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ÜZENET 

 

"Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi na-
pot ülvén Mindenszentek tiszteletére." 

Ha Mindenszentek ünnepének bölcsőjét keressük, Rómába, az egyetlen épen 
maradt "pogány" templomba, a Pantheonba kell mennünk. Ez a közel két-
ezer éves épület Mars és Vénusz, valamint a többi pogány istenség tiszteleté-
re épült. Csodálatos és egyedülálló, ahogy a pogány Róma építészeti remekét 
"megkeresztelik". Minden más pogány templomot lebontottak, hogy oszlo-
paiból, köveiből épüljenek fel a keresztény Róma új bazilikái. A Pantheon 
azonban megmaradt, csupán a pogány mitológiai hősök, istenségek szobrai 
helyébe kerültek a keresztény hősök oltárai, a vértanúk ereklyéi, a nagy szen-
tek freskói és szobrai. A keresztény templom születése a 7. századra tehető, 
amikor IV. Bonifác pápa a hajdani pogány Pantheont felszenteli Máriának, a 
vértanúknak és minden szenteknek közös tiszteletére. 830. november 1-én 
IV. Gergely pápa már itt ülte meg először az összes Szentek ünnepét. 

Az ünnep eredete mellett még fontosabb számunkra Mindenszentek üzene-
te: milyen kapcsolatban lehetünk mi, a zarándokegyház tagjai a diadalmas, 
illetve a szenvedő egyházzal? Először is, november 1. az ecclesia triumphans, 
a diadalmas, győzelmes egyház ünnepe. Azokat ünnepeljük együtt, akik 
Krisztus révén már a mennyei örök dicsőségbe, Isten színről-színre látására 
jutottak el. Mi, a még úton lévők, föltekintünk rájuk, a már célba érkezettek-
re. Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni, ezért ezen a napon a sok név-
telen szentre is gondolunk, akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri. Biza-
lommal kérjük közbenjárásukat mindennapi életünk küzdelmeihez, hisz egy-
kor ők is hozzánk hasonlóan éltek és küzdöttek.  

Másodszor, már Mindenszentek ünnepének estéjétől gondolnunk kell imád-
ságban azokra is, akik lényegében már üdvözültek, a másvilágra jutottak, de 
még a tisztítóhelyen szenvednek. Ők alkotják az ecclesia patiens-t, a szenve-
dő egyházat. Halottainkért már Mindenszentek napjától különös módon 
imádkozhatunk és ezzel búcsút nyerhetünk nyolc napon át, valamint szent-
misét ajánlhatunk fel értük. Így elhunyt testvéreink számára büntetés-
elengedést, magunk számára pedig kegyelmet, bűnbocsánatot és erényt 
nyerhetünk. 

Végül, az ünnep nekünk is szól, rólunk is szól. Bár mi még csak vándorként 
élünk, úton vagyunk, mint az ecclesia peregrinans et militans, vagyis a za-
rándok és küzdő egyház tagjai, de már most a szentek polgártársai és Krisz-
tus örökösei. Bizalommal ismerjük fel a szentekben nagyobb testvéreinket, 
akik előttünk jártak Krisztus Urunk nyomában, és bennünket is bátor köve-
tésére sarkallnak. Segítő közbenjárásukat pedig ne csak a mi magunk, ha-
nem elhunyt szeretteink számára se szűnjünk meg kérni: Istennek minden 
szentjei - könyörögjetek érettünk! 

Bognár István 



Medjugorje  II. 

ÜZENET  2 

A medjugorjei nevelés sikerének titka a napi imarend kialakítása, a rendszeres böjt és a szívós 
következetesség a lelki életben. A Szűzanya négy évi időtartamra önként jelentkező fiatalok-
ból közösséget hozott létre. Bárki tagja lehetett ennek a közösségnek, de feltétel volt a Szent 
Szűzre való teljes ráhagyatkozás az életmód tekintetében. 
Úgy tűnik -- s ez a közösség programjából is látnivaló -- ezzel a néhány emberrel az Egyház 
Anyja egyrészt rá akart mutatni a kis közösségek jövőbeli hivatására, léleképítő munkájára. 
A közösség programja igen kemény volt: napi háromórai ima, heti két napon (szerda és pén-
tek) böjt kenyéren és vízen. A böjti napok száma gyakran háromra növekedett. A négyéves 
munka természetesen maga után vonta az élet teljes átrendeződését. Emellett nyilván a rend-
szeres szentmisehallgatás, a szeretet és alázat gyakorlása és a heti egy, kettő, majd három 
imádságos találkozás is feladata volt a közösségnek. A medjugorjei fiatalok közössége 1983. 
június 24-én kapta meg a szabályzatot. A Szent Szűz elsődleges törekvése az volt, hogy eze-
ket a fiatalokat megtanítsa az elmélyült imára, mert amint mondta: egy kereszténynek min-
dennél fontosabb az elmélyült imaélet elsajátítása. 
Már most megjegyezzük: égi anyánk Medjugorjéban nagyon ajánlja a közösségi imát. 
(Evangelizációs közösségek.) Ezzel a szándékával pedig értésünkre adja, hogy az Egyház 
lelki újjászületésének eszközei az imádkozó kisközösségek. Ezekben formálódnak a hiteles 
tanúságot tevő apostolok, akik az Egyházzal együttműködve keményen dolgoznak önmaguk 
megszentelődésén, és kitartóan könyörögnek és munkálkodnak nem hívő embertársaik megté-
réséért, valamint örök boldogságáért. Medjugorjéban egyértelművé válik a Mária-korszak 
ismételten megfogalmazott célja, hogy megtisztuljon a föld, s az emberiség kiengesztelje az 
Istent. Ezért a megtisztulásért -- s itt újra utalnunk kell La Salette-re -- nagy árat kell fizetnie a 
világnak, ha nem hallgat Isten szavára. La Salette szerint Isten akkor is megtisztítja a földet, 
ha a végső eszközhöz (nevezzük nevén: a fizikai megsemmisítéshez) kell folyamodnia a meg-
átalkodottakkal szemben. 
Az események természetesen Medjugorjéban is megosztották az embereket. A látnokokat itt 
is meghurcolták, sok tortúrának tették ki valamennyit. A támadás azokat az egyháziakat sem 
kímélte, akik hitelt adtak a jelenéseknek. 
A jugoszláviai szörnyűségek láttán sokakban felvetődik a kérdés: időben és kellő alaposság-
gal történtek-e a jelenésekkel kapcsolatos vizsgálatok? Az mindenképpen elgondolkodtató, 
hogy a Szent Szűz, aki minden jelenési helyen más néven mutatkozott be, miért éppen 
Medjugorjéban használta a "Béke Királynője'" nevet, s miért szólít fel 1981-től szinte naponta 
a békéért való imádságra? A háború és a medjugorjei titkok kapcsán Petar Ljubcic ferences 
atya a következő nyilatkozatot adta az Echo von Medjugorje c. lapnak: "Négyszemközt be-
széltem a látnokokkal. Szerintük nincs kapcsolat a titkok és a jelenlegi események között. Azt 
mondanám, hogy előfutár jelekről van 
szó. Valószínűleg az Ég utolsó felhívása az emberekhez, hogy térjenek meg.'' (1993. 04. 8. p.) 
Miközben részt veszünk egy medjugorjei zarándoklaton, vagy informálódunk az események-
ről, fontos a Szent Szűz szándékára 
figyelni: "A szavak, amit a világ tudtára adok: térjetek meg. Kérem 
Szent Fiamat, hogy a világot ne büntesse, de ti térjetek meg. Azt, amit Isten küld a világra, 
nem tudjátok, nem is fogjátok tudni és nem is tudhatjátok; de meg kell térnetek. Mondjatok le 
mindenről, legyetek mindenre készen! Mindaz, amit a világnak mondani akarok: térjetek 
meg!'' Egy másik helyen így szól az Istenanya: "Én mindig mondtam: térjetek meg, térjetek 
meg, térjetek meg. A megtéréstől függ a jövőtök.'' Ez a sürgető kijelentés az egész 
medjugorjei jelenséget világossá teszi, s alátámasztja, amit korábban (La Salette 
tárgyalásánál) már mondtunk: az ember választás előtt áll. Vagy megtér, vagy nem lesz jövő-
je. Ezt tetszés szerint magyarázhatjuk, de a jelek szerint nincs harmadik lehetőség.  
A Szent Szűz -- úgy tűnik -- átvette a medjugorjei plébánia lelki életének vezetését, s egyben 
az üzenetek által egyre hatékonyabban formálja az egész világ lelkiségét is. Újra és újra biztat 
az imára és a böjtre. Ezek nélkül képtelenség megtérésről beszélni. A böjt fogalma többé-
kevésbé világos az ember elôtt. (A Boldogasszony szerdán és 
pénteken kéri a kenyéren és vízen való böjtöt.) Az ima művészetének megtanulása már sokkal 
nehezebb. A Szűzanya sok tanács mellett itt is 
ajánlja a rózsafüzért. A Szent Szűz arra biztatja gyermekeit, hogy "állandóan égő kívánságot 
és vágyat érezzetek Isten után'', és "imádkozzatok, amikor tudtok, imádkozzatok, ahogyan 
tudtok, de imádkozzatok egyre többet.'' 
(folytatjuk) 

Valamit nem értek 

Bódás János 

Régóta ismerlek már         
Istenem, 
S egyre halkulnak bennem a 
"miért"-ek. 
De homályos elmém bárhogy 
derül is, 
valamit most sem értek. 

Tudom, szereted minden  
művedet, 
mert minden műved       
nagyszerű, remek. 
Szereted a virágot,              
hisz színében 
a mennynek színei             
tündökölnek. 

Szereted a csillagot: tiszta, 
fényes. 
A követ is: ház lesz, véd, 
menhelyet, ád; 
a harmatot, a forrást:        
makulátlan, 
s mert szótlanul terem,           
a füvet, s a fát. 

Az állatot, mert törvényed 
szerint él, 
s mint az ember, testvérbe 
nem harap; 
a szitakötőt, fecskét sast,  
galambot, 
méhet és minden zümmögő 
bogarat, 

Mik a szivárvány száz színét 
ragyogják, 
s hímporuk, pelyhük, tolluk 
lágy, puha; 
szereted a gyermeket,       
mert arcán 
az ártatlanság égi mosolya. 

Szép minden műved, hát 
hogyne szeretnéd, 
Gyönyörködsz benne, mind, 
mind értem ezt! 
De engem, aki szégyenedre 
válok, 
ezt nem értem, hogy engem 
miért szeretsz?! 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat! 
 

Árpád-házi Szent Imre 
1007k-1031 

magyar herceg 

Szent István és Boldog Gizella fia 

Ő a védőszentje: a hercegeknek és a csizmadiáknak. 

Ő védelmezi: a magyar ifjúságot. 

Attribútumai: liliom, hercegi korona, kard. 

Ünnepe: november 5. 

Ferences világi 

rend évfordulója 

November 11.-én  

a 10 órakor  

kezdődő szentmise  

keretében ünnepeljük a  

Ferences Világi Rend 

 évfordulóját.  

60 éve 

hogy közöttünk élnek 
és imájukkal, szolgála-
tukkal gazdagítják kö-

zösségünket. 

Az ünnepi szentmisét 

Magyar Gergely  

tartományfőnök atya 

végzi.  

 

Próbáljuk úgy alakítani 
vasárnapi beosztásun-
kat, hogy a 10 órai 
szentmisén itt lehes-
sünk és velük együtt 

adhassunk hálát a Min-
denhatónak! 

 

(azon a vasárnapon 

1/2 9 órakor nem lesz 

szentmisénk!) 

 

 

 

Lassan végéhez közeledik az esztendő. Egyre gyakrabban 
érezzük, hogy kifogyunk az erőből, az energiából és az egy-
más iránti türelemből. Mintha a hideg novemberi köd nem-
csak a fákra, házainkra, hanem a szívünkre, mindennapja-
inkra is rátelepedne. Ebben a kissé szomorkás, téliesre for-
duló időszakban ragyog fel számunkra Krisztus Király ünne-
pe: mintha az egyház most még egyszer hangsúlyozni akarná, 
hogy az ember és a világ a maga gondjai és nehézségei mel-
lett, sőt sokkal inkább azok ellenére, mégis valamiféle re-
ményteli és biztos cél felé halad. Az egyházi év "szilvesztere", 
utolsó vasárnapja, így nem annyira lezárás, pont az esztendő 
végén, sokkal inkább kettőspont: az adventre és Megváltónk 
születésére mutat. Annak a királynak az érkezét hirdeti, aki 
köztünk él és élt, de újra eljön és dicsőséges országa örökké 
velünk marad. Németh Gábor 

Abban az időben: 

Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: 
,,Másokat megszabadított -- mondták --, most szabadítsa meg önmagát, ha ô a Messiás, az Isten 
választottja.'' Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók 
királya, szabadítsd meg magadat!'' -- mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. Az 
egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és 
minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi 
legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett. ''Aztán hozzá fordult: 
,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.'' Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mon-
dom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.'' (Lk 23, 35-43) 

Győzelmes Királyunk 

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 

Bibliai szólás-mondások 

 

"Hegyi beszéd!" Így nevezik a fiatalok, ha valaki rendreutasítja, kioktatja 
őket. Föntről lefelé, lekezelően. Csoda-e, ha gúnyos, hányaveti az elnevezés? 
Megvallom, nem szívesen kezdem az evangélium olvasását az olvasmányos 
könyv gyanútlan szavaival: "Jézus a hegyi beszédben így tanított..." Pedig 
Mindenszentek evangéliuma igazán nem "hegyi beszéd!" Jézust körülüli a tö-
meg, ő pedig a legizgalmasabb témával kezdi: Ki az igazán boldog ember? Az 
életszentség útja a boldogság útja is. Valószínűleg fölszisszentek a hallgatók 
az egyes mondatok után: A Lélek Szelíd orvosa kifordítja a beteg szív tályo-
gát, megtisztítja a sebet, és így kezdi a gyógyítást. 

Temetési beszédek sztereotip szlogenje lett Jézus mondata: "Én vagyok a fel-
támadás és az élet." A Lázár-nővérek is csak annyit sejtettek meg a tartalmá-
ból, hogy Jézus valahogyan az élet pártján van, és fölveszi a kesztyűt a halál-
lal szembeni mérkőzésen. Amikor bátyjuk kicsoszogott befáslizva a sír kapu-
ján, nekik világossá vált, hogy Jézus személye a megoldás a földi elmúlás ta-
lányára. A mindennapos temetések sok "halottak-napja" arra tanít, hogy ha 
életem középpontja Jézus, akkor a halál csak küszöb két ajtó között, és leendő 
otthonom kapuját otthonosan ő nyitja ki előttem.  

Az értelmesebb alsós gyerek is fönnakad a hittankönyv - és a liturgia - szava-
in, hogy a "templom az Isten háza". Miért kell ház Istennek, ha Ő ott van min-
denütt? Nem könnyű megmagyarázni, hogy Istennek sok gyermeke van, és az 
Atya háza a gyermekek otthona. Pár évtizede épülni kezdtek a templom nél-
küli lakótelepek: Szörnyű látványt nyújtottak! Kultúrházba, klubokba, könyv-
tárba, vagy diszkóba csalogatták az embereket, hogy közösséggé váljanak. 
Mindmáig nem sikerült. Nem magamutogatás az Egyház részéről, hogy sür-
getjük: Legyenek templomai a lakótelepeknek is! Közös otthon nélkül elva-
dulnak egymástól az édestestvérek is! 

"Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak!" Ilyesmit csak Isten Fia 
mondhatott komolyan. A klasszikus írásművek is megkopnak: Ki olvassa ma 
a hetvenes évek divatos regényíróit? A Bibliát néhányszor már zúzdákba 
szánták, de ma is új életet fakaszt milliókban. A Mester szelíd hangját évezre-
dek múlva is visszhangozzák "az idősek bércei, a századok" (Petőfi). 

A november végi borongásban sajátos zengést kap az első ádventi vasárnap 
evangéliumi mondata: "Virrasszatok és imádkozzatok!" Nem lehorgasztott 
fejű, reszkető virrasztásról van szó, hiszen hozzákapcsolódik, hogy "emeljétek 
föl a fejeteket!" Virrasztani csak úgy érdemes, hogy tudom: Majd eljön a haj-
nal! Derűs, ugrásra kész éberség ez: Van értelme mindennek, a világnak, az 
életnek és az életemnek is! A virrasztás a hűség jele: Ennek jutalma lesz a 
mindig új Karácsony. 

Bindes Ferenc 

 


