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Uram, olyan magától értetődő 
dolog, hogy mindennap kezedet 
nyújtod, megmentesz a pusztu-
lástól, magadhoz emelsz, és 
kenyereddel, testeddel táplálsz. 
Hazamegyek most, és sajnos, 
órákra, talán napokra megfeled-
kezem rólad. Nem, ezt mégse 
engedd! Nem tudom ugyan 
megtenni, hogy gondolatban 
állandóan veled foglalkozzam, 
ezt nem is kívánod, de maradj 
velem szüntelenül, ahogyan 
ígérted: ,,aki eszi az én testemet 
és issza az én véremet, bennem 
marad és én őbenne.'' Úgy éljek 
a világban, ahogyan te élnél, 
otthon, a gondok és tervezgeté-
sek között, úgy dolgozzam, aho-
gyan te dolgoznál, a számok és 
akták tömegében. Legyek szelíd 
és alázatos, este is, ha majd fá-
radt leszek, és gyerekek lármáz-
nak körülöttem. Légy velem 

örömeimben is, sosem csupán 
önmagamért, hanem mindig a 
szeretet szolidaritásában! Téged 
lássalak a másik emberben, aki-
ben ugyanúgy élsz, mint ben-
nem, Milyen jó lenne, ha csupa 
Krisztus lenne a világ! De most 
már indulok, mielőtt fantáziám 
elragadna, indulok megvalósíta-
ni a bennem és a hétköznapok-
ban állandóan megújuló halálo-
dat és feltámadásodat. 
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„Ünnepi esztendőt kezdünk a mai napon Árpád-házi Szent Erzsébet 
tiszteletére, aki 800 évvel ezelőtt született. Személyében egy világhírűvé 
vált magyart tisztelünk, hazánk földjének szülöttét, aki korán külföldre 
került és fiatal életének hősies szeretetével meghódította az akkor ismert 
keresztény világot…  

Ahogyan napjainkban Boldog Kalkuttai Teréz anya üzenetét megértette az 
egész világ, mert a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak iránti szere-
tet nagy jelét mutatta fel az embereknek, ugyanúgy a maga korában Szent 
Erzsébet is a szegények iránti hősies szeretet nyelvét beszélte, azt a nyel-
vet, amely minden nemzet szívéhez szól, amelyet minden nép megért…” 
 

 

Egy kicsit megborzongunk, hallván, hogy Szent Erzsébet egy beteg sze-
gényt fektetett az ágyába. Mi melyik hajléktalannal tennénk meg? Vagy 
úgyse próbálnánk meg, mert tudjuk, hogy bizalmatlanok a másik iránt?  

A mai modern ember senkit se enged az ágyába, mindenkit a másikéba 
küld. A liberális egészségügy pedig a piacra bízza a beteget. Még a kecske 
is több részvéttel van a káposzta iránt, mint a nagytőke a beteg iránt.  
Itt nem arról van szó, hogy ne legyen hálószobánk, és hogy ezentúl min-
denkire személyesen mi kössük rá az infúziót, hanem arról, hogy tegyünk 
valamit a szegényekért. Mindenki, amennyit tud. És ne csak a fölöslegünk-
ből adjunk nekik, hanem a szívünkből. Mert ha mindig csak a fölöslegünk-
ből adunk, akkor máris fölöslegesnek tekintjük őket. S ha ebben a mentali-
tásban kitartunk, egy idő után mi is fölöslegesek leszünk azoknak, akik 
most talán a pénzünk és sikerünk miatt még jóbarátaink. Az üzleti partner 
csak megtérést követően lesz betegápoló.  
Mindnyájan szegények vagyunk abban, amihez nem értünk. Mindnyájan 
gazdagok vagyunk abban, miben segíteni tudunk a másiknak. Nemcsak 
pénzben, hanem időben, találkozásokban, a lelki nyomor istápolásában.  
Aki segít, akaratlanul az is ágyába fogadja a másikat. Aki nem segít, az 
pedig csak kifektet. 
Sánta János  



A karácsonyi jászol története 

ÜZENET  2 

A karácsonyi jászol éppúgy hozzátartozik az ünnephez, mint a fenyőfa vagy 
az ajándékok. Az első - így tartja a legenda - Assisi Szent Ferenc templomá-
ban állt 1223-ban: Ferenc egy gyermek nagyságú viaszbabát helyezett a já-
szolba, egy gazdag földbirtokos ökröt és szamarat adott, a parasztok szalmát 
szórtak a padlóra, és éjszaka fáklyákkal világították meg a jelenetet. 

A Bibliában leírt helyszínt - különösen Itáliában - gyakran megépítették. Az 
Osztrák-Magyar Monarchiában azonban II. József 1782-ben megtiltotta, 
hogy betlehemet állítsanak fel a templomokban. Úgy ítélte meg, hogy a bet-
lehemes szokás "nevetséges és gyermekded". A tilalomnak kevés foganatja 
volt. A betlehem ugyan egy időre eltűnt a templomból, de felállították az 
egyszerű emberek a "tisztaszobában". Miután 1825-ben megszüntették a ti-
lalmat, a betlehemfaragás megbecsült mesterséggé vált. 

Mint ahogyan nincs két teljesen egyformán feldíszített karácsonyfa sem, 
Krisztus születésének helyszínét is mindig más és másféleképpen jelenítették 
meg. Némelyik betlehem olyan megragadó, hogy az emberek úgy zarándo-
kolnak el hozzá karácsony táján, mint a pásztorok egykor az "igazi" betlehe-
mi istállóhoz. Cs. G. 

 

Mácz István:  

Találkoztam a szeretettel 

   Ne akarj boldog lenni mások 
örömének rombolása árán. 

   Ne akarj jónak látszani, hogy 
mások rossznak tűnjenek fel. 

   Ne akarj gazdag lenni mások 
megkárosítása árán. 

   Ne akarj szép lenni, ha ezzel 
mások rútságát feded fel. 

 

   A szeretet résztvevő:  

kacag a nevetővel,  

és sír a síróval. 
 

   Légy boldog  

mások örömét építve. 

   Légy jó  

mások erényét növelve. 

   Légy gazdag,  

miközben másokat gyarapítasz. 

   Légy szép  

mások gyönyörűségére. 

 

 

 

Uram, Istenem,  

te vagy minden javam. 

Egyedül te vagy a jó,  

igaz és szent, 

a mindenható, 

mindent te adsz,  

mindent te töltesz be, 

s csak a bűnöst hagyod  

üresen. 
 

Emlékezzél irgalmasságodra, 

és töltsd be szívemet  

kegyelmeddel, 

hiszen nem akarod, hogy 
üres maradjon, amit alkottál. 

Kempis Tamás 

 

 

 

Advent 
 

Az ősi napoktól fogva hallottuk a próféták ajkáról, hogy  

Ő az, aki eljövendő, a virágzó ág Jessze gyökeréről;  

kinek országló hatalma fölötte áll evilág minden hatalmának!  

 

Mondjátok: Kicsinyhitűek, erősödjetek meg és ne féljetek!  

Íme, eljön a mi Istenünk és megszabadít minket!  

 

Íme, megjelenik az Úr, nem áltat téged. Ha halasztja jöttét,  

te csak várjad őt. Mert bizonnyal eljön, és nem késlekedik, alleluja. 
 

 

SZVU/ 18 
Az ige megtestesült Názáretben, 

Kit Mária szűzen szült Betlehemben. 

Itt vagyon elrejtve kenyérszínben, 

Imádjuk mindnyájan egyetemben. 

 



Névnapköszöntő 

Gyűjtés  

Liturgikus lap  3 

Isten éltessen minden kedves olvasót, akik decemberben ünneplik névnapjukat. 

Szent I. Damazusz pápa 

305 k. – 384 

Ő a védőszentje: a részegeknek 

Az ő segítségét kérik: láz ellen 

Attribútumai: gyémánt (gyűrű), könyv 

Ünnepe: december 11. 

Szent Miklós püspök 

(Kis-Ázsia, Patarra, ? - Görögország, Myra, 350 táján, december 6.) 

Életét csupán a legendák világából ismerjük, mert nagyon kevés hiteles adat maradt ránk. Egy pestis-
járvány ragadta el a szüleit. Az ifjú Miklós ezután minden vagyonát szétosztotta a szegények között. 
Elzarándokolt a Szentföldre, s mikor visszatért, a nép - égi sugallatra - Myra városának püspökévé vá-
lasztotta. Hívei rajongásig szerették, bizonyítja ezt számtalan legendája is.Galerius császár idejében a 
keresztényüldözések alatt sokat szenvedett, ezért a hitvalló melléknevet kapta. Részt vett a 325-ös 
Niceai Zsinaton. Halála után jóságos alakja tovább élt a nép körében. Myrában és Konstantinápolyban 
már a VI. századra kialakult a Szent Miklós-tisztelet. 1087-ben földi maradványait Bari városába vitték, 
ennek köszönhetően Európa-szerte felvirágzott tisztelete. Így lett a keleti és a nyugati egyház közös 
nagy szentje. Ereklyéinek egy darabját még Szent István király hozta Magyarországra, mikor a görög 
császár szövetségében, seregével egy bolgár uralom alatt álló város elfoglalásában vett részt. A csata 
után nem engedte katonáit zsákmányolni, hanem bement Szent György templomába, és onnan elhozta 
Miklós ereklyéjét. Ezzel hazánkba hozta kultuszát is. A hagyományok egyik máig élő formájában a 
Szent püspök az ördög, tréfásan a krampusz társaságában jelenik meg. A legendák szerint Miklós meg-
szégyeníti, távozásra kényszeríti az ördögöt. A Mikulás mai "kultusza" hazánkban alig több másfél száz 
esztendőnél. A Mikulás szó cseh, maga az ajándékozás, az ablakba kitett gyermekcipőbe csempészett 
csokimikulás, illetve - krampusz pedig az osztrák hagyományvilágból került hozzánk. A Myrai puspök 
jóságos alakja beleillik az úrjöveti készület idejébe. Bőkezű felebaráti szeretetével karácsony üzenetének 
méltó előhírnöke lett. Életében nemcsak szavakkal hirdette Jézus örömhírét, hanem tetteivel. személyes 
jó példájával meg is valósította azt. Nem harsogón, nem kihívón, hanem szolidan, titokban. Nem a földi 
dicsőség, az emberek hálája volt számára a fontos, hanem az önzetlen szeretet. Az effajta önzetlenség 
nagy ritkaság manapság. Olyan korban élünk, amikor szinte minden önzetlennek tűnő tett mögött önző 
érdek bújik meg. Szent Miklós - különösen most, advent idején az önzetlen szeretet gyakorlására akarja 
irányítani a figyelmünket. Ám erre csak akkor leszünk mi magunk is képesek, ha szívünkben-lelkünkben 
valódi szeretet és béke uralkodik… Kovács András 

DECEMBERI 

PROGRAMOK: 

Hangverseny 
December 10. vasárnap  

19 óra 

Karácsonyi Hangverseny 

„Reményi János Emlékkó-
rus" hangversenye 
Vezényel: Zelencsuk Tímea 

Advent 

Rorate misék 
Első hétfő kivételével  

reggel 6 órakor! 

(hétfő, szerda, péntek) 

Adventi gyóntatás 
Vasárnapi szentmisék alatt, 

és december 17. 16 órától! 

December 24.-én  

advent IV. vasárnap 

Szentmiséink: 7 és 1/2 9! 

Este nincs szentmise! 
 

Baráti Kör 
December 14.  

Csütörtök 1/2 5 óra 

 

Karácsony 

Pásztorjáték 
December 24. 15 óra 

 

Ünnepi szentmisék 

December 25.  

7, 1/2 9, este 6 

December 26. 

7, 1/2 9 

December 31. 

7, 1/2 9! 

 

Évvégi hálaadás 

December 31. este 6 óra 

 

Ez év szeptemberében a Munkácsi Római Katolikus Püspökség gyűjtést kezdeményezett Kraszilinec 
Éva 11 éves munkácsi kislány gerincműtétjére, valamint a kiegészítő korrekciós műtétekre. A kislány 
évek óta árva, egy ideje a munkácsi családi gyermekotthon lakója.  

Az adományok fogadására és kezelésére a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány kapott felkérést. A 
gyűjtési akció rendkívül sikeres volt, egy hét alatt összegyűlt a műtétek és a kórházi ápolás előzetesen 
becsült költsége, amely  kb. 2,5 millió Ft. 

Összesen mintegy 600-an adakoztak, átlagosan 13 ezer Ft-ot. Az adakozók 3%-a – akik 100 ezer Ft-ot, 
vagy e feletti összeget utaltak át – az összes adomány 39%-át biztosították. Mindezen felül az amerikai 
S.A.R.A. Alapítvány által ígért 6000 dollár is megérkezett, így az adományok teljes összege 9 027 900 
Ft. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány időközben létrehozott egy Egészségügyi Alapot, ahová a 
munkácsi kislány műtétei után fennmaradó, illetve a később érkezett összegeket vezetik át és hasonló 
célokra használják fel. A kislány hogylétéről, az Egészségügyi Alapról, valamint későbbiekben támoga-
tott személyekről, illetve a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány tevékenységéről folyamatos tájé-
koztatás kapható internetes hírlevélben, amelyre a www.ferences.hu oldalon lehet feliratkozni.  

Munkácsi Egyházmegye/Magyar Kurír 

Egyházközségünk gyűjtéséből 200.000.– forint jutott a számlára! 

Köszönet mindazoknak, akik adakoztak! 



„Szólj Uram,  
mert hallja  

a Te szolgád!”  
1Sám3,10 

1182 Budapest  
Fogaras u. 16. 

Telefonszám: 292-46-63 
 

Faxszám: 297-54-17 
 

www.szentmargit.hu 
 

A plébánia e-mail címei: 
ibenke@mail.interware.hu 

fogaras4@axelero.hu 

Árpád-házi  
Szent Margit Plébánia  

Az egyházadó 

(egyházközségi hozzájáru-

lás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejáratá-

nál található 

Egyházközségünkben működő Árpád-házi Szent Margitról nevezett 

Ferences Világi Rend története dióhéjban! 

 

Bizonyára sokan nem tudják, hogy Egyházközségünkben működik egy Ferences Világi Rend-
i közösség, melynek tagjai a Szentlélektől indíttatva, saját világi állapotukban valósítják meg 
a szeretet tökéletességét és fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy az Evangélium 
szerint éljenek Assisi Szent Ferenc példája és az Egyház által elismert Regula (rendtartás) 
segítségével. 

Visszatekintve a kezdetekre a közösségnek alapítása a II. Világháború befejezése 
utáni időre esik, mikor a Kertvárosban Lelkészség létesült, mely nagy öröm volt az ott élők 
számára. 

A háború okozta ínséges időben telepedtek le az első ferencesek, akik hihetetlen ál-
dozatokat vállaltak az ott lévő közösségért. Jelszavuk, mely erőt adott munkájukhoz, hitéletük 
megéléséhez ez volt: “ Szeráfi Szárnyakon szállj buzgó lélek! “ Ők ebben éltek. 

Ez a szellemiség hamarosan áthatotta az erre érzékeny, befogadó híveket. 

Itt emlékeznék vissza a múltra, mikor Fr. Mérő Rupert kolduló ferences barát, aki elsőként 
érkezett a Kertvárosba, s kinek a romeltakarítástól kezdve az alapok megteremtése a létezés-
hez volt a feladata. Majd 1945 augusztusában érkezett az Érsekújvárból áttelepített P. Moró 
Szolár Ferenc atya, aki megkezdte a hitéletet, a liturgiákat valamint az Evangélium tanítását. 
Ő volt, aki híveinek “meghirdette” a III.-ik Rendet, mely mai elnevezés szerint Ferences Vilá-
gi Rend. Ebben az időben sokan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az első csoport 
1947-ben tett Örökfogadalmat P. Pusztay Gábor OFM. Országos Igazgató jelenlétében. Sajná-
latos, hogy sem létszámukról, sem kilétükről semmilyen hiteles feljegyzés nem maradt fenn. 

A kedves P. Moró Ferenc atyát a fiatal P. Kiss Elemér kapuvári ferences atya követte 
segítő munkatársával P. Szokolai Bernardinnal együtt. Ekkor már a körülmények, úgy a ká-
polna, mint a lakhely tekintetében elfogadhatónak volt mondható. Az Atyák és a hívek köl-
csönös odaadással támogatták egymást, s így virágzó lelki élet alakult ki. 

De ezután ismét sötét felhők érkeztek hazánkra, egyházunkra. 

1950-et írtunk. A “Szabad Nép” újság június 6.-i számában a következőket írta Révai József 
miniszter: “ A klerikális reakció tömegakciójának legfontosabb szervezetei a különféle férfi 
és női szerzetesrendek!” 

Magyarországon ekkor még 63 rend 11538 taggal működött. A végeredmény, mint tudjuk, 
1950 nyarán a szerzetesek működési jogát – kevés tanító rend kivételével- megvonták. Ruhá-
zatukat civil öltözetre kellett cserélni és nagy szerencséje volt azoknak, akiket a kitelepítés 
sorscsapása nem ért el. (7000 papot és apácát telepítettek ki méltatlan körülmények közé!) 

Azonban bármilyen sanyargatás, üldözés is folyt a vallásos hívek és papjaik ellen, mégis 
csendesen és kitartón működött a hitélet. A Világi Rend tagjai kiemelkedő erővel támogatták 
a kis kápolna működését. Különös segítséget kaptunk a Budapesti Ferences Rendtartomány-
tól, az innen érkező kisegítő atyák személyében. 

Ők oktatták az ifjúságot, készítették fel elsőáldozásra, bérmálásra, színi előadásokra 
és tartottak lelkigyakorlatokat stb. A teljesség igénye nélkül emlékezzünk  P. Burka Kelemen 
dr. tartományfőnök, P. Pócza Szalvátor, P. Pusztay Gábor FVR igazgató, P. Kovács L. Bánk, 
P.Kiss Csongor, P. Máté Teodóz dr. - énekkarunk megalapítója -, P. Kovács Kalliszt, P. Or-
bán Márk, P. Zatykó László valamint sokan mások munkájára. 

Az emlékezetes lelkigyakorlatokat minden alkalommal ezzel a kis imával kezdtük, 
amit a Kertváros hívei, mint örökséget, a mai napig hálás emlékezéssel őriznek szívükben : 

Egyetlen a lelkem, várja őt az ég, Megmenteni időm, ki tudja, lesz e még? 

Oly rövid az élet, oly biztos a halál, Rettenetes óra vajon hogyan talál? 

Megváltó Jézusom, add szent kegyelmedet, Adjad, hogy megmentsem egyetlen lelkemet! 

1965.-ik évhez érkeztünk, mikor is nagy változást jelentett P. Kovács Kalliszt atya 
végleges elhelyezkedése a lelkészségen. Elemér atya egészsége annyira megromlott és már 
nem tudta feladatát ellátni. Az Ő kimagasló szolgálata körünkben 18-évig tartott! Istennek 
legyen hála! 

 

Folytatjuk! 

 

 


