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A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra... az igazságban való 
nevelésre. (2Tim 3,16) 
 

Amikor hívő lettem, sokan bátorítottak, hogy olvassam a Bibliát. Az első 
próbálkozásomnál azonban csak az első pár fejezetig jutottam, majd ráun-
tam. Néhány hónappal később újra nekifutottam, pár fejezettel továbbjutot-
tam, majd érdeklődésemet vesztve abbahagytam az olvasást. 
Hamarosan rájöttem, hol a gond: megpróbáltam mindent megérteni, és min-
den apró részletre emlékezni, mintha csak egy vizsgára készülnék. Elhatároz-
tam, hogy még egyszer nekikezdek egy sokkal reálisabb céllal: csak időt sze-
retnék tölteni Isten igéjével. Ez a hozzáállás segített, és abban az évben elol-
vastam a Biblia kétharmadát. Nagyon bátorító volt! A következő évben pe-
dig életemben először az egész Bibliát végigolvastam. 
Most évekkel később, miután már sokféle fordítást olvastam, a Szentírás ol-
vasása még mindig gazdag tapasztalatot jelent. Bizonyos fokig tudok azono-
sulni a tanítványokkal, akiknek csodálatos megtapasztalásaik lehettek, amint 
Jézus magyarázott nekik, és tanította őket. Velem is ugyanez történik, mi-
közben a Bibliát olvasom. 
Istenünk, köszönjük, hogy szólsz hozzánk szent igéden keresztül. Ámen. 
A bibliaolvasás egy biztos módja annak, hogy Istenről nagyszerű igazságokat 
tudjunk meg. 
Roy Govender (KwaZulu-Natal, Dél-Afrika) 

 

 

 

 

A vallás világítótorony 

A szellemnek a lelkiismeret az az alakzata, amely képes azt a halandóságban 
próbára tenni. S ez a legteljesebb összhangban van vallásunk alapfogalmai-
val, amelyek isteni eredetét nem kevésbé mutatja történetük, mint természe-
tünkkel való összhangjuk. A vallás az a világítótorony, amely hazavezeti a 
hajóst a villámok tombolásában, amikor, mint a norvég kormányos, kiszökik 
a viharos Északi-tengerről, s eléri a csendes, nyugodt szépségű fjordokat, 
amelyeket derűs ligetek és idilli rétek öveznek. A vallás zöld, lombos, friss 
forrástól áztatott oázis, amely a sivatag közepén fogadja a szomjas, kimerült 
vándort. 

Humpry Davy 



A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak 

ÜZENET  2 

 
Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában töltse 
el.  
A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagy ház ven-
dégszobájában pihenjék ki magukat.  
Ehelyett egy kis helyet kaptak a hideg pincében.  
Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyu-
kat a falon és kijavította azt.  
Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt:  
- A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.  
A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt 
és felesége házában pihentek.  
Miután azt a kevés ételt is megosztották velük, amijük volt, átengedték az an-
gyaloknak az ágyukat, ahol ők jól aludtak.  
Amikor a következő napon a Nap felkelt, az angyalok könnyek között találták 
a parasztot és a feleségét.  
Az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a 
mezőn.  
A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez 
megtörténjen.  
- Az első embernek mindene megvolt, mégis segítettél neki - vádolta.  
- A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a tehenük.  
- A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak - mondta az idősebb angyal.  
- Amikor a nagyház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon 
lévő lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt és nem akarta 
megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg.  
Amikor a utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, hogy 
elvigye a feleségét.  
Helyette odaadtam a tehenet. 
 

 

"Ha valamikor nem viszonozzák a mosolyodat, legyél nagylelkű és küldj an-

nak az embernek még egy mosolyt. Mert senkinek nincs akkora szüksége egy 

mosolyra, mint annak, aki nem tudja, hogyan kell mosolyogni másokra!!!” 

 

 

 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat 

 

 
Szeress úgy,  
mint a Nap!  

 
A Napsugár nem kérdezi,  
Hogy mennyit ér a fénye  
A Napsugár nem kérdezi,  
Hogy mit kap majd cseré-

be  
A Napsugár nem mérlegel,  
Csak tündökölve árad.  
Símogat és átölel,  

de nem kér érte árat.  
 

Szeress úgy mint a Nap, 
feltétel nélkül  

Úgy, mint a Nap, ami szí-
vedből épül.  

Úgy mint a nap, fényből 
születve  

Úgy, mint a Nap, áldást 
teremtve.  

 
Minden ember fénysugár,  
a mindenségnek része  

Azt hiszi, hogy porszem,  
pedig a mindennek egésze.  
Minden ember fénysugár,  

egy a végtelennel.  
Minden ember fénysugár,  
de ebben hinni nem mer.  

 
Szeress úgy mint a Nap, 

feltétel nélkül  
Úgy, mint a Nap, ami szí-

vedből épül.  
Úgy mint a nap, fényből 

születve  
Úgy, mint a Nap, áldást 

teremtve. 
 
 



Liturgikus lap  3 

Rejtvény 

Közkívánatra újra  

indulunk, 

 a feltételek  

változatlanok 

 

Októberi rejtvény 

347 körül - 419/420 

Eredeti nyelvből lefordí-
totta a Szentírásnak majd 
minden könyvét. Ez önma-
gában olyan teljesítmény, 
amellyel kivívta magának 
a kortársak bámulatát. 
Megteremtette azt az alap-
szöveget, amelyet Vulgata 
néven a latin egyház egé-
szen a legutóbbi időkig 
hivatalos szentírási szö-
vegként használt. 

 

Ki volt Ő? 

 

Beadási idő:  

Október 19. 

 

Beadási hely:  

fogaras4@t-online.hu 

vagy a templom sekrestyéjében 

 

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 
 
A szekta sodrásában 
Az emberekben űr van, sokszor magányosan, kételyektől gyötörten vergődünk az élet akadá-
lyai által keltett hullámok között. Keressük létünk értelmét...De valóban segítséget kapunk, 
vagy ez által épp megszűnik az önállóságunk, s más jellegű béklyók rabjai leszünk? 
"Csak az a vég, csak azt tudnám feledni" - mondja Ádám Az ember tragédiájának vége felé. 
Felmerülő kételyére csak egy biztató ukászt kap: "Mondottam ember, küzdj, és bízva bíz-
zál!" Az a bizonyos Vég mindenki gondolataiban ott van. Számtalanszor felmerülnek ben-
nünk a létünk értelmére vonatkozó kérdések. Miért születtünk, mi végre teremtettek, mi lesz, 
hogyan éljük le földi életünket? S mi vár ránk a halál után? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre 
választ tudjunk adni mindenki megteremti a maga filozófiáját. S megpróbáljuk tartalommal és 
carpe diem életszemlélettel megtelíteni a mindennapjainkat. A legtöbb embernek azonban a 
vallás tanításai adják meg a választ a lét értelmére és a halál utáni életre vonatkozó kérdések-
re. Mikor rendben mennek a dolgok, egészségesek, boldogok vagyunk, akkor ezek a kérdések 
nem fontosak. Viszont mikor problémák vannak, nehéz helyzetbe kerülünk, elveszítünk egy 
szeretett családtagot, kedves barátot, akkor elgondolkodunk... Néha reménytelennek és értel-
metlennek tűnik minden. Ilyenkor hajlamosak vagyunk vigasz és segítség reményében valaki-
hez fordulni. Ez azonban olykor veszélyes lehet, mert egy sebzett lélek kiszolgáltatottabb.  
Halász Endre atya, aki hosszú időn át alkoholistákkal foglalkozott mesélte a következőt. A 
temetőbe ment ki szülei sírjához, amikor két fiatal (egy szektából) megszólította, vigaszt sze-
rettek volna neki nyújtani. Ekkor döbbent rá, hogy ez a szekták előnye. Odamennek és meg-
szólítanak, ráéreznek valami nagyon fontos hiányra! A népegyházhoz nekünk kell oda-
menni. Ezen kellene változtatni a történelmi egyházaknak! Szerinte az emberekben űr van 
(horror vacui), ezt az űrt be tudják tölteni a szekták  
Egy huszonéves lányismerősöm, aki szomorú élettörténettel, nehéz családi háttérrel, testi fo-
gyatékossággal rendelkezik, eljutott odáig, hogy értelmetlenné vált az élete, s véget akart vet-
ni neki. Úgy döntött, hogy megtakarított pénzéből egy pisztolyt vesz, s néhány golyóval véget 
vett szenvedéseinek. Épp a bank automatából akarta kivenni megspórolt pénzét, mikor két 
fiatal megszólította őt. El kezdtek beszélgetni, ismerősöm elmondta, mire készül, mire az is-
meretlenek felmutattak egy lehetőséget, és meghívták a közösségükbe. Azóta ismerősöm 
megváltozott. Isten közbeavatkozásának értelmezi két megmentője megjelenését. Ez a közös-
ség lett a családja, a közös imádkozások, programok adnak életerőt neki. Szakítani akar eddigi 
életvezetésével, munkahelyével, eltávolodott a jó barátaitól. Bízik benne, ha többet imádko-
zik, ha nem követ el földi bűnöket, akkor megszabadul testi fogyatékosságától és boldog lesz. 
Nem hallgat a régi barátokra, a közösségbe s annak tanításaiba vetett hite megingathatatlan. 
De él... s nem vetett véget önkezűleg az életének....Számtalan ilyen esetet tudnánk felsorolni. 
A média rendszeresen számol be tragédiákról, pórul járt fiatalok kiszabadulásáról, tömeges 
öngyilkosságokról, hiszen bizonyos vallási közösségek megfosztják tagjaikat vagyonuktól, 
elszakítják családjuktól. Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, vannak olyan vallási közösségek, 
melyek valóban hitet, erőt, társaságot adnak a tagjaiknak, akik ezáltal megtalálják a lelki har-
móniát, s vannak olyan társaságok, melyek egy kiválasztott próféta hatalma alá kerülnek, lá-
zadnak a tradicionális egyházi tanítások ellen, a Megváltó eljövetelét saját gurujukban látják, 
s akár tömeges önpusztításra is képesek. 
 

Pató Erika cikke ,  Életforma.hu  

 



„Szólj Uram,  
mert hallja  

a Te szolgád!”  
1Sám3,10 
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A plébánia e-mail címei: 
ibenke@mail.interware.hu 

fogaras4@t-online.hu 
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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 

Máriacelli zarándoklat 

 

2008. augusztus 29-én, közel 50-en indultunk a Kertvárosi plébánia elől, hogy 
2 napot a rohanó világból kiszakadva, együtt zarándokoljunk Szűzanyánk 
máriacelli kegyhelyére. Új lévén a közösségben kicsit aggódva, de annál na-
gyobb bizalommal a szívemben indultam az útra. Az autóbuszban rózsafűzért 
imádkoztunk, így gyorsan rohantak a kilométerek. Egyik testvérünk a Celli 
búcsúról szóló verssel ajándékozott meg bennünket. A gondos előkészítésnek 
köszönhetően, már a buszon írásos tájékoztatást kaptunk Mariazellről és a 
Stefánsdomról. 

A kegyhelyre érve, egy maroknyi csapat a Keresztút felé vette az irányt. A 
természet valódi közelsége, egy utunkat kísérő mókus, és egy osztrák fiatal-
ember -aki örömmel köszöntött bennünket, visszaemlékezve 13 éves korában 
szerzett jó élményére- volt a jutalmunk, amiért vállaltuk a kálváriára való fel-
kapaszkodást. A kegytemplomban újabb ajándékkal köszöntött bennünket égi 
édesanyánk, egy magyarul fogadó Atya, és az Apát Úr által tartott szentmise 
által, amelynek különlegességét számomra az jelentette, hogy térden állva fo-
gadhattam Jézust a szentostyában. 

A szállásunka érkezve örömmel fedeztük fel, hogy a közeli hegyen egy kápol-
na hívogat, látogassuk meg. Maroknyi csapatokba verődve külön utakon in-
dultunk föl a hegyre, ahová felérve csodálatos látvány tárult elénk: az éjszakai 
Máriacell látványa. 

Így eszünkbe sem jutott panaszkodni azért, hogy a kápolnát csak egy apró lyu-
kon keresztül nézhettük meg. Mivel lefelé már sötétbe jöttünk, egyik kísérőm 
teljesen természetes módon fogta meg a kezem, segítve ezzel a biztonságos 
lejutást. Az esti éneklésben, már az egy közösségé válás élményével áldott 
meg a Celli Szűzanya. 

Másnap kipihenten, a bőséges reggeli elfogyasztása után keltünk útra, még 
egyszer teleszívva a tüdőnket a friss hegyi levegővel. A buszon István Atya 
egy rendhagyó keresztút felolvasásával igyekezett még felejthetetlenebbé ten-
ni a zarándoklatot. Mikor megérkeztünk Bécsbe, a belváros főbb látványossá-
gait is megcsodálhattuk a buszunkból. 

A Stefansdom kapuja csodálatos „véletlen” folytán épp előttünk tárult széles-
re, így kicsit elfogódva léptünk be. Jobbra a Márapócsi Szűzanya képe várt, 
mint régi ismerős mosolygott a belépő magyarokra. Érdeklődésemre, hogy 
van-e magyar nyelvű idegenvezetés, válasz helyett határozott intést kaptam, 
hogy menjek a templom belsejébe imádkozni. A padsorokhoz érve, felhang-
zott egy fúvószenekar kíséretével az Angyaloknak királynéja kezdetű ének. 
Sorra érkeztek a lovagrendek képviselői, a cserkészek, és a hagyományos nép-
viseletbe öltözött csoportok, Kárpátalja, Erdély, Ukrajna és Magyarország te-
rületéről is. A kárpát medencei néptánc találkozó Szent István miséjén részt 
venni, ráadásul egy általam még ismeretlen alkar ereklye jelenlétében, nem is 
kívánhattam volna méltóbb befejezését a zarándoklatnak! 

Hálát adok a kapott kegyelmekért, a testvérek befogadó szeretetéért és mind-
azok fáradozásáért, akik felejthetetlenné varázsolták az együtt töltött 2 nap 
minden percét. 

 

Galiczáné Éva 


