
 

„Istenem, 

miért hagytál el,  

miért maradsz távol 

megmentésemtől?” 

(Zs 22,2) 

 

XVIII. évfolyam 7. szám Nagyböjt 4. vasárnapja 2017. március 26. 

A gyóntatószék nem mosoda! 
– Ferenc pápa homíliája a bűnbocsánatról 

Megbocsátani és bocsánatot nyerni 
olyan misztérium, amit nehéz megérteni. 
Imádság, bűnbánat és szégyenkezés kell 
hozzá – mutatott rá homíliájában Ferenc 
pápa március 21-én, kedden reggel, a 
Szent Márta-ház kápolnájában bemuta-
tott szentmisén. A napi evangéliumi 
szakasz (Mt 18,21–35) alapján a pápa a 
megbocsátásról szólt szentbeszédében. 

Az Egyház a napi szentírási részeken 
keresztül vezet be minket a megbocsátás 
nagy misztériumába, Isten irgalmassá-
gának nagy művébe. Az első lépés a bű-
neink miatt érzett szégyen, ami kegye-
lem, és magunktól nem érhetjük el. Isten 
megtört és megalázott népe, amelyről 
Dániel próféta szólt a napi olvasmány-
ban (Dán 3,25.34–43), képes rálelni erre 
a kegyelemre, míg az evangéliumban 
szereplő szolga nem. Hiába engedi el 
neki ura nagy összegű tartozását, ő nem 
képes megbocsátani saját adósának. 

Nem értette meg a megbocsátás miszté-
riumát – mutatott rá Ferenc pápa. 

Ha azt kérdezem, mind bűnösök 
vagytok-e, azt válaszoljátok: „Igen, 
atyám, mind azok vagyunk.” – „És mit 
tesztek, hogy megbocsáttassanak bűnei-
tek?” – „Meggyónjuk őket.” – „És ho-
gyan mentek gyónni?” – „Hát, odame-
gyünk, elsoroljuk a bűneinket, a pap fel-
oldoz, három Üdvözlégyet ad penitenci-
aként, aztán hazamegyünk békével.” Ha 
ezt felelitek, akkor nem értettétek meg a 
lényeget! – hangsúlyozta a szentatya. – 
Csak elmentetek a gyóntatófülkébe, és 
mint egy közhivatalban, elintéztetek egy 
ügyet. Nem úgy mentetek oda, hogy 
szégyenkeztetek tetteitek miatt. Láttatok 
néhány foltot a lelkiismereteteken, és 
tévesen azt hittétek, hogy a gyóntatószék 
egy tisztító, ahol kiveszik a foltokat. 
Nem voltatok képesek szégyenkezni a 
bűneitek miatt. 

 



Szégyenkezni kell tehát, de tudatában 
kell lenni a megbocsátásnak is. Helyet 
kell csinálnunk a lelkiismeretünkben a 
megbocsátásnak, a csodának, amit Isten 
a szívünkben véghezvisz. Ha ugyanis ez 
a csoda nem tud oda belépni, akkor a 
gyónás után kimegyünk, találkozunk egy 
barátunkkal, és elkezdünk kibeszélni 
valakit, vagyis tovább vétkezünk. Csak 
akkor tudok én is megbocsátani, ha úgy 
érzem, hogy nekem is megbocsátottak 
Ha nem vagyunk tudatában annak, hogy 
megbocsátottak nekünk, akkor soha nem 
fogunk tudni mi magunk megbocsátani. 
Mindig bennünk lesz a többiekkel való 
leszámolás vágya. A megbocsátás teljes. 
De csak akkor vagyunk rá képesek, ha 
miután érezzük, hogy vétkeztünk, szé-
gyelljük magunkat, és bocsánatot kérünk 
Istentől. S ha érezzük az Atya megbo-
csátását, mi magunk is meg fogunk tudni 
bocsátani. 

Az evangéliumban szereplő szolga 
úgy érezte, megúszta a dolgot, és ra-
vasznak gondolta magát. Azonban nem 
fogta föl ura nagylelkűségét. Hányszor 
van úgy velünk, hogy kilépünk a gyónta-
tószékből, és úgy érezzük, megúsztuk? 
Ez nem a bocsánat elnyerése, hanem 
képmutatás: egy álmegbocsátás kicsika-
rása, ellopása. 

Homíliája végén így fohászkodott 
Ferenc pápa: „Kérjük az Úr kegyelmét, 
hogy megértsük a »hetvenszer hétszer« 
értelmét! Kérjük a kegyelmet, hogy szé-
gyent érezzünk Isten előtt! Nagy kegye-
lem ez. Szégyenkezni önnön bűneink 
miatt, és így elnyerni a megbocsátást és 
a nagylelkűség kegyelmét, hogy mások-
nak odaadhassuk. Mert ha az Úr oly so-
kat megbocsátott nekem, ki vagyok én, 
hogy ne bocsássak meg?” 

Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír 

 
 

Kedves Asszonyok! 

A Margit körúti plébániára közel 2000 ember jár hétről-hétre Szentmisére. Sokan 
valóban csak misehallgatók, nem érzik annak fontosságát, hogy aktívan is bekapcso-
lódjanak a plébánia életébe. Azonban sokan vagyunk, akik szeretnénk tenni a plébá-
niánkért. Többször megtapasztalhattuk, hogy egy összefogás milyen gyümölcsöket 
terem, és a szolgálatok által még inkább magunkénak érezzük a plébánián zajló dol-
gokat, a plébánia területét, a templomot, hittantermeket, stb.  

Most tehát a szolgálatkész asszonyokat hívjuk szeretettel egy személyes találko-
zóra, ahol egy kicsit jobban megismerhetnénk egymást, személyesen is beszélgethe-
tünk a plébániai szolgálatokról (agapékra sütés, gyerekprogramok szervezése, litur-
giákon szolgálat, dekorációkészítés, nagytakarításban részvétel stb.).  

Időpont és helyszín: Virágvasárnap, április 9. délután ½ 6-kor a 2. emeleti hittanter-
mek valamelyikében. 
 
 

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



Szent Ferenc újonnan felfedezett életrajza magyarul 

A Ferences Rendtartomány kiadta Assisi Szent Ferenc má-
sodik legrégebbi életrajzának magyar fordítását. Bár ilyen 
régi életrajzról van szó, csupán két évvel ezelőtt fedezték 
fel, így ez a lett a ferencesség-kutatás utóbbi száz évének 
egyik legjelentősebb felfedezése. A magyar fordítás – mely 
Hidász Ferenc és Varga Kapisztrán ferences atyák munkáját 
dicséri – a nagy világnyelvek után ötödikként készült el. A 
kötet bemutatója április 5-én lesz a Sapientia Főiskolán, 
amelyre várnak minden érdeklődőt. Mindnyájuk szíves fi-
gyelmébe ajánljuk a könyvet, mely a portán megvásárolható. 

 
 

Templomtakarítás! 

Április 8-án, szombaton délelőtt 9.00-12.00 óráig templomtakarítást tartunk. Sze-
retettel várjuk a kedves híveket, nagy szükség lesz minden segítő kézre! Jelentkezni 
a sekrestyében leadott névvel, email címmel/telefonszámmal lehet. Köszönjük előre 
is a segítséget! 
 
 

Kupakgyűjtés Mátéért 

A plébánia karitász csoportja szeretne bekapcsolódni a Pécsi Egyházmegye kupak-
gyűjtő akciójába. A gyűjtést egy 3 éves pécsi kisfiú, Máté családja kezdeményezte és 
arra gyűjtenek, hogy születéskori oxigénhiány miatt agykárosodást szenvedett kisfi-
úkat Ausztriában meg tudják operálni. 

Kérjük, hogy a háztartásban feleslegessé vált műanyag kupakokat ne dobják ki, 
hanem hozzák el és adják le a templom portáján, hogy ezzel is segíteni tudjunk a 
kisfiú családjának. A gyűjtés folyamatos!!! 

Köszönettel: az országúti karitász 
 
 

Meghosszabbított gyóntatási rend: 

Ápr. 6-án, 7-én, 8-án (csütörtöktől szombatig) már 8-12-ig és 17-19 óráig lesz gyón-
tatás, és a nagyhéten is délelőtt és délután is hosszabbított rendben várjuk a gyónó-
kat. A pontos időpontokat a hirdetőtáblán tesszük közzé. A triduum alatt is többen és 
hosszabb ideig gyóntatunk: 1-jén, szombaton 17-19 óráig, 2-án, vasárnap 17-20 órá-
ig, 3-án, hétfőn 17-19 óráig. 
 
 

Szent Ágoston imája 

Istenem! Vétkeztem, és eltűrted. Elhagytalak, és még mindig fönntartasz. Ha bánkó-
dom, megbocsátasz. Ha visszatérek, ismét befogadsz. Ha halogatom ezt, vársz rám. 
Visszahívsz, ha eltévedek. Édesgetsz, ha ellenállok. Megvárod, míg felébredek ká-
bultságomból. És egészen magadhoz ölelsz, ha Hozzád térek. 



Templomunk programjai (2017. március 26. – 2017. április 9.): 
Nagyböjtben péntekenként 17 órakor közösségeink vezetésével  

keresztutat végzünk a templomban. 

Március 26-án, vasárnap a 10-es szentmise keretében Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepének okán megáldjuk a gyermekre vágyó, gyermeket váró és kisbabával 
érkező anyukákat. 

Április 2-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. 
Április 8-án, szombaton 9.00-12.00 óráig templomtakarítást tartunk. Szeretettel vár-

juk a kedves testvéreket, nagy szükség lesz minden segítő kézre! Jelentkezni a 
sekrestyében leadott névvel, email címmel vagy telefonszámmal lehet. Köszönjük 
előre is a segítséget! 

Április 9-én, 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 

 
 

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

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. 
 
 

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! 
 
 

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. 


