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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 
  

Május! 
szeretettel  

köszöntjük az  
ÉDESANYÁKAT! 

  
  

Jó anyámnak 
  

Jó anyámnak két 
kezére 

Csókjaimat hintem én, 
Ezzel a két dolgos 

kézzel, 
Áldd az Isten amíg él, 

Jó anyámnak két 
kezét, 

Álld meg Isten jó 
szívét, 

Két kezét, jó szívét, 
Áldd meg Isten  

amíg él, 
Amíg él. 

 
Ez a két kéz estenként 

Hogyha gond,  
bú, baj elér, 

Elsimítja homlokodról 
A búbánat fellegét. 
Jó anyámnak két 

kezét, 
Áldd meg Isten  

jó szívét. 
Két kezét, jó szívét, 

Álld meg Isten  
amíg él, 
Amíg él. 

  
 

 

MÁJUS 
 
„Valaki Mária szeretetét a negyedik teológiai erénynek mondotta. 
Május havában itt az alkalom, hogy ezt az erényt különösképpen 
gyakoroljuk. 
Bizonyos, hogy a virágok havának Szűz Mária tiszteletére való 
szentelése a liturgián kívül eső dolog. Lehet-e ez ok arra, hogy 
elítéljük? Éppenséggel nem. Az Egyház mindig támogatta azokat az 
áhítatformákat, amelyek bár nem voltak liturgikusak, mégis 
megfeleltek a katolikus lélek kívánalmainak és áhítatának. A 
védelmezés zászlója alatt vigyázni kell, hogy el ne szegényítsük 
áhítatgyakorlatainkat. 
Ez a tisztelet eléggé új keletű. P. Lalomia jezsuita a 18. század 
közepetáján Róma ifjúságát összegyűjtötte május hónap minden 
estéjén és vele a Boldogságos Szűz tiszteletére ájtatosságot 
végeztetett, hogy ezáltal megóvja a fiatalokat a kicsapongásoktól. Ez 
volt az elindulás. Az ifjúság, főképen a diákság felelt a hívásra, sőt 
gyermekek és felnőtt személyek is odajöttek. Nemsokára a szép 
szokás faluról-falura, városról városra, országról-országra terjedt és 
meghódította az egész kereszténységet, amely május mindenestéjén 
leborult Mária oltára előtt. 
Mi is kapcsolódjunk be ez áhítatba, hogy így jobban közel kerüljünk 
az Úr Krisztushoz 
 
 
  

 
 

 



Helyzet…?! 
 
Az interneten örömmel vettük plébános atyánk első lépéseit a műtét után. 
Reméltük, hogy hamar visszatér hozzánk, s ha csak a vasárnapi szentmisékre, de 
közöttünk lehet… - gondolták sokan. ☺ 
Azonban Isten útjai kifürkészhetetlenek. Az első műtétet követte egy komoly 
bélkomplikáció. Az egyik kórházból még haza sem értem, szinte máris jött a 
másik mentő s vitt szenvedésem következő helyszínére… Istennek hála most már 
újra itthon. Szép lassan rendeződnek a bélproblémák, de a járás még nagyon 
gyerek cipőben jár. Így májusban még a kerület atyái jönnek segíteni… 
Köszönöm a Kedves Testvérek imáit…, s kérem továbbra is gondoljunk 
egymásra… 
 

          Benke István apát, plébános 
 
 
 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 
 

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

Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  
Csekk a templom bejáratánál található 

 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
 

3. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 

10. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17 

17. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE 
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20 

24. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP 
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 

31. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP  
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20 

 
 

 

 

 
Árpád-házi Szent Margit Plébánia liturgikus lapja. 1182 Budapest Fogaras u. 16. 
Telefonszám: 292-46-63; Faxszám: 297-54-17; www.szentmargit.hu 
A plébánia e-mail címei: ibenke@mail.interware.hu; fogaras4@t-online.hu 
Bankszámlaszám: 11718000 – 20382870 (OTP Bp. XVIII.) 
Felelős szerkesztő: Benke István c. apát, plébános 

 


