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Liturgikus lap 
ÜZENET 
Húsvét hajnalán a feltámadt Krisztus köszönt ránk, aki látja sze-
münkben a könnyet, a bánatot és a vágyat, amellyel keressük Őt, 
az Életet és a Reményt. 

"Miért sírsz? Kit keresel?" - ezek a feltámadt Krisztus kérdései 
hozzánk, akik sírjához futunk. "Feltámadtam és újból veled va-
gyok!" Ezek a húsvéti öröm első hangjai.  

Az egyház arra hív meg minket az idei húsvéton, hogy újra éljük 
át azt a nagy ajándékot, amellyel mennyei Atyánk, Jézus Krisztus 
halálában és feltámadásában jóságosan megajándékozott minket. 
A húsvéti angyal lelkünkre köti: mondjátok el testvéreiteknek a 
feltámadás örömhírét ebben az érték és reményvesztett világban 
és kiáltsátok: az Élet legyőzte a halált, a Szeretet diadalt aratott a 
gyűlölet és az igazságtalanság fölött. Akit "kitéptek az élők földjé-
ről" (Iz 53) és akit "a mi bűneinkért szúrtak át", mint "győző tért 
vissza". 

Húsvéti hittel, bátran kell hirdetnünk: Krisztus él! Nem elérhetet-
len messzeségben, hanem itt él közöttünk Egyházában, amelynek 
a keresztség által tagjai vagyunk. Bárcsak felismernék rajtunk, pa-
pokon és híveken, családjainkon és egyházközségünkön, hogy a 
feltámadt Úr ma is szelíden árasztja a megváltás fényét minden 
emberre. 

A Szentlélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, formáljon 
minket is húsvéti, boldog keresztényekké. Szép keresztény éle-
tünk pedig tanúsítsa a húsvéti örömöt, az Élet és a Szeretet Evan-
géliumát: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt, alleluja! 

Horváth Imre 

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket  

Kívánunk Mindenkinek! 



Mária kegyhelyek Mária Országában 

ÜZENET  2 

Máriavölgy 

(Marianka, Marianthal) 

Pozsony közelében a Kis-Kárpátok délnyugati nyúlványai közt, a hegyen túli Morva-
völgyi síkra nyílással fekszik festői völgyben az ősi kegyhely, erdővel borított bércek 
között. A völgyön átfolyik Szűz Mária forrásának a patakja, a Mária-patak. A kegy-
hely eredete II. Endre magyar király korába nyúlik vissza. Egy remete lakott itt. Az 
erdei rablók garázdálkodása elől azonban távozni kényszerült. Ekkor a Szent Szűz 
szobrát a kútba rejtette. A remetekunyhóba egy erdei rabló telepedett asszonyával 
együtt. Újszülött gyermeke torzszülötten jött a világra. Megijedve Isten büntetését 
látta a csapásban. Imádkozott, mire a megjelenő Szűzanya utasította, hogy mossa 
meg a kis torzszülöttet a kút vizében. Engedelmeskedett. A gyermek pedig meg-
gyógyult. A rabló eközben megpillantotta a kút fenekén lévő Szűzanya-szobrot. Ki-
vette és kis kezdetleges kápolnát készített neki. A nép pedig megkezdte a zarándokla-
tokat. A hely kegyhellyé vált. 

Nagy Lajos király, a nagy Mária-tisztelő is ellátogatott ide. Ezután a kegyhelyet a 
pálos szerzeteseknek adományozta 1377-ben. Donációs levélben olvasható: „Mi, La-
jos” a tisztelet és remény érzetében, melyet ápolunk a Boldogságos és Dicsőséges 
Szent Szűz, valamint a szentpáli remetetestvérek társulata iránt, azon igyekezetben, 
hogy e remetetestvérek létszámát és kolostoraikat országunkban gyarapítsuk, e szer-
zetes testvérek örök tulajdonául adományozzuk Szűz Mária templomát Thál földjén. 
Eddig Porusthia (Borostyánkő, Pajstun) vár tartozéka volt, de most kivesszük a váris-
pánság joghatósága alól. (Fejér: Codes diplomaticus IX. 5. p. 162-163.) Ezután Nagy 
Lajos templomot és kolostort építtetett Máriavölgyben. 

A kegytemplom gótikus, egyhajós. Körülötte a táj lakatlan, a közelben nem volt falu 
vagy egyéb település. Máriavölgy a pálos rend fő fészke lett a török dúlás idején és 
még utána is 1786-ig, míg II. József szét nem szórta őket gyalázatos módon. 
Máriavölgyben élt a rend általános perjele, helynöke és ez volt az a rendi újoncok 
tartózkodási helye is. A török vész idején, 1526 után a környékre horvát telepesek 
jöttek, a törökök elől menekülvén. Ők alapították Lamacs, Dubravka és Bystrics fal-
vakat a íMáriavölgyi kolostor közelében. Ők katolikusok maradtak a reformáció ide-
jében is. Egy 1634-ből származó Canonica visitatio adata szerint Draskovich György 
pozsonyi prépost a máriavölgyi exempt kolostort és a hozzá tartozó falucskát nem 
vizitálta (ellenőrizte), pedig itt akkor tizenkét ház és hatvan ember lakott. 

1642-1666 között az esztergomi prímás, Lippay György buzgó Mária tisztelő. Föl 
van róla jegyezve, hogy minden évben gyalog zarándokol Pozsonyból a máriavölgyi 
kegyhelyre. Pozsony város levéltári adatai is említést tesznek a népes zarándoklatok-
ról. Megemlítik, hogy pl. 1649-ben Máriavölgyben hatalmas arányú búcsújárás in-
dult. E zarándokok között volt Püsky János pozsonyi prépost is és tizenhat gyóntató 
pap. Máriavölgy a pálos rend eltörlése után is az ország előkelő és látogatott kegyhe-
lye maradt. A csodatevő szobor és szent kútja ma is tízezreket vonzanak. Ma is áll a 
gyönyörű, gótikus kegytemplom és a kegyhely területén még két kerek kápolna. A 
falak festményekben, történelmi jelenetekben bővelkednek. A hegyoldalban pedig 
impozáns, hatalmas méretű keresztút gyönyörködteti a zarándokokat. Máriavölgy két 
főbúcsúja: pünkösd és szeptember 8. Ezen túl minden vasárnap sok zarándok keresi 
föl a szenthelyet. 

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh. J. Krizosztom) 

 
 

 

Húsvét 

 

Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 

És a föld most készül 
ülni 

Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a föl-
dön, 

Ma öröm legyen, 

Feltámadt az isten-
ember 

Győzedelmesen! 

 

Aki tudja, mint töré fel 

Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 

Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadás-
ra, 

Mely örök leszen… 

Feltámadt az isten-
ember 

Győzedelmesen! 

 

Reviczky Gyula 

 
 
 
 



Liturgikus lap  3 

Isten éltessen minden kedves olvasót, akik áprilisban ünneplik névnapjukat! 

 

Szent Benedek 
 

Labre Szent Benedek József 

1748-á1783 

kolduló zarándok 

Ő a védőszentje: a csavargóknak és a hajléktalanoknak. 

Attribútumai: koldusbot, koldustarisznya. 

Ünnepe: április 16. 

Áprilisi 

PROGRAMOK: 

 

Április 29. 

vasárnap  

19 óra 

Húsvéti Hangverseny 
 

 

 

Baráti Kör 

Április 19. 

Csütörtök 1/2 5 óra 

 

 

 

 

 

Névnapköszöntő 

2007 eseményei röviden 

Húsvéti szentgyónás elvégzésének külön időpontja: 

Április 1. vasárnap, délután 4 órától 

Ünnepi szentmise a Hargita téri Fadrusz ke-
resztnél az önkormányzattal együtt április 21. 
szombat délelőtt 10 óra. Az ünnepi szentmi-
sét dr. Paskai László bíboros atya végzi 

Bérmálkozás és templom búcsúnapja Barcikán 

Május 1. 10 óra 

Az ünnepi szentmisét dr. Paskai László bíboros atya végzi. 

Délután majális a templomkertben 

Elsőáldozás Május 6. vasárnap 1/2 9 óra 

Júniális június 17.-én lesz 

Templomszentelés 7. évfordulója.  

Ünnepi szentmise július 8. 10 óra. 

Sarkadi tábor 

Július 18.—25. 



„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@t-online.hu 

Árpád-házi  
Szent Margit Plébánia  

Az egyházadó 
(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

Nagyhét menete Kertváros 

Nagyhétfő, nagyszerda este 6 órakor szentmise 

Nagycsütörtök 
Este ½ 5 órakor kezdődik szentmisénk az utolsó vacsora emlékezetére 
utána virrasztás kb. 7 óráig. 

Nagypéntek -  Szigorú böjti nap! 

Délután 3 órakor keresztúti ájtatosság. Este 6 órakor kezdődik Jézus ha-
lálának ünneplése, közös szentáldozás, majd Szentségimádás 
Nagyszombat 
Reggel 8 órától este 7 óráig Szentségimádás a Szentsírnál. 

Délután 3 órakor húsvéti ételszentelés 
Este 7 órakor kezdődik Jézus feltámadásának ünneplése (körmenet nem 
lesz!) 
Húsvétvasárnap 
Szentmiséink a szokott rendben 7, ½ 9 és este 6 órakor 
Húsvéthétfő 
reggel 7 és délelőtt ½ 9 órakor lesznek a szentmisék. 
Este nem lesz szentmise! 

Barcika tér 

Nagykedd este 6 órakor szentmise 

Nagycsütörtök 

Este 6 órakor kezdődik szentmisénk az utolsó vacsora emlékezetére utá-

na virrasztás kb. 8 óráig. 

Nagypéntek 

Délután 3 órakor keresztúti ájtatosság 

Este ½ 5 órakor kezdődik Jézus halálának ünneplése... 

közös szentáldozás  

Nagyszombat 

12 órától este 9 óráig Szentségimádás a Szentsírnál 

Este 9 órakor kezdődik Jézus feltámadásának ünneplése (körmenet nem 

lesz!) 

Húsvétvasárnap 

Szentmisénk a szokott rendben 

10 órakor, melyet jó idő esetén körmenet követ 

Húsvéthétfő 

10 órakor lesz a szentmise. 


