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Egyházunkért 
Hazánkért 

 

2000. október 8-án, csütörtökön 

Magyarok Nagyasszonya ünnepén,  

Az Árpád-házi Szent Margit Templomban 

(Bp. XVIII. Fogaras u. 16.)  

  

IMAESTET TARTUNK IMMÁR 13. ÉVE 

 

15 órakor: KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG 

16 órakor: közös SZENTSÉGIMÁDÁS 

17 órakor: RÓZSAFŰZÉR 

18 órakor: ÜNNEPI SZENTMISE 

 

A szentmise főcelebránsa: 

 

REPCSIK GYULA 

Újpalotai Salkaházi Sára templom kihelyezett káplánja 
 

Mindenkit szeretettel várunk, hogy velünk együtt imádkozzon! 
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A DOLGOK NEM MINDIG AZOK, AMINEK LÁTSZANAK 
-,-,- 

 
Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában tölt-
sék el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagy 
ház vendégszobájában 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 
angyaloknak 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 az utolsó éjszaka a parasztágyában 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!!!” 
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IDŐT A SZENTÍRÁSRA... 
 
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra… az igazságban való ne-
velésre. (Tim 3,16) 
 
Amikor hívő lettem, sokan bátorítottak, hogy olvassam a Bibliát. Az első pró-
bálkozásomnál azonban csak az első pár fejezetig jutottam, majd ráuntam. 
Néhány hónappal később újra nekifutottam, pár fejezettel továbbjutottam, 
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 és 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 pedig 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, miköz-
ben a Bibliát olvasom… 
 
Istenünk, köszönjük, hogy szólsz hozzánk szent igéden keresztül. Ámen. 
A bibliaolvasás egy bizonyos módja annak, hogy Istenről nagyszerű igazságo-
kat tudjunk meg. 
Roy Govender (KwaZulu-Natal, Dél-Afrika) 
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Pió atyával Szent Ferenc 
nyomában 
 
Pio atyával Szent Ferenc nyomában címmel 
havonta egy-egy imaestet tartanak a Fő 
utcai kapucinus rendházban. 
 

Október 22.: Pio atya, a kapucinus  
November 26.: Pio atya, a lelkivezető  
December 17.: Pio atya, „egy szerzetes aki imádkozik" 
 
Az imaestek 20 órakor kezdődnek. 

Márai  
Sándor:  
Az igazi 

 
“Azt kérded, mi 
az igazság, a 
gyógyulás, az 
örömre való ké-
pesség módja? 
M e gm o n d o m , 
fiam.  
Megmondom, két 
szóval. Alázat és 
önismeret. Ennyi 
a titok. 
 
Alázat, talán túl-
ságosan nagy 
szó. Ehhez már 
kegyelem kell, 
kivételes lelkiálla-
pot.  
Hétköznap beér-
hetjük azzal, 
hogy szerények 
vagyunk és ipar-
kodunk megis-
merni igazi vá-
gyainkat és hajla-
mainkat.  
S azokat szé-
gyenérzés nélkül 
bevalljuk ma-
gunknak. S ipar-
kodunk meg-
egyezni vágyaink-
kal és a világ 
lehetőségeivel.”  

ISMÉT A ZENE  
A FŐSZEREPBEN 

 
 
 

Templomunk ismét teret ad a  
zenének és megkezdődik a  

már hagyománnyá vált hang- 
versenysorozat hetedik évadja.  

Első koncert:  
2009. október 4.-én  
vasárnap 19 órakor.  

Előadás: Reményi Orsolya  
csembaló hangversenye 

 
 
További időpontok és műsorszámok a hirdetőtáblákon olvasható! 
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Tanulságos történet: 
A kőfaragó 
 
Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy 
szép napon, amikor mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a 
nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb 
látogatók. „Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő!” – gondolta a kőfaragó. El-
fogta az irigység, és azt kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem 
kellene szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét. Legnagyobb ámulatára egy-
szerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa vette körül, amit valaha álmod-
ni mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt. Egyszerre 
csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt, a gyaloghintóban magas rangú hivatal-
nok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő katonák.  
A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt. „Milyen hatalmas 
ez a hivatalnok” – gondolta. „Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!” 
Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett gyaloghintón 
cipelték, és a nép reszketett tőle és gyűlölte és földig hajolt előtte, amerre csak járt. A 
nyári nap forrón tűzött és a hivatalnok iszonyúan kényelmetlennek érezte a fülledt 
gyaloghintót. Kinézett.  
A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezésé-
ről.”Milyen hatalmas a nap!” – gondolta. „Bárcsak nap lehetnék!” 
Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a föld-
művesek átkot szórtak rá.  
Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a nap és földműves 
közé, így a nap sokat veszített erejéből.  
„Milyen hatalmas az a viharfelhő!” – gondolta. „Bárcsak viharfelhő lehetnék!” 
Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat, mindenki 
kétségbeesésére.  
Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja.  
A szél volt az. „Milyen hatalmas a szél” – gondolta. „Bárcsak szél lehetnék!” 
Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta tövestől a fákat, 
és mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített.  
Hanem egyszerre csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, 
csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az.  
„Milyen hatalmas ez a szikla!” – gondolta. „Bárcsak szikla lehetnék!”  
Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon.  
Ahogy ott állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy 
farigcsálják az oldalát.  
„Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? – kérdi. Letekintett, és mélyen maga alatt 
meglátott egy kőfaragót. 
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AUTÓS ZARÁNDOKLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓSRA 

Még augusztusban arra gondoltunk Béla Atyával, hogy 
jó lenne megnézni a törökszentmiklósi templomot, ahol Ő hosz-
szú ideig plébános volt. Kikértem István Atya véleményét, Ő 
áldását adta rá. Az énekkarosok előtt is megemlítettük a tervet 
amit örömmel fogadtak és a szavakat tettek követték. 

Így szeptember 12.-én hat autóval,huszonöten elindul-
tunk.  

A Szentháromság főtemplomban Szentmisét celebrált 
Benke István apát-plébános Atya, Béla Atya koncelebrálásával. A 
Szentmisén énekkarunk is szép előadással mutatkozott be a helyi híveknek, akik szép 
számmal vettek részt a rendkívüli Szentmisén. Utána Galsi Zoltán helytörténész elő-
adásában ismerkedhettünk meg Törökszentmiklós történetével és a templom szépsé-
geivel. A fáradhatatlanabbak még a toronyba is felmentek  

Miután elfogyasztottuk a magunkkal hozott elemózsiát, autóba ültünk és 
átmentünk a Fájdalmas Szűz Kegytemplomba, ahol a XII. Pius pápa által 1948-ban 
küldött és Mindszenty József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek által felszentelt 
Római Mária szobor van elhelyezve. Benke Atya vezetésével szentségimádáson vet-
tünk részt. Galsi Zoltán úr itt is ismertette a kegyhely történetét, majd az Erzsébet 
szeretetotthonban a kedves hölgyek nagy szeretettel terített asztallal fogadtak. 

Délután még megálltunk a Mindszenty emlékműnél, majd elköszöntünk 
Menyhárt József plébános úrtól. 

      

Köszönettel tartozunk Benke Atyának a felemelő szertartásokért, Béla Atyának a jó 
szervezésért, Menyhárt József plébános Atyának és híveinek a szeretetteljes fogad-
tatásért és Galsi Zoltán úrnak a kitűnő ismertetésekért. 

Kegyelmekben gazdagodva, sok szép élménnyel indultunk haza. 
        
 Mühlbacher Emil 



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. 

Október 4. Hangversenysorozat 1. 
Október 8. Magyarok Nagyasszony Főünnep 
 15 óra: Keresztút  
 16 óra:  Szentségimádás 
 17 óra:  Rózsafüzér 
 18 óra:  Ünnepi szentmise 
Október 12. Cursillo összejövetel a plébánián 
Október 13. Fatima a Főplébánián 
Október 15. Ferences gyűlés (15:30) 
Október 22. Baráti kör (16:30) 
Október 26. Cursillo összejövetel a plébánián 
          

• 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. 

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 


