
Nagyboldogasszony ünnepe 

 
Augusztus 15 

Nagyboldogasszony 
ünnepe 

Szentmiséink  
reggel 8 és  

este 6 órakor lesznek 
 

Augusztus 16. 
Szentségimádási nap! 

Szentmisénk  
reggel 8 órakor lesz, 

melyet Szentségimádá-
si óra követ 

 
Augusztus 20.  

Szent István király  
ünnepe 

Szentmisénk  
reggel 8 órakor lesz! 

 
Délután lehetőség van 
a Szent István baziliká-
nál ünnepi szentmisén 
résztvenni 5 órakor! 

 
Ah, hol vagy, magyarok 

Tündöklő csillaga, 

Ki voltál valaha 

Országunk istápja? 

Hol vagy, István király? 

Téged magyar kíván, 

Gyászos öltözetben 

2008.  
augusztus 

Árpád-házi  
Szent Margit 
Plébánia  

Liturgikus lap ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET    
A kereszténység első évszázadaiban Mária halálának napja nem 
volt emléknap. Szűz Mária elszenderedésének helyére vonatkozó-
an a jeruzsálemi hagyomány terjedt el, azért is, mert itt tisztelték 
Jézus sírját. (A másik hagyomány Efezushoz kötődött, mert ott 
halt meg a szeretett tanítvány, János, akire Jézus végrendeletében 
édesanyját bízta). Bár a mennybevétel dogmáját XII. Pius pápa 
viszonylag későn,1950-ben hirdette csak ki, ez az egyház sok év-
százados hitbeli meggyőződésének tételes megfogalmazása volt. 
Hazánkban Nagyboldogasszony napja Szent István óta parancsolt 
ünnep. Szent Pál a feltámadásról így ír: "Amint ugyanis mindenki 
meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Mindenki, amikor 
sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindnyájan, 
akik Krisztushoz tartoznak." (1Kor 15, 22 23) 

Igazából Mária feltámadása a miénknél összehasonlíthatatlanul 
szorosabban hozzátartozik Krisztus feltámadásához: az ő feltáma-
dásának, megdicsőülésének ténye része a hitletéteménynek. Azaz 
keresztény hitünk része, amelynek elfogadása üdvözít. 

Damaszkuszi Szent János is rávilágít a Szűzanya szerepére híres 
beszédében: "Nincs senki ember, aki az Istenanya evilágból való 
szent eltávozását érdemben dicsérni tudná, még akkor sem, ha a 
soksarjú emberiség minden nyelve összegyülekezne, úgy sem tud-
na eleget tenni a magasztalásának, mivel minden dicséret határát 
meghaladja!" (Beszéd Szűz Mária elszenderedéséről és átvitelé-
ről) Éppen ezért ennek a titoknak a szemlélése és elfogadása ke-
resztény életünk lényegéhez kell, hogy tartozzék. 

Kiss Tamás 

 

"Ha valamikor nem viszonozzák a mosolyodat, legyél nagylelkű és 

küldj annak az embernek még egy mosolyt. Mert senkinek nincs akko-

ra szüksége egy mosolyra, mint annak, aki nem tudja, hogyan kell 

mosolyogni másokra!!!” 

 

 



Új, interaktív rovat 

ÜZENET  2 

Ebben a rovatban időről időre gondolatokat lehet felvetni, megvitatni. A rovatban 
bárki megjelentetheti gondolatait vagy a már előzőleg felmerült gondolatokra is vá-
laszolhat. Ebbe a gondolába bárki beszállhat. Névvel, név nélkül. 

A gondolatokat – lapunk főszerkesztőjéhez - István Atyához kell eljutatni, személye-
sen vagy levélben (címek, elérhetőségek az Úton újság hátoldalán.) 

 

Gondola(t)Gondola(t)Gondola(t)Gondola(t)    

 

Mit gondoljunk róla? 

A szentek közül a leginkább a Boldogságos Szűz Máriát tiszteljük 

A Kisalföldben olvastam június 11-én XVI. Benedek pápáról: "A ’68-as ifjú-
sági nyugtalanság idején ő Tübingenben volt teológus tanár és nagyon-nagyon 
megrázta a fiatalok magatartása. Akkor fordult a gondolkodása, akkor lett a 
konzervativizmus elkötelezettje... Lehet, hogy Ratzinger bíboros most mint 
XVI. Benedek megváltozik... Biztosra veszem, hogy olyan dolgok, mint a 
nagy Mária-tisztelet, ami az előző pápát jellemezte, meg fog szűnni..." 

Mária-tiszteletünk alapja az ősegyház gyakorlata: Máriával együtt imádko-
zunk és dicsőítjük Mennyei Atyánkat végtelen jóságáért és csodálatos kegyel-
meiért. Máriát ott találjuk Jézus nyilvános működésének az elején is, a végén 
is. Jézus első csodáját Mária kérésére teszi, akinek figyelmeztetése nekünk is 
szól: Tegyétek meg, amit Jézus mond! Mária ott áll Jézus keresztje mellett, 
részt vesz Krisztus szenvedésében. Így lett Mária Isten új választott népének 
anyjává és példaképévé. 

A hiteles Mária-tisztelet gyümölcsei a megtérések és az Oltáriszentség tiszte-
lete, a szentmisén való részvétel és a gyakori szentáldozás. Miért kellene en-
nek megszűnnie vagy csökkennie? 

Mi változik és mi nem változik?Ebben a változó világban egyedül Isten nem 
változik: sem irántunk tanúsított szeretete, sem nekünk szóló üzenete. ő bűne-
ink ellenére szeret minket, meghív országába, és földi életünk után haza vár 
minket. Nem változnak örök törvényei, Jézus tanítása, hogy szeressük Istent 
és szeressük embertársainkat. 

Mi emberek változunk, testben, lélekben fejlődünk. Ha meg van bennünk a 
jóra való törekvés, akkor nemcsak ismereteinkben gyarapodunk, hanem a be-
csületes, erkölcsös életben, Isten ismeretében és szeretetében is. Ebben példa-
képünk a Szűzanya. 

Dr. Rédly Elemér 

 

 

 

 

 

Székely János  

(1929-1992) 

 Napszonett 

 
Teljes valómmal nyújtózom 
utánad, 

Mint zsenge fák, ha szomjaz-
zák a fényt. 

És mint a párás földkorong, 
örökké 

Fényes felemet fordítom fe-
léd. 

 

Szeretném mindig azt mutat-
ni néked, 

Ami bennem a legtöbb, leg-
nagyobb. 

Ha mindig szépnek, mindig 
jónak látnál, 

Szebbnek, mint mást, és 
jobbnak, mint vagyok. 

 

Szeretném olykor túlragyogni 
álmod, 

S érzem, tudom, hogy te is ezt 
kívánod: 

Ezért sütöd feléd eső felem. 

 

S csak hogyha önnön fényed 
is kilobban, 

Csak úgy tudod meg, ki vol-
tam valóban, 

Milyen sötét és milyen fény-
telen. 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat 
 

Szent Jácint 
Krakkói Szent Jácint 

1185-1257 

Domonkos szerzetes, misszionárius, Észak apostola 

 

Ő a patrónusa: Lengyelország, Litvánia, Poroszország, Oroszország, Pomeránia, valamint 
Wroclaw, Krakko és Kijev városának. 

Az ő segítségét kérik: Könnyű szülésért és vízbefúlás ellen. 

Attribútumai: könyv, cibórium, liliom, angyal liliommal. 

Ünnepe: augusztus 17. 

Rejtvény 

Júliusi rejtvény 

Megfejtése: sátorkészítő 

8 megfejtés érkezett. Mind a 
nyolcan jól fejtették meg a 

feladványt! 

 

Augusztusi  

rejtvény 

 Salamon király  

leghíresebb  

alkotása! 

Beadási idő:  

Augusztus 17. 

 

Beadási hely:  

fogaras4@t-online.hu 

vagy a templom sekrestyéjében 

 

 

,,Jézus mondja: 
Én vagyok az út, 
az igazság és az 
élet, senki sem 
jut Atyámhoz, 
csak általam.'' 
Jn 14, 23  

 

 

A béka imája 

Névnapköszöntő 

Egy éjszaka béka brekegése zavarta meg a kolostor kertjében imádko-
zó szerzetest. Megpróbált nem a brekegésre figyelni - mindhiába. Elfu-
totta a méreg, és rákiáltott a békára: Csönd! Imádkozom! A szerzetes 
kérése - mivel szent ember volt - meghallgatásra talált az égben. Min-
den teremtmény nyomban elnémulva adta meg neki az imához szüksé-
ges csendet. De ekkor egy hang zavarta meg a barát imáját. Belülről 
jött, a lelke mélyéről: És ha Isten ugyanolyan szépnek találja a béka 
brekegését, mint a te zsoltáros imádat?!... 
Mi tetszhet már az Úrnak egy béka brekegésében? – válaszolta a szer-
zetes kelletlenül. De a hang nem csitult el: Akkor miért teremtette az 
Isten a békát ilyen hanggal? 
A barát elhatározta, utánajár a kérdésnek. Odaszólt a békának: Bre-
kegj! 
A béka teljesítette a parancsot, hamarosan a környék összes békája 
csatlakozott hozzá, koncertjük betöltötte az éjszakát. A szerzetes hall-
gatta, hallgatta a késő békazenét, egyre szebbnek találta, harmoniku-
san illett a holdfényes éjszakához. Amikor felállt, hogy cellájába men-
jen, még egyszer hallani vélte a hangot a lelke mélyéből: Régen nem 
voltunk már ilyen meghitten együtt..... súgta fülébe a Teremtő..... 



„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 

Új rovat: Szekták 

Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más 
esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne esse-

tek. Jak 5,12 

1./ Mit nevezünk szektának?  
    Olyan vallási közösségek, amelyek valamely nagy kultúra vallási közösségeinek tanaiból és 
gyakorlatából származtatják magukat, de azzal mégsem kívánnak azonosulni.  
    A szekta szó a latin sequor (követ) szóból származik. A szó magyar megfelelői közt szere-
pel az, hogy egyeseket félrevezettek, "elkolompoltak" a nyájtól. S valóban, minden szektára 
jellemző az elkülönülés, valamilyen különleges irányzat felvállalása, ahol igen lényeges a 
vezető, a guru, az alapító személye, és vele szemben a már-már szolgai alávetettség. Tevé-
kenységük a személyiség feladásához vezethet.  

2./ A szekták csoportosítása  
    a/ Keresztény szekták (pl. HIT Gyülekezete), ahol a kiinduló pont ugyan a zsidó-keresztény 
kinyilatkoztatás, ám a nem is titkolt fő cél a hagyományos kereszténység, a történelmi egyhá-
zak kíméletlen bírálata.  
    b/ Álkeresztény szekták (pl. Jehova tanúi), akik szintén hivatkoznak a Szentírásra, de igen 
lényeges pontokon eltérnek a kereszténység alaptanításától.  
    cl Nem keresztény szekták (pl. krisnások), nem a keresztény vallások köréből származnak, 
de jegyeiben az előző két csoporthoz is hasonlítanak.  

3./ Mennyiben destruktívak a szekták?  
    Destruktív az a közösség, amely elsősorban értékeket rombol. Megnyilvánulása a rombo-
lásnak lehet jogi értelmű, ha a közösség megsérti, semmibeveszi a törvényeket, egészen a 
nyílt szembeszegülésig.  
    Erkölcsi értékben akkor romboló egy szekta, ha a közösség tagjai kijátszók a társadalom 
erkölcsi törvényeit (azzal, hogy adócsalást követnek el, vagy elvárják a tagjaik önkéntes va-
gyon felajánlását).  
    Romboló a tanítás akkor is, ha a cél nem egyéb, mint más közösségek kultúráiban kiérlelt 
tanításának tönkretétele, melyre a sátánizmus tanai lesznek a legjobb példa.  
    Megjegyezni kívánom, hogy a magyar törvényesség a divatos szekták közül ilyen romboló-
nak tekinti a Jehova tanúit, a Krisnásokat, a munistákat és a szcientológia híveit.  

4./ Miért terjednek a szekták?  
    Magyarországon az első terjedési ok a letűnt korszak hit- és egyházellenes kampánya. Hiá-
ba ment végbe némi rendszerváltozás, sok emberben megmaradt a történelmi egyházakkal 
szembeni ellenérzés. Elemi erővel tör fel ugyan a vallási igény, ez azonban adott esetben nem 
a hagyományos közösségek, hanem az új, divatos szekták felé irányul, amit a szélsőséges 
liberalizmus is elősegít. A szekták terjedésének oka még az érzelmi elszegényedés, a könnyen 
emészthető misztikum, a parapszichológia, a szekták mögött húzódó gazdasági és politikai 
hatalomra törés.  

5./ Mit tehet az egyház?  
    Gazdagítani kell a hitéletünket. Legalább annyit kell kézbevenni a Bibliát, mint a szektások 
teszik. Élményt kell nyújtani a liturgikus eseményekben, s azokon kívül az együttünneplés új 
módjaitól sem kell félni. A kereszténység nem zárkózhat a templom kapui mögé. Meg kell 
mutatni hitünk erejét. Sokat tehetünk a karitatív munkával is.  

6./ Mit tehet a család?  
    A fiatal akkor menekül a szekta karjaiba, ha meglazultak a családi kapcsolatai. Ezért a szü-
lői házból kikerülő, személytelen kollégiumban lakó gyermekeinkkel a kapcsolattartás a leg-
fontosabb szülői feladat. A családnak mindig érzelmi hátteret kell nyújtania a felnövekvő 
nemzedéknek. S ha gyermekünk szektás lett, akkor is és állandóan keresni kell a kapcsolatot 
vele, az ajtót mindig nyitva hagyva a visszatéréshez (Tékozló fiú esete).  

7./ Mit tehet az iskola?  
    Az iskolának számolnia kell a lelkiismereti szabadság elvével, ezért semmilyen, a szektás 
gyermek felé irányuló kirekesztés nem helyes dolog. Magyar órákon, történelmi tanulmányok 
során és a hittani ismeretek bővítésekor kell ismertetni a szekták igazi arculatát. Legfőbb or-
vosságot az jelentené ez ügyben, ha a legtöbb iskola a tanításon túl nevelne is. A személyköz-
pontú, a személyes kapcsolatokra épülő iskolai közösség képes ellensúlyozni a második lép-
csőben esetleg kiszolgáltatottá tevő szektás szeretet-bombázást. 

 


