
 

 

„Áldott legyen az Úr, 

az én sziklám!” 

(Zsolt 144,1) 

 

XVII. évfolyam 19. szám Évközi 31. vasárnap 2016. október 30. 

Isten igazságossága és irgalma 
Raniero Cantalamessa ofm. szentbeszéde  

a Szent Péter-bazilikában tartott 2016-os nagypénteki szertartáson 

„Engesztelődjetek ki Istennel!” (2Kor 5,21) 

Pál apostol nem történelmi, szentsé-
gi, hanem egzisztenciális kiengesztelő-
désről szól, amely személyes és a jelen-
ben megvalósítandó. Az irgalmasság éve 
kitűnő alkalom arra, hogy rávilágítson a 
bibliai Isten valódi képére, aki nemcsak 
irgalmasan cselekszik, hanem maga az 
irgalmasság. 

Raniero Cantalamessa feltette a kér-
dést: Mit jelent Isten igazságossága? 
Majd így felelt: Isten úgy tesz igazságot, 
hogy irgalmas. Ez Krisztus nagy újdon-
sága. Isten „igazságos” és „megigazulttá 
tesz” (Róm 3,26). Ebből semmit nem 
értünk meg, ha nem tudjuk, mi „Isten 
igazságossága”. Az a cselekedet, amely 
által Isten igazzá teszi azokat, akik hisz-
nek Fiában. Nem igazságtételről van 
szó, hanem igazzá tételről. Isten igazsá-
gosságának megnyilvánulása pedig jó-

ságának, szeretetének és irgalmasságá-
nak megnyilvánulása. Igazságossága 
nem áll szembe irgalmasságával, hanem 
éppen abban rejlik. 

Milyen fontos dolog történt a keresz-
ten, amely igazolja az emberiség sorsá-
ban bekövetkezett radikális változást? – 
tette fel a következő kérdést a Pápai Ház 
prédikátora. És így válaszolt: Isten nem 
elégedett meg az ember bűneinek meg-
bocsátásával. Sokkal többet tett, magára 
vette azokat. Nem a halál, hanem a sze-
retet üdvözített minket! Isten szeretete 
azon a távoli ponton érte el az embert, 
ahová önmagát elűzte Isten elől mene-
külve, vagyis a halálban. Krisztus halála 
Isten bűnösök iránti irgalmasságának 
legmagasabbrendű bizonyítékaként je-
lent meg. Ezért is nem a magányban 
történik, hanem két gonosztevővel 
együtt. Jézus barátja akar maradni a 

 



bűnösnek a legvégsőkig, ezért hal meg 
úgy, mint ők és velük együtt. 

Itt az idő, hogy tudatára ébredjünk: 
az irgalmasság ellentéte nem az igazsá-
gosság, hanem a bosszú – figyelmezte-
tett Raniero Cantalamessa. – A bűnök 
megbocsátásával Isten nem az igazsá-
gosságról mond le, hanem a szemet 
szemért törvényéről. Nem a bűnös halá-
lát akarja, hanem azt, hogy megtérjen és 
éljen (vö. Ez 18,23). Jézus a kereszten 
nem azt kérte az Atyától, hogy álljon 
bosszút ügyében. Bármilyen messzire is 
érhet az ember gyűlölete, Isten szeretete 
mindig erősebb volt és lesz. Pál apostol 
buzdítása szól hozzánk: „Ne győzzön 
rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosz-
szat” (Róm 12,21). 

Igyekezzünk tehát demisztifikálni a 
bosszút, amely ragályossá vált, megfer-
tőzve a gyermekeket is. Már a videójáté-
kokban is bosszúról van szó, amelyet a 
pozitív hős győzelmeként mutatnak be. 

Az emberiség szenvedésének több mint 
fele (eltekintve a természet adta rossztól) 
a bosszúvágyból származik az emberek 
illetve az országok egymás közötti kap-
csolataiban. Csak egyetlen dolog üdvö-
zítheti a világot, az irgalmasság! – muta-
tott rá Raniero Cantalamessa. – Külö-
nösképpen megmentheti a legértékesebb 
és legtörékenyebb dolgot ma a világban: 
a házasságot és a családot. 

Imádkozzunk a Mennyei Atyához, 
hogy Fia érdemeiért, aki bűnné vált a 
kereszten, vegye ki az emberek, a csalá-
dok, a népek szívéből a bosszúvágyat. 
Kérjük, hogy a Szentatya szándéka, 
miszerint ezt az évet az irgalmasság 
szentévének hirdette ki, találjon konkrét 
válaszra a szívünkben, és segítse min-
denki számára szíve mélyén megtapasz-
talni az Istennel való kiengesztelődés 
örömét – zárta homíliáját Raniero 
Cantalamessa. 

Forrás: Vatikáni Rádió 
 
 
 

Megújuló karitász csoport 

“Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. 
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.” 

(Kalkuttai Szent Teréz) 

Ezzel a gondolattal várja a plébánia megújuló karitász csoportja mindazoknak a ka-
tolikus híveknek a jelentkezését, akik rendszeresen vagy alkalmi jelleggel részt tud-
nának venni a karitász munkában. Elsősorban idős emberek segítésére (bevásárlás, 
beszélgetés, takarítás, betegfelügyelet, kisebb műszaki javítások), illetve családok 
mellé (gyermekfelügyelet, korrepetálás) keresünk segítséget. 

Egyben kérjük, hogy aki a környezetében ismer olyan rászorulót, akinek a kari-
tász csoport önkénteseinek tevékenysége segítséget jelenthet, jelezze e-mailben az 
orszagut.karitasz@gmail.com elérhetőségen vagy személyesen a plébániai irodán 
Horváthné Madas Enikőnek hétfőn 10.30 – 12.00 vagy csütörtökön 15.30 – 17.00 
között. 
 
 
 
 

Szeretettel felhívjuk mindazok figyelmét, hogy aki idén még nem rendezte az egyhá-
zi hozzájárulását, az év végéig ennek igyekezzen eleget tenni! 



Közösségeink: 

A Szent Ferenc Antióchia közösség 

Hétfő esténként találkozunk kb. 25-28-an a második emeleti hittanteremben. Először 
szendvicsek mellett megosztjuk egymással az elmúlt hét eseményeit, aztán kört alko-
tunk és kezdődik a heti imatalálkozó. A közösségből mindig másik páros vezeti, 
valaki felkészül és adott téma mentén megosztja velünk életének, hitének egy darab-
káját, amiről aztán kiscsoportban beszélgetünk. Fontos része a találkozónak a közös-
ségi, ill. személyes ima. Gyakran szerepel közösségépítő játék is, de a zenélés és 
éneklés kihagyhatatlan. Ami különösen összeforrasztja a közösséget, az az évente 
kétszer megtartott Antióchia Hétvége, amelyre közel két hónapot készülünk. Az 
Antióchia mottója – fiatalok szolgálata fiataloknak – szerint a Hétvégéket maguk a 
fiatalok vezetik, személyes tanúságtételükkel segítenek megnyílni társaiknak a kis-
csoportos beszélgetésben, és szeretettel veszik körül azokat, aki először vannak 
Antióchia Hétvégén. A sok zene és szünetek felszabadult légköre még jobban segíti 
a „visszatérőket” vagy a keresőket Isten útján. Mindezek mögött a 2 (3) házaspár 
jelenléte, támogató szeretete és otthonuk befogadó légköre teszi teljessé a családegy-
ház eszméjét. Zsombor atya papi jelenléte pedig külön ajándék a fiatalok számára. 
Közösségünk őszi Antióchia Hétvégéjét november 4-6. között tartjuk, amely alka-
lom az újak csatlakozására is. Szeretettel várjuk a 16 és 22 év közötti érdeklődőket. 
szentferenc.antiochia.hu, és antiochia.hu 
 
 

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

VeddEgyütt! – Termelői Vásár 

Plébániánkon első alkalommal kerül megrendezésre a VeddEgyütt! Termelői Vásár. 
Itt közvetlenül a termelőktől lehet jó minőségű, hazai terméket vásárolni, online 
rendelést követően. A választék között szerepel zöldség, gyümölcs, mák, dió, házi 
sajtok, húsáruk, savanyúság, Csiki sör, az etyeki Pécseli Pince borai. Vásárlásunkkal 
jótékonykodunk is, ugyanis minden elköltött 20 Ft-ból 1-et a kárpátaljai ferences 
plébánia számára juttatunk el. 

Információ, rendelés: 

https://veddegyutt.hu/portal/#/deliverypoint/join/orszagutiferencesek 
Rendelési időszak vége: 2016.11.08. kedd 23:59 
Rendelések átvételének ideje: 2016.11.11. péntek 16:30-18:30 
Átvételi pont: a Tamás Alajos Közösségi Ház parkolója (Rómer Flóris u. 4.) 



Templomunk programjai (2016. október 30. – 2016. november 13.): 
A Missziók ügyének támogatására 595.000.- Forintot továbbítottunk.  

Köszönjük a testvérek nagylelkű adományait! 

Október 30-án, vasárnap 16.00 órakor Ella István ad orgonahangversenyt a templom-
ban. A hangverseny kivételesen egy fél órával előbb kezdődik a szokásosnál, nem 
16.30-kor, hanem 16.00 órakor! Mindenkit szeretettel várunk! 

November 1., kedd, Mindenszentek napja, parancsolt ünnep! A szentmisék 7.30-kor, 
10.00 órakor, 18.00 órakor és 19.30-kor kezdődnek. A plébánosi fogadóóra ezen a 
napon elmarad. 

November 1-8. között mindazok, akik a temetőben vagy templomban elhunyt szerettei-
kért imádkoznak, számukra teljes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei: szentgyónás, 
szentmisén való részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk el-
imádkozása a pápa szándékára. 

November 2., szerda, halottak napja, 7.30-kor és 18 órakor lesz szentmise.  
November 4., péntek, Borromeo Szent Károly püspök ünnepe, egyben első péntek. 

10.00 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise. Sokszor keressük Istent, mert eltéved-
tünk életünk útján. A bűnbánat szentsége segíti a visszatérésünket Istenhez. Éljünk 
ezzel a lehetőséggel! 

November 13-án, vasárnap, a 18.00 órai szentmisén templomunk orgonistája, Nagy 
László Adrián: Országúti mise című művének magyarországi bemutatója lesz. 
Közreműködik a Kapisztrán Kamarakórus, vezényel Lógó Tibor. 

 
 

November és december hétköznapjain 7.30-kor, vasárnap 6.30-kor szentmisét 
mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében 
kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a 
szentmiséken imádkozni szeretnének. 
 
 

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

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 1730-1830; Elsőpénteken 720-800, 930-1030, 1730-1830; 

1900-2000; Vas.: 800-1300, 1730-1830 és 1900-2000. 
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 


