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FADRUSZ 
KERESZT 

 

*** *** 
 

"Előttünk 
tündöklik 
Krisztus 
keresztje, 
Rajta függ 

feszítve Megváltó 
teste. 

 

Ó, mily áldott 
vagy, győztes 
Keresztfa, 

Krisztus Király 
szent trónusa!" 

 

Éneklő Egyház 
295 

 

(5. oldal) 
*** *** 

 
„Május hónap a mi Édesanyánk ünnepe, ő a mi 

védőasszonyunk. Legszebb virág, amit adhatunk neki, 
erényeink, amelyek gyakorlásában példát mutatott. 

Kívánom, hogy ebben a  hónapban a Mária tiszteletére 
végzett kilenced idején mindenki kérje a kegyelmet, 

hogy a jó anya mentsen meg az 
élet és a világ minden bajától.”  

Don Bosco 
 

Május első vasárnapján az 
Édesanyákat köszöntjük.    

„URAM kihez mennénk?  
Az örök élet igéi nálad vannak…” 
Élő rózsafüzér Budapest körül.   (3.oldal) 

 

...Szent Pál 
év… 

Dekrétum a 
Szent Pál évében 

elnyerhető 
különleges 
búcsúról.  

(4.oldal) 

 

Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia liturgikus lapjának e számában 
meghirdetett egyes eseményekről a következő számban fényképekkel 
beszámolunk. Az elkészített 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 fényképe-
ket rendelhetnek. Legközelebbi fényképsorozat, amely megtekinthető 
majd: Szentmise a Fadrusz keresztnél. 

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 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 fotó- sának közel 200 képé-
ből. A kiállítás cí- me: Íme az ember - 
Egy pápa arcai. „Arturo Marinak meg-
adatott, hogy II. János Pálhoz való 
közelsége révén emlékezete a fényké-
pezőgép lencséjé- hez hasonlóan fogad-
hassa magába a pápa személyes kisu-
gárzásának legap- róbb részleteit is.” - 
írja Erdő Péter bí- boros, a kiállítás fő-
védnöke, Arturo Mari könyvének elő-
szavában. Arturo Marinak köszönhetően 
bárki láthatja tűnődéseit, vidámságát, határozottságát és szelídségét, valamint az 
imádságban és az emberi valóságban való elmélyülését. A VAM Design Centerben 
megnyílt kiállítás 2009. április 2.-tól Június 2.-ig megtekinthető. A nagy múltú 
pápának megválasztásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítást a 
2007-es Városmisszión alakult Missión is Possible lelkes egyetemistákból álló csoport-
jának szervezésében valósult meg a VAM Design Centerben a MIP szervezői csapat 
közreműködésével. 

(Forrás: VAM Design Center) 

Május 1.-én a Barcika-téri 
Szent József Plébánia tartja bú-
csúnapját, egyben ez a nap 
munkás Szent József ünnepe is. 
 

Az ünnepi szentmisét 
Dr. Paskai László bíboros atya 

végzi. 
 

Legyünk együtt, hogy egy szívvel 
tudjunk ünnepelni! 

 

Május 24. 19 óra 
Hangverseny lesz a plébánián. 

 
Joseph Haydn 

D-dúr kettősverseny 
 

A belépés díjtalan! 
Minden zenekedvelőt szeretettel 

várunk. 
 

*** 
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Élő rózsafüzér zarándoklat 
BUDAPEST körül 

A Katolikus Egyház 2007. évi Városmissziójának jegyében 2009. május 16.-án öt 
helyszínről,egyszerre kilenc irányba indul el a főváros körüli gyalogos zarándoklatunk, 
melynek fő célja a közös ima Budapestért. Az évről évre megrendezésre kerülő 
zarándoklat lehetőséget kínál mély lelki élményre, a keresztény közösség megélésére, 
valamint a környék templomainak, természeti értékeinek felkeresésére is. 
 
Az útvonalról: 
Soroksári Nagyboldogasszony Plébánia  07:30  16 km 
Soroksár-Újtelep, Fatimai Szűzanya temlom  08:45  13 km 
Pestszentire, Szent Imre Plébániatemplom  12:15  7 km 
Szemeretelep, Szent István király Plébániatemplom 15:50  2 km 
Pestszentlőrinc, Főplébánia    17:20  1 km 
Pestszentlőrinc, Havanna lktp. Szent László Plébániatemplom 
 
A Havanna lktp.-i Szent László Plébániatemplomban zárul az imalánc melyet dr. 
Varga Lajos váci segédpüspök végez 19 órakor. 
 
Sok szeretettel várnak minden kicsit és nagyot a SZERVEZŐK. 
(Forrás: elorozsafuzer.hu) 

 

Plébániai rejtvény 
...gondolkodjunk, olvassunk utána… 

 
Feladványunk a következő. 

 

FELTÁMADÁSA UTÁN  
HÁNYSZOR JELENT MEG 

 JÉZUS ÖSSZESEN??? 
 

...segítséget a Szentírásból nyerhetünk… 
 

*** *** *** 
 

Beadási határidő: 

2009. Május 17. éjfél 

Ferences Világi rend 
ünnepe a plébánián 

 

Templomunkban 2009. Május  17.-én 
a Ferences Világi Rend tartja ünnepi 
hálaadó ünnepségét a délelőtt 10 

órai szentmise keretében, melyet dr. 
Paskai László bíboros atya mond. 
Jöjjünk el minél többet, hogy lélek-

ben együtt ünnepelhessünk. 

„...alapvető elem az egy közös-
séghez való tartozás…” 

II. János Pál pápa 
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   Szent Pál év 
„...Dekrétum különleges búcsúról…” 

Szent Pál apostol születésének kétezredik évfordulója alkalmából a Szentatya kü-
lönleges búcsút engedélyez. A főapostolok liturgikus ünnepének közeledtével a 
Szentatya pasztorális szándékától indíttatván gondoskodni szeretne arról, hogy a 
hívek megszentelődéséhez lelki kincseket biztosítson, akik ily módon megerősöd-
hetnek és megújulhatnak. E kedvező alkalom jóvoltából buzgóságukban növeked-
hetnek . Természetfeletti üdvösségük keresésében elhatározást nyerve már az ün-
nep első vesperásától kezdve elnyerhetik a búcsút, a Népek Apostolának tiszteletét 
szem előtt tartva, akinek földi születésnapja a kétezredik évfordulóhoz közeledik. A 
búcsú adománya, amelyet Róma Főpásztora az Egyetemes Egyháznak felajánl, 
megadja az utat ahhoz, hogy lelkünket mélyebben megtisztíthassuk, s miközben a 
boldog emlékű Pál apostol iránti tiszteletünket kifejezzük, felmagasztalást nyer a 
hívek szívében a természetfeletti élet, és arra kapunk ösztönzést, hogy a jócseleke-
detek gyümölcseit teremjük. Ezért az Apostoli Penitenciára, amelyre a Szentatya 
rábízta jelen Dekrétum előkészítésének és közzétételének feladatát, továbbá mind-
azt, ami szükséges a különleges búcsú elnyeréséhez a Szent Pál év egész időtarta-
ma alatt a kegyelmek bőséges áradása érdekében a Szentatya szándéka szerint 
meghirdeti az alábbiakban felsoroltakat: 

1/ Minden egyes bűnbánó hívő számára, aki méltó módon megtisztul a Gyó-
nás szentsége által és részesült a Szentáldozásban, továbbá vallásos lélekkel zarán-
dok módjára meglátogatta a Falakon kívüli Szent Pál pápai-bazilikát és imádkozott a 
Szentatya szándékára, megadatik a teljes búcsú, azaz a bűneink idáig tartó bünte-
tésétől való szabadulás, mivelhogy elnyerte a bűnök szentségi bocsánatát és meg-
szabadult a bűnök miatti hiányosságoktól. A teljes búcsút a keresztény hívek el-
nyerhetik saját maguk számára, továbbá az elhunytak számára , ugyanakkor kikö-
tés, hogy a teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el.  

2/ Akik betegség vagy más komoly ok miatt akadályoztatva vannak, szintén a 
bűnnel való teljes szakítás szándékával, és azzal az elhatározással, hogy mihelyt 
lehetségessé válik, teljesíti a búcsúhoz szükséges feltételeket, szintén részesülhet-
nek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartás-
ba, amelyet a Szent Pál tiszteletére mutatnak be, továbbá felajánlják imáikat és 
szenvedéseiket a kereszténység egységéért. Hogy könnyebben hozzá lehessen jutni 
e mennyei javakhoz, a lelkipásztorok, akik az illetékes egyházi hatóság felhatalma-
zásával rendelkeznek, kézséges lélekkel álljanak a híve rendelkezésére.  

Ezt a dekrétum csak a Szent Pál év időtartamára érvényes. 

(Forrás: Magyar Kurir) 
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...A Fadrusz kereszt... 
 
A német nemzetiségű Fadrusz 
János 1858 szeptember 2.-án, 
151 éve született a Felvidéki 
Pozsonyban.  
A lappangó, elfelejtett jelentőségű 
művek sorába tartozott a 
Pestszentlőrinci Hargita téren 
1935-ben felállított Trianon-
kereszt, Fadrusz János alkotása is. 
A feszület Fadrusz életművének 
egyik korai, kiemelkedő alkotása: 
1891-ben ez a kompozíció volt az 
akadém ia i  v i z sgamunká ja , 
amellyel oly nagy sikert aratott. 
 
A műnek már a készülte is rendhagyó volt: fennmaradtak a fotófelvételek, 
amelyeken a fiatal szobrász – megfelelő modell híján – saját magát kötöztette fel 
egy műtermi keresztre, így tanulmányozván a megkínzott test anatómiáját. A művet 
később több példányban is reprodukálták, így lett belőle Pestszentlőrincen – ahol a 
közterületek jelentős része az elcsatolt országrészek és városok neveit viseli – 
Trianon- emlékkereszt, talapzatán a Magyar Hiszekegy soraival. 1945 után a Hargita 
teret Tatabánya térre keresztelték át. A kereszt ugyan megúszta, de a feliratát 
gondos kezek kíméletlenül kivésték Hosszú évek múlása alatt az idő vasfoga 
kikezdte a corpust. Takács Tamás volt önkormányzati képviselő kezdeményezésére 
kerületünk önkormányzata elhatározta, hogy felújítja azt. 
A Budapest Galéria restauráltatta (restaurátor Takács Viktória) és 2003. december 
18-án újra a helyére került a Hargita téren Fadrusz János kültéri szobra, amelyet 
2009. Április 25.-én a szabadtéri ünnepi szentmisét mutatott be dr. 
Paskai László nyugalmazott bíboros és Benke István a Szent Margit 
Plébánia apát-plébánosa.  
Azt kevesen tudják, hogy a Területvédő Liga és a Védő Ligák Szövetsége, melyek 
céljuknak Magyarország területi integritásának megőrzését tűzték ki, a trianoni 
békeszerződés aláírása után pályázatot hirdetett „legfeljebb húsz szóból álló imára, 
fohászra és legfeljebb tíz szóból álló jelmondat” megírására, mely „fejezze ki, hogy 
minden törekvésünk elrabolt országrészeink visszafoglalására irányuljon és addig 
nem lesz pihenésünk, míg hazánk újból egységes nem lesz.”  
Ennek a pályázatnak lett nyertese Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna (1881-1923) 
költőnő Magyar Hiszekegy című írásával. 
(Források: Élet és Irodalom,Budapest Galéria, Wikipédia)  
 
 „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.” 

 K
ép

: 
Ar

ch
ív
um
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Szekták 
A Hit Gyülekezete (HGY) 

 
A Hit Gyülekezetének szekta-jellegét épp az egyház folyamatos történetének merev 
megtagadása, az ökumenizmus teljes hiánya bizonyítja. Az Úr Jézus az õ követõinek 
egységét akarta, ezért annak szétzilálása semmiképpen sem felelhet meg a krisztusi 
szándéknak (Jn 17,21). 
 

1. Hogyan keletkezett a szekta? A gyülekezet magyar irányzatú. Alapítója 
Németh Sándor, aki előbb teológiát is tanult katolikus volt, majd később a 
reformátusok között - említése szerint - megkapta a "Szentlélek keresztségét". 1978-
as újbóli vízkeresztség felvételét követően 1979-tõl önálló imacsoportot szervez. 
Eleinte az ISTEN GYÜLEKEZETE elnevezésű közösségben tevékenykedtek, majd a 
nyíregyházi alapítású, metodista jellegű Magyarországi Evangéliumi Testvér 
közösséggel és külföldi szabad keresztény közösségekkel keresték a kapcsolatot. 
Törvényes elismerésük 1989-ben történt, kiadványaik a külföldi új pünkösdista 
mozgalommal állnak kapcsolatban. 
 

2. Mit tartanak Jézusról? Elfogadják a Szentháromságot, az Ige örök létezését, s 
hogy a Szentlélek isteni személy, akit Szent Szellemnek neveznek. Németh Sándor 
szerint a Szent Szellem Máriában csak isteni magot helyezett el, amiből EMBER-JÉZUS 
született, így Mária nem istenszülő. A gyülekezet bálványimádásnak tekinti a "Mária- 
és kisjézuska" kultuszát, az eucharisztiát és a szentek tiszteletét. 
 

3. Mennyiben keresztények? Mivel elfogadják a Szentháromságot, keresztények. 
Bár megvan náluk a Szentháromság nevére történő keresztség, a "Szentlélek 
keresztsége" elhomályosítja annak jelentőségét. Az eucharisztiát bálványimádásnak 
tekintve még a reformáció közösségeiben meglévő két szentség is háttérbe szorul, a 
pünkösdi elem túlhangsúlyozása pedig egyensúlyvesztéshez vezet. 
 

4. Mit mondanak a katolikus Egyházról? A gyülekezet a maga létét a történelmi 
egyházak, fõleg a katolikus Egyház elleni kritikával kívánja megalapozni. A Jehova 
Tanúihoz hasonlóan az egyházat egyenesen Babilonnak, parázna anyának titulálja a 
Jel. 17,6. rész abszolút félreértelmezésével. 
 

5. Miben áll az emberek üdvössége? A gyülekezet saját tagjait szentnek és 
prófétának tekinti. Ezért van az, hogy nem hajlandók párbeszédet kezdeni más, 
úgymond bűnös közösségekkel, akik sorsa nem más, mint a kárhozat. Szent Pál 
szerint (1 Tim. 2,4) Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, melyből 
következik az, hogy egyetlen közösség sem zárhat ki másokat az üdvösségből. 
 

6. Hányan vannak? Mivel magyar szektáról van szó, így csak a hazai adatok 
alapján lehet meg állapítani azt, hogy mintegy 36.000 fõ a létszámuk. 
 

7. Hogyan térítenek? Főiskolákon, kollégiumokban leszólítják a fiatalokat. A "jó 
ügy" érdekében a "hitgyülis" fiatalok nem riadnak vissza egy kis flörtöléstől sem. A 
nagy egyházak közül főként a katolikus Egyház tagjaira vetik ki hálójukat, valamiféle 
feltételeket nem követő hit lehetőségének felvillantásával. 
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8. Mivel keltenek ellenszenvet? A Gyülekezet a betegséget Isten büntetésének, a 
gyógyulást pedig a Szentlélek jelének tekinti. Pedig a betegség elfogadása is benne 
van Isten terveiben. Egészség és áldás, betegség és bűn azonosítása ószövetségi 
felfogást tükröz. Jézus ezt az egyenlőséget elveti (a vakon született esete: "Nem 
vétkezett sem õ, sem az õ szülei" (Jn 9,2), a javakban való bővelkedést (Lk 12,21 ) 
pedig egyenesen evangélium-ellenesnek tekinti. 
 
9. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? a/ Már a Krisztus utáni 5. században 
az eretnekek tagadták Mária istenszülői méltóságát, az Ige megtestesülését, Krisztus 
isteni mivoltát. Ez tért vissza tanításukban. Úgy látszik, ebben a kérdésben számukra 
a Szentírás nem mérvadó. "Az Ige testté lett." (Jn 1,14).  
    b/ A Hit Gyülekezete tévesen fogja fel a Szentlélek szerepét is. Vajon az Úr Jézus 
nem azért adta-e a tanítványoknak a Szentlelket, hogy alakítsák, gyógyítsák, építsék 
a közösséget? A lelki adományok "egyediesedése", magánkiváltsággá formálása 
semmiképp nem Krisztusi gondolat.  
    c/ Ami Máriát illeti, az Igének adott testet, tehát joggal Istenszülő. Egyébként 
Erzsébet is az "én Uramnak anyja"-ként nevezi Máriát. Az Úr kifejezés pedig egyedül 
Istennek járt ki a Bibliában. A Mária-tiszteletnek ugyan lehetnek túlzásai, de az 
istennõi mivolt katolikus szájbaadása elfogadhatatlan. Egyébként a tisztelet és az 
imádás tartalma nem azonos.  
    d/ Az egyház sem a szenteket, sem azok képeit sohasem imádta. A szenteket az 
üdvösséghez vezető út példaképeinek tekintjük és közbenjárásukat kérjük.  
    e/ Németh Sándor szerint üdvözítő egyház nincs. Felvetődik válaszul a kérdés: 
akkor miért alapított Krisztus egyházat (Mt 16,18), miért készítette felvezetői 
feladatokra az apostolokat, miért adott nekik lelki hatalmat?  
    f/ A katolikus Egyház Babilonnal azonosítása tévedésen alapszik, hiszen a 
Jelenések Könyve a pogány római birodalmat illeti ilyen jelzőkkel. A kétezer éves 
egyház tagjainak jócskán voltak is hibái, ebből azonban az, hogy az egyház egésze 
bűnös - nem következik. Egyébként is Krisztus megígérte az egyháznak, hogy a világ 
végezetéig vele maradva a pokol kapui nem vesznek rajta erõt. Vagyis az egyház 
sohasem válhat nem egyházzá, mint azt a gyülekezet tagjai mondják. Krisztus 
ígéretét pedig illik komolyan venni.  
    g/ A gyülekezet öntömjénezése nem új az évszázadok során. Jézus világosan 
megmondta: "Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák" (Mt 23,12).  
    i/ A gyülekezet új keresztény életstílust - örömöt, sikert, bővelkedést hirdet, 
melynek érdekében vet be minden élménykeltő eszközt (ének, zene, tánc, extázis) az 
összejövetelein. Az evangélium tényleg örömhír, helye lehet az örömszerzés modern 
formáinak. A keresztény istentisztelet középpontjában azonban a szentmisének kell 
állnia, hiszen Krisztus önmagát adta Istennek tiszta áldozatul.  
    j/ A gyülekezet önmaga igazolására látványos ördögűzésekre, gyógyításokra 
hivatkozik. Egy-egy jel azonban nem bizonyít semmit, mert az evangélium szerint az 
álkrisztusok is visznek végbe jeleket. E jeleket követők pedig arról elfelejtkeznek, 
hogy Krisztusnál a gyógyítás nem öncél, hanem Isten szeretetének és uralmának jele 
(Lk 11,20), amely a keresztény élet egészétől nem választható el. 
 

FOLYTATÁS A JÚNIUSI ÜZENETBEN 



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. 

Május 1. 10h Barcika téri Szent József Plébánia búcsúnapja 
  Szentmisét mond: dr. Paskai László bíboros atya  
Május 3.  Anyák napja 
  A 1/2 9 órás szentmisén köszöntjük az Édesanyákat.  
Május 17. 10h Szent Háromság Vasárnapja.  
  Árpád-házi Szent Margit Plébánia Ferences Világrend  
  ünnepsége. Szentmisét mond: dr. Paskai László bíboros atya  
Május 31. Pünkösd 
          

• A hónap utolsó péntekén keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban. 

• Minden hónap első hétfőjén a szentmisét a halottakért ajánljuk fel. 

• Májusban az esti misék előtt fél órával májusi ájtatosságot végzünk. 

 
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. 
 

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 


