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Szentlélek eljövetele 
 

Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A 
nagy szikla elmozdult a sír bejáratától, s kirobbant belőle 
az ÉLET. Ezzel egyidőben mozdu l t  a  te rmés ze t , 
megduzzadtak és kibomlottak a rügyek, a hideg, a tél, a 
mélység fogságából előtört az é le t ,  amely a  Kárpát 
medencében a tündérvilágot sejtet i .  Ehhez a szép 
e s eményhez  k ö t ő d ö t t hajdanában a legénnyé avatás 
szertartása, amely esemény a felnőtté avatásnak tekinthető. 
Az ősi népeknél az ilyen ünnepek a nővé, vagy 
legénnyé válást jelentették. E t t ő l  k e d v e  f e l n ő t t 
embereknek számítottak. Ez egyfajta beavatás volt, aminek 
a mai megfelelője az érettségi, amely sajnos már 
nem tartalmazza azokat a szakrális formákat és rítusokat, 
amelyek a régi felnőtté avatásban még megvoltak. Ezt 
a húsvéti legényavatást őseink pilisezésnek hívták. Akit 
legénnyé avattak, annak s e g í t e n i e  k e l l e t t 
Nagyboldogasszonynak. Az Ő tanítványait, virágait, a fiatal 
l á n y o k  j e l e n t e t t é k . Feltámadás negyvenedik 
napján Jézusunk a mennybe ment, most már ott képvisel 
minket, nem felejtett el bennünket, s mire a szép 
Kárpát- medence virágba borul s tündérkertté változik, elküldi Szent Lelkét a mindenek 
megújítóját. Ezért Pünkösdöt mi magyarok, a virágok ünnepének is nevezzük. Ezen a napon 
eleinknél az volt a szokás, hogy a regősök énekelve körbejárták a falut, nappal a magyar nép 
dicső múltjától énekeltek, este pedig a tűznél ülve tanították a fiatalokat, a régi idők 
eseményeiről. Az egyik szép esemény, amely egyben nagyon régi magyar szokás s még a mai 
napig is megőrizték egy-két helyen, az a pünkösdi királyválasztás. Ez az esemény egy 
szertartásos feltételekhez szabott lovas verseny, amelynek győztese lett a Pünkösdi Király. 
Tökéletes lovak és tökéletes lovagok vehettek részt a versenyen. Aki megnyerte ezt a versenyt 
megkapta a Szent László nevet. A pünkösdi király egy évig valóban királyi figyelemben és 
kegyben részesült. A nép egy éven át ajándékokkal és kedvességgel halmozta el Szent Lászlót, a 
pünkösdi királyt. A Szent Lélek érkezik, hogy megújítsa a Kárpát-medencét és ennek minden 
arra való keresztény magyarját. Jön, hogy ezt a királyi népet, királyi nemzetséget a maga méltó 
helyére tegye. Minden látó és halló magyar ezzel a döbbenettel készüljön a 2009-es Pünkösdre, 
ennek a tudásnak birtokában készülj Te is a csíksomlyói vagy bármely más irányba tervezett 
zarándok utadra. 
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Teréz anya imája 
 
Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. 
Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat bátorságod bizton-
ságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsak a lárma 
sivatagában is. Engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és 
adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám. Uram, ha éhezem, adj nekem 
valakit, akinek egy darab kenyér kell; ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár 
vízre van szüksége; ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem; ha szomorú vagyok, 
hozz valakit, hogy megvigasztaljam; ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszt-
hassam valakivel a sajátját; ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik; 
ha nincs időm, adj valakit, akit pár pillanatig szolgálhatok; ha megaláznak, add, hogy 
valakinek dalolnom kelljen; ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam; ha 
mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van szüksége; ha arra 
vágyom, hogy törődj velem, küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell; ha csak 
magamra gondolok, hívd fel figyelmemet valaki másra. 
 
Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világ-
szerte szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma, kezünk által, 
mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. 
 
Kalkutta az egész világ. Nem kell ide jönnöd, hogy megtaláld! Keressétek ott, ahol 
éltek!  

 

T h o m a s  M e r t o n 
Vedd életemet a kezedbe  

 
Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik.  

Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket,  
amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál.  

Minden terved jó. Mert minden szeretet.  
 

Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak 
szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye.  

Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. 
  

Csak ezért éljek! És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, és  
egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a  

tökéletesség, az erény szentségéért, 
hanem egyedül Érted Istenem!  

Ámen 
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Jézus panasza 

 
Ti Mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem  

Útnak neveztek - és nem jártok rajtam  
Világosságnak hívtok - és nem néztek reám  
Életnek neveztek - és nem kerestek engem  

Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem  
Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem  

Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem  
Igazságnak neveztek - és nem féltek tőlem  

Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok ENGEM.  

 
ISTEN ÉS TE 

Egyedül ISTEN tud ALKOTNI, de az alkotást te tudod érvényre juttatni. 
Egyedül ISTEN tud életet TEREMTENI, de te tudod tovább adni. 
Egyedül ISTEN adja az EGÉSZSÉGET, de te tudod azt megtartani. 
Egyedül ISTEN ajándékozza a HITET, de belőled árad a bizonyosság. 
Egyedül ISTEN tud REMÉNYSÉGET ültetni, de te tudsz társadnak bizalmat szavazni. 
Egyedül ISTEN képes SZERETETRE ébreszteni, de te tudsz mást szeretni. 
Egyedül ISTEN adja a BÉKÉT, de te a mosolyt. 
Egyedül ISTEN-től az ERŐ, de te tudsz a csüggedtbe erőt önteni. 
Egyedül ISTEN az ÚT, de te tudod azt másoknak megmutatni. 
Egyedül ISTEN a FÉNY, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. 
Egyedül ISTEN teszi a CSODÁT, de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két halat. 
ISTEN egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy 

RÁD IS SZÁMÍTSON! 

 
„Szólj Uram, mert hallja  

a Te szolgád!”  
1Sám3,10 
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Tanulságos történet 
 
Egyszer régen élt egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán: hogy nem szü-
lettek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan segíthetne magán, míg egyszer remek 
ötlete támadt:  
"Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom."  
Nyomban megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmag-
vakat, és kihirdette:  
- Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá 
fogadom!  
 
A gyerekek buzgón nekiláttak az ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian szeret-
tek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni.  
Szon Il is szorgalmasan öntözte a magvakat, de hiába teltek a hetek, bizony semmi 
eredmény nem mutatkozott: a magvak csak nem akartak kicsírázni.  
"Milyen különös" - álmélkodott Szon Il, s végül az édesanyjához fordult segítségért.  
- Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a magvaim? - kérdezte.  
- Talán másik földbe kellene átültetned őket - tanácsolta anyja.  
Szon Il átültette a magvakat, de ott sem indultak fejlődésnek. Hamarosan felvirradt a 
nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a virágokat. Díszbe öltözött az egész 
város, a sok-sok gyerek meg az utcára tódult, és szorongatták a szebbnél szebb virá-
gokat. A király sorra elhaladt előttük, de bizony egy szikrányi öröm se látszott az ar-
cán. Az egyik ház előtt azonban megpillantotta a pityergő Szon Ilt, aki üres virágcse-
réppel álldogált az utcán.  
Halvány mosoly derült föl a király arcán, és maga elé hívatta a kisfiút:  
- Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel az üres virágcseréppel? - kérdezte tőle.  
Szon Il hüppögve mesélte el, hogyan ültette el a magvakat, hogyan öntözte, gondoz-
ta, de azok mégsem indultak fejlődésnek.  
A király ennek hallatára karjába kapta Szon Ilt, és boldogan kiáltotta:  
- Ez az én becsületes kisfiam!  
Az emberek értetlenül nézték, mi történik, és egyikük lármázni kezdett:  
- Miért fogadod örökbe ezt a fiút az üres virágcseréppel?  
A király ekkor így szólt:  
- Minden virágmag, amit a gyermekeknek kiosztottam, főtt mag volt. Egy sem csíráz-
hatott ki közülük.  
Az emberek erre helyeslően bólogattak, a gyermekek pedig, akik a pompás virágokat 
szorongatták, igencsak elszégyellték magukat hiszen valamennyien más magvakat 
ültettek el. 

 

Bölcsesség 
 

Szavadat tedd pecsétként a szívemre és a karomra,  
hogy minden érzésemben és tettemben egyedül te ragyogj,  
én pedig egyedül terád nézzek és terólad beszéljek! Ámen.  

Szent Ambrus 
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A pápa legidősebb gyógyszerésze 
 
A 76 éves Martin Mendez testvér 33 esztendeje dolgozik a Vatikánban; 25 éven át a 
pápákat kísérő mentőautóban szolgált ápolóként, az utóbbi 8 évben pedig a Vatikáni 
Gyógyszertárban végez gyógyszerészi teendőket.  
 
A spanyol irgalmas rendi szerzetes madridi tanulmányai végeztével több spanyolorszá-
gi településen, majd pedig Bolíviában dolgozott. Ő ápolta halála előtt VI. Pál pápát. I. 
János Pál 33 napos pápasága alatt nem tartózkodott Rómában, utána viszont hosszú 
éveken át kísérte II. János Pált. Az 1981. május 13-i merénylet pillanatában is mellet-
te volt – írja a CNA.A sokak által fáradhatatlannak tartott Martin testvér ma is sok 
örömet lel munkájában, csak egyetlen dolgot hiányol: a pápai mentőautót. 
„Elszomorodtam, amikor azt mondták, túl öreg vagyok már a mentőzéshez, és más 
munkát kellene végeznem. A mentőautó volt a második otthonom. De aztán megörül-
tem, amikor megtudtam, hogy baj esetén továbbra is a pápa rendelkezésére állhatok" 
– mondta az idős szerzetes, aki szerdai szabadnapjain, az általános kihallgatás alatt 
mégiscsak elfoglalhatja szokásos helyét a pápai mentőautóban. Arra a kérdésre, hogy 
mikor vonul vissza, Martin testvér így válaszolt: „Honnan tudjam? Amikor az Úr akar-
ja. Ha azt kérdezi, mikor hagyom abba a munkát, megkérdezheti az elöljáróimat." 
 
Magyar Kurír 

Puszta Sándor  
Ki hegyre megy 

 
Ki hegyre megy, annak 

Kardok közt kell járni 

S odafönt a csúcson 

Keresztnek kell állni. 

Az jut csak oda fel, 

Kit Isten keresztel, 

De nem babér által, 

Tövissel, kereszttel. 

Százezer kard éle 

Fog szívébe vágni, 

Mégse engedj Uram 

Félúton megállni. 
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Az elveszett vasárnap 
 
Az egyik vidéki újságban ezt a különös hirdetést tette közzé valaki: 
 „Elvesztettem a vasárnapomat, minden útbaigazításért, mely segít megtalálni, 
jutalmat fizetek.” dr. Majer  
 
Dr. Majer egy régi, de előkelő házban lakott a város szélén. Orvos volt, de már jól 
megérdemelt nyugdíját élvezte. A következő napokban annyi látogatója jött az 
orvosnak, hogy az öreg házvezetőnő nem győzött ajtót nyitni. Ennyi vendég még 
sohasem fordult meg a doktor házában. Először a rendőrfőnök érkezett és 
jegyzőkönyvet akart felvenni az elveszett dolgokról, az eltűnés körülményeiről.  
De az orvos így válaszolt: 
 – Mióta elvesztettem a vasárnapot, azt sem tudom már, hogy milyen volt. 
Gyermekkoromban még megvolt. Édesanyám gondoskodott róla, hogy el ne 
veszítsem. Mindössze 16 éves voltam, mikor ő meghalt. Talán minden ezzel van 
összefüggésben. 
Nemsokára megérkezett a vendéglős. 
 – Mivel a vasárnap igen jelentős mértékben attól függ, hogy mit eszik az ember, 
legyen szabad fölajánlani szolgálataimat. 
Az orvosnak azonban nem volt hiánya ennivalóban. Házvezetőnője igen jól főzött. 
Hétfőn reggel eljött egy bútorgyáros és lelkesen beszélt a legújabb, kényelmes 
ágyakról, amelyben oly jól lehet vasárnap pihenni. Ezáltal minden hétköznap szinte 
vasárnappá változhat. Az orvos azonban neki is udvariasan nemet mondott. Ő nem 
szeret lustálkodni és nincs semmi baja az alvással. Egyébként is a vasárnap még 
nem lesz vasárnap azáltal, hogy jól alszik az ember. Hamarosan jelentkezett egy 
ruhaüzlet vezetője. Mivel a szép ruha megváltoztatja az embert, azt gondolom, hogy 
a vasárnap attól is függ, hogy milyen ruhába öltözködünk. Az orvos őt is leintette. 
Van elég ruhám, életem végéig el vagyok látva. Egy utazótársaság ügynöke 
különféle utazásokat ajánlott az orvosnak. A természet szépsége, ünnepi hangulata 
bizonyára segít megtalálni az elveszett vasárnapot. Így jöttek szinte körmenetben 
mindazok, akik hajlandók voltak, persze jó pénzért, megkeresni az elveszett 
vasárnapot. Ajánlásukra azonban az orvos nemmel válaszolt. 
 
Késő este, egy idős pap, aki sokáig működött a misszióban, kereste fel a doktort. 
 – Igen megkapott az újságban megjelent hirdetése – mondotta a lelkipásztor. 
Messze Afrikában én is igen sokat gondolkoztam ezen a problémán.  
Az orvos elbeszélte a papnak, kik keresték fel a nap folyamán 
 – Én hosszú évekig éltem a négerek között, akik csak két ünnepet ismertek: egy 
tavaszi és egy aratási ünnepet  
a nagy Szellem tiszteletére – válaszolta a misszionárius atya. Ennek ellenére ezek a 
feketék tisztában voltak az ünnep,  
a vasárnap lényegével, jobban, mint mi keresztények. Tőlük hallottam ezt az 
érdekes történetet is. Ha megengedi doktor úr, talán elmesélem.  
Az állatok megirigyelték egyszer, hogy az embereknek ünnepnapjuk is van. 
Összegyűltek tehát és arról vitatkoztak, hogy mi is az az ünnep?  
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Mi tesz egy napot ünneppé? Az egyik azt mondotta: a sok evés. A másik: a szép 
ruha. A harmadik: a pihenés. Mindezt ők is megkapták a nagy  
Szellemtől és még sincs ünnepük. 
 – Ezt szórul szóra én is átéltem a mai napon, szólt közbe a doktor. Hasonló 
ajánlatokkal jöttek hozzám is az emberek. 
 – Igen, igen, válaszolta a pap, de engedje meg, hogy befejezzem a tanulságos 
mesét. Mikor a négerek meghallották, miről tanácskoznak az állatok,  
nagyot nevettek és azt mondották: hogyan lehetne ünnepe annak, aki nem tud a 
nagy Szellemmel beszélni? . . .  
Hiába rendez valaki fényes lakomát, hiába hív vendégeket, ez még nem teszi 
ünneppé a hétköznapot. Ünnepe csak annak van,  
aki meg tudja hívni a nagy Szellemet. 
 – No látjátok – mondtam a négereknek, én éppen azért jöttem hozzátok. 
Megtanítalak titeket Istennel beszélni és meghívom Őt asztalotokhoz. 
Ezek után még sokat beszélt egymással az öreg doktor és a lelkipásztor. Annyi 
azonban bizonyos, hogy ettől kezdve rendszeresen járt szentmisére az orvos.  
Sokan talán mosolyogtak ezért és megjegyezték: nézzétek, milyen maradi ez az öreg 
orvos! A doktor azonban nem törődött velük. Tudta, hogy mit csinál. 

 

Tudás és szeretet  
Szépen hangzik a modern ember vágya, tudjunk minél többet. Tudás-alapú társada-
lomról beszélünk. Ez helyénvaló, de a tudás szeretet nélkül szárazzá, hűvössé, egy-
más idegenjeivé teszi az embereket. Aki tud valamit, az nem azonosul vele, hanem 
távolról néz rá. Meredeken hangzik, de igaz; leginkább az ördög tud mindent, hiszen 

látja Istent, és ismeri az embert is, erős és gyenge pontjaival együtt.  
Szóval mindent tud, de semmit sem szeret.  

 
Istenben az a csodálatos, hogy egyszerre tud és szeret. Három személlyé válik,  

az Atya a Fiúra a Szentlélekben néz, és viszont, de a szétesés  
legkisebb veszélye nélkül, mert a szeretet összetartja őket.  

Ilyennek kellene lenni nekünk is, és akkor belátnánk,  
a tudás nem száraz adathalmaz, hanem  

élő kapcsolat egymással.  
 

Amennyiben kívülről nézek valamit és valakit,  
annyiban ismerem, amennyiben azonosulok vele, annyiban szeretem.  

 
Sánta János 



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. 

Szeptember 13. Veni Sancte - Tanévnyitó szentmise 
          

• 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 


