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Kedves Híveim! 

Amint már jeleztem 
szeptemberben ismét 
kórházba kell mennem. 

Ha minden jól megy 
még egy műtét vár 

rám. 

A pontos időpontot 
még nem tudom. Az 

újság megjelenése után 
derül ez ki. 

A helyettesítést, ahogy 
első műtétemkor a ke-
rület papsága fogja 
megoldani Béla atyá-
val egyetemben! 

Kérem a kedves Hívek 
imáit, hogy mihama-
rabb visszatérhessek és 
folytathassunk közös 
utunkat az Isten felé. 

István atya 

2007.  
szeptember 

Árpád-házi  
Szent Margit 
Plébánia  

Liturgikus lap 
ÜZENET 

Csodálatos a Gondviselő Isten szeretete: mindig - érdemein-
ken felül - megelőz minket. Amikor még nem is léteztünk, 
már akkor szeretett bennünket. Amikor az első ember visz-
szaélt a Teremtő kegyelmes szeretetével és nyomában elha-
talmasodott a világban a rossz, Isten ajkáról hangzott fel a 
prófécia a napba öltözött asszonyról, aki fia által menti meg 
a világot. Ennek lett első, kézzelfogható bizonyságjele, ami-
kor a "legszebb rózsa bimbajából" kinyílott. 
A Szentírásból keveset tudunk meg Jézus anyjáról, mert an-
nak középpontjában Jézus és műve áll. Mária azonban már 
az őskeresztény időktől kezdve a Krisztus-követők példaké-
pe. Hitét kemény próbák csiszolták, de ő az angyali üdvöz-
lettől egészen a golgotai eseményekig, mindenkor bizalom-
mal adta át magát Isten akaratának. Mindvégig szegénység-
ben, egyszerűségben, "csupán" Isten kegyelméből élt. 
Születésével nemcsak idős szüleit, Szent Annát és Szent 
Joachimot örvendeztette meg, de az egész világ reménysé-
gének hordozójává is vált. Általa olyan "bimbó" nyílt ki, 
mely romolhatatlan szépségét örökre megőrizte. Nem túlzás 
azt állítanunk, hogy már fogantatása pillanatától készült ar-
ra az emberi üdvtörténetet meghatározó, páratlan hivatásra, 
melyet gyermekkorában még nem is sejthetett. Egyszerű, 
serdülő leányként is szívének ajtaja folyton nyitva volt az Is-
ten felé. Ez a nyitottság tette őt képessé később arra, hogy 
felismerje és - anélkül, hogy értelemmel fölfoghatná annak 
jelentőségét - elfogadja Isten akaratát. 
Kisboldogasszony az első és páratlan példája számunkra, 
hogy Isten előtt mennyire kedves tulajdonság a szerénység 
és az egyszerűség. Igaz, hogy korunk "hivatalos" felfogása 
egyiket sem kedveli, de aki maradandó értékek mentén, az 
örök boldogságra érdemes módon képzeli el földi életet, az 
bizton számíthat Kisasszonyunk közbenjárására. 
Életünk megpróbáltatásaiban és boldog időszakaiban egy-
aránt tanulhatunk Máriától. Ha hozzá fordulunk, megmu-
tatja az alázatos Isten akarata szerinti engedelmességet, a 
Lélek ajándékainak boldog várását, és Isten parancsait Fia 
által. 
Kovács András 



Mária kegyhelyek Mária országában 

ÜZENET  2 

Budapest – Jezsuiták 

A kedves Mária utcai templom az Úti Boldogasszony tiszteletéről lett 
híres. A templom előkertjében, a járda közelében helyezték el a hívek 
megértő támogatásával készült kegyképet az Úti Boldogasszonyról, me-
lyet a mélyen vallásos művésznő, Feszty Mara festett. 

A kép megáldását 1948. október 31-én dr. Kriston Endre, a boldogem-
lékű és mártírsorsú, megalázott, opportunizmust és megalkuvást nem 
ismerő egri segédpüspök végezte. 

Azóta a főváros járókelőinek kedves imádkozó helye ez a „falakon kívü-
li” kegykép. Itt igazán érvényesül az állandó, imádkozó szent jövés-
menés gondolata és szándéka. 

Mennyi erő és vigasz árad innen a Szűzanya kegyképétől a keresztekkel 
teletűzdelt életutat járó hívó emberek lelkébe. Az Úti Boldogasszony 
tisztelete azonban ennél ősibb. A keresztes háborúk idején keletről Ró-
mába került eredeti kegykép a Kapitóliumba vivő út mentén épült kis 
plébániatemplomba került. 

Loyolay Szent Ignác 1538 vége felé az Útszéli Mária templom közelében 
telepedett le. Minden nap ebben a templomban misézett és annyira 
megszerette a kis szentélyt, hogy megszerezte rendje számára. 1570-től 
a régi helyén, a nagyon híres Al Gesu jezsuita templom épült föl. Ennek 
egyik fényes oldalkápolnájába került az Útszéli Boldogasszony kegykép, 
amely előtt Szent Ignácon kívül Borgia Szent Ferenc, Canisius Szent 
Péter és sok-sok más Jézus-társasági atya imádkozott. 1638-ban Sforza 
Sándor vatikáni kanonok kezdeményezésére ünnepélyesen megkoro-
názták, amely tény akkor nem volt kis jelentőségű. 1885-ben a vatikáni 
Káptalan értékes aranykoronával cserélte föl a kegyképen a régit. A Jé-
zus-társaság rendjének ma is a legkedvesebb ereklyéje az Útszéli Bol-
dogasszony kegyképe. Neki legyen tisztelet és hála mindenkor mind-
nyájunk részéről. 

(Iplolyvölgyi Németh J. Krizosztom) 

 

Sík Sándor: Szeptemberi lomb  

Várj még, ne siess, szeptemberi lomb, 

A hegyeken még szól a kolomp, 

Még messze a tél. 

A te helyed még fenn van a fán: 

Hova lesz, ha te nem szólsz, az ôszi magány? 

    Várj, hársfalevél, 

    Várj, bükkfalevél! 

 

 
 

Pierre Jean Jouve: 
Imádság 

 
  

Mi vagyunk a Föld és te vagy 
az Isten 

Halld meg zsongó szavunkat 
s láss meg engem 

Szikla vagyunk turbékolás 
vagyunk 

Ragyogó vizek és pálmák 
S ó Téged is értsen meg a 

gondolkodó lény 
S dicsérjen a természet hang-

ján hatalmas Szellem! 
Mi por vagyunk és Te vagy a 

Tekintet 
Alvó dolgok vagyunk és Te 

vagy a Lélek 
Anyag vagyunk homályos és 

riadt 
Te vagy a Jóság 

Lomhák vagyunk és súlyosak 
Te vagy a Teremtő; 

Mi ernyedtség vagyunk Te 
vagy a világosság 

Tér és idő fölött a tiszta áram 
Te vagy a lényegem s kibon-
tod lényegemből lényemet 
Te vagy a föltétlen úr a kéz s 

az eszme 
Elhalmozol örömmel 

 
Mert vért öntesz belém s ter-

mészetet 
Szellemet adsz nekem 

Vagyis eggyé teszel magaddal 
Megteremtesz elhagysz és 

nem hagytál el 
Akarsz engem javalsz engem 
szeretsz lángoló szeretettel 
S én csodáid célja hatalmad 
partja jóságod szomjú kelyhe 
Ösztönösen a szíved felé tá-

rulok 
Hiszek és fölemelkedem 

S szerelmesen teljességedbe 
hullok. 

 
   
(Rónay György fordítása) 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik 
névnapjukat és születésnapjukat! 

 
Szent Róbert 

Bellarmin Szent Róbert 

1542-1621 

jezsuita szerzetes 

bíboros, egyháztanító 

 

Ő a védőszentje: a hitoktatóknak és a katekumeneknek. 

Ő védelmezi: a szegényeket (bíborosként is szerzetesi szegénységben élt). 

Attribútumai: bíboros bíborosi gallérral és birétummal. 

Ünnepe: szeptember 17. 

 

 

 

Faludi Ferenc:  

A feszülethez  

 

Szűzek, ifjak sírjatok, 

Méllyen szomorkodjatok, 

Keseregjen minden szív, 

Aki Jézusához hív. 

 

Nincsen abban irgalom, 

Hozzád buzgó fájdalom, 

Aki téged meg nem szán, 

Ó Jézus, a keresztfán. 

 

Gyenge testén sebeit, 

Vérrel buzgó kékeit, 

Aki látja és nem sír, 

Élő hittel az nem bír. 

 

A kősziklák repednek, 

Nap és hold setétednek, 

Minden állat megindul, 

Csak a bűnös nem búsul. 

 

Szállj szívedbe, sirasd meg 

Bűneidet; gondold meg: 

Hogy az Isten Fia volt, 

Aki érted is megholt. 

 

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! 

Névnapköszöntő 

HITTAN 



„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 

Isten és a természet, természet és az ember 
 

A nagyvárosi életforma gyakran teljesen eltávolítja az embert 
az állatoktól és a növényektől. Isten a teremtésben kijelöli az 
ember helyét, de nem a természeti világon kívülre helyezi, 
hanem arra szólítja fel, hogy gondoskodjon az őt körülvevő 
élőlényekről, és hasznosítsa legjobb tudása szerint azt a kin-
cset, amit a gondjára bíz. Valamikor a tizennyolcadik század 
elején kezdődött el ez a távolodás a nagyvárosok megjelenté-
vel, melyek még a mai nagyvárosokhoz képest csak falucskák 
lehettek, de a természet utáni nosztalgia, mely a művészeti 
alkotásokban megjelenik, arra utal, hogy a harmónia, melybe 
az összes teremtett lény szervesen illeszkedett, ekkor indult 
bomlásnak. Az állatok és növények szeretete számunkra bol-
dogságot jelent, egyfajta boldogságforrás, amely Isten gon-
doskodó szeretetének tükre is egyben. Többen említik azt a 
nagy gondolkodók közül, hogy a természet Bibliájának meg-
ismerése megerősít minket Istenben, megismerjük általa a 
Mindenható szeretetét és kegyelmét. Cs. G. 
 

Híres emberek a természetről 
 

"Minél közelebb vagyunk a természethez, annál közelebb 
érezzük magunkat Istenhez." (Goethe) 
 
"Katolikusnak lenni számomra mindenek előtt annyit jelent: 
a mindenséggel eggyé lenni, az első és alapvető dolgokkal, 
mint a tenger, föld, világűr és az Isten igéje, szilárd kapcso-
latba kerülni." (Paul Claudel) 
 
"Ahol az ember a természetet megöli, saját lelkét sebzi meg 
halálosan" (Paul Bartoldy) 
 
"A természet, az ember mozgékonyságával szemben, a nagy 
nyugalom. Ezért szereti az az ember egyre jobban, aki fino-
mabbá és alkotóbbá akar formálódni." (Christian 
Morgenstern)  
 
"A szeretet Isten adománya, benne van a mindenségben, és 
minden egyes homokszemcsében. Szeress minden levelet, Is-
ten világosságának minden sugarát. Szeresd az állatokat, sze-
resd a növényeket, szeress mindent. Ha mindent szeretsz, fel 
tudod fedezni a dolgokban az isteni rejtélyt. Amint egyszer 
felfedezted, napról napra jobban meg fogod érteni. Végül el-
jutsz majd odáig, hogy szeretetedben magadhoz öleled az 
egész világot." (F. M. Dosztojevszkij) 

 


