
Hitünk egy kézben 

 
 
 
 

Tenger Szilárd:  
Hogy Életed Legyen  

 
Azért jöttem e világra 
Hogy életed legyen, 

Gyere hát, s állj mellém 
Ott fenn a Szent Hegyen! 

 
Hogy életed legyen, 
Emberré váltam, 

Nem néztem sorsom, 
A sír mélyébe szálltam. 

 
Hogy életed legyen, 
Hogy ne takarjon sír, 
Én letiportam a halált, 
Hogy lásd, van ki Élettel 

bír. 
 

Ha napod átkoz, 
Te mondd a legszentebb 

imát, 
S hívogasd bűnbánó  

szívvel 
Istennek Szent Fiát! 

 
Karját nyújtja feléd. 
Legyél te is fenn,  

a hegyen, 
S mondd: Miatyánk, 
Hogy életed legyen.  
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Plébánia  
Liturgikus lap ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET    

Szeretnék elmondani egy történetet, melynek szereplője Joachim Meisner 
volt, aki ma Köln biboros-érseke. 1975-ben, püspökké szentelésének évében, 
az erfurti dómban az egyik vasárnapi szentmisén a főpap oroszországi, né-
metajkú katolikusokkal találkozott. 35 év után voltak először katolikus isten-
tiszteleten. 

Az egyik látogató feltette a kérdést a püspöknek: Milyen hitigazságokra ta-
nítsuk gyermekeinket, hogy az örök üdvösséget elnyerjék? Ez mélyen meg-
hatotta a püspököt és azt válaszolta: Adok mindnyájuknak egy-egy Szentírást 
és katolikus katekizmust. Itt minden lényegeset megtalálnak. Erre azt felel-
ték: Vallásos könyvet veszélyesebb magunkkal vinni, mint fegyvert. Rózsa-
füzért vihetnek? - kérdi a püspök. Természetesen, felelték, de hogyan függ ez 
össze a mi kérdésünkkel? 

Nézzék, magyarázta a püspök, a szentolvasó keresztjére elimádkozzuk a Hi-
szekegyet, ami az egész hitünk foglalata. Azután az első három kis gyöngy-
szemnél eszünkbe idézzük hitünket, reményünket és szeretetünket, ami az 
egész életformánk gyökere. Majd mindjárt titkok következnek Jézus életének 
legfontosabb állomásaival: az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges olvasó-
ban, ehhez járul ma hozzá a világosság rózsafüzére. A kérdést feltevő ember 
a kezébe fogta a rózsafüzért és kijelentette: Most az egész katolikus hitet egy 
kézben tartom! Igen, az egész katolikus hit egy kézben - ez a rózsafüzér! 

Dr. Schmatovich János 

 

 

Szeretet  
Amikor az ember, tiszta szívből szeret, 
Próbálja tettekkel bizonyítani,a szeretet! 

Pedig ahhoz,hogy éreztesd, milyen fontos Ő neked, 
Elég csak annyit mondanod: "Te soha nem halsz meg! 

Nem halsz meg bár lehet, hogy számunkra itt fájón elalszol, 
De a lelked tovább él, s majd a mennyben találkozunk!" 
Az ember az idő világából, az időtlenbe megy át!! 

Ahol nincs se könny, se fájdalom, csak örök boldogság!! 
S ha majd számunkra is eljön, az utolsó óra, 

Bízunk,hogy a lelkünk, nem ítéltetik pusztulásra!! 
Hanem az Isten országába jutva, 

A szeretett lelkekkel, találkozhatunk újra! 
 

 



Új, interaktív rovat 
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Ebben a rovatban időről időre gondolatokat lehet felvetni, megvitatni. A ro-
vatban bárki megjelentetheti gondolatait vagy a már előzőleg felmerült gon-
dolatokra is válaszolhat. 

Ebbe a gondolába bárki beszállhat. Névvel, név nélkül. 

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

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

 

 

Hol torzul a lélek? 

Van egy bélyegünk, melynek a megválasztásában semmi szerepünk nincsen, 
mégis egy életen át hordozzuk: ez a nevünk. A nevünk valahogy részünkké, 
alkotónkká válik, elválaszthatatlan tőlünk. A szülőknek mindamellett, hogy 
lehetőség és kötelesség gyermekeinknek nevet választani, emellett felelősség 
is. 

Vannak elgondolkodtató nevek: Nemere. Ez a név egy hegy neve volt, mely 
folyamatosan személynévvé nőtte ki magát, nemzeti műmondákban az ártó 
szellem, a pusztító óriás neve. 

Dávid, Mihály. Nagyon régi nevek. Dávid – héber eredetű, jelentése szerint 
kedvelt, szeretett. Mihály – héber eredetű, jelentése. Ki olyan, mint az Isten? 

Ezt a két nevet az elmúlt napokban sokat hallhattuk a Kaposvári-tragédia 
kapcsán. Ez a két gyermek lelke oly mértékben eltorzult, hogy gyilkos tettre 
vetemedtek. Sem a hirtelen harag, sem a kulturális különbség nem lehetne 
elfogadható magyarázat erre a tettre; de ami ennél is szörnyűbb: a gyermeke-
ket - a sajtóban megjelent hírek szerint - a kiszámított, megtervezett hidegvér 
és kegyetlenség vezette… Dávid és Mihály, a „szeretett” és a „Ki olyan, mint 
Isten?”… Játsszunk a szavakkal kissé… szeretett-Isten, Isten-szeretet, szerető 
Isten, Isten szeretete… 

Vajon nevünk és tetteink-jellemünk között van összefüggés? 

A nevünk önmagában nem jelent védelmet, nem jelent eleve elrendelést. Van-
nak, akiknek semmit sem jelent. De jó lenne, ha lennének emberek, akiknek 
mégis üzenne valamit. Valahová tartózást, valami szerint élést és cselekvést. 

Ismerjük nevünk jelentését? Kell, hogy ismerjük? Miként vélekedünk róla? 
Miként élünk vele? Meghatároz az életünkben bármit is? 

Ladikos 

 

 
A tékozló fiú imája  

 
Akartam mindent,  
ami nekem jár.  

Elvettem, elvittem,  
elszórtam, elvesztettem.  
Semmim sincs már.  

Szegény vagyok és idegen.  
Mi várhat még rám?  
Ki várhat még rám?  

Apám!  
Fölkelek,  
hazatérek,  
megbánom.,  
letörlesztem.  
És te már vártál,  

messziről megláttál,  
elém szaladtál,  

nyakamba borultál,  
megcsókoltál.  

 
Sírtam, dadogtam,  
zokogtam...  

És te örömödben  
felöltöztettél,  

gyűrűt húztál ujjamra,  
sarut a lábamra,  

levágtad a hizlalt borjút,  
etettél és vigadtál velem.  

Bocsáss meg!  
Nem hagylak el  
többé soha!  

 

 

Minden  

olvasónknak 

szép nyarat,  

jó pihenést  

kívánunk! 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat 
 

Szent Mária 

Goretti Szent Mária 

1890-1902 

Vértanú gyermek 

 

Ő a védőszentje: a tizenéves lányoknak és a nemi erőszak áldozatainak. (Ő is ennek 
az áldozata lett.) 

Ő védelmezi: az ifjúságot, a tisztaságot, a szüzeket. 

Attribútumai: pálmaág, liliom. 

Ünnepe: július 6. 

Rejtvény 

Júniusi rejtvény 

Megfejtése: Szt. Rókus 

 

Júliusi rejtvény 

 Mi volt Szent Pál 
apostol civil foglal-
kozása? 

Beadási idő:  

július:  20. 

Beadási hely:  

fogaras4@t-online.hu 

vagy a templom sekrestyéjében 

 

Július 6.-án  

ünnepeljük templo-
munk  

felszentelésének  

évfordulóját. 

Az ünnepei szentmise 
azon a vasárnapon 10 
órakor fog kezdődni. 

Az ünnepi szentmisét 
Benke István apát-
plébános atya végzi 

Mindenkit szeretettel vá-
runk, hogy velünk együtt 
adjon hálát a Mindenható-
nak templomunkért és azo-
kért, akik a munkájából 
tevékenyen kivették részü-

ket! 

 

A Biblia és a mobil 

Névnapköszöntő 

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? 

Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk? 

Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? 

Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre? 

Mi lenne, ha ajándékként adnánk? 

Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő? 

Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, 

hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban? 

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk  

Vele kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol. 

És miért jobb a Biblia, mint a mobil?  

Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a ke-

reszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és kion-

tott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlán-

kat, így ingyenesen hívható... 



„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 

Püspökeink májusban ad limina látogatáson Rómában jártak. 
 

Az ad limina látogatásról.  Folytatás 
 

A pápai követet a Római Kúria hivatalai is megkérdezik az illetékességi terü-
letén található részegyházak tekintetében. 
A megyéspüspököknek a látogatás előtt hat hónappal kell eljuttatniuk az egy-
házmegyéjük állapotáról szóló beszámolót a Püspöki Kongregációhoz. Itt kü-
lön munkacsoport dolgozza fel azokat, és az egyes szakkérdések vonatkozásá-
ban véleményezésre megküldi a többi érintett dikasztériumnak is, végül össze-
foglalja a beérkező észrevételeket. A Szentatya asztalára minden egyes egy-
házmegyéről egy jól előkészített összefoglaló anyag kerül. 
Az ad limina látogatást általában az azonos püspöki konferenciához tartozó 
főpásztorok egyszerre végzik, és három fő mozzanatból áll. Az elsődleges, 
ahonnan az intézmény neve is származik, a zarándoklat az apostolfejedelmek 
sírjaihoz a vatikáni Szent Péter-bazilikában, illetve a Falakon kívüli Szent Pál-
bazilikában. 
A második rész adminisztratív jellegű. A püspökök felkeresik a Római Kúria 
hivatalait, hogy megvitassák az azok illetékességi körébe tartozó kérdéseket 
és elintézzék az esedékes konkrét ügyeket. Minden püspöki konferencián be-
lül létezik munkamegosztás, melynek értelmében a helyi egyházat érintő 
egyes feladatoknak (hitoktatás, ifjúság, hittani kérdések, liturgia stb) külön 
felelőse van. Elsősorban ezek a püspökök keresik fel ilyenkor az ő területük-
kel foglalkozó dikasztériumot. A pápa munkatársai, az információcserén túl, 
tanácsokat adnak és javaslatokkal élnek a helyi egyházak javára és fejlődésére 
nézve, valamint szükség szerint sürgetik az általános egyházfegyelmi rendel-
kezések megtartását. 
A látogatás csúcspontját jelenti a találkozó a Szentatyával. A pápa külön elbe-
szélget minden megyéspüspökkel és segédpüspökökével a helyi egyház javát 
érintő kérdésekről és a püspök lelkipásztori funkciójáról. Végül a püspököket 
együttesen is fogadja különkihallgatás keretében, amikoris nyilvános beszédé-
ben összegzi benyomásait, értékeli helyzetüket, észrevételeket tesz tevékeny-
ségükkel kapcsolatban, s megfogalmazza a következő időszakra szóló fonto-
sabb teendőket.  
Érszegi Márk AurélTMagyar Kurír 
 

 

 

"Ha valamikor nem viszonozzák a mosolyodat, legyél nagylelkű és 

küldj annak az embernek még egy mosolyt. Mert senkinek nincs 

akkora szüksége egy mosolyra, mint annak, aki nem tudja, hogyan 

kell mosolyogni másokra!!!” 


