„Meddig feledkezel meg
rólam, Uram,
mindörökre?
Meddig rejted el arcodat
előlem?”
(Zsolt 13,2)
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Lelki szárazság, vagy a lélek sötét éjszakája
Ez az egyén belső, személyes tapasztalta: a hit sötétjében folyó vallásos élet,
melyben nem érezzük az isteni valóságot
és nem tudunk kapcsolatot tartani vele.
Ez lehet átmeneti, vagy tartós állapot is.
Isten ajándéka ez az állapot, Ő vezeti át
az embert a legsötétebb utakon is. Próbára teszi az ember állóképességét, hűségét, hitét és istengyermeki bizalmát.
Eredménye megújult gondolkodásmód
és értékrend, megizmosodott szeretet,
érettebb magatartás. Megnyilvánulásai:
- nehezen megy az imádság, különösen
az ájtatosságok-litániák;
- a belső üresség megtapasztalása;
- elhagyatott vagyok az Istentől;
- esetleg elkárhozás miatti rettegés;
- fájdalmas vágyódás az Isten után.
Ez nem hasonlít a klinikai depresszióhoz, mert ezt megelőzi a szerető Isten
közelségének érintése, vagy az abszolútum megsejtése.
Ha isten mér ránk lelki szárazságot,
hogy próbára tegyen bennünket, ennek

kétféle oka lehet: Az első: kissé magunkra akar hagyni bennünket, hogy
alázatosan beismerjük lelkünk gyöngeségét, és fel ne fuvalkodjunk szívünk
korábbi tisztasága miatt, amely az Ő
látogatásának ajándéka volt. Második
oka Isten próbatételének, Ha ki akarja
próbálni kitartásunkat, lelkünk állhatatosságát és vágyát, egyúttal hogy mi is
tanújelét adjuk, milyen szívbeli buzgósággal és állhatatos imával vágyakozunk
a Szentlélek látogatása után, Aki elhagyott bennünket.
Ez a sötétség nem ismeretlen sem az
Ószövetségi, sem az Újszövetségi irodalomban: A 13. Zsoltárban ezt olvassuk:
„Meddig feledkezel meg rólam, Uram,
mindörökre? Meddig rejted el arcodat
előlem?” A 22. Zsoltárban pedig ez áll:
„Istenem, Istenem, miért hagytál el,
miért maradsz távol megmentésemtől,
panaszos szavamtól? Szólítalak nappal,
Istenem, s nem hallod, szólítalak éjjel, s
nem adsz feleletet.” A 42. Zsoltárban ezt

találjuk: „Ahogy a szarvasünő a forrás
vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. Lelkem szomjazik az
Isten után, az élő Isten után. Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát?”
Ugyanerről ír a 63. Zsoltáros is: „Isten,
én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem,
mint a százra, tikkadt, kiaszott föld. Téged keres tekintetem a szent sátorban,
hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.” Végül a 130. Zsoltárban: „A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Uram,
halld meg szavam! Füled figyeljen fel
könyörgő szavamra... Remélek az Úrban,
benne remél a lelkem, és bízom szavában. Lelkem várja az Urat, jobban, mint
az őr a hajnalt, várja Izrael az Urat.”
Jézusnak is megvoltak a maga sötétségei: „Akkor a Lélek a pusztába vitte
Jézust, hogy az ördög megkísértse.” Mt
4,1 és a következők sorok Jézus megkísértésének leírásában. „A hatodik órától
a kilencedik óráig sötétség borult az egész
földre. Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott,
hangosan mondva: Éli, Éli, lamma szabaktani? Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem?” (Mt 27, 45-46)
Az egyházatyák szívesen prédikálnak,
írnak ezekről a szentírási helyekről, s a
lelki szárazság állapotát is megírják. Beszélnek „elsötétülésről”, mely az Istentől
való személyes elfordulás következménye, valamint sötétségről, mely Isten kegyelmi ajándékának tekinthető. A sötétségélmény tehát istenélmény, a tisztulás
intenzív fázisa, hogy előkészítsen az isteni fény látására. Az 5. századi PszeudoAeropagita Dénes a Misztikus teológiáról szóló művében egyenes isteni homályról beszél: „a titkokat tanító csend fénylőnél fénylőbb homályába burkolóznak,
mely a legsötétebb homályban is fényes-

nél fényesebben ragyog és teljes érinthetetlenségben és láthatatlanságban gyögyönyörűbb fényességgel
nyörűnél
árasztja el a látás nélküli szellemeket.”
Mózesről beszélve pedig azt mondja,
hogy Mózesnek előbb meg kellett tisztulnia, „a teljes megtisztulás után meghallja a sokhangú harsonákat, bőségesen és tisztán sugárzó, nagy fényességet
lát, aztán elválik a sokaságtól...”
Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatos könyve 317: „Negyedik szabály: a
lelki vigasztalanságról. Vigasztalanságnak nevezem a harmadik szabályban
foglaltak teljes ellentétét: a lélek elsötétülését, zavarát, az alacsony és földi
dolgok felé való vonzódását, a különféle
zaklatásokból és kísértésekből származó
nyugtalanságot. Mindez hitbéli elsötétülésre vezet, remény nélkül, szeretet nélkül. Ilyenkor a lélek egészen restnek,
lanyhának, szomorúnak, Teremtőjétől és
Urától mintegy elszakadva érzi magát.
Amint ugyanis a vigasz ellentétes a vigasztalansággal, Ugyanúgy a vigaszból
származó gondolatok is ellentétesek a
vigasztalanságból származó gondolatokkal.” Kempis: Krisztus Követése
II.9.: „Igen nagy szó, ha valaki mind
emberi, mind isteni vigasztalástól megfosztva is helyt áll, Isten dicsőségéért
igyekszik elviselni lelki számkivettetését,
semmiben sem keresi önmagát, nem
tekint saját érdemére.”
Teréz anya 1961. áprilisában írja Joseph Neuner SJ atyának: „Nos, Atyám –
'49 vagy '50 óta az elveszettségnek ez a
rettenetes érzése – ez az elmondhatatlan
sötétség – ez a magány, ez a folyamatos
sóvárgás Isten után – ez a szívembe
mélyen beléhasító fájdalom – a sötétség
akkor, hogy valóban semmit sem látok –
sem az értelmemmel, sem az eszemmel –

Isten helye üres a lelkemben – Nincs
bennem Isten – amikor a sóvárgás fájdalma oly hatalmas – Mélységesen vágyódom Istenre – és akkor azt kell éreznem – Ő nem akar engem – Ő nincs itt … Isten nem akar engem – Néha – csak
a saját szívem sírását hallom – Én Istenem, és semmi sem történik utána Olyan
gyötrelmem és kínlódás ez, hogy elmagyarázni nem tudom.”

Az újkor imádkozói, mint pl. Marie
de L'Incarnation, Leisieux-i Szen Teréz,
Simone Weil, Edith Stein, Dag Hammarskjöld, Thomas Merton, Reinhold
Schneider Keresztes Szent Jánosnál
kaptak eligazítást.
A lelki sötétség mindannyiunknak
tapasztalata lehet, imádkozzunk egymásért.
Varga Kamill testvér

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, tanárképzésen, 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.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
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
összesen 101.130.- Forint gyűlt össze, melyet a ferences növendékképzés céljaira
fordítottuk. Köszönjük a testvérek áldozatos 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!

Szeptember 4-én, vasárnap már lesz 12.30-as szentmise, és szeptember 5-étől,
visszatérünk a tanévi miserendhez.
A plébánosi fogadóórák a nyár folyamán szünetelnek.
Minden kedves Olvasónknak vidám, pihentető és tartalmas nyarat kívánunk
a Jóisten bőséges áldásával!

Templomunk programjai (2016. június 12. – 2016. szeptember 4.):
Júniusban az 19.00 órai szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 17-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli szentmise
végétől az esti mise kezdetéig.
Július 1., elsőpéntek, 10 órakor is lesz szentmise.
Július 3., vasárnap, Péter-fillér gyűjtés lesz.
Július 11., hétfő, Szent Benedek, Európa fővédőszentje, Benedek testvér névnapja,
imádkozzunk érte.
Július 14., csütörtök, Lellisi Szent Kamill áldozópap, Kamill atya névnapja, imádkozzunk érte
Július 15., péntek, Szent Bonaventura ünnepe. Egésznapos Szentségimádást tartunk a
reggeli szentmise végétől kivételesen csak 17.30-ig. Ezután a szentmiséig kóruspróba lesz a templomban. A szentmise után szeretettel várunk minden érdeklődőt
a kórus koncertjére.
Augusztus 2., kedd, Angyalos Boldogasszony, Portiunkula, a szokásos feltételekkel
teljes búcsú nyerhető.
Augusztus 5., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Augusztus 15., hétfő, Szűz Mária Mennybevételének ünnepe, parancsolt ünnep!
(Nagyboldogasszony). Szentmisék templomunkban 730 és 1900 órakor kezdődnek.
Augusztus 19, péntek, Szent Bernát ünnepe. Egésznapos szentségimádást tartunk a
reggeli szentmise végétől az esti mise kezdetéig.
Augusztus 20., szombat, Szent István Király ünnepe.
Szeptember 2., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. Egész napos szentségimádást tartunk a 730-as mise végétől a 1800 órai szentmise kezdetéig – ez plébániánk egyházmegyei szentségimádási napja. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel
a Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Templomunk nyári működési rendje (június 5-től szeptember 3-ig):
Miserend: H-Szo: 730 és 1900; Elsőpéntek: 730, 1000, 1900;
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 , 1800 és 1930.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
Gyóntatás: H-Szo: 730-815, és 1830-1915; elsőpénteken 730-815, 930-1030, 1830-1915;
Vas.: 800-1200 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

