
 

 

Boldogasszony Anyánk, 

Régi nagy Pátrónánk! 

Nagy ínségben levén, 

Így szólít meg hazánk: 

Magyarországról, 

Édes hazánkról, 

Ne felejtkezzél el 

Szegény magyarokról! 

 

Kegyes szemeiddel 

Tekintsd meg népedet, 

Segéld meg áldásra 

Magyar nemzetedet. 

Magyarországról, 

Édes hazánkról, 

Ne felejtkezzél el 

Szegény magyarokról! 

 

Vedd el országodról 

Ezt a sok ínséget, 

Melyben torkig úszunk. 

Ó nyerj békességet. 

Magyarországról, 

Édes hazánkról, 

Ne felejtkezzél el 

Szegény magyarokról! 
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Magyarok Nagyasszonya ünnepén,  

az Árpád házi Szent Margit Templomban  

(Bp. XVIII. Fogaras u. 16.)  

 

DÉLUTÁN 3 ÓRÁTÓL  

IMAESTET TARTUNK  

IMMÁR 11. ÉVE 

 

3 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG 

4 órakor közös SZENTSÉGIMÁDÁS 

5 órakor RÓZSAFÜZÉR 

6 órakor ÜNNEPI SZENTMISE 
 

A szentmise főcelebránsa: 
 

Benke István c. apát plébános 
 

Mindenkit szeretettel várunk,  

hogy velünk együtt imádkozzon! 



Medjugorje  

ÜZENET  2 

Medjugorje világcsoda. Sokan ezzel az egy szóval minősítik azokat az eseményeket, 
amelyek 1981. június 24-étôl ebben a kis hercegovinai falucskában történnek. 
"Medjugorje szakadatlan felhívás; egyúttal az isteni élet és béke ígérete a hit, a megtérés 
és az ima segítségével; mindez beláthatatlan következményekkel jár az Egyház és az 
egész világ számára.'' Ezekkel a szavakkal foglalta össze a medjugorjei üzenetek lénye-
gét dr. Ljudevit Rupcic professzor 1985 ôszén a jugoszláviai püspöki kar számára. 
Medjugorje Mostar közelében, Citlukhoz mindössze öt kilométerre, a keresztény és mo-
hamedán világ találkozása mentén fekszik. Környezete Fatimáéhoz és Garabandaléhoz 
hasonló. Megragadóan szép, hegyes, köves, homokos, de szegény vidék. A szétszórt 
házakból álló település lakói szűkös életüket a szőlő- és dohánytermesztésből tartották 
fenn. A jelenések után tíz évvel a falucska ugyancsak kiépült. Az egész vidék vendéglá-
tásra rendezkedett be.  

Összesen nyolc medjugorjei gyermek látta a Szűzanyát, de ketten közülük (Milka 
Pavlovic és Ivan Ivankovic) csak az első jelenés alkalmával. A többi hat látnok naponta 
találkozott, vagy még ma is találkozik a Szent Szűzzel. A hat látnok életkorban így kö-
vetkezik egymás után: Vicka Ivankovic (szül.: 1964. júl. 3.), Mirjana Dragicevic (szül.: 
1965. márc. 18.), Marija Pavlovic (szül.: 1965. ápr. 1.), Ivan Dragicevic (szül.: 1965. 
máj. 25.), Ivanka Ivankovic (szül.: 1966. ápr. 21.), Jakov Colo (szül.: 1971. jún. 3.) 
A Medjugorjei történések megértésében nagyban segít bennünket dr. Frane Franic spliti 
érsek egyik, 1983-ban tett kijelentése, miszerint a medjugorjei esemény két év alatt na-
gyobb hatást fejtett ki a hitéletre, mint a háború után eltelt 40 év "szokványos" lelkipász-
tori működése. Tizenöt évvel az események után beszédes statisztikát is felállíthatnánk: 
közel húszmillió zarándok, a tömegkommunikáció, többféle újság, telefonszolgálat, vi-
deoszalagok, rengeteg könyv áll a medjugorjei események szolgálatában, s ezek szerte a 
világban terjesztik a Szent Szúz üzeneteit, s egyre bővül azoknak száma, akik nyitott 
lélekkel rezonálnak a Boldogasszony szavaira, s igyekeznek követni útmutatásait. Úgy 
tűnik, a Szűzanya kézbe vette és irányítja a világ evangelizálását. 
Négy medjugorjei üzenetről tudunk: a béke, a megtérés, az imádság és a böjt. Égi 
anyánk ,,Béke Királynéjának'' nevezte magát, s munkáját azzal kezdte, hogy az emberek 
számára egyértelművé tette a szív békéjének fontosságát. A Szentírásban igen sokat ol-
vasunk a lélek, és a szív békéjéről. A liturgiában, különösen a szentmisében gyakran 
találkozunk ezzel a fogalommal. A Bibliából tudjuk, hogy Jézus Krisztus ránk hagyta 
békéjét (Jn 14,27). A hívő ember megérti, hogy a lélek krisztusi békéje az Isten hatékony 
munkálkodásának alapja. Ebből a békéből növekedhet a krisztusi szeretet, az egység, 
ebből merít erőt a tanúságtevő keresztény, ez a béke segítheti elő a szívek, a nemzetek, 
az etnikumok és az Egyházak egymásra találását és alkotó együttélését. ,,Isten békéje, 
amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézus-
ban'' (Fil 4,7). A lélek békéje nélkül nem növekedhetünk a hitben, nem lehet bensőséges 
kapcsolatunk az Istennel. A tanúságtevő, komoly erőfeszítésekre és cselekvő szeretetre 
képes élet feltétele a béke. (Az időközben lezajlott délszláv háború egészen sajátos fény-
b e n  v i l á g í t j a  me g  Me d j u g o r j e  b é k é r e  s z ó l ó  f e l h í v á s á t . ) 
A Szent Szűz ez alkalommal nem csupán figyelmezteti és kegyelmi ajándékaival 
árasztja el a világot, de immár másfél évtizede közöttünk maradt, hogy tanítson és nevel-
jen bennünket, s ez igen feltűnő Medjugorjéban. A Boldogasszony immár csaknem két 
évtizede nap mint nap eljön. Tanít, mit kell tennünk, s üzeneteit havonta szétküldik szer-
te a világba. Lehetetlen észre nem venni a pedagógiai szándékot. A Szent Szűz -- mint jó 
anya a gyermekeit -- úgy vezet, irányít és segít bennünket. Tudja, hogy a nevelői munka 
hosszú időt vesz igénybe, de végzi ezt a munkát hősies türelemmel, és gyönyörű virá-
goskert nyílik körülötte. Ez a virágoskert egyre színesebb, nagyobb és gazdagabb lesz, s 
illatozása reményt kelt bennünk, hogy a Napba Öltözött Asszony mosolya előbb-utóbb 
beragyogja a Földet (Szeretetláng).  

(folytatjuk) 

 

 
 
 
 
 

Az ottan volt, lenn Nándor 
tornyain... 

Kavargott füst, a rác végek 
felöl jött 

sok százezernyi handzsár s 
ottan őrlött 

Nándor tövén magyar húst 
Mehmed, Ibrahim... 

 
Az égen apró bárányfelhők 

úsztak, 
Európa fojtott csöndben 

olvasózott: 
Lenn szitkozódtak véres 

martalócok, 
s a falról vér folyt, őrhe-

lyén Titusznak. 
 

Hej, Dugovicsok messze 
tűnt jó vére, 

ki nem tágít a posztról, 
bármi érje, 

s ki nem szab árat; hal, mi-
ként az égi bárány. 

 
Zuhantál akkor, hogy ha-

zád szilárdul 
égnek meredjen! Óh ha 

majd a vár hull 
 

(s fajunk!), ki kapja el ki-
hulló vére árán?! 

 
(1939. január) 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik 
névnapjukat és születésnapjukat! 

 

Szent Lukács 
Evangélista, orvos, 

Szent Pál apostol kísérője 

Ő a védőszentje: az orvosoknak, a sebészeknek, a henteseknek, a mészárosoknak 
(a bika attribútuma miatt), az üvegeseknek, a tűzzománc készítőknek, az asztalosok-
nak, a szobrászoknak, a festőknek, a csipkeverőknek, a kézimunkázóknak, a könyv-
kötőknek, az aranyműveseknek, a műszerészeknek, a sörfőzőknek és a jegyzőknek. 

Ő védelmezi: a kórházakat és a gyógyfürdőket (pl.: a budapesti Lukács-fürdőt) vala-
mint a nőtlen férfiakta. 

Attribútumai: bika (szárnyas bika) Mária kép, orvosi szerek, festőeszközök, könyv, 
galamb. 

Ünnepe: október 18. 

Évforduló! 
 

Október 14.-én  

10 órakor ünnepi  

szentmise lesz  

Barcika téren.  

Templomunk  

felszentelésének  

41. évfordulóját  

ünnepeljük. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, te megengeded, 

hogy templomunk  

felszentelésének napját 

lelkünk javára évente  

megünnepeljük, 

hallgasd meg néped  

könyörgő szavát. 

Add, hogy erről a helyről  

mindig tiszta áldozat  

szálljon eléd, 

reánk pedig a megváltás  

bőséges kegyelme áradjon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus,  

a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik  

a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

Árpád házi Szent Margit plébánia, Kertváros 

Szombatonként de. 10-től 10.45-ig volt elsőáldozók,  

Általános iskolások: 10.45-től 11.30 -ig egyháztörténet az 
elmúlt év anyagának folytatása. Hetedik osztálytól fölfelé: 
persze rendszeres templomlátogatás mellett, bérmálkozási 
előkészítés, kétéves kurzus, első év. 

 

Szent József Plébánia, Barcika tér   

Péntek: 18.30 

Ifjúság, az elmúlt évben bérmálkozott fiatalokkal együtt 

szombaton 15-től 15.45-ig volt elsőáldozók,  

Általános iskolások: 15.45- től 16.30-ig  

Más alkalmakkor hittanra lehetőség nincsen! 

Természetesen a Kertvárosiak járhatnak a Barcika térre és 
viszont! A hitoktató Vida Zsoltné, Marika néni! 

 

HITTAN 

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 

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, szolgálatukkal 
gazdagítják közösségünket. 

 

Az ünnepi szentmisét 

Magyar Gergely  
tartományfőnök atya végzi.  

 

Próbáljuk úgy alakítani vasárnapi beosztásunkat, 
hogy a 10 órai szentmisén itt lehessünk és velük 

együtt adhassunk hálát a Mindenhatónak! 

(azon a vasárnapon 1/2 9 órakor nem lesz szentmisénk!) 
 

Embernek lenni és szenvedni 
 

"Doleo, ergo sum", "fájok, tehát vagyok" - így fogalmazza meg Illyés Gyula 
egyik verscíme a mindannyiunkat érintő alapvető emberi tapasztalatot. A 
szenvedés problémája mindig a világmindenség leginkább zavaró titka marad 
az emberi értelem és érzelem számára. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sokszor 
a szükség, a szenvedés megtanítja az embert olyan dolgokra is, melyekre talán 
korábban nem is gondolt: türelemre, lemondásra, alázatra, lényeglátásra. A 
szenvedés általában megtanítja az embert hinni és imádkozni. A szükségben 
és a fájdalomban átérzi az ember saját esetlegességét, függőségét másoktól, 
így aztán könnyebben meg is nyílik a szíve Isten felé. Ha nagy költőinkre fi-
gyelünk, sokuk életében és költészetében fölfedezhetjük ezt a 
mindannyiunkat segítő tapasztalatot. Babits Mihály, "mint rossz gégéjéből 
telik", Jónásként imádkozik, a gégemetszés előtti szorongásában pedig Szent 
Balázshoz esedezik. Tóth Árpád hangja élete végére nyugszik meg; amikor a 
szenvedést "Isten áldott oltó-késének" nevezi. Ady Endre "az Úr beteg, rossz 
gyermekeként" az "Éli, Éli, lamma szabaktáni" lázadó, de krisztusi könyörgé-
sével néz szembe a halálos kórral. Pilinszky János szerint "a szenvedés nem 
kisebb mestere a léleknek, mint a legtisztább felismerések nyújtotta elragad-
tatás". Ezek az emberek érzékeny lelkükkel megsejtettek valamit abból, ami 
előttünk sokszor csak a világmindenség zavaró titka marad.  

Juhos Imre 
 


