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Liturgikus lap ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET    
Egyetlen Isten!  

Atya, Fiú és Szentlélek!  
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,  

Az évet, amely most kezdődik.  
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,  

Aki igazság és Szeretet vagy,  
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,  
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!  
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.  

Az új évnek ezt az első napját  
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.  

Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,  
hogy egy legyen velünk.  

Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül  
a názáreti Szűz anyaságát,  

Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,  
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,  
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.  

Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:  
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!  

Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!  
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''  
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat  
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:  
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!  

Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! II. János Pál 
 

 

 

 
Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a 
ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, 
amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a Lélek a szent aposto-
loknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. 

 Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy 
testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek. 

Ef 3, 2-3a. 5-6 



Aki szüntelen hív 
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De van Valaki, Aki nem kerül el, hanem most elibéd kerül, és nem fordítja el 
az arcát, hanem a tekintetedet keresi – és hív: Jöjj! Jöjjetek! 

Még mindig hív. Te tudnád megmondani, mióta hív! És lásd, nem fáradt bele. 
Még mindig hív! Hát nem szokatlan, érthetetlen és döbbenetes ez? 

Egy megzúzott életű asszony mondta régen: 

Elhagyott a párom, már közel tíz éve. Én egyre vártam rá, egyre hívtam, egyre 
kértem! De már belefáradtam, nem hívom tovább. Már nem várom és nem 
hívom többé. 

Lásd: Ő nem fáradt bele, pedig mióta vár rád és mióta hív. Te meg tudnád 
mondani, mióta. 

De míg egyeseket „még mindig” hív, addig másokat ismét hív. Téged ismét 
hív, te egyszer már meghallottad hívását és el is indultál Feléje, csak aztán az 
út közepén valahol elvesztetted az irányt. 

Téged ismét hív, aki már Nála voltál, de aztán elszólított a messzi távol! Út-
széli kis élvezetek – mint azt az egy juhocskát a száz közül, amelyik már a 
pásztoráé volt, de elkódorgott. 

Most hív, ismét hív! 

Kisdiák koromban kirándultunk az aggteleki cseppkőbarlangban. A barátom-
mal hátramaradtunk és egyszerre arra döbbentünk, hogy a többiek már messze 
járnak. A fáklya fénye sírón a szemünkbe világított. Egyszerre csak halljuk 
vezetőnk kiáltását: Bandi! Zoli! – Majd ismét, utána pedig csend. A falak 
visszhangzottak, ezért nem tudtuk megállapítani, honnan jön a hang. Kiáltoz-
tunk mi is, de a leghőbb vágyunk az volt, hogy bár ismét hívna, kiáltana a ve-
zetőnk. 

Lásd, most ismét kiált! Közelről, egészen közelről hív, hogy elindulhassunk 
Feléje: Jöjj, jöjjetek! (Gyökössy Endre: Jöjjetek) 

 

 

Uram, úgy legyen, ahogyan Te akarod; 

úgy akarok járni, ahogyan Te akarod, de segíts megértenem akaratodat! 

Uram, akkor van itt az ideje, amikor Te akarod, 

és én készen vagyok, amikor Te akarod, ma és mindörökké! 

Uram, elfogadom, amit Te kívánsz, és az a nyereség nekem, amit Te kívánsz, 

elég annyi, hogy én a tied vagyok! 

Uram, azért jó így, mert Te akarod, s azért nem félek, mert Te akarod! 

Szívem a te kezedben nyugszik! 

Rupert Mayer: Ima  

 

Vízkeresztre 
 

Jövének távol, boldog  

Napkeletről 

Három királyok, híres mágusok, 

Mert hírt hallottak a csodás 
Gyerekről, 

Kiről legenda és jóslat susog. 

 

Ki született szegényen  

Betlehemben, 

Kit megöletne Heródes király 

S aranyat, tömjént, mirhát lelke-
sedve 

Hoz néki Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár! 

 

Szerecsen, indus, perzsa,  

mind csodálja 

A Kisdedet, ki a jövő királya 

S a csillagot, mely homlokán 
ragyog. 

 

Ô édes, kedves. Bájolón gagyog 

S egy pintyőkét néz, mely szent 
szelíden 

A Szűz Mária vállán  

megpihen... 

 

Juhász Gyula (1924) 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat! 
 

Szent Ágnes 
Római Szent Ágnes 

Vértanú, szűz 

Ő a védőszentje: a háziasszonyoknak és a kertészeknek. 

Ő védelmezi: a szüzeket, a szűzi ártatlanságot, a jegyeseket, a gyermekeket, vala-
mint a Trinitáriusok rendjét. 

Attribútumai: bárány (keresztes zászlóval), pálmaág, liliom, jegygyűrű (galamb 
csőrében). 

Ünnepe: január 21. 

 

JANUÁRI 

PROGRAMOK: 

 

Január 13.  

vasárnap  

17 óra 

A Szűzanya Fatimai 
jelenésének ünnepe 
a kerületben. Hoz-
zánk költözik a Szűz-
anya vándorszobra. 
Este 5 órakor rózsa-
füzér, majd 6 órakor 
ünnepi szentmise! 

„Nyújtsd ki menny-
ből, ó Szent Anyánk 

kezedet!” 

 

 

Hangverseny 

Január 13.  

vasárnap  

19 óra 

A Zugligeti „Szt. 
Család Scola” 
hangversenye  

Vezényel:  

Havas Katalin 

 

. 

A szentéletű IV. Béla királyunk leánya, Szent Kinga és Bol-
dog Jolánta testvére: a „második magyar szent családból” (az első 
Szent Istváné). A tatárjáráskor született (1242), szülei az ország 
mentéséért Istennek ajánlották őt. Így került kisleányként a domon-
kos apácáknak veszprémi, majd a mai budapesti, Margit-szigeti 
zárdájába. Amint a fölajánlott-voltának tudatára ébredt, önként és 
mérték fölött vállalta a teljes önföláldozást hazájáért: élete egyet-
len ima, vezeklés, testvérszolgálat, engesztelés, Jézussal állandó 
együttjárás lett. Visszautasít minden enyhítést és világi hívást; 29-
ik évét sem töltötte be, elégett az Isten szeretetében, hazája-népe 
lelki szolgálatában. Utolsó pár évében már zarándokolni kezdenek 
hozzá mindenünnen: betegek gyógyulásért, letörtek vigaszért, vagy 
csak látni őt! Jézus nevét híva hal meg 1271. január 18-án, de sírját 
csak március 1-én zárják le, mert mindjárt a temetés után csodák, 
gyógyulások tűnnek föl. 

Szentté avatása azonnal megindul, hiteles életrajzát rögtön 
holta után összegyűjtik (magyarul Ráskai Lea tollából 1500 tájáról 
maradt ránk), de valahogy a döntés elhalasztódott. Boldog vagy 
„Szent” jelzőjét hallgatólag elismerte az Egyház, míg végre 1943-
ban XII. Pius hivatalosan is „Szent”-té avatta, épp a legválságo-
sabb éveinkre, a nagy engesztelő Margitot. 

Árpád-házi Szent Margit szűz 

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 

 

2008 - Biblia éve 
 

A történelmi keresztény egyházak közösen úgy határoztak, hogy a 2008-as 
esztendőt a Biblia évének nyilvánítják, hogy ezzel is népszerűsítsék a Szent-
írást és annak kulturális értékeit. Ugyanakkor a kezdeményezés másik kiemelt 
célja, hogy a Könyvek Könyvét ne csupán kultúrtörténeti értékként mutassa 
be, hanem annak olvasását, az evangélium megismerését is előmozdítsa. A 
Biblia évéhez kötődően Német László püspökkari titkár három kiemelt ren-
dezvényre hívta fel a figyelmet: 2008 októberében a három történelmi egyház 
közös kiállítást tervez az Országos Széchényi Könyvtárban a magyar szent-
írásfordítás és bibliakiadás történetéről. A tervek között szerepel még egy bib-
liai ihletésű művekből álló hangverseny a Művészetek Palotájában, és egy – 
szintén a három történelmi egyház közös szervezésében megvalósuló – tudo-
mányos konferencia 2008 júniusában Esztergomban.  

A Biblia Évének jelmondata: „Reményt és jövőt adok nektek”  
(Jer 29,11). 

Biblia Éve: hálaadás – Isten népe tiszta szívből hálát ad Istennek a Szentírás-
ért, azért, hogy Isten emberi szavakban is kifejezte irántunk való szeretetét, 
megmutatta életünk értelmét, elmondta, hogyan érdemes élnünk, hogyan vál-
hatunk igazán értékes emberekké, hogyan járulhatunk hozzá egy új, szeretetre 
épülő közösség, "or-szág" felépítéséhez. A zsidóság ősidők óta évente meg-
tartja a Törvény Öröme (Szimchat Thóra) ünnepét, hálát adva a Tóráért, a 
sínai kinyilatkoztatásért, a kapott isteni törvényekért. Nekünk, keresztények-
nek sokkal több okunk van az örömre és ünneplésre, hiszen mi sokkal többet 
kaptunk Jézus tanítása, az evangéliumok által!  

A Biblia Éve: családi ünnep – A Szentírás közös kincsünk, az Egyházé, a 
helyi egyházé, az egyházmegyéé, a plébániai közösségé, a lelkiségi csoporto-
ké, a családé – egyszóval: a krisztusi szeretet által teremtett és áthatott közös-
ségeké. A közösségek, családok megünneplik a számukra fontos évfordulókat, 
eseményeket – a krisztusi kö-zösségnek jó oka van arra, hogy ünnepi díszbe 
öltözve örvendjen a Bib-liának, a közösség életét alapvetően meghatározó is-
teni ajándéknak.  

A Biblia Éve: tanúságtétel – Emberi vonás, hogy amit fontosnak, értékesnek 
tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. Van, aki a vagyonával dicsekszik, 
van aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi a Bibliával dicsekszünk ország-
világ előtt. Azzal, hogy számunkra milyen fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, 
olvashatjuk, milyen fényt és biztonságot jelent számunkra. Ez a tanúságtétel 
egyben hívás és bátorítás is mások számára, akik eddig másfelé keresték éle-
tük boldogulását.  

A Biblia Éve: az egység szolgálata – Mi, katolikusok, elfogadtuk Istentől a 
Biblia egészét. De annak nagy része nem csak a mi Szentírásunk, hanem a zsi-
dóké is, és a többi keresztény testvérünké is. Méltó tehát, hogy ünnepünk, há-
laadásunk és tanúságtételünk velük közös legyen, hiszen ők is részesültek Is-
ten e nagy ajándékából. A közös hálaadás és ünnep pedig erősíteni fogja ben-
nünk és közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növekedé-
sét. (Tarjányi Béla)  


