
a szegényeket felruházni 

Talán sokunk előtt van olyan kép, 
hogy az édesanyák öltöztetik gyermeke-
iket, azok pedig ordítanak, mintha nyúz-
nák őket. De arra is emlékezhetünk, 
hogy szüleink minket öltöztettek fel 
reggelente, szép ruhába egy-egy ünne-
pen, vagy a tanév kezdetekor, vagy ka-
rácsonyi ajándéknak egy-egy új ruhát 
vásároltak nekünk, ha nem is a kedvező 
divat szerint, de legalább egy-egy prak-
tikus holmit, mely megvédett minket a 
hidegtől, széltől, vagy esőtől.  

Az ember méltóságában való felöl-
tözködése minden ember alapvető joga. 
Ezt már tudták az ókori egyiptomiak is, 
s megfogalmaztak hasonló cselekedete-
ket, mint az irgalmasság testi cselekede-
tei. Ugyanígy foglalkoztak az ószövet-
ségben is a szegények felruházásával.  

Sirák fia így fogalmaz könyvében 
(29,21): „A fő dolog az ember életében a 
víz és a kenyér, a mezítelenséget befedő 

ruha és a lakás.” Ezeket nevezi a szent 
író az emberi méltóság alapvető eszkö-
zeinek. A Kivonulás könyvében ezt 
olvassuk (22,26): „Ha embertársad kön-
tösét zálogba veszed, napszálltakor add 
vissza neki. Ez az egyetlen takarója, 
amelybe beburkolja testét. Különben mi 
alatt hálna?” Abban a korban óriási 
négyzet alakú köntöst „szinte poncsót” 
használtak, melyet mind eső és nap heve 
elleni védelemre, mind éjjeli takarózásra 
is használtak. Izajás próféta így ír: „Törd 
meg az éhezőnek kenyeredet, és a haj-
léktalan szegényt fogadd be házadba. Ha 
mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne for-
dulj el embertársad elől!” 

Természetesen ez a gondolat tovább 
él az újszövetségben is. Keresztelő Já-
nost megkérdezte a tömeg: „Mit tegyünk 
hát?” „Akinek két ruhája van – válaszol-
ta –, az egyiket adja oda annak, akinek 
egy sincs. ” Jakab apostol így buzdítja 

 



testvéreit: „Testvéreim, Urunk, a megdi-
csőült Jézus Krisztus hitét ne személyvá-
logatással tartsátok. Ha közösségetekbe 
belép egy férfi pompás öltözékben, 
aranygyűrűvel az ujján, és belép egy 
szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek 
a pompás öltözékű felé fordul, és így 
szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen 
helyet.” A szegénynek meg azt mondjá-
tok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Ülj ide 
zsámolyomhoz!”  

A ruha viselése a méltóság, az emberi 
mivolt jele is. Ennek nagyon finom kife-
jeződését láthatjuk annál az evangéliumi 
jelenetnél, amikor Jézus a gadarai meg-
szállottat meggyógyítja. Az evangélista 
így fejezi be a csoda elbeszélését: “akit 
azelőtt egy légió tartott megszállva, 
most ott ül felöltözve, eszének birtoká-
ban”. A mezítelen, önmagából is kivet-
kőzött ember ember-mivoltát, méltósá-
gát visszanyeri, s ennek jele az elhanya-
goltságának, kirekesztettségének vége, a 
felöltözöttség. 

A tékozló atya történetében a hazaté-
rő, rongyos fiút meglátva így szól a 
szolgákhoz: “Hozzátok hamar a legdrá-
gább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húz-
zatok gyűrűt, és a lábára sarut!” 

Lukács evangélista az Apostolok 
Cselekedeteiben ír egy Tabita nevű asz-
szonyról, sok jót tett a szegényekkel, s 
Liddában tartózkodó Péter apostolt el is 
hívják hozzá, mert meghalt. Az odaérke-
ző apostolt: „az özvegyek mind körüláll-
ták és sírva mutogatták neki azokat a 
köntösöket és ruhákat, amelyeket Tabita 
még életében készített számukra. Péter 
mindenkit kiküldött, azután térdre bo-
rulva imádkozott. Majd a halott felé 
fordulva így kiáltott: „Tabita, kelj föl!” 
Erre az fölnyitotta szemét, s mikor meg-
látta Pétert, fölült.” 

Szent Márton jubileumi évében pél-
daként állhat előttünk a Márton a katona, 
aki egy didergő koldussal találkozva 
katonai köntösének felét odaadja neki. A 
köntös fele a császári kincstár része volt, 
így anarchiát nem idézett elő tettével, 
ugyanakkor mégis megvalósította Jézus 
szavait, amit a jobbján állókhoz intézett: 
„Jöjjetek atyám áldottai, mert ruhátlan 
voltam és felruháztatok...” 

Böjte Csaba édesanyja varrónő volt, 
sok spulni cérnával kereste meg kenye-
rét. Kórházban volt, Csaba bement hoz-
zá meglátogatni, s ki volt szakadva a 
kabátja. Egyszer csak megcsöngeti a 
nővért, hogy hozzon cérnát-tűt, meg-
varrta Csaba ruháját, majd visszafeküdt 
s haldokolt tovább. 

Az egyház régen húsvétkor keresz-
telt, s a megkereszteltek lelkük tisztasá-
gának a jeleként fehér ruhát vettek fel, s 
ezt fehérvasárnap is viselték. Ma ezt 
mondjuk a keresztelés után: „N., a ke-

resztségben új teremtménnyé lettél, és 

Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér 

ruha legyen keresztény méltóságod jele! 

Hozzátartozóid szava és példája pedig 

támogasson, hogy ezt a méltóságot tisz-

tán megőrizd az örök életre!” 
Kérdések: Én adtam-e már valakinek 

ruhát? Észrevettem-e már, hogy valaki-
nek leszakadt a gombja és megvarrtam 
ingyen, szeretetből? Lakásodat mibe 
öltözteted? Csicsásra? Igényesre? Egy-
szerűre? Divatosra? Drágára? Hogy öl-
tözteted fel a vasárnapi asztalt? Abrosz, 
virág, gyertya? Megfogjuk egymás ke-
zét, imádkozunk, s Isten áldását kérjük 
az asztalunkra, ételünkre? Hogyan öl-
tözködsz, ez az életed központja? Divat? 
Vagy a másik oldalról esel le a lóról és 
igénytelen vagy? Tiszta és rendes ruhá-
ban mész dolgozni, de milyen a vasár-



napi, az ünnepi viseleted? Vagy ugyan-
abban a ruhában mégy templomba ün-
nepelni, mint amibe hétköznap dolgozni 
voltál? A ruhaosztás nem lehet egy kons-
truktív módja a már nem használt, ko-
pott, vagy nem tetsző ruháinknak. Csak 
azért adom oda, mert nem kell. Vagy 
leadom a jobb ruháimat is a karitászba? 
Gondot viselek-e testemre? Hálát adok-e 
egészségemért, ruháimért?  

Ajánlom:  

Interneten elérhető filmek: Böjte Csaba 
az irgalmasság iskolája; Szent Ferenc 
visszaadja ruháit apjának; A varrónő.  

Könyvek: József Attila: Csoszogi, az 
öreg suszter; Kosztolányi: Az öreg pap; 
Jo Croissant: A test a szépség temploma; 
Walter Nigg: Assisi Szent Ferenc; 

Varga Kamill testvér 
 
 

1% 
Az adóbevallás során az első 1% fölajánlását változatlanul kéri a Katolikus Egyház. 
Technikai szám: 0011. Ez a felajánlás nem kerül külön pénzbe a híveknek, az Egy-
háznak viszont jelentős bevételi forrása. FIGYELEM: A 0 Ft összegű felajánlás is 
rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést 
az Egyháznak! 

Kérjük testvéreinket, hogy a második 1% fölajánlását keresztény értékeket szol-
gáló alapítványok vagy intézmények javára tegyék meg. Plébániánkon ajánljuk a 
Ferences Alapítványt, adószáma: 18209778-1-41. 
 
 

Jubiláns házasok megáldása 

Május 22-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisére várjuk az idén kerek évfor-
dulót ünneplő házaspárokat. A szentmise végén áldással, majd közös bográcsos 
ebéddel, kézműves foglalkozással, citerázással, énekléssel ünnepeljük az évfordulós 
házaspárokat. Kérjük, hogy az idén kerek évfordulós házaspárok jelentkezzenek 
a sekrestyében vagy az irodában. A bográcsos ebédre szintén jelentkezni kell a 
sekrestyében. Határidő május 17. 
 
 

Gyűjtés a ferences növendékképzés javára 
Pünkösdvasárnaptól Szent Antal ünnepéig (június 13.) a Lemondások perselyébe 
várjuk a ferences növendékképzés javára szánt adományokat. Provinciánkban az 
alapképzésben (jelöltség, noviciátus, egyszerű fogadalmas időszak, készület a 
szentelésre) jelenleg 17 növendék vesz részt. Többségük teológiát tanul, tanárképzé-
sen, ill. szociális képzésen vesznek részt. A tartománynak emellett több komoly 
érdeklődője van, akik szeptemberben kezdhetik meg a jelöltidőt. Köszönjük a 
testvérek nagylelkű adományait, amellyel támogatják növendékeink képzését. 
 
 

Új program a gyerekeknek! Június 20-24-ig napközis tábor lesz a plébánián. 20 
alsós gyermeket tudunk fogadni. Részletek és jelentkezés a szórólapokon és a honla-
pon olvasható. A hitoktatók, az anyukák és Kamill testvér szeretettel várják a gyere-
keket! Jelentkezés május 30-ig. 



Templomunk programjai (2016. május 15. – 2016. május 29.): 
Május szombatjain a 18.00 órai szentmisék után zenés Mária-köszöntőt tartunk. 
Május 16-án, pünkösdhétfőn hétköznapi miserend lesz. 
Május 19-én, csütörtökön 19 órakor a II. emeleti hittanteremben a Ferences Esték 

keretében P. Várnai Jakab ofm előadást tart Ferencesek a Szentföldön címmel. 
Május 20-án, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végétől 

17.30-ig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templom-
ban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel várunk mindenkit! 

Május 21-én, szombaton a Szent Angéla Öregdiák Kórus énekel. A 18.00 órai 
szentmisén W.Byrd és Vivaldi darabjai hangzanak el, utána Mária-siralom, vala-
mint Caccini, Kodály és Liszt szerzeményei. 

Május 22-én, Szentháromság vasárnapján 16.30-kor Finta Gergely orgonakon-
certjét hallhatjuk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk! 

Május 28-án, szombaton lesz a ferences plébániák zarándoklata Mátraverebély-
Szentkúton. A külön busz 6.45-kor indul a templom elől. 

Május 28-án, szombaton a 18-órakor kezdődő szentmisén a Kapisztrán Kórus Gou-
nod: C-dúr mise művét énekli. A Mária-köszöntőn „Örülj szép szűz” – a keleti 
egyház liturgiájából, valamint Halmos, Liszt, Kodály, Bortnanszkij, Bach-
Gounod és Pachelbel művei hangzanak fel. 

Május 29. vasárnap, Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A 
10.00 órai szentmise után körmenetet tartunk, mely a Tamás Alajos Ház udvarán 
keresztül, a rendház udvarán át a quadrumba érkezik. 

 
 

A lemondások perselye folyamatosan várja a testvérek adományait. Az elmúlt há-
rom hétben a perselyben összesen 65.880.- Forint gyűlt össze, melyet szegény csalá-
dok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek támogatását! 
 
 

Idén is lesz OCST! Július 13-17-ig tart az Országúti Családos Tábor 
Péliföldszentkereszten. Jelentkezni a honlapon keresztül lehet. Minden családot nagy 
örömmel vár a népes szervezőgárda! 
 

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: 720-800, 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. 


