
Év végi hálaadás 

Advent 
 

Valaki jön  
de te nem veszed észre! 
Valaki közeledik hozzád  

de te bezárkózol! 
Valaki kopog nálad  

de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád  

de te házon kívül vagy! 
Valaki nálad lakik  
de te kidobod őt! 

Valaki feltárulkozik  
de te a szavába vágsz! 

Valaki vár rád  
de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér  
de te megkeményíted  

szívedet! 
Valaki ajándékot ad neked  

de te elásod azt! 
Valaki végtelenül ráér  
de veled sosem lehet  

beszélni. 
Valaki nyugalmat hoz  
de te szétszórt vagy! 

Valaki jön de te csak magadat 
látod! 

 
Ürögdi Ferenc:  
Minden advent 

 
Minden Advent kegyelem: 
vétkem jóvátehetem.  
Minden Advent irgalom:  
Isten úr a viharon.  
Minden Advent érkezés:  
átölel egy drága kéz.  
Minden Advent alkalom: 
győzhetsz saját magadon!
Minden Advent ítélet:  
így kellene, s így élek! 
Minden Advent remegés: 
Isten felé epedés! 
Minden Advent ima is: 
Uram, fogadj be ma is!
Minden Advent szeretet:  
Betlehembe vezetett.  
Köszönd meg hát a csodát:  
A Világ Karácsonyát! 
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Árpád-házi  
Szent Margit 
Plébánia  

Liturgikus lap 
ÜZENET 

Az ember életének vannak fontos dátumai: karácsony, húsvét, szüle-
tésnap, házassági évforduló. Számomra ilyen a szilveszter is. Nem a "nagy 
bulizás" miatt: most már legszívesebben egyedül maradnék ilyenkor. Szü-
letésnapomon inkább anyám és apám jut eszembe: mit remélhettek annak 
idején, és mennyi teljesedett be várakozásukból - bennem. A szilveszter 
viszont az én napom. 

Először is számba veszem életem napjait. Az idei év szilvesztere éle-
tem 18 - 269-dik napja. Benne sok minden: megtanultam beszélni és járni, 
olvasni és talán valamennyire írni is. Ugyanakkor sok mindent elmulasz-
tottam megtanulni - ezt-azt végérvényesen. Sokat dolgoztam és nem sokat 
kerestem, de nem keveset el is herdáltam. Gyerekeimnek példát adtam er-
ről-arról, köztük olyasmiről is, hogy mit ne csináljanak úgy, ahogy én. A 
magányos számvetésben konkrét szerény örömök és kínos emlékek törnek 
rá az emberre.  

Az előzőekhez hasonló volt az idei esztendő is. Egy újabb év morzso-
lódott le az életemből. Ezen töprengek most a templom csendjében az év 
végi közös hálaadás után - a magam személyes köszönetét fogalmazgatva.  

Ami jó volt, azért nem kunszt hálát adni. De tudok-e köszönetet mon-
dani az esztendő olyan hozadékaiért, mint megjelent - ráadásul jónak hitt - 
regényem visszhang nélkül maradása? Olyanokért, mint egy közeli barát 
hirtelen halála és édesanyám egyre gyöngülő egészsége? És az én kima-
gasló vérnyomásom? Tudom-e ezeket úgy látni, hogy "teher alatt nő a pál-
ma", hogy a korlátok nemcsak korlátoznak, hanem a haladás irányát is jel-
zik? Ha igen, akkor - az őszinte bánat és az erős fogadás után - még a bű-
neimért is hálát adhatok, mert ahogy hajdani kedves ferences szerzetesta-
nárom, Teodóz atya mondogatta: bűneinkkel aszal minket alázatosságra 
az Isten. 

Hát akkor: hála legyen.                                                         Kipke Tamás 
 

Hálaadó ima  
 

Követünk Téged, Urunk Jézusunk, de hogy követhessünk, ragadj meg ben-
nünket, mert nélküled senki sem képes felemelkedni. Hiszen te vagy az út, az 
igazság, az élet, a képesség, a hit, a jutalom. Végy fel bennünket, mint út, 

erősíts, mint igazság, éltess, mint élet!  
(Szent Ambrus)  

 

 



Medjugorje  III. 

ÜZENET  2 

Feltétlenül észre kell venni a szüntelen imádságra (1 Tessz 5,17) való felhívást. Égi 
anyánk nagyon sok imát kér a példamutató keresztényi élet megvalósításán túl is. 
Legalább félórát reggel és este. Ez az ima legyen mélyen átélt. Napközben is keressük 
Istennel a kapcsolatot, amikor csak lehetséges. A Szent Szűz a sok imádság egyik aka-
dályát a televízióban látja. Ezért fontos az okos időbeosztás. Az ima idejét soha ne 
rövidítsük meg. Az imádság legyen életünk középpontja.  

A Mária-jelenések során a Boldogasszony szinte minden alkalommal titkokat bíz a 
látnokokra. Medjugoréban is így van. Ezek egy része személyükre, a másik a világ sor-
sára vonatkozik. A medjugorjei gyerekek tíz titkot fognak kapni a világ jövőjével kap-
csolatban. Egyesek már valamennyit megismerték, mások még nem. A titkokról any-
nyit lehet tudni, hogy adott időben a Szűzanya után szép, állandó és elpusztíthatatlan 
jel fog maradni Medjugorjéban a jelenés hegyén. Addig az idő a kegyelem ideje lesz. A 
jel feltűnése előtt három nappal a látnokok három titkot (ez három figyelmeztetés az 
emberiséghez) nyilvánosságra hoznak. A figyelmeztetés, valamint a jel után -- ha még 
mindig nem fordul a világ Isten felé -- büntető ítélet következik be. Mirjana szerint 
bár a büntetés enyhíthető, de biztosan bekövetkezik, mert nem képzelhető el, hogy az 
egész világ meg fog térni. A medjugorjei események, üzenetek, jövendölések sok te-
kintetben hasonlítanak Garabandal üzenetéhez.  

A Szent Szűz szerint a huszadik század a sátán hatalma alatt van: "Amikor a rátok 
bízott titkok megvalósulnak, az ô hatalma megtörik. A sátán agresszívvé vált, mert 
hatalma veszendőben van. Szétrombolja a házasságokat, viszályt szít a papság kö-
zött... Éppen ezért védjétek magatokat imádsággal, böjtöléssel, de mindenekelőtt kö-
zösségi imával. Újra kezdjétek el használni a szenteltvizet, hordjatok magatoknál 
megszentelt tárgyakat, és helyezzétek el azokat lakásaitokban.'' Igen gazdag informá-
lódási lehetőségeink miatt nem beszélünk a két évtized történetéről, nem járunk utá-
na a gyógyulásoknak, a legkülönfélébb orvosi vizsgálatoknak, amelyek meglepő ered-
ményeket hoztak. A fényjelenségekre sem kívánunk kitérni.   

A Medjugorjéba zarándoklóknak a templomi eseményeken túl két fontos célpontjuk 
van: az első jelenés helye és a Krizevac, ill. annak tetején felállított hatalmas betonke-
reszthez vezető keresztút. Ez a keresztút a világon talán a legnehezebben végigjárha-
tó. Ennek ellenére örömmel, élménnyel és áldozatvállalással járják végig a zarándo-
kok milliói. (Az éles köveket a lábak már simára csiszolták.) Akiknek szerencséjük 
van, találkozhatnak Vickával vagy egy másik látnokkal.  
Szóvá kell tenni a hely szentségét, amelynek valamennyi nyitott lelkű zarándok hatása 
alá kerül. A Medjugorjét megjárt ember szinte kivétel nélkül meghatottan beszél lelki 
élményeiről, és visszavágyakozik a kegyhelyre. Szoktuk néha emlegetni 
a ,,kiimádkozott tér'' fogalmát, ami áhítatra indít. Ehhez hasonló élmény érinti meg 
az emberi lelket Medjugorje ege alatt. Ez az, ami visszahívja. 

Befejezésül megemlítünk egy kevésbé ismert jelenséget az Életünk c. katolikus újság 
1987. szeptemberi számából. 1985. márciusában amerikai műszerekkel megmérték a 
kegyhely ion-sugárzását. A következő eredményre jutottak: az első jelenés helyén 
500, a templom előtt 2000, a templomban 5000, a szentmise alatt 20 ezer, a jelené-
sek szobájában 100 ezer. Ez a sugárzás -- jegyzi meg a lap -- nem lehet nukleáris ere-
detű, mert ezerszer meghaladja azt a mennyiséget, amelyet egy élőlény egy nap kibír-
na. 

A jelenések még nem fejeződtek be, ezért végleges vizsgálati eredmény sem született. 
Az illetékes vizsgálóbizottság 1995-ben hivatalos nyilatkozatot adott ki a medjugorjei 
jelenésekkel kapcsolatban. A dokumentum szerint a bizottság nem tapasztalt termé-
szetfölötti eseményre utaló jeleket, de azt engedélyezi, hogy Medjugorje kiemelten az 
imádság helye legyen. Ezt a hírt a magyar katolikus sajtó ismételten leközölte. Örven-
detes, hogy II. János Pál pápa is hitelt ad a jelenéseknek. Gray bíboros erről Glasgow-
ban így nyilatkozott: ,,Tudom, hogy magánszemélyként a pápa elfogadja a 
medjugorjei eseményeket..., mert erre a jelenések gyümölcsei a bizonyítékok.'' 

Sík Sándor:  

A fenyőfa éneke 
(részlet) 

Állok cseres hegyoldalon,  
Magasba szúr örök dalom:  

Föl, föl, föl, fölfelé! 

Nem kell a völgyi szép meleg,  
A tölgyek, bükkök és cserek:  

Föl, föl, föl, fölfelé! 

Hulljatok alsó ágaim,  
Ne vonjátok le vágyaim.  
Föl, föl, föl, fölfelé! 

Fussatok szét gyökereim,  
Teljetek élő ereim.  
Föl, föl, föl, fölfelé! 

Keményedjél hű derekam.  
Tartani bírd templom-

magam.  
Föl, föl, föl, fölfelé! 

Te lombosodjál koronám,  
Vidd a magasba mély imám,  

Föl, föl, föl, fölfelé! 

Évente új-új adorál  
Zöldecske hármas gyertyaszál  

Föl, föl, föl, fölfelé! 

A kúszó templom egyre 
szebb,  

Ez az imádság teljesebb.  
Föl, föl, föl, fölfelé! 

Áldott  

Karácsonyi  

ünnepeket  

kívánunk! 



Liturgikus lap  3 

 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat! 
 

Szent Szilveszter 
Szent 1. Szilveszter 335 k 

pápa, az első nem vártanú szent 

 

Ő a védőszentje: a kőműveseknek és az állattartó gazdáknak. 

Ő védelmezi: a papnövendékeket valamint a háziállatokat. 

Attribútumai: mitra, pásztorbot, bika, sárkány. 

Ünnepe: december 31. 

 

Hajnali  

szentmisék 

Újra itt az advent!  

Hétköznapi  

szentmiséink reggel  

6 órakor kezdődnek!  

(elsőhétfő kivételével) 

 

Adventi kérdés  

Azt mondtam egy angyalnak, 

aki az év kapujánál fogadott: 

adj nekem egy lámpást, 

hogy biztos léptekkel 

mehessek szembe  

a bizonytalansággal. 

Ő így válaszolt: 

Indulj csak a sötétbe, 

és tedd a kezed Isten kezébe. 

ez jobb, mint egy lámpás, 

és biztosabb, mint egy ismert út. 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő haran-
gocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem 
vagyok egyéb, mint díszlettervező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószám-
ra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt 
készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok 
egyéb, mint szakácsnő. 

Ha a szegénykonyhában segédkezzem, az öregek otthonában karácso-
nyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a 
családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ ne-
kem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszí-
tem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, 
de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is 
szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet 
hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barát-
ságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. 
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, ha-
nem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem 
csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza 
meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent 
elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el 
nem múlik. A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a 
számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. 

Karácsonyi szeretethimnusz 

Névnapköszöntő 



„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 

Levél a Mikulástól 

Dicsőség Jézusnak, a mi Krisztusunknak, 

Köszöntöm Őt, s kedves családtokat! 

Jézus nevében jöttem én hozzátok, 

a sokat emlegetett Mikulás vagyok. 

Talán meglepődtök, noha vártatok, 

De biztos gondoltátok, hogy nem is vagyok. 

Igaz a történet, nem mese, nem álom, 

Hogy élt egy püspök, no várj csak, sorjában elmon-
dom. 

Valamikor régen, ezerhatszáz éve, 

Ázsiában, Mira városában éltem. 

Ott szolgáltam Istent, szent Egyházát, népét. 

Szeretettel, jótettekkel kerestem a kedvét. 

Hogy püspök lettem, megköszöntem Istennek, 

Így segíteni jobban tudtam az embereken. 

Minden népem, gazdagságom, hatalmam, 

Istennek rajtuk keresztül adtam vissza. 

Nem csináltam semmi nagyot, rendkívülit, 

Csak tettem, mit tennem kellett, s kell nektek is. 

Felfedezni Jézust minden emberben, 

segíteni szeretettel, ahol csak lehet. 

Mondják, hogy kilétem mindig eltitkoltam, 

de döntsétek el ti, kit illet a hála. 

Engem- e, ki csak közvetítő voltam, 

vagy Istent, ki a jóság és szeretet forrása?! 

Képzeljétek el, egyszer hogy jártam! 

Hiába titkolóztam, bizony lebuktam. 

Mesélik is rólam a világban szerte. 

Jobb, ha ti is tőlem tudjátok meg. 

Élt egyszer egy szegény ember  

s annak három lánya, 

De férjhez adni őket bizony nem tudta. 

Majd eladta őket a nagy szegénységben. 

S én tűrtem volna, engedtem volna ezt?! 

Volt pénzem, hát adtam, esténként egy zsákkal. 

Három lány, három este, három zsák arany. 

És ugye, mit tesz egy kíváncsi apa... 

megles az utolsó este, és lebuktat! 

Egy kicsit bosszankodtam, de már nem bánom, 

Ha már kiderült, tanuljatok példámon. 

Tedd a jót, szeress, viszonzást, hálát ne várj, 

Istentől kapod érte dicső koronád. 

Engem jó Urunk a földről elszólított, 

szeretett népemtől hát meg kellett válnom. 

Nem sajnáltam én ezt, mert fönt mégiscsak 
jobb. 

Dicsérjük Istent szentek, angyalok. 

Hanem a sok szegény, árvák és gyermekek, 

nekik most ki segít? Velük mi legyen? 

Észrevette Isten kicsike bánatom, 

kegyes szeretettel mosolyogva így szólt: 

„Évente, mikor nevednapja lészen, 

Mikulásként járhatsz a földkerekségen. 

S ami jót műveltél, míg a földön volát, 

folytathatod bátran, titkok útján, módján.” 

És halálom után, kik szívből szerettek, 

Ajándékot adtak rám emlékezve. 

Így élek még ma is az emberek szívében. 

Mások által szerzek sokaknak örömet. 

Ha tetszik az életem, kövesd a példámat. 

Szeresd a Jóistent s minden embertársad! 

 


