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Ave Verum,  
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Jubilate,  

Koronázási Mise  

Balogh Tímea - szoprán  

Uitz Orsolya - alt 
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Laborfalvy-Soós Béla - basszus 
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Szalkai Dávid - trombita 
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ÜZENET 
 

 

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és min-
denkiben. 

Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami 
mellől senki sem hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csilla-
gokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a Te békéd világít. 
Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljöven-
dő asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a Te békéd a 
lámpása, eledele és terítéke. 

Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden civódás, fél-
reértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a 
maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét 
vesztve elpárolog. 

Ha mégis kérek Tőled imámban valamit: ne vedd el tőlem, ne vedd el tő-
lünk a kérés nélküli imádságot. A kérés nélküli imában nemcsak én, de az 
egész Mindenség is hallgat, s hallgatnak azok is, akik - egy szinttel még 
mélyebben - torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek. A nem 
kérő imádságban azonban, imádkozza azt bárki is, az egész világ térden áll 
a "teremtés egyességében". 

Ezért imádkozni az imádságért: bűnösök és szentek közös kiáltásai itt a 
Földön, és a kérés nélküli ima a jók és gonoszak számára talán nem egyéb, 
mint egy pillantást vetni az asztalra, mely öröktől fogva terítve áll az atyai 
ház udvarán. 

Ennél az asztalnál - Jézus isteni ígérete szerint - nem lesz többé se ellen-

ség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség. Mindenki min-

denkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú, és a Szentlélek egyete-

mesen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy 

szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül - any-

nyi vita, helycsere és zűrzavar után. 

 

Pilinszky János 



Mária kegyhelyek Mária országában 

ÜZENET  2 

Drégely-Hont-Csitár II. 
A csodás gyógyulásokat az 185-ben nyomtatott füzet egyik éneke sorolja fel nevek 
nélkül. De tudunk arról is, hogy itt nyerte vissza szeme világát az ipolyvecei evan-
gélikus asszony, bizonyos Czibulyáné, miközben ő és leánya a szentolvasót imád-
kozták együtt a katolikus hívekkel. (Kaposi Ferenc ipolyvecei népi író emlékezései-
ből 1977). Deme András ipolyvecei lakos 1977-ben vallotta eskü alatt- hogy itt 
gyógyult meg egyik rokona a Kutyikánál: Kakas Lajos ipolybalogi kisfiú, akit édes-
apja lopva csempészett át a cseh határnak kikiáltott Ipoly folyón. Kilencedik áthoza-
tala alkalmával nyerte el a csodás gyógyulás kegyelmét. A négyéves honti Gál Gyu-
la 1949-ben itt szólalt meg Jézus nevét ejtve ki a száján, és itt tette meg az első lépé-
seket, mert járni sem tudott. 1975-ben a Szűzanya közbenjárására csodás módon 
gyógyult meg a balassagyarmati kórházban súlyos motoros baleset után a pataki két 
testvérfiú (a Mák családból) és egy nógrádsápi súlyos beteg asszony is. 

Természetesen zarándoklatok is voltak Drégely-Hont-Csitárban. Sok faluból lelki-
pásztorokkal jöttek ide a búcsúsok. Még Hont falujából is évente jöttek búcsús hí-
vek a legutóbbi időkig. Mivel a Kutyika melletti kegykápolnában nem volt miséző 
oltár, ezért a hívek vagy a Drégelypalánki Szent Erzsébet Templomban, vagy a 
Simor prímás által épített és 1970-ben megsemmisített Szondi-emlékkápolában, 
vagy a honti, Urunk mennybemeneteléről elnevezett templomban, vagy az 1980-ban 
felelős egyháziak által lebontásra ítélt parassapusztai lengyel kápolnában vettek 
részt szentmisén. A búcsúsok célja azonban mindenképpen a Csitári Szent Források 
elérése volt. Itt tisztelegtek a Magyarok Nagyasszonyának kegyszobra előtt, elvé-
gezték ájtatosságaikat, imádkoztak, énekeltek, megpihentek, betegeiket a Kutyika 
vizével mosogatták, s aztán körmenetileg tértek vissza otthonaikba.  

Az idő vasfoga azonban nem kímélte a kis kegykápolnát sem Hont-Csitárban. Om-
ladozni kezdett és ezért 1948-ban lebontották a terület jogos birtokosai a hontiak. 
Egy közismerten káromkodó honti gazda nagylelkű adományából aztán felépítették 
a mostani Engesztelő Kegykápolnát a fogadalmi kereszt közelében. A kegykápolná-
ban a miséző oltár fölé helyezték el a kegyszobrot.  A szent források, a Kutyika kö-
zelében pedig a régi kegykápolna helyére áhítatra serkentő, festői szépségű lourdes-
i barlang került. Az új építményeket 1949 tavaszán szentelte fel az esztergomi ér-
sekség főpapi küldötte, és bemutatta a kegyhelyen az első ünnepélyes szentmisét, 
nagyszámú zarándok örömujjongása közepette, fúvószenekarok közreműködésével. 
Időközben az ország más részeiben is tudomást szereztek a hont-csitári kegyhely és 
a Kutyika (három szent forrás) létezéséről, és kezdtek idejárni budapestiek, hatvani-
ak, gyöngyöspatakiak, balassagyarmatiak, nógrádsipekiek, szécsényiek, hollókőiek 
is. Szinte országos hírűvé vált a kegyhely. Még a Vatikán illetékesei is érdeklődtek 
a kegyhely iránt (1977). A festői táj szépsége mellett elsősorban a Boldogságos 
Szűzanya jelenléte vonzza ide az embereket, valamint a csodás eredetű és erejű 
Kutyika üdítő vize. Mindemellett a jó levegő és a csend is segít, hogy az ideérkezet-
tek lelki-testi felüdülést nyerjenek. 1975-ben a honti Tóth Sándor 
kegykápolnagondnok áldozatos segítségével, Gyetvai Géza honti kanonok-plébános 
kezdeményezésére elkészítette Máriahegyi N. János budapesti szobrászművész a 
Bibliás Szűzanya, vagyis a római Tre Fontanei jelenés szobrát, és azt ünnepélyesen 
1975. augusztus 25-én szentelte meg hont község szülötte, P. Cégöl Vince ferences 
atya. Sajnos ugyanekkor elmozdították az oltár magasából a Magyarok Nagyasszo-
nya kegyszobrát, mert a vezető lelkipásztor azt régisége miatt „otrombának” minő-
sítette. Mivel a nép haragja miatt a kegykápolnából eltávolítani nem lehetett, ezért 
min „megtűrtet” a sarokba állítatta. Az oltár fölé ekkor a Bibliás Szűzanya szobra 
került, 1981-ig, amikoris az esztergomi keresztény múzeum restaurációs műhelyé-
ből az ősi kegyszobor diadalmasan hazaérkezett, és régi trónját elfoglalhatta. Most a 
Bibliás Szűz szobra került a sarokba.  

 

 

Ünnep  
Barcika  
téren! 

 

Október 15.-én  

ünnepeljük  

templomunk  

felszentelésének  

40. évfordulóját. 

  
Délelőtt 10 órakor 
lesz az ünnepi 

szentmise, melyet 
dr. Paskai László 
bíboros atya végez! 

 

Adjunk hálát  

közösen az  

Úrnak ezért  

a  

40 évért! 
 

 

 

 
 



Névnapköszöntő 

Hittan 

Liturgikus lap  3 

Isten éltessen minden kedves olvasót, aki októberben ünnepli névnapját! 

Szent Kálmán 

Melki Szent Kálmán,Vértanú, zarándok, Skóciai Szent Margit fia 

Ő a patrónusa: Ausztriának  

Ő a védőszentje: a zarándokoknak, valamint a kötél általi halálra ítélteknek 

(felakasztás miatt) 

Az ő segítségét kérik: fejfájás, pestis és állatjárványok ellen. 

Ő védelmezi a lovakat és a szarvasmarhákat. 

Attribútumai: zarándokbot, zarándokkagyló, kulacs, lándzsahegy, fogó, 

kövek, pálmaág. 

Ünnepe: október 13. 

Egyházunkért,  
Hazánkért 

 

 

2006. október 8-án, 
vasárnap 

 

Magyarok  

Nagyasszonya  

ünnepén,  

 

DÉLUTÁN 3  

ÓRÁTÓL  

IMAESTET  

TARTUNK  

IMMÁR 10. ÉVE 

 

 

3 órakor  

KERESZTÚTI  

ÁJTATOSSÁG 

4 órakor  

közös  

SZENTSÉGIMÁ-
DÁS 

5 órakor  

RÓZSAFÜZÉR 

6 órakor  

ÜNNEPI  

SZENTMISE 

GULYKA JÓZSEF 

C. PRÉPOST 
ISASZEGI PLÉBÁNOS 

 

Templomi hittanok szeptembertől 

Kedden  

1/2 4 órától elsőáldozók hittanórája 

1/2 5 órától a felsősök  hittanórája 

1/4 6 órától alsósok hittanórája 

Elsőáldozó csak az lehet, aki a hittan mellett rendszeresen jár szentmisére is! 

Salkaházi Sára 
szociális testér, vértanú - a BOLDOGOK között 

Salkaházi Sára testvér azok közé tartozik, akikről Jézus azt mondja:  
"Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért!" 

Magyarországon először emel az Egyház a boldogok sorába egy egyszerű, középosztályból szár-
mazó nőt, aki nem királylány, nem főnemes. Salkaházi Sára valóban testvérünk, kortársunk és 
sorstársunk, aki arra hív bennünket, hogy győzzük le a korszellemet, hiszen élni csak másokért 
érdemes. 

Testvérünk, aki ember tudott maradni az embertelenségben, mert szenvedélyes szeretettel fordult 
Isten és az ember felé. 

Testvérünk, aki ember tudott maradni az embertelenségben, mert ki tudta mondani Istennek és 
embernek:  az életemet adom érted! 

Testvérünk, Salkaházi Sára, vértanú és nem pusztán a sors áldozata, mert szeretetből, tudatosan 
vállalta másokért és másokkal az előre látható halált. 

Vértanúsága elkötelezett életének beteljesedése. 

Szociális testvéri életének mottója:  
 

Alleluja! Itt vagyok, engem küldj! 



„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 

 

Nemrég az interneten a következő levelet kaptam. Kicsit elgondolkodtató! 

 
A Biblia a legjobb tükör nézegessük magunkat benne az ige olvasása közben és hagyjuk, hogy a 
legnagyobb kozmetikus kikozmetikázza életünket. 
 
Képzeld el, hogy az alábbi történet veled esik meg: 
 
Egyik vasárnapi istentiszteleten a 2000-es gyülekezet megdöbbenve látja, amint belép két talpig 
feketébe öltözött ember gépfegyverrel a kezükben. 
Az egyik ezt kiáltja: "Aki Krisztusért hajlandó vállalni egy golyót, az maradjon a helyén." 
 
A kórus nyomban elmenekül, a diakónusok, és a gyülekezet nagy része is elrohan. A kétezerből 
mindössze kb. 20 ember marad a helyén. 
 
A férfi, aki az előbb beszélt, leveszi a csuklyáját, ránéz a lelkészre, és ezt mondja: "Rendben, 
lelkész úr, megszabadultunk az összes képmutatótól. Most már elkezdheti a szolgálatot. Szép 
napot!" Ezzel a két ember megfordul, és kisétál. 
 
Vicces, hogy milyen könnyű levegőnek nézni Istent, és csodálkozni, hogy a világ pokollá válik. 
 
Vicces, hogy elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. 
 
Vicces, hogy mindenki úgy akar a menybe jutni, hogy nem kell semmit sem hinnie, gondolnia, 
vagy cselekednie a Biblia szerint. 
 
Vicces? Vagy ijesztő? 
 
Elgondolkodtató, ahogy sokan azt mondják, "én hiszek Istenben", és mégis a Sátánt követik. 
 
Elgondolkodtató, ahogy ezernyi viccet küldünk át egymásnak e-mailen, és futótűzként terjednek 
szét, de amikor az Úrról küldünk üzenetet, az emberek kétszer is meggondolják, hogy megosz-
szák-e másokkal. 
 
Elgondolkodtató, ahogy a vulgaritás, a durva, sikamlós és obszcén szövegek szabadon terjednek 
a kibertérben, de a Jézusról szóló nyilvános beszélgetéseket elnyomják az iskolában és a munka-
helyeken. 
 
Elgondolkodtató, hogy valaki mennyire szent tűzzel ég vasárnap, és mennyire láthatatlan keresz-
tény a hét többi napján. No, nevetsz már? 
 
Elgondolkodtató, hogy amikor továbbítod ezt az üzenetet, nem sok embernek küldöd el a címlis-
tádból, mert nem vagy biztos abban, hogy ők mit hisznek, vagy mit gondolnak rólad, hogy ilyet 
küldesz nekik. 
 
Elgondolkodtató, hogy mennyivel jobban tud aggasztani az, hogy mások mit gondolnak rólam, 
annál hogy Isten mit gondol rólam. 

 

Elgondolkodtató, hogy mennyit beszélünk a szeretetről, s mikor gyakorolni kéne már nem érünk 
rá. 
 
Elgondolkodtató? 
 
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy aki hiszen Ő benne el ne vesszen, hanem örök életet nyer-
jen. János 3:16 
 
Egy fő feladatunk van. Ezt elhinni és hirdetni.  

 

 

Nemrég az interneten kaptam ezt a  levelet. Elgondolkodtató! 

Vajon nem így viselkedünk mi is? 

Én azon vagyok, hogy éljem hitemet? 

 

 


