
Pünkösd - az Egyház születésnapja 

Május! 

szeretettel  

köszöntjük az  

ÉDESANYÁKAT! 

 

 

Jó anyámnak 

 

Jó anyámnak két kezére 
Csókjaimat hintem én, 
Ezzel a két dolgos kéz-

zel, 
Áldd az Isten amíg él, 
Jó anyámnak két kezét, 
Álld meg Isten jó szívét, 
Két kezét, jó szívét, 

Áldd meg Isten amíg él, 
Amíg él. 

 
Ez a két kéz estenként 
Hogyha gond, bú, baj 

elér, 
Elsimítja homlokodról 
A búbánat fellegét. 

Jó anyámnak két kezét, 
Áldd meg Isten jó szí-

vét. 
Két kezét, jó szívét, 

Álld meg Isten amíg él, 
Amíg él. 
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Egyházunk születésnapja: mindannyiunk születésnapja. Újjászületésünk 
napja a Szentlélekben, az Egyházban. Hisz minden egyes megkeresztelt em-
ber együttesen élő tagja az Egyháznak, Krisztus Titokzatos Testének. 

Nagypénteken bekövetkezett, amit Zakariás már előre megjövendölt: 
"Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok" (Zak 13,7; Mt 26,31). Való-
ban, Jézus keresztre feszítésekor a tanítványok elfutottak a szélrózsa min-
den irányába. Feltámadása után azonban Jézus, a Jó Pásztor összegyűjtötte 
szétszórt nyáját. Hiszen meg van írva az is, hogy azért halt meg és támadt 
fel, hogy Isten szétszóródott fiait egybegyűjtse. 

"Amikor pedig elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt vol-
tak" (ApCsel 2,1). De hol jöttek össze? Az eredeti szöveg szerint "ugyanazon 
a helyen, az emeleti teremben" (vö. ApCsel 1,13). Vagyis nem más ez a te-
rem, mint az utolsó vacsora helye. Itt hangzottak el Jézus szavai szenvedé-
sének és megváltó halálának értelméről, és itt ígérte meg, hogy elküldi az 
Igazság Lelkét, aki minden igazságra elvezeti őket. Itt hallották és látták 
először az apostolok a feltámadt Krisztust, aki így köszöntötte őket: 
"Békesség nektek! Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,21-22). Igen, a Szentlé-
lek, mint első, egyetlen és igazi "ajándék" szoros kapcsolatban van a húsvéti 
misztériummal és az utolsó vacsora termével. 

Húsvét titkának csúcspontja ezért nemcsak a Feltámadás és a Mennybeme-
netel, hanem a mindeneket megújító záróünnep, a Pünkösd is. Most kapcso-
lódik be az egész Egyház a Szentháromság egy Isten belső életének, a vég-
telen isteni szeretetnek a vérkeringésébe. A Pünkösdkor megtapasztalható 
ajándék, a szeretet nem egy "zárt áramkör", hanem az Egyházban állandó-
an megújuló, mindenki felé nyitott valóság a Szentlélekben. Valóban, csak a 
Szentlélek erejében valósulnak meg, élednek újjá Jézus szavai. "Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre". A Szentlélek ereje nélkül szentmisénk csak 
emlékezés volna, a Szentlélek lehívásával azonban megtörténik a csoda: az 
átlényegülés és a valóságos Krisztus-jelenlét. Ugyanígy elhangzott: 
"Kereszteljétek meg őket". Pünkösdig, a Szentlélek nélkül mégsem keresz-
teltek, hisz így a víz csak a test lemosását szolgálta volna, de nem a lélek 
újjászületését. 

Pünkösd ünnepén, az Egyház születése napján felragyog számunkra a dicső-
séges Szentháromság végső, legnagyobb és legbensőbb titka, a végtelen 
isteni szeretet ajándéka. Pünkösdi, születésnapi ajándékként pedig épp ezt a 
legnagyobb ajándékot kapjuk mindnyájan, az Egyház élő tagjaiként, hisz "a 
nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szerete-
te" (Róm 5,5 ). 

Bognár István  



Boldogmondások 
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BOLDOGOK akik tudják, miért élnek, 

mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.  
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal, 

mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.  
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, 

mert öröm lesz az életük.  
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, 

mert békesség lesz körülöttük.  
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon, 

mert nem lesz vége szórakozásuknak.  
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, 

mert sok zavartól kímélik meg magukat.  
BOLDOGOK, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a ko-
porsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak 

is.  
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, 

mert megcsendül a csendjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem 
kiborulók többé.  

BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, 

mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.  
BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, 

mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.  
BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan önmagukat, 

mert környezetük megbecsüli őket.  
BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy nélkülözhetet-

lennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.  
BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a 

nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.  
BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, 

mert útjuk napfényes lesz.  
BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha na-

ivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.  
BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, 

mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.  
BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbánt-

ják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.  
BOLDOGOK, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, 

mert életesebb lesz az életük. 

 

 

 
Május 4.-én  

elsőáldozás! 

Imádkozzunk az 
elsőáldozókért és 

szüleikért! 

 

 

Május 1.-én  

A barcika téri 
templom  

búcsúnapja 

10 órakor  

ünnepi  

szentmise  

melyet  

Benke István 
apát-plébános 
mutat be. Dél-
után 2 órától 

majális a temp-
lomkertben! 

Mindenkit sze-
retettel várunk! 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat 
 

Szent Flórián 

Vértanú százados 

Ő a patrónusa: Ausztriának valamint Bologna, Krakkó és Linz városának. 

Ő a védőszentje: a tűzoltóknak, a kéményseprőknek, a kályhásoknak, a pékeknek, 
a sörfőzőknek, szappanfőzőknek, a szénégetőknek, a kádároknak, a gátőröknek, az 
úszómestereknek. 

Az ő segítségét kérik: mindazok, akiket vízbefúlás, árvíz, tűzvész fenyeget (mivel 
őt is vízbe fojtották). Ezen kívül ő segít vihar, aszály és a földek terméketlensége 
esetén is. 

Attribútumai: kard, pajzs, lobogós lándzsa, pálmaág, malomkő, (ezt kötötték a 
nyakába, hogy vízbe fojtsák) vizes dézsa, vizes vödör, égő ház. 

Ünnepe: május 4. 

Rejtvény 

Áprilisi Rejtvény 

Ki volt az a farizeus, aki megvédte 

az apostolokat, akik Jézus feltáma-

dást hirdették? Egy nevet kérünk és 

megfejtő nevét, címét! 

Megfejtés: Gamáliel 

2 helyes megfejtés érkezett a 3 

beküldőből. 

Nyertesek:  

Ruzsa István és Bánáthy Imréné 

Májusi rejtvény 

Az országban egyedülálló 

kétszintes barokk kegytemp-

lom, a kolostorépület, rendkí-

vül érdekes és tanulságos 

látványosságnak számít. A 

kápolnát, az alsó- és felső-

templomot, valamint a kapu-

cinus szerzetesek részére épí-

t e t t  k o l o s t o r t  g r ó f 

Grassalkovich Antal és felesé-

ge alapította 1761-1771 kö-

zött. Az altemplom családi 

sírboltjában tekinthetjük meg 

a művészi módon számukra 

megalkotott hatalmas már-

vány szarkofágot. A felső 

templomban helyezték el a 

Loretoi Mária-szobor fekete 

cédrusfából faragott másola-

tát, melyet a kapucinus szer-

zetesek gyalogosan hoztak el 

Loretoból. Az ország legki-

sebb kegyszobra /11cm ma-

gas, 4cm széles/ a templomot 

híres búcsújáró hellyé tette. 

Hol van ez az ismert 
kegyhely?  

Beadási határidő: május 11. 

Beadási hely:  

fogaras4@t-online.hu 

vagy a templom sekrestyéjében 

Mária hava 

Névnapköszöntő 

„Valaki Mária szeretetét a negyedik teológiai erénynek 
mondotta. Május havában itt az alkalom, hogy ezt az erényt különös-
képpen gyakoroljuk. Bizonyos, hogy a virágok havának Szűz Mária tisz-
teletére való szentelése a liturgián kívül eső dolog. Lehet-e ez ok arra, 
hogy elítéljük? Éppenséggel nem. Az Egyház mindig támogatta azokat 
az áhítatformákat, amelyek bár nem voltak liturgikusak, mégis megfe-
leltek a katolikus lélek kívánalmainak és áhítatának. A védelmezés 
zászlója alatt vigyázni kell, hogy el ne szegényítsük áhítatgyakorlatain-
kat. 

Ez a tisztelet eléggé új keletű. P. Lalomia jezsuita a 18. század 
közepetáján Róma ifjúságát összegyűjtötte május hónap minden esté-
jén és vele a Boldogságos Szűz tiszteletére ájtatosságot végeztetett, 
hogy ezáltal megóvja a fiatalokat a kicsapongásoktól. Ez volt az elindu-
lás. Az ifjúság, főképen a diákság felelt a hívásra, sőt gyermekek és 
felnőtt személyek is odajöttek. Nemsokára a szép szokás faluról-falura, 
városról városra, országról-országra terjedt és meghódította az egész 
kereszténységet, amely május mindenestéjén leborult Mária oltára 
előtt. 

Mi is kapcsolódjunk be ez áhítatba, hogy így jobban közel kerül-



„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 

Szabadítsd fel magadat a szárnyalásra!  
Böjte Csaba levele 

 
 

„Aki nem tudja szétosztani az Isten által szétosztásra rábízott  
anyagi javakat, az elveszik.” 

 
Igazából mindenki, aki szeretne több, jobb, tökéletesebb lenni azt kérdi, hogy 
neki még mit kellene megtanulni, elsajátítani, birtokolni. A gazdagodást vala-
minek a befogadása által akarjuk elérni. Így gondolta ez az evangéliumi gaz-
dag ifjú is. Mit kell még tegyek, befogadjak, birtokoljak? Ezt kérdi Jézustól. És 
Jézus válasza nagyon meglepő: a tökéletességhez nem több minden kell, ha-
nem kevesebb minden. „Menj, add el mindenedet, és az árát oszd szét a sze-
gények között...." Döbbenetes! Pedig ha megnézzük az emberiség nagyjainak 
életét, mindannyian az anyagiakkal, a hatalommal, a birtoklással való radiká-
lis szakítással kezdték. Buddha otthagyta apja palotáját, hatalmát, vagyonát, 
és kiült egy elhagyatott fa árnyékába. Jézus maga mondta: „nézzétek, az ég 
madarának van fészke, a rókának van odúja, de az ember fiának nincs ahova 
a fejét lehajtsa". Mohamed is mindent maga mögött hagyva indult el. Szent 
Ferenc a maga egyszerűségében életét a Szegénység Úrnőjének szenteli. 
Loyolai Szent Ignác rangját, címét hátrahagyva, a puszta életét, szabad aka-
ratát is a pápa kezébe helyezi. A reformáció nagyjai is a maguk egyszerű, 
puritán módján indultak el a reform útjain. Ezen az úton járt Gandhi és kal-
kuttai Teréz anya is. Ugyanezt a kérdést másik irányból is megközelíthetjük: 
mi okozza az emberek, nemzetek, birodalmak pusztulását? A jólétbe szoktak 
eltespedni, széthullani, belenyuvadni a családok, de itt gondolhatunk bárme-
lyik letűnt civilizációra is. Nem szabad hagyni kiszáradni a cserepeket, de túl-
öntözni sem szabad a virágainkat. Aki nem tudja szétosztani az Isten által 
szétosztásra rábízott anyagi javakat, az elveszik. Mert minden amit birtokolsz, 
olyan mint egy nagy csomag, magaddal kell cipelned, nem tudsz szárnyat 
bontani, lehúz és kimerít. A mai kor embere hihetetlen terheket vonszolva 
járja élete útjait, fáradt, ideges, ingerlékeny. Nincs ereje szétnézni, csodálni a 
tájat, Isten szép ajándékait. A rengeteg számlához szükséges anyagiakat nap 
mint nap elő kell teremtenie. A középkorban a hatalom összevegyült az Egy-
házzal. Évszázados küzdelembe került, míg szétvált e két nagyon fontos osz-
lopa az emberiségnek. Az egyház megtisztult azáltal, hogy a hatalomtól eltá-
volodott. Századunkban a kereskedelem és a hatalom fonódott hihetetlenül 
össze. Mindig is voltak befolyásos kereskedők, de a mai kor trükkjeivel, pl. 
azáltal, hogy minden eladott javuk 20-25% a hatalomnak kínálják ÁFA, TVA 
formájába, hihetetlenül összefonódott a hatalom és a pénzvilág, a kereskede-
lem. Nem látom az emberi kapzsiságtól felszított örvénynek az alját. Mind az 
egyén, mind a közösség, mely görcsösen a földi síkokon mozog és anyagi 
javakat gyűjt, halmoz, önmagát a földhöz szegezi, sárba temeti. Mi az, amiről 
lemondhatsz, hogy szabadabb legyél? Szabadítsd fel magadat a szárnyalásra! 
Szép álmaid felemelnek, csak dobd le, önként vállalt bilincseid. A műremek, a 
csoda, a márvány tömbnek a fogja, lepattintva róla a fölösleges részeket, fel-
tűnnek a szép, nemes vonások. Melyek a te szép arcodat elfedő darabok, 
melyektől megszabadulva lennél önmagad, teljes és igaz? Milyen fölösleges 
dologról, téged zsigerelő, hajkurászó vágyról kellene lemondjál, hogy elérd a 
nyugalmat adó szent egyszerűséget? Néhány gondolat, kérdés így lefekvés 
előtt... 
Szeretettel: Csaba testvér 
 


