
 

 

„Boldog az az ember, 

akinek az Úr nem tartja 

számon vétkét!” 

(Zs 32,2) 

 

XVIII. évfolyam 6. szám Nagyböjt 2. vasárnapja 2017. március 12. 

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 
(rövidített változat) 

A nagyböjt egy új kezdet, olyan út, 
amely elvezet a biztos célhoz, a feltáma-
dáshoz, húsvéthoz, amikor Krisztus győ-
zedelmeskedik a halál felett. Ebben az 
időszakban mindig erős indítást kapunk 
a megtérésre. A keresztény arra kap 
meghívást, hogy „teljes szívével” (vö. Jo 
2,12) térjen meg az Úrhoz, ne elégedjen 
meg a középszerű élettel, hanem növe-
kedjen az Úr barátságában. Jézus a mi 
hűséges barátunk, aki soha nem hagy 
bennünket cserben, hiszen még akkor is, 
ha bűnt követünk el, ő türelmesen várja, 
hogy visszatérjünk hozzá, és e várako-
zással kifejezi, hogy meg akar nekünk 
bocsátani (vö. a 2016. január 8-i szent-
misén mondott szentbeszédből). 

A nagyböjt kedvező időszak arra, 
hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket 
azon eszközök segítségével, amelyeket 
az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, 
az imádsággal és az alamizsnaadás ré-
vén. Mindezek alapja az Isten Igéje, 
amit ebben az időszakban jóval nagyobb 

odafigyeléssel kell hallgatnunk és meg-
fontolnunk. Itt most szeretném külön 
kiemelni a gazdagról és a szegény Láz-
árról szóló példabeszédet (vö. Lk 16,19–
31). Engedjük, hogy megihlessen ben-
nünket ez a jelentős részlet, amely kul-
csot kínál ahhoz, hogy meglássuk általa, 
miképpen kell cselekednünk, hogy eljus-
sunk a valódi boldogságra és az örök 
életre, figyelmeztetve minket az őszinte 
megtérésre. 
1. A másik ember: ajándék 

A példabeszéd azzal kezdődik, hogy 
bemutatja a két főszereplőt, ám a sze-
gény Lázárról kapunk csak pontosabb 
leírást: kétségbeejtő helyzetben van […]. 

A jelenet még drámaibb, ha azt is te-
kintetbe vesszük, hogy a szegényt Láz-
árnak nevezik: e név ígéreteket hordoz, 
hiszen azt jelenti: „Isten megsegít”. […] 
A gazdag számára ő szinte láthatatlan, a 
mi számunkra azonban ismert, közel 
állónak érezzük, saját arca van: ajándék, 
felmérhetetlen értékű gazdagság, az Is-

 



ten által akart, szeretett lény, akiről meg 
is emlékezik – még ha kézzelfogható 
állapota olyan is, mintha emberi szemét 
volna. Lázár azt tanítja a számunkra, 

hogy a másik ember ajándék. A másik 

emberhez való helyes viszonyunk abban 

áll, hogy hálával felismerjük értékét. A 

gazdag ember kapujában fekvő szegény 

sem útban lévő akadály csupán, hanem 

felszólítás a megtérésre, az élete meg-

változtatására. […] A nagyböjt megfele-
lő idő rá, hogy kinyissuk az ajtónkat 
minden szükséget szenvedő ember előtt, 
és felismerjük benne Krisztus arcát. 
Mindnyájan találkozunk utunkon ilyen 
emberekkel. Minden élet, amely utunkba 
akad, érdemes arra, hogy befogadjuk, 
tiszteljük, szeressük. […] 
2. A bűn elvakít 

A példabeszéd kendőzetlenül meg-
mutatja azokat az ellentmondásokat, 
amelyek között a gazdag ember él (Lk 
16,19). Neki, a szegény Lázárral ellen-
tétben nincsen neve, csak „gazdag”-ként 
jellemzik. Jólétét mutatják a ruhák, ame-
lyeket visel, a túlzott luxus. A bíbor 
ugyanis értékesebb volt ekkor az arany-
nál és az ezüstnél is, és ezt fenntartották 
az istenségek (vö. Jer 10,9) és a királyok 
(vö. Bír 8,26) számára. A patyolat olyan 
különleges lenvászon volt, amely viselő-
jét szinte szakrális jeggyel látta el. En-
nek az embernek a gazdagsága tehát túl-
zó, már csak azért is, mert mindennap, 
szokása szerint közszemlére teszi. 
„Mindennap nagy lakomát rendezett” 
(vö. Lk 16,19). Azt látjuk rajta drámai-
an, hogy valakit teljesen megront a bűn, 
három egymást követő lépésben: a pénz 
szeretete, a hiúság és a gőg. […] 
3. Az Ige ajándék 

A gazdagról és a szegény Lázárról 
szóló evangéliumi rész segít bennünket 

abban, hogy jól felkészüljünk a közelgő 
húsvétra. Hamvazószerda liturgiája arra 
figyelmeztet bennünket, hogy mi is éljük 
át hasonlóan azt, amit a gazdag ember 
tesz. A pap, amikor homlokunkra rajzol-
ja a keresztet a hamuval, ezeket a szava-
kat ismétli: „Emlékezz, ember, porból 
vagy és porrá leszel!” A gazdag és a 
szegény ember ugyanis egyaránt meghal 
[…], a két főszereplő hirtelen rádöbben: 
„semmit sem hoztunk erre a világra, s 
nem is vihetünk el semmit” (1Tim 6,7). 

[…] Csak a túlvilági gyötrelmek kö-
zött ismeri fel a gazdag ember Lázárt, és 
azt szeretné, hogy a szegény enyhítse 
kínjait egy kis vízzel. Hasonló dolgokat 
kér Lázártól, amelyeket a gazdag meg tu-
dott volna tenni, ám soha nem tett meg. 
Ábrahám azonban elmagyarázza neki: 
„Emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó 
dolgod volt életedben, Lázárnak meg 
hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki 
itt vigasztalásban van része, a te osztály-
részed pedig a gyötrelem” (Lk 16,25). A 
túlvilágon valamiképpen helyreáll az 
igazság, és az életben elszenvedett gyöt-
relmeket kiegyenlítik a jó dolgok. 

A példabeszéd folytatódik, és így üze-
netet hordoz minden keresztény számá-
ra. A gazdag ugyanis, akinek élnek még 
testvérei, azt kéri Ábrahámtól, hogy küld-
je el ezekhez Lázárt, hogy az figyelmez-
tesse őket, ám Ábrahám így válaszol: 
„Van Mózesük és vannak prófétáik. 
Azokra hallgassanak” (Lk 16,29). És a 
gazdag ember ellenvetésére meg is erő-
síti: „Ha Mózesre és a prófétákra nem 
hallgatnak, ha a halottak közül támad fel 
valaki, annak sem hisznek” (Lk 16,31). 

Ilyen módon előttünk áll a gazdag 
ember igazi problémája: rossz sorsának 
eredete abban áll, hogy nem hallgatja 
meg Isten igéjét; ezért nem szereti már 



Istent, és ezért veti meg felebarátját. Is-
ten Igéje élő erő, amely képes kiváltani a 
megtérést az ember szívében és a sze-
mélyt ismét Isten felé fordítani. Ha be-
zárjuk szívünket Isten nekünk szóló 
ajándéka előtt, következésképpen testvé-
rünk előtt is zárva marad a szívünk. 

Kedves Testvérek! A nagyböjt al-
kalmas idő arra, hogy megújuljunk az Ő 
Igéjében, a szentségekben és a 
felebarátainkban élő Krisztussal való 
találkozásban. Az Úr, aki a pusztában 
eltöltött negyven nap alatt legyőzte a 
Kísértő cseleit, megmutatja nekünk, 
hogy melyik úton járjunk. Vezessen 
minket a Szentlélek a valódi megtérés 
útján, hogy újra felfedezzük Isten Igéjé-

nek ajándékát, megtisztuljunk a látásun-
kat elvakító bűneinktől, és Krisztust 
szolgáljuk a szükséget szenvedő testvé-
reinkben. Bátorítok minden hívőt, hogy 
e lelki megújulást mutassák ki azokban a 
nagyböjti gyakorlatokban, amelyeket az 
egyházi szervezetek kezdeményeznek 
szerte a világban, hogy növekedjen a 
találkozás kultúrája az emberiség egyet-
len nagy családján belül. Imádkozzunk 
egymásért, hogy Krisztus győzelmében 
részesedve képesek legyünk megnyitni 
kapuinkat a gyengék és a szegények 
előtt. Így tudjuk majd húsvét örömét 
teljesen megélni és tanúskodni róla. 

Ferenc pápa 
(forrás: Magyar Kurír) 

 

 

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés központ továbbra is szeretettel várja azokat 
a testvéreket, akik gyónáson, lelkivezetésen túl is szeretnének segítséget kapni ne-
hézségeikben, elakadásaikban. 

Mint tudják a Kilátóban hívő szakemberek állnak rendelkezésükre segítőbeszél-
getésekre. Ezen kívül pedig különböző tematikus csoportok, valamint bibliodráma 
és pszichodráma csoportok indításával, és mediációval szeretnénk segítségére lenni 
mind hívő, mind nem hívő embertársainknak. 

A most induló csoportok tematikáit, az időpontokat, elérhetőségeket, stb. plaká-
tokon és szórólapokon találják. Éljenek bátran ezzel a lehetőséggel és ajánlják baj-
ban lévő ismerőseiknek is! 
 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász március 18-26. 
között ismét nagyböjti élelmiszergyűjtésre hívja a híveket. Az adományokat a plé-
bániai karitász juttatja el a rászorulókhoz. Kérjük, hogy kizárólag tartós élelmiszere-
ket, hozzanak és gondoljunk azokra az embertársainkra is, akinek csak ételmelegítési 
lehetőségük van. Lehetőség szerint hozzunk számukra levesport, konzerv ételeket. 

Köszönettel: a plébániai karitász 
 

 

Április 1-2-3, szombat, vasárnap és hétfőn lesz plébániánk nagyböjti lelkigyakor-
lata. A 18.00 órai szentmisék keretében az elmélkedéseket Orosz István görögkatoli-
kus parókus atya, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója vezeti. A lelkigyakor-
lat egyben felkészülés a betegek szentségének vételére, melyet a lelkigyakorlat zá-
rószentmiséjén, hétfőn az esti szentmise keretében szolgáltatunk ki. A szentség fel-
vételéhez feltétel a szentgyónás. Kérjük, hogy a szent kenet felvételére jelentke-
zők töltsenek ki jelentkezési lapot, melyet a portán lehet kérni. A lelkigyakorlatot 
fontos nagyböjti felkészülésnek szánjuk, nagy szeretettel várjuk a kedves testvéreket! 



Templomunk programjai (2017. március 12. – 2017. március 26.): 
Nagyböjtben péntekenként 17 órakor közösségeink vezetésével  

keresztutat végzünk a templomban. 

Február 26-án, vasárnap a 18.00 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. 
Március 16-án, csütörtökön 19.00 órakor a ferences esték keretében P. Szabó Jó-

zsef tart előadást Ferences szolgálat az autisták között címmel. Mindenkit sze-
retettel várunk! Ezen a napon a karitász félfogadás elmarad. 

Március 17-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végé-
től az keresztút kezdetéig, 17 óráig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Március 20., hétfő Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepe. 
Március 25., szombat Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasz-

szony ünnepe, főünnep. 
Március 26-án, vasárnap a 10-es szentmise keretében Gyümölcsoltó Boldogasszony 

ünnepének okán megáldjuk a gyermekre vágyó, gyermeket váró és kisbabával 
érkező anyukákat. 

 
 

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

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 három hétben a perselyben 
35.000 Ft gyűlt össze. A rászoruló családok nevében is köszönjük a testvérek áldoza-
tos támogatását! 
 
 

Plébániánkon a nagy ünnepek előtt sok testvérünk jön vidékről szentgyónást végez-
ni, ahol sokkal kevesebb alkalom van erre. Rájuk való tekintettel kérjük a rendszere-
sen ide járó testvéreket, hogy a húsvét előtti szentgyónást minél előbb végezzék el. 
 
 
 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 800 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, és 1800;  

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; 

Vas.: 800-1300 és 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. 


