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A papok éve 2009-2010 
„Pap vagy te mindörökké - Melktizedek 

rendje szerint” 
 
 

A papi hivatás: titok 
Egy „csodálatos csere” (admirabile commercium) 
Isten és ember között. A pap Krisztusnak adja 

emberségét, hogy Krisztus föl tudja azt használni 
a saját maga számára, mint az üdvösség eszközét 
szinte másik önmagát alkotva belőle. Ha sikerül 
megértenünk ennek a „cserének” a titkát, akkor 
érthetjük meg, mi történik abban a fiatalban, aki 
meghallja a hívást: „Kövess engem!” - és ezért 
mindent megtagad Krisztusért. Abban a biztos 

tudatban, hogy ezen az úton embersége 
kiteljesedik. 

 
II. János Pál: Ajándék és titok, 1996. 

Sík Sándor: DE PROFUNDIS 
 
A mélységből kiáltok Hozzád. 
Uram segíts, 
Mutasd meg fényességes orcád. 
 
Csapkodó tenger körülöttem. 
Uram segíts, 
Ne nyeljen el hajótörötten. 
 
Sajkám mint labda, száll recsegve. 
Uram segíts, 
Tekints a tajtékos vizekre. 
 
Mosolyogj rám, utam vezére. 
Uram segíts, 
Az élő vizek tengerére. 

 

... 

Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia liturgikus lapjának 
e számában meghirdetett egyes eseményekről a követ-
kező számban fényképekkel beszámolunk. Az elkészí-
tett képeket a Plébánia weboldalán található képek 
menüben megtekinthetik és onnan le is tölthetők azok. 
Minden nagyobb rendezvényről készítünk egy kisebb 
méretű tablót is melyet a templom bejárata mellett 
állandóan megtekinthetnek, akár fényképeket rendel-
hetnek.  

Szerkesztőség 

„ 
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Íme az ember - Egy pápa arcai 
c. kiállítás és rendezvénysorozat  

augusztus 31.-ig látogatható! 

 
...Íme az Ember!... A kiállítás keretében több mint 1300 
négyzetméteren lehet a pápával „találkozni”. A képeken kívül 
II. János Pál személyes tárgyai illetve a róla készült váloga-
tott filmek közül többet meg is lehet tekinteni. II. János Pál 
halálának 4. évfordulóján nagyszabású kiállítás nyílt a VAM 
Design Centerben Arturo Mari a pápa személyi fotósának 
közel 200 képéből. A kiállítás címe: Íme az ember - Egy pápa 
arcai. „Arturo Marinak megadatott, hogy II. János Pálhoz 
való közelsége révén emlékezete a fényképezőgép lencséjé-
hez hasonlóan fogadhassa magába a pápa személyes kisu-
gárzásának legapróbb részleteit is.” - írja Erdő Péter bíboros, 
a kiállítás fővédnöke, Arturo Mari könyvének előszavában. 
Arturo Marinak köszönhetően bárki láthatja tűnődéseit, vidámságát, határozottságát és szelídsé-
gét, valamint az imádságban és az emberi valóságban való elmélyülését. A VAM Design Center-
ben megnyílt kiállítás 2009. augusztus 31.-ig megtekinthető. A nagy múltú pápának meg-
választásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítást a 2007-es Városmisszión alakult 
Missión is Possible lelkes egyetemistákból álló csoportjának szervezésében valósult meg a VAM 
Design Centerben a MIP szervezői csapat közreműködésével. 

(Forrás: VAM Design Center; Kép: L’osservatore Romano - Arturo Mari) 
 

*** *** *** 

A Biblia és a mobil 
 

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 kereszthalálával megte-
remtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, 

mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható… 
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Véget ért az idei 
hangversenysorozat... 

 

G. F. Händel: Dettingeni TeDeummal zárult le az idei 
templomi hangversenysorozat. Egész éven át több száz 
ember kiváncsian hallgatta az Esztergom-i Balassa Bálint 

kórus és az Esztergom-i Városi Szimfonikus Zeker illetve az 
Árpád-házi Szent Margit Plébánia kórusának közös 

művészeti előadásait. Ebben az évben tíz alkalommal 
hoztak szebbnél-szebb muzsikát a zene iránt 

érdelődőknek.   

A Kedves Híveknek szeretettel ajánljuk a templom 
bejáratánál található plákáton lévő fotóválogatást, 
melyek az év folyamán egy-egy koncert alkalmával 

készültek. 

 

Találkozzunk szeptembertől ismét a templomban 
megrendezésre kerülő 
hangversenyeken. 

 

  

Fotó: ifj. Ruzsa István / Magyar Kurir 
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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! 

 
* * * 

 

A béka imája 
 

E gy éjszaka béka brekegése zavarta 
meg a kolostor kertjében imádkozó 
szerzetest. Megpróbált nem a breke-
gésre figyelni - mindhiába. Elfutotta 

a méreg, és rákiáltott a békára: Csönd! Imád-
kozom! A szerzetes kérése - mivel szent ember 
volt - meghallgatásra talált az égben. Minden 
teremtmény nyomban elnémulva adta meg 
neki az imához szükséges 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 szerze-
tes kelletlenül. De a hang nem csitult el: Akkor 
miért teremtette az Isten a békát ilyen hang-
gal? A barát elhatározta, utánajár a kérdésnek. 

Odaszólt a békának: Brekegj! 

A béka teljesítette a parancsot, hamarosan a 
környék összes békája csatlakozott hozzá, kon-
certjük betöltötte az éjszakát. A szerzetes hall-
gatta - hallgatta a késő békazenét, egyre 
szebbnek találta, harmonikusan illett a holdfé-
nyes éjszakához. Amikor felállt, hogy cellájába 
menjen, még egyszer hallani vélte a hangot a 
lelke mélyéből: Régen nem voltunk már ilyen 
meghitten együtt..... súgta fülébe a Terem-
tő..... 

"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!!!” 
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Sík Sándor: Ne félj! 
 
 
Ember, ne félj a rossztól!  
Arkangyal áll a poszton,  
Van, aki hallja hangod:  
Szabadíts a gonosztól. 
 
Ne félj a fájdalomtól:  
Nem kontár kése koncol,  
Próbált sebész az Isten;  
Megifjodol, ha boncol. 
 
A bűnt se féld: a pázsit  
Gyomot is hajt, ha ázik.  
Ravasz művész az Isten:  
A rossz is jót csírázik. 
 
Még magadat se féljed:  
Isten kezén a mérleg.  
Ha még oly semmi volnál:  
Majd megnagyít a Lélek. 
 
Ha napba, holdba lőnek,  
Örülj a szép erőnek:  
Minden javára munkál  
Az Istent szeretőnek. 
 
A kék magasba nézz föl,  
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl.  
Egyet pillant az Isten,  
És egész lesz a részből. 
 
A halál is csak ennyi:  
- Ne félj elébe menni -  
Édesapád az Isten,  
Röpül eléd, ölelni. 
  (1960) 

...egy kis móka és kacagás… 
 

„Egy fickó minden nap fohászkodott Istenhez, hogy nyerjen a lottón.  
Ez így megy hónapokon keresztül, mikor egyszer leszólt az Úr: 
-Az Isten szerelmére, legalább vegyél már egy lottószelvényt!” 

 
:) :) :) 

 

...hamarosan kezdődik 
a SARKAD-i tábor… 

 
A Plébániai fiatalok és gyerekek körében egyre jobban 
megkedvelt és várva-várt tábor néhány nap múlva 
kezdetét veszi. Egy kisebb tájékoztatót adunk minden-
kinek az előző újságból.  

 

Július 16-án (csütörtökön) reggel indulunk a templom 
elől. Külön busszal utazunk a tábor helyszínéig. Július 
23-án (csütörtökön) este érkezünk vissza. A kötelező 
tábori felszerelést, meleg illetve rossz időben felvehető 
ruhát, strand felszerelést, zárt és könnyű cipőt, kré-
meket és egyéb kellékeket otthon NE hagyd. 
(Gyógyszert ha hozol, tájékoztasd a táborvezetőt.) 

 

Mit fogunk csinálni? 

2 alkalommal fürdünk Gyulán, a Várfürdőben, a stran-
don, lovas szekerekkel kocsizunk, lovaglunk Sarkadon, 
egész napos kenu túrán veszünk részt a Körösön, de 
előtte 1 éjszakát indiánházakban fogunk tölteni a 
Körös partján, éjszakai őrséget adva, lesz ügyességi 
verseny, ha akarsz, hozzál rollert, gördeszkát, körkorit! 
Lesznek közös játékok, kareoki, éjjeli riadó, tábortűz, 
szalonnasütés, Rengeteget úszunk és sportolunk,
(minden reggel kosárlabda, floorball, fociedzés!!) 
céllövő versenyt rendezünk igazi légpuskákkal. 

 

További szép készülődést és NE HOZZD MAGADDAL 
azt a szót, hogy ÉN. 
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A hódítók Máriájától... 
 

Példaképeink az életre. 

Mária vallási magatartását gyönyörűen összefoglalja hálaéneke. Megtaláljuk benne 

Isten és önmaga értékelését, történelemszemléletét. Számára Isten: az Úr, a 

Megváltó, a Hatalmas, a Szent. Ő tette őt is naggyá, boldoggá minden nemzedék 

számára. Kiválasztotta, istenanyává tette, ez az ő értéke. Így alakult ki benne 

történelemszemlélete: Isten azokkal törődik, akikkel az emberek nem törődnek: az 

istenfélőkkel, az alázatosokkal, az éhezőkkel, választott népével. Számukra őrzi meg 

hűségét, irgalmát. Azokat viszont, akik magukban bíznak, maguk akarják intézni 

sorsukat, még mások kárára is - a gőgösöket, a hatalmasokat, a gazdagokat - 

tönkreteszi. A hódító spanyolok magukkal vitték Máriát és tiszteletét Amerikába, ahol 

egyre inkább a szegények, a szabadulást várók Máriája lett… Latin-Amerika 

népeinek mindennapjait áthatja "Mamita Virgen" (a Szűzanyácska). Mindenütt 

Mária-képek. Számtalanszor segélykiáltással fordulnak hozzá. Mondandójukat 

gyakran így fejezik be: "Ahogy Isten és a Szűz akarja". Minden országnak van 

Mária-kegyhelye. A nép számára egyszerűen ' az "anyai istenarc". Első pillantásra ez 

a Mária-tisztelet a modern európainak túlzott és idegen, primitív és ízléstelen. Mégis 

ez a kapcsolat igazi, közvetlen, gyermeki kapcsolat az édesanyával. A hódítások 

idejében csak a hódítók házait díszítette a képe, szobra. Ők tartották 

védelmezőjüknek, királynőjüknek. Ezt a felfogást örökölték a későbbi uralkodó 

osztályok is. Hogyan tudott a háború Máriája az "anyai istenarc" Máriájává válni? 

1521-ben Hernán Cortés elfoglalta az aztékok birodalmának fővárosát. Az emberek 

számára összedőlt a világ. Legyőzöttekké, jogtalan rabszolgákká válva, a hódítók 

által behurcolt betegségektől megtizedelve kezdtek bölcs vezetőik által párbeszédet 

az első misszionáriusokkal 1524-ben. Már csak ennyit mondhattak: "Hagyjatok 

meghalni, isteneink is halottak már. Még nem tudjuk elhinni, amit ti nekünk 

mondotok, még ha ezzel meg is sértünk benneteket... Ha itt maradunk, csak foglyok 

leszünk. Tegyetek velünk, amit akartok." Ennek a tragédiának áldozata az azték 

Cuauhtlatoatzin, akit később Juan Diegónak (1474-1548) neveztek. Neki jelent meg 

Szűz Mária 1531-ben a Mexikó közelében levő Tepeyac-hegyen egészen új alakban. 

Többé nem a hódítók fehér patrónája, hanem indián arcvonású asszony, aki így 

mutatkozik be Juan Diegónak: 
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...a szabadulás Máriájáig 
 

"Megváltónk, Urunk Jézus Krisztus szent anyja", és ezt kívánja: "Szeretném, ha itt 

egy hajlékot építenétek nekem, hogy benne szeretetemet és ragaszkodásomat, se-

gítségemet és védelmemet megmutassam és megadjam. Én ugyanis jóságos anyátok 

vagyok, neked és az ország minden lakójának, akik hozzám folyamodnak és bíznak 

bennem. Itt akarom panaszaikat meghallgatni, ínségüket és szenvedésüket gyógyíta-

ni." Mária nem egy hódítónak jelent meg, hanem a legyőzöttekhez és kétségbeeset-

tekhez megy, és mint egy közülük való, mint jóságos anyjuk, úgy mutatkozik meg. 

Mária a legyőzötteket is komolyan veszi. Jelenése helyéül éppen azt a hegyet választ-

ja, amelyen az azték "Nantzin"-t, a világ és az istenek anyját tisztelték, mielőtt meg-

hódították őket. Isten anyjának ez a képe egész Latin-Amerikában kiindulópontja lett 

Mária ábrázolásának és tiszteletének. Ő Jézus Krisztus evangéliumát szorosan össze-

kapcsolja a világgal, a történelemmel és az emberek mindennapi életével. A latin-

amerikai püspökök teljes összejövetelükön (Pueblo, 1979) így nyilatkoztak: "Az Evan-

gélium testet öltött népeinkben, egyesít bennünket történelmi és kulturális eredeti-

ségben, amit Latin-Amerikának ismerünk. Ezt az önazonosságot világosan a 

guadalupei Mária arca jelképezi. Az egyház ma újra Máriához fordul, hogy az Evangé-

lium mindinkább Latin-Amerika szívévé váljon. Mária és a latin-amerikai nép történel-

mének új és modern dimenzióját a bázisközösségekben nyerte el. Ezek pedig Mária 

hálaénekének szellemében élnek és működnek.  

Imádkozzunk, hogy mindenütt rátaláljanak Máriára! 

 

A hónap szentje: Szent Henrik 
 

Bajor herceg volt 973-ban született, Szent István királyunk sógora. Szent Imre az õ 
nevét kapta a keresztségben. Német királlyá választották. A pápa 1014-ben római 
császárrá koronázta. Egész élete összefonódott az egyház életével. Minden erejével 
támogatta az egyházi reformokat, a szerzetes rendeket. Igen sokat áldozott a temp-
lomok építésére. Több püspökséget alapított. Az általa épített bambergi székesegy-
házban van eltemetve. III. Jenõ pápa 1146-ban iktatta a szentek sorába. 
 
Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid 
áldást mondjanak! Hirdessék, hogy országod milyen 
dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek! 



Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti. 
Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket! 

 

Számlaszámunk: 11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejáratánál található 

H í R D E T É S E K    2009. 

Július 5.  Templomunk felszentelésének 9. évfordulóját ünnepeljük. 
  Az ünnepi szentmisét fél 9 órakor mutatjuk be.  
Július 19. Ezen a vasárnapon templomunkban CSAK DÉLELŐTT fél 9 órakor 
  lesz szentmise. Barcika-téren a szentmisék rendje nem változik. 
Július 16.  Kezdetét veszi a plébániai Sarkad-i tábor. 
  Bővebb információk a 3.oldalon találhatók. 
          

• A hónap utolsó péntekén keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban. 

 
Szentmisék rendje: 
Hétfő, szerda, péntek este 18 órakor 
Vasárnap reggel 7, 1/2 9 és este 18 órakor (!!! Július 19.-én CSAK fél 9 órakor!!!) 
 
Sok boldogságot kívánunk minden testvérünknek akik e hónapban ünneplik születés vagy 
névnapjukat. 
 
Elérkezett a tanév vége, kezdődik a nyaralás, a pihenés ideje. Mindenkinek nagyon szép és 
élményekben gazdag nyári szünidőt kívánunk. A szünidő fontos, de ne feledkezzünk meg az Úr 
Jézusról és a vasárnapi szentmisékről. Szép és élményekben gazdag időtöltést kívánunk Minden-
kinek! 
 

Árpád-házi Szent Margit Plébánia havonta megjelenő liturgikus lapja. 
Megjelenik 220 példányban. 
Cím:  BUDAPEST, 1182. Fogaras utca 16. 
Tel.: (06-1) 292 4663 
Fax: (06-1) 297 5417 
Egyházi felelős és kiadó:  Benke István plébános e-mail: ibenke@mail.interware.hu 
      e-mail: fogaras4@t-online.hu 
Főszerkesztő / fotó:  ifj. Ruzsa István  e-mail: mutermifoto@gmail.com 


