
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. 

Június 14. Juniális a templomkertben  
Június 14. 19h Az idei évad utolsó hangversenye. 
  G. F. Händel: Dettingeni Te Deum 
Június 28.  A szentmise után tartjuk a Sarkad-i tábor szülői értekezletét 
          

• 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 
 
Sok boldogságot kívánunk minden testvérünknek akik e hónapban ünneplik születés vagy 
névnapjukat. 
 
Közeleg 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. 
 

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 

Árpád-házi Szent Margit Plébánia 1182. Budapest, Fogaras utca 16. 
IX. évfolyam / 6. (106.szám)  PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP 

 
Lelkipásztori elmélkedés 

A mértéktartás 
 

Aki rádiókészülékén be akar hozni egy állomást, keresőgombját arra az optimális pontra kell 
állítania, ahol az adott csatorna legjobban fogható. Ha nem 

megyünk el a kívánt pontig, vagy ha túlmegyünk rajta, a készülék sistereg. Ugyanígy aki nagy 
gólt akar rúgni, nem guríthatja középre a labdát, de túlságosan ki sem helyezheti, mert ez 
esetben már mellélövés lesz belőle. - A sízőnek és az autóversenyzőnek is keresnie kell az 
optimális ívet és az optimális sebességet. Ha túl nagy ívben vagy lassan halad, lemarad, ha 

viszont túl rövid ívet vagy túl nagy sebességet választ, felborul. 
Így van ez a lelki életben is. Az üdvösség és az életszentség felé vezető utat nem rövidíthetjük le 
túlságosan, és esztelen sebességgel sem haladhatunk rajta, mert kitesszük magunkat a bukás 
veszélyének. Persze az optimális íveket és sebességeket nem lehet nagy általánosságban 

mindenki számára érvényes módon megadni. Egy autóversenyző esetében a helyes mérték függ 
a pálya és a kocsi adottságaitól és a versenyző képességeitől 

egyaránt. Ugyanez a mérték a lelkiéletben függhet az életkortól, a hivatástól, 
az egyéni adottságoktól, esetleg a konkrét szituációtól is.  

 
Márfi Gyula 

veszprémi érsek atya:  
Az istenkeresés útjain c. könyvéből 

   

Sík Sándor: Egy testvér jött 
 
A testvérnek szemébe néztem 
csendesen 
És szóltam: 
- Emberek élnek, s arcukon árnyék 
remeg, s az út szélén kinyújtják 
lankadt karjukat. Megfogni csendben 
egy kinyújtott bús kezet: 
Van-e szebb testvér, van-e szebb? 

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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„Ecce homo” 
...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 válogatott fil-
mek 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 közel- sége révén emlékezete a fényké-
pezőgép lencséjéhez hason- lóan fogadhassa magába a pápa 
személyes kisugárzásának legapróbb részleteit is.” - írja Erdő 
Péter bíboros, a kiállítás fővédnöke, Arturo Mari könyvé-
nek előszavában. Arturo Marinak köszönhetően bárki lát-
hatja tűnődéseit, vidámsá- gát, határozottságát és szelídsé-
gét, valamint az imádság- ban és az emberi valóságban való 
elmélyülését. A VAM Design Centerben megnyílt kiállítás 
2009. április 2.-tól Júni- us 2.-ig megtekinthető. A nagy 
múltú pápának megválasz- tásának 30. évfordulója alkalmá-
ból 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) 

*** *** *** 

A mosolyod 
 
Belső fény az arcodon és mások arcán. A mosoly a lélek derűje. Mosolyban szép az arc. Az arc 
legszebb dísze a mosoly. A mosolyban a lélek bizalma néz a világra. Szebb a világ, ha moso-
lyogva nézed. Mosollyal az arcodon másként látod az embereket. Igazabb és jobbik énjük jele-
nik meg előtted. Mosolyra mosoly a válasz. A mosolyban a szeretet bujkál. A kezed nyújtani 
nem mindig mered, de mosollyal bárkihez közeledni mersz. Mosolyogj. Mosolyod belsődből 
fakad és elsőnek téged ragyog be. Kívül, belül. Azután másokat. Osszad mosolyod. Nem fogy 
el. Olyan, mint a láng, csak nem tüzet gyújt, hanem újabb mosolyokat az arcokat és a szívekbe 
örömet. 
Mácz István: Örülj velem!   
 

Egy kis móka…:) 
-Én a családfámat egészen a keresztes háborúkig tudom visszavezetni. 

-Az semmi! Az én családom abban az időben már teljesen kihalt... 
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SARKAD 2009 
 

Hogy hova? 
Hát SARKADRA! A legdélibb hajdúvárosba – Békés megyébe, nem messze, Békéscsabától és 
Gyulától. 
 

Mikor lesz a tábor? 
Indulás: 2009. július 16-án (csütörtökön) reggel 
Érkezés: 2009. július 23-án (csütörtökön) este 
 

Hogyan utazunk? 
Külön busszal utazunk és a táborozás alatt is rendelkezésünkre fog állni egy busz, amivel 
közlekedhetünk Gyulára és Békéscsabára. 
 

Hol fogunk lakni? 
Egy kollégiumban, ahol a szobák 4 ágyasak, mindegyik szobához külön wc és külön fürdőszoba 
van. A kolesz felszerelt TV-vel, videóval, pénzes telefonnal, hűtőszekrényekkel, mindennel, ami 
kell nekünk! A kollégiumhoz tartozik egy nagy park, mely sportolásra is alkalmas, beton foci- és 
kosárpályával, ahol lehet deszkázni és görkorizni. 
 

Hol és mit fogunk enni? 
Az Andi étteremben, ahol bőséges házi kosztot adnak az általunk összeállított étrend szerint. 
Minden vacsora meleg, főtt ételt foglal magában, s olyat, amilyet szeretnénk! 
 

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

Hogy kinél jelentkezhetsz? 
Benke István atyánál, Kőnig Zsuzsa néninél, Dóka Marika néninél 
 

Mennyibe kerül a tábor?  
35.000 Ft-ba, mely magába foglal mindent: busz költségeket, a teljes ellátást, a szállást, az 
összes programot és a belépőket, mindent, de mindent. 
 
 

Jelentkezési lap leadási határideje:  Május vége 
Tábori szülői értekezlet:   2009. június 28. ½ 10 (mise után) 
 
 
 
 

A tábori jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kapni. 
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Szekták 
A Hit Gyülekezete (HGY) 2. rész 

 
Harci eszközök 
Az életben maradásért folytatott érthető küzdelem hamarosan megtanította az embert olyan 
eszközök kieszelésére, amikkel képes volt megszerezni a táplálékát, és meg is tudta védeni 
magát. Az ember azonban gyorsan rájött arra is, hogy ezekkel másokat a hatalma alá 
kényszeríthet, és ott is tarthat. 
 
A korai ókorban, Izraelben használt legősibb fegyverek egyike az íj lehetett. Használták 
vadászatra, de harci eszközként is. Értékes tárgyként a törzsfőnök, vagy király hatalmi jelvénye 
is lehetett. Hajlékony farészből állt, amelynek a végeit egy kenderből készített húr tartotta 
össze. Marhaínnal és szaruberakásokkal megerősítve harci fegyverré vált. Az íjászok a harcoló 
csapatok egyik alegységét alkották. A nyílvesszők bronzból, később vasból készült fémheggyel 
ellátott vesszők voltak. A fémhegy lehetett lándzsa, rombusz vagy háromszög alakú. Ezeket 
rendszerint tegezben tartották. De gyakran előfordult az is, hogy ezeket a jobb kezükkel 
markolták, miközben a bal kezükkel az íjat fogták. 
  
Az íjnál hasznavehetőbb eszköznek tűnt a parittya. Szövet- vagy bőrcsíkként képzelhető el, 
amelynek a kiszélesített középrésze szolgált a lövedék parittyakövek behelyezésére. Elsősorban 
a pásztorok használták a támadó ragadozó állatoknak a nyájaiktól való távoltartására. De 
háborús fegyverként is alkalmazták. Parittyások segítségével olykor jelentős győzelmek 
születtek. A 40 centiméternél rövidebb kardot rendszerint tőrnek nevezték, és vágásra, 
szúrásra használták. Ezt az egyenes pengéjű kétélű fegyvert főleg a közelharcban alkalmazták. 
A jóval hosszabb, többnyire a tengeri népek által használt kardot gyakran ütésre is 
alkalmazták. Ezeket egy övön levő bőrhüvelyben tartották és viselték. A tőrök vagy rövid 
kardok elkészítése, rendbehozatala, megélesítése a fegyverkovácsok feladata volt, akiknek a 
tevékenységét egy ideig a filiszteusok ellenőrzésük alatt tartották. 
 
A hosszú nyelű lándzsa inkább a közelharcban alkalmazott szúrófegyver volt, amit 
hajítófegyverként is használtak. Egyik végén egy hosszúkás fémhegy volt, a másik végén pedig 
egy tompa fémcsúcs, ami kettős célt szolgált: egyrészt stabilizálta a repülését, másrészt a 
segítségével a lándzsát a földbe lehetett szúrni. A harcosok védelmére általában egy kerek 
pajzs szolgált, ami megvédte őket az íjászoktól, vagy a kardokkal felszerelt gyalogosoktól. A 
külföldi csapatokkal ellentétben, Izraelben szokatlan volt a sisak és a mellvért használata.  
A fegyverzet és a haditechnika fejlődésére nagy hatással voltak az asszírok, jóval később pedig 
a rómaiak. 
Tájmel Antal 

2009. Június 14.-én a kertvárosi 
templomkertben tartjuk meg a már több éve 
szokássá vált „nyárelő” juniálisunkat. Sok 
szeretettel várunk mindenkit. Kérjük minden 
Testvérünket, hogy egy tálca süteményt 
hozzon magával. Jöjjünk minél többen, és 
érezzük jól, közösségben magunkat. A 
juniálison készült képekből kistabló készül a 
templom bejáratához. Fontos: Időpontot 
felírni és időben ott lenni :) 
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Plébániai rejtvény MEGFEJTÉSE 
 

Előző feladványunk kérdése a következő volt. 
Feltámadása után hányszor jelent meg Jézus összesen? 

 

A megfejtés: Tizenegyszer 
 

Megjelenések... 
1/ Mária Magdolnának 
2/ A sírhoz menő asszonyoknak 
3/ Az Emmausz-i tanítványoknak 
4/ Péternek 
5/ Az összes apostolnak Tamás nélkül 
 
Utána még... 
6/ Az összes tanítványnak nyolcadnap 
7/ Öt apostolnak és két tanítványnak a Genezáret-i tó partján 
8/ Több mint ötszáz tanítványnak Galileában 
9/ Az ifjabbik Jakabnak 
10/ Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybemenetelkor 
11/ Pálnak Damaszkusz előtt 
 

*** *** *** 
 

Következő havi feladványunk: 
 

HÁNYSZOR KELL MEGBOCSÁTANUNK EMBERTÁRSAINKNAK? 
Beadási határidő: 
2009. Június 14. 

 

Az évad utolsó koncertje: 
 

Június 14. 19 órakor a templomunkban. 
 

Elhangzik: 
G.F. Händel: Dettingeni Te Deum 

 
Sok szeretettel várunk minden zenekedvelőt. 

A belépés díjtalan, a templomot már nem fűtjük. 
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Ferences ünnep  
 

Május 17.-én a kertvárosi Szent Margit Plébánia 
ferences Világi rend tagjai ünnepi szentmisét tartot-
tak, melyet Dr. Paskai László nyugalmazott bíboros 

és Benke István apát-plébános végeztek. A szentmi-
se prédikációjában elhangzottakat a plébánia webol-

dalán megtekinthetik és elolvashatják. 

SÍK SÁNDOR 
HISZEK 

 
Hallják meg hívők és hitetlenek 
Életre-halálra szóló eskümet! 
A szív bősége zúg fel ajkamon, 
Az kényszerít a Krisztust vallanom. 
Hallják meg rokkant, vén aposztaták 
S a vétekben vajúdó új-világ, 
A forradalom, a vak Leviáthán, 
És hallja meg a settenkedő Sátán: 
Isten nevében vallomást teszek: 
Hiszek. 
 
Hiszek, és hitem súlyos és kemény. 
Nem tünde tan, nem pille vélemény. 
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán: 
Semmi csűrés és semmi csavarás, 
Ínyeskedés és köntörfalazás: 
Hiszem és vallom, szeretem és élem, 
Amit az Egyház hinni ád elébem. 
Ebben a hitben élek és halok: 
Katolikus vagyok.  
 
Hiszek egy Istent, ki három személy, 
Az élő Istent, aki bennem él, 
S akiben élek, mozgok és vagyok, 
Kinek tenyerén megsimulhatok. 
Akinek rám éber gondja van, 
És cselekszik bennem és általam. 
Aki mozdítja minden mozdulásom, 
S én jóban-rosszban boldogan imádom 
Intéző édes mély akaratát. 
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. 
 
Égnek és földnek testté vált frigyét: 
Hiszem a Krisztus, hiszem az Igét. 
Akit az Atya örök óta szül, 
És akiben szépséggé lesz a zűr. 
Kinek emberré tetszett válnia, 
Hogy Isten legyen az ember fia. 
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk, 
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát. 
Benne az élet és benne az út. 
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút. 

 Fotó: ifj. Ruzsa István / Magyar Kurir
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Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet: 
A Szellemet, aki a Szeretet. 
Aki Szent Péter ajakán rivall, 

Hegyeket bont, szíveket áthidal, 
És hét csatornán csorgatja beléd 

Az élesztő kegyelem kútfejét. 
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak, 
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak 

És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. 
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket. 

 
Hiszek, és tudom, honnan a hitem. 

Házamat én kőszirtre építem. 
Négy élőlény az erős alapok: 
Ember, oroszlán, sas, tulok. 

Hallottam a piacon szólni Pált, 
Hallottam Ágostont és Ottokárt, 
Látom a szirten Péter kulcsait, 

S bennem a mélyben, hallom döbbenettel: 
Kimondhatatlan gerjedezésekkel 

A Szentlélek sóhajtozik. 
Ó tudom kinek, ó tudom kinek: 

Én az eleven Istennek hiszek. 
 

Élő hitemmel vagyok én szabad. 
Mankó helyett kötöttem szárnyakat. 

Ami akad a földön emberi, 
Gazdag lelkem testvérnek ismeri. 

És ami túl az emberkörökön, 
A végtelenség: ígért örököm. 

És mikor üt a boldogságos óra, 
Hogy befogadjon koporsóm gubója: 

Hitem gyertyája utolsót remeg, 
És Istennek ajánlom lelkemet. 

 
 
 
 
 
 

Fotó: ifj. Ruzsa István / Magyar Kurir 

kertvárosban 
 
Az ünnepi szentmise képei az interneten megtekint-
hetők és onnan le is tölthetők. Egyéni papírkép illet-
ve cd rendelést a szerkesztőségi e-mail címre írva 
tehetnek meg.  


