ÜZENET
2019. december

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

Advent
„Csodálom Isten bizalmát: drága Szent Fiát, Szent Józsefre és
Szűz Máriára bízza. Nem küld vele láng pallosú, őrző-védő
kerubokat. A kis Jézus az emberek karjába veti magát, mert
tudja azt, hogy az ember jó, hisz minden embert az ő Mennyei
Atyja teremtett, és ő selejtet nem teremt.
Jézus, a védtelen kisbaba, bizakodó szeretettel simul oda
Máriához, fúrja fejét József karjai közé, és tudja azt, hogy ez
az emberpár gondját viseli. Heródes a gyermek életére tör, a
Szentcsalád mindent hátrahagyva, mindenről lemondva, kész
az élet, a szeretet mellett dönteni. Elmenekülnek Egyiptomba,
hogy megmentsék Jézus életét. Az isteni bizalom gyümölcsöt
szül! Azt gondolom, hogy nekem is bíznom kell az emberben,
az Isten által teremtett csodában, akit Isten társul, testvérül,
barátul adott nekem. Hiszem, hogy a törött csont vágyik
összeforrni, egésszé válva életre kelni. Él a vágy a gyógyulás
után!
Hiszem, hogy népem, nemzetem él, és együtt akar szeretetben
élni mindazokkal, akik szeretettel megosztják vele a Kárpátmedence csodaszép tájait.
Hiszem, hogy akár a többi nemzetet, Isten bennünket,
magyarokat is szeretetből, jóságból teremtett. Arra teremtett,
hogy világító, életet adó, fényt hordozó gyermekei legyünk.
Isten áldása legyen a bizalmukon, mely otthont ad nekünk!”

Forrás: TheCatholicKid.com

Adventi miserend
hétfő - péntek

6:00

vasárnap

8:30 és 18:00

(Böjte Csaba atya adventi gondolataiból)

Ünnepi misék rendje
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.
Január 1.

Éjféli szentmise
Reggel 8:30
Reggel 8:30
Barcika tér, 18:30
18:00

Adventi gyónási lehetőségek
December 14. és
december 21.

14:00-16:00

Advent vasárnapjain

8:00-8:30
17:30-18:00

Zelk Zoltán: Mikulás
Hóval lepett égi úton
Mikulás már útra kél,
csillagok szállnak fölötte,
s vígan fut véle a szél.
Világjáró a csizmája,
átlép várost, falvakat,
de olykor megáll s elidőz
egy-egy kis ablak alatt.
Előveszi aranykönyvét,
amelyben gyermeknevek
vannak gondosan felírva,
s nézi: jó vagy rossz gyerek?
Hogyha rossz: hát virgács néki!
De ha jó, akkor cukor...
S már továbbmegy - szél és felhő
sem érheti utol.

December 6. Szent Miklós ünnepe
Szent Miklós Kis-Ázsiában született, Patara városában, jómódú
családban. Hamar árvaságra jutott, rokonai nevelték fel, és
ismertették meg a keresztény tanításokkal. A tanítások hatására
megkeresztelkedett. Örökségét jótékony célokra, mások segítésére
fordította. Példamutató életvitele miatt köztiszteletnek örvendett,
Müra püspökévé is megválasztották, már életében szentnek tartották.
343. december 6-án hunyt el. Tisztelete fennmaradt: sírja
zarándokhellyé vált.
Szent Miklós püspök emlékét a különböző keresztény országok
eltérő módon ünneplik meg, de mindegyik ugyanazt hirdeti: az
egymás iránti jóságot, figyelmességet
(Kép: Szepesi Orsika)

Karácsonyi szeretethimnusz
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé
nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat
segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a
templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a
karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi
porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem
hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek
elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
(Forrás: www.szepi.hu, kép: www.pinterest.com)

Készüljünk együtt a szentmisékre:
december 1.
december 8.
december 15.
december 22.

advent 1. vasárnapja
advent 2. vasárnapja
advent 3. vasárnapja
advent 4. vasárnapja
Urunk születése december 25.
karácsony első napja
Szent István első vértanú
december 26. - karácsony második
napja
december 31. év végi hálaadó mise

olvasmány
Iz 2,1-5
Iz 11,1-10
Iz 35,1-6a.10
Iz 7,10-14

szentlecke
Róm 13,11-14
Róm 15,4-9
Jak 5,7-10
Róm 1,1-7

evangélium
Mt 24,37-44
Mt 3,1-12
Mt 11,2-11
Mt 1,18-24

Iz 52,7-10

Zsid 1,1-6

Jn 1,1-18

ApCsel 6,810;7,54-59

Mt 10,17-22

1Jn 2,18-21

Jn 1,1-18

Kiemelt hirdetéseink
1999. december 23-án hangzott el az első szentmise
templomunk falai közt. Ennek emlékére 2019. december 22én, advent negyedik vasárnapján, a délelőtti szentmise
keretében azokért imádkozunk, akik 20 éve részt vettek
templomunk megépítésében. Kérjük a kedves Testvéreket,
minél többen vegyenek részt e szép alkalmon!
***
2019.
december
24-én
16
órakor
kezdődik
pásztorjátékokunk,
egyházközségünk
gyermekei
előadásában, Szepesiné Kőnig Zsuzsanna rendezésével.
Az éjféli szentmise előtt 23 órától az énekkar karácsonyi
áhítatot tart, énekszóval, versekkel.
Mindenkit sok szeretettel várunk mind a délutáni, mind az
éjszakai közös ünneplésre!

Temető
nyitvatartása
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

zárva
10-18 óráig
10-18 óráig
10-18 óráig
10-18 óráig
10-16 óráig
8-19 óráig

December 25-én és 26-án
reggel 8 órától lesz nyitva
temetőnk.

Iroda
HétfőPéntek

14:30-tól 18 óráig

Állandó programok az egyházközségben:
Ferences Világi Rend

Minden hónap 2. kedd, 17 órától

Énekkar

Minden vasárnap a reggeli mise előtt és után próba
Minden hónap 3. kedd, 16 órától
következő összejövetel: 2020. január 21.
Minden vasárnap az esti szentmise után

Baráti kör
Szentségimádás dicsőítő énekekkel
Szentségimádás
Hittanórák a plébánián
Bibliaóra

Minden hétfő az esti szentmise után
Minden péntek
18 óra elsőáldozásra készülőknek
19 óra általános iskola felső tagozatosainak
Minden hónap 1. és 3. kedd, 19:45

Élmény
Szabadító szolgálat lelkigyakorlat
2019. november 15-17-ig közel 50 testvér vett
részt a plébániánkon megrendezésre került
Szabadító szolgálat lelkigyakorlaton az ország
különböző pontjairól (többek között: Pécs, Győr,
Budapest, Gödöllő). A lelkigyakorlatot az Új
Bethesda közösség szervezésében a Szent Ignác
Lelkiségi Iskola tartotta. A lelkigyakorlat
vezetője Beke Tünde Lídia bencés obláta volt. A
közel 3 nap során tanításokat hallhattunk a Sátán,
illetve Isten országáról, a démonokról,
megkötözöttségekről és azok fajtáiról. Szó került
arról, hogy mi emberek az életünkkel,
bűneinkkel, a különböző kis tárgyainkkal hogyan
mondunk igent a Sátánnak, hogyan kötöződünk
meg általa, és indulunk el az önpusztítás útján. A
kurzus leginkább a bálványimádás bűne, illetve a
formális bálványimádás köré épült fel. Ez az a
terület, amellyel mindannyian különböző
formában körülvesszük magunkat: mind tárgyak,
mind különböző okkult tanítások, ajándékoknak
álcázott egyéb istenségeket ábrázoló szobrok
megtestesült formájában. A kurzus során a
felmerülő kérdéseinkre választ kaptunk, a vezető
készségesen válaszolt, igazított el minket ezen
terület bonyolult útvesztőjében. Többen többször
felhorkantunk, ha olyan dologról volt szó,
amelyre nem is gondoltunk volna, amely a mi
otthonainkban is megtalálható, vagy amely
„sportokban”, esetleg életünk javulását várva
beavatásokon részt vettünk, miközben általa
megkötöződtünk. Ezekben a dolgokban nem kell
hinni, anélkül is működnek, elég ha csak a
lakásaink részét képezik, akár egy-egy dísztárgy
formájában. Testi és lelki megbetegedéseket

okoznak, amit nem tudnak gyógyítani, és végül
egyik okkult dologtól szaladunk a másikig, hogy
szabaduljunk, amivel csak egyre jobban
megkötözzük magunkat és a Sátán és
démonainak játékszerévé válunk, úgy ugrálunk,
ahogy ők akarják, és ássuk magunkat egyre
mélyebbre.
A kurzus során szabadultunk ezektől a
megkötözöttségektől, átadtuk Istennek életünket,
és hiszem, hogy mindannyian új tudásunk
birtokában, hatalmas tettvággyal vágtunk neki új
életünknek, melynek első lépése lakásaink
áttakarítása, megszabadítása az okkult dolgoktól,
melyeket tudatlanságunknak köszönhetően az
évek alatt felhalmoztunk magunk körül.
Maga a képzés színvonalas, jól felépített,
szervezett, megfelelő dinamikákkal teli volt,
unatkozni nem volt időnk, a figyelmet a témán
kívül a jó előadások, tanítások is fenntartották. A
szolgáló testvérek készségesek voltak, se
lelkileg, se testileg nem szenvedtünk hiányt
semmiben.
Ezúton is köszönöm minden résztvevő testvér
nevében a lehetőséget a kurzuson való
részvételre, és bíztatok mindenkit, hogy éljen
ezekkel a plébánián szerveződő lehetőségekkel,
hogy Urunkkal minél szorosabb, tisztább
kapcsolatot tudjon kialakítani, nem beszélve
arról, hogy nem nekünk kell utazni a kurzuson
való részvételre, hanem úgymond házhoz jön,
csak jelentkezni kell rá és részt venni rajta.
(Hoós Viki)

Gyereksarok
Mi kacagtatta meg a Jézuskát?
József úton volt Máriával, hogy Betlehemben
közölje: Dávid családjából származik. Ezt a
hatóságok ugyanúgy tudhatták volna, mint a
magunkfajta emberek tudják, hiszen oly régóta
benn van ez az Írásban. Ekkoriban jött le Gábor
arkangyal – ismét titokban – az égből, hogy
utánanézzen az istállónak, amelyben a Szent
Család fog lakni. Még ennek a tisztán látó
arkangyalnak is nehéz volt fölfognia, hogy miért a
leginkább szánalomra méltó istállóban kell az
Úrnak világra jönnie, és miért csak egy jászol a
bölcsője. Legalább a szeleknek akart parancsolni,
hogy ne süvítsenek olyan gorombán a réseken, a
felhők pedig nehogy meghatódjanak és nehogy
elárasszák könnyeikkel a gyermeket. Amikor végre
fény gyúlt koponyájában, figyelmeztetni kellett
még egyszer, hogy csak szerényen világítson és ne
olyan fényesen kápráztasson és ragyogjon, mint a
karácsonyi csillag.
Az arkangyal kiugrasztott az istállóból minden
állatot: a hangyákat, a pókokat, az egereket.
Elképzelhetetlen, mi történhetett volna, ha egy egér
idő előtt megijeszti Máriát. Csak a szamár és az
ökör maradhatott benn. A szamár, mert később
szükség volt rá az Egyiptomba való meneküléshez;
és az ökör, mert olyan óriási nagy volt, hogy az
összes mennyei seregek sem tudták volna elvinni a
helyéről.
Végül egy sereg angyalkát helyezett el sorban a
tető peremén. Valami kisfajtájú angyalkák voltak,
olyanok, melyek csak fejből és szárnyból állnak.
Csendben kellett ülniük, figyelniük, s rögtön jelt
kellett adniuk, mihelyt valami gonosz megtámadta
a gyermeket meztelen szegénységében. Még egyet
pillantott az angyalok körére, aztán megemelte
szárnyait és elsuhogott onnan.
Jó volt így. Jaj, de mégsem egészen, mivel a jászol
alján a szalmában egy bolha aludt. Ez a parányi
szörny megmenekült Gábor angyal elől. Persze, ez
érthető is. Hisz mikor volt dolga egy arkangyalnak
bolhával!

És amikor a csoda megtörtént és a gyermek testet
öltve feküdt a szalmán oly vonzó és megható
szegénységben, az angyalok egészen oda voltak az
elragadtatástól, s galamb módjára körülrepkedték a
jászolt. Némelyik balzsamillatot legyezgetett a
gyermekre; a többiek megigazgatták a szalmát,
hogy egy szál se nyomhassa vagy szúrhassa meg.
Az ezzel járó zizegésre azonban felébredt az
álomban alvó bolha. Halálra rémült, mivel azt
hitte, kergetik, mint ahogy ez vele gyakran
megesik. Körbeugrált gyorsan a jászolban,
kipróbálta minden tudományát, azután a végső
szükségtől hajtva belebújt a Kisjézus fülébe.
„Bocsáss meg! – suttogta izgatottan –, de nem
tehettem mást; megölnek, ha elcsípnek. Rögtön
eltűnök újra, isteni felség, csak hadd nézzek körül,
hogyan tehetném ezt meg.”
Körülnézett tehát és már meg is volt a terve.
„Hallgass ide, – mondta. – Ha minden erőmet
összeszedem és te csöndben maradsz, akkor talán
el tudnám érni Szent József feje búbját. Onnan
pedig az ablak-keresztet vagy az ajtót.”
„Ugorj csak! – mondta a gyermek, úgy, hogy csak
a bolha érthette meg. – Csendben maradok.” A
bolha ekkor ugrott, de nem tudta elkerülni, hogy
meg ne csiklandozza közben egy kicsit a
gyermeket.
Ebben a pillanatban az Istenanya fölrázta álmából
jegyesét:
„Ó, nézd csak! – mondta Mária lelkendezve – már
nevet.” (Forrás: www.szepi.hu, kép: Szepesi Panni)

F ERENCES V ILÁGI R END
Árpád-házi
Szent
Margit
Plébánia
Ferences Világi Rend közössége új szolgálókat
választott, mert a szabályok előírása szerint
három évenként új választást kell tartanunk.
A Ferences Világi Rend (FVR) 1221-es
alapítása óta fogadja azokat az embereket, akik a
Szentlélektől indítva saját világi állapotukban
akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét,
és fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy
az Evangélium szerint éljenek Assisi Szent
Ferenc példájára és az Egyház által elismert
Regula segítségével.

Az Isten követését közösségben lehet
megélnünk, a közösség megtartó és
lelket formáló erejével mi ferences
világi rend tagjai szolgálatot vállalunk
az egyházban és a világban.
Helyi értékadó közösségünk 1946 óta
töretlen, további életét egy megtartó szervezeti
keret segíti. Ehhez fő szolgálókat, úgynevezett
minisztert és tanácstagokat választottunk
november 12-én: Miniszter: Szentirmai József,
Miniszterhelyettes: Steierlein Herman, Képzési
felelős: Hajas László, Titkár: Tamási Klára
Gazdasági felelős: Balla Istvánné Ilona.
Minden érdeklődőt szeretettel fogadunk!
(Steierlein Herman)

Szerkesztői üzenet
FELKÉRÉS
Szeretettel várjuk plébániai havi folyóiratunkba gyerekek és felnőttek alkotásait (versek, rajzok, mesék,
élménybeszámolók, írások, interjúk stb.) az aktuális ünnepekhez, plébániánk életéhez (pl. beszámoló
lelkigyakorlatról, baráti körről, ferences találkozóról), egyházi eseményekhez kapcsolódóan.
Az alkotásokat a szentmargit20@gmail.com e-mail címre várjuk.

Hívogató - Bibliaóra
Szeretné jobban megismerni és megérteni Isten szavát, amit a
Szentíráson keresztül üzen nekünk? Szeretné jobban érteni és befogadni
azt az örömhírt, amit Isten meg akar osztani? A bibliaóra ebben tud
segítséget nyújtani. Ha szeretne csatlakozni közösségünkhöz, szeretettel
várjuk minden hónap 1. és 3. keddjén este 3/4 8-ra a plébániára!
Az alkalmakat közös imádsággal (a zsolozsmából az esti dicsérettel)
kezdjük, majd ezt követően az elmúlt időszakban velünk történt örömteli
eseményeket osztjuk meg egymással. Ezután a Szentírás egy-egy részletét
(mostanság a Márk evangéliumból) vesszük és az ahhoz kapcsolódó
magyarázat hangzik el. Az alkalmat az elhangzottak nyomán
megfogalmazódó gondolatok megosztásával, az esetlegesen felmerülő
kérdések megválaszolásával és közös imádsággal zárjuk.
Juh á sz G yu la: R or at e

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Derűs lélek
Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb
meglepetésére Istent találta a pult mögött.
- Mit árulsz itt? - kérdezte.
- Mindent, amit a szíved kíván - válaszolta Isten.
Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni,
amit emberi lény csak kívánhat.
- Lelki békét, szeretetet és boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok mondta, majd kis idő múlva még hozzátette - nemcsak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Isten mosolygott:
- Kedvesem, azt hiszem, félreértettél - mondta.
- Mi nem gyümölcsöt árulunk itt. Csak magokat.
(Anthony de Mello)

Jubileum – 20 éves a templomunk
Egyházközségünk első szentmiséje 1945. május 6-án hangzott el a plébániaépület szuterénjében. P.
Markó Marcell celebrálta hat hívő jelenlétében. Az azóta eltelt közel 75 év alatt a testvérek
ragaszkodásának, áldozatvállalásának, kitartásának eredményeként fejlődött a plébániaépület, előbb
megépült az altemplomunk, azt követően a mai templomunk épülete.
Ezen jeles alkalmakat szeretnénk méltón megünnepelni, emlékezve azokra is, akik lehetővé tették
munkájukkal az építkezést, közösségépítést.
Minden kedves tenni vágyó testvérünk segítségét is szeretettel fogadjuk a különböző
munkacsoportokba: pl. kiadványszerkesztés, programszervezés 2020. július 4-re, kiállítás szervezése,
forrásanyagok és interjúk készítése, stb.
Jelentkezni lehet:
e-mailben: szentmargit20@gmail.com,
személyesen: a sekrestyében név és elérhetőség leadásával.

Ünnepi programok:
2019. december 22.
8:30

A délelőtti szentmisén azokra emlékezünk, akik részt vettek
templomunk megépítésében.

Kovács Antal Kalliszt atya áldozatos plébánosi munkájának is köszönhetően, az 1994. február 16-án
elhunyt Langauer Dénes – egyházközösségünk tagja – végrendeletében templomépítés céljára a
közösségre hagyta ingatlanát, amelynek értékesítése után 7 millió Ft állt rendelkezésre.
1996 elején új plébánosunk, Benke István világi alelnökünk, Dózsa János segítségével megkezdte a
tárgyalásokat Almásy Sándor és Csegzi Lóránd tervezőkkel az új templom terveiről.
1996. június 13-án dr. Paskai László bíboros ünnepélyes keretek között letette a templom alapkövét.
Lázár József építési vezető közreműködésével kezdődtek meg az altemplom építési munkálatai. Még
ebben az évben, Mindenszentek ünnepén tartottuk meg az első szentmisét az altemplomban. Innentől
kezdve a templom megépüléséig a liturgikus események az altemplomban voltak.
1997. január 18-án, Szent Margit ünnepén, dr. Paskai László megáldotta az elkészült altemplomot. Két
éven át szorgos munkával épült a templom, melyben sokakkal együtt közreműködött: Solymos Rózsa
(statikus), Bíró János (villamosmérnök), Balogh Károly (tetőszerkezet), Fülöp Jenő (építészmérnök),
dr. Dragonics Tamás (belsőépítész).
1999. december 23-án az esti szentmise keretében Benke István címzetes apát plébánosunk megáldotta
az új templomot. Ez volt az első szentmise az új templomban, és ebben az évben már a karácsonyt
is itt ünnepeltük.

2020. július 4.
10 órától

Ünnepi szentmise a templomunk szentelésének 20. évfordulójára.
Közösségi programok a szentmisét követően.
Koncert

Reményik Sándor:
János evangéliuma
Összehajolnak Máté, Márk, Lukács,
És összedugják tündöklő fejük
Bölcső körül, mint a háromkirályok,
Rájok a Gyermek glóriája süt.
A gyermeké, ki rejtelmesen bár
S térmészetfölöttin fogantatott:
De fogantatott mégis, született
S emberi lényként, tehetetlenül,
Babusgatásra várón ott piheg.
A gyermek, a nő örök anya-álma,
Szív-alatti sötétből kicsírázott
Rongyba, pólyába s egy istálló-lámpa
Sugárkörébe. Bús állati pára
Lebeg körötte: a föld gőz-köre.
A dicsfény e bús köddel küszködik.
Angyal-ének, csillagfény, pásztorok
S induló végtelen karácsonyok,
Vad világban végtelen örömök
Lobognak, zengnek – mégis köd a köd.
S mindez olyan nyomorún emberi
S még az angyalok Jóakarata,
Még az is emberi és mostoha.
De János messze áll és egyedül.
Nem tud gyermekről és nem tud anyáról,
Nem születésről, nem fogantatásról,
Csillag, csecsemő, angyalok kara,
Jászol, jászol-szag, – József, Mária,
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok:
Nem érdeklik – vagy mint rostán a szem
Kihull az ő külön történetéből,
Kihull mindez, és mindez idegen,
Apró, földízű, emberi dolog.
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!
János, evangelista, negyedik
Külön áll, világvégén valahol,
Vagy világ-kezdetén, vad szikla-völgyben
S a fénytelen örvény fölé hajol.
És megfeszül a lénye, mint az íj,
Feszül némán a mélységek fölé,
Míg lényéből a szikla-szó kipattan
S körülrobajlik a zord katlanokban
Visszhangosan, eget-földet-verőn,
Hogy megrendül a Mindenség szíve:
Kezdetben vala az Ige.
S az Ige testté lőn.

December 27. Szent János apostol
Szent János apostol, a legfiatalabb, a szeretett tanítvány,
Zebedeus fia, Jakab fivére. Szellemét a sassal jelképezik.
A halászhálót hátrahagyva lett Jézus tanítványa, testvérével
együtt.
Jézus mellett volt Jairus házában, tanúja volt Jézus
színeváltozásának, az utolsó vacsorán az Úr mellett foglalt
helyet, a Golgotára is elkísérte, támasza lett Máriának.
Idős korában Epheszoszban élt, tanította követőit, írta
evangéliumát. Domitianus császár Patmosz szigetére száműzte,
a Jelenések könyvét ihlető látomásokat ott kapta. Száműzetése
után visszatért Epheszoszba. 100 éves kora körül hunyt el.
Szent János legendája szerint mérgezett borral akarták
megitatni, de ő imádkozott, megáldotta a kelyhet, kiitta annak
tartalmát, és életben maradt. E történet miatt vált Szent János
ünnepe a lélek italának, a bor megáldásának a napjává. Már a
XI. században köszöntöttek „jánosborral”. A Szent János napi
misék része lett a borok megáldása. Az e napon szentelt bort
gyógyszerként tartották otthon a családok: gyógyító erőt
tulajdonítottak neki. A XVIII. századig Szent János napja volt
karácsony harmadik napja.
A borszentelést, az újbor megáldását napjainkban is megtartják
a bortermelő vidékeken, e szép hagyományt megőrizve.
(Forrás: Új Ember)

Mindenható Istenünk! Hálát adunk Neked ezért a
közösségért,
azokért
az
emberekért,
akik
megteremtették a lelki és fizikai alapjait, azokért,
akik mind a mai napig ezért dolgoznak és azokért, akik
jelenlétükkel
erősítik
templomunk,
közösségünk
megmaradását!
Kérünk, segíts meg Bennünket, adj türelmet, nyílt
szívet, segítő kezet, figyelmes tekintetet egymás
iránt, hogy közösségünk az elmúlt 75 év példáját véve
a
következő
esztendőkben
is
fennmaradhasson,
hirdethesse jóságodat, szeretetedet, templomunk pedig
a következő 20 évben is házadul szolgálhasson! Ámen.

Év végi hálaadás

Követünk téged, Úr Jézus,
de hogy követhessünk,
ragadj meg bennünket,
mert tenélküled
senki sem képes felemelkedni.
Hiszen te vagy az út,
az igazság, az élet,
a képesség, a hit, a jutalom.
Végy fel bennünket, mint út,
erősíts, mint igazság,
éltess, mint élet!
(Szent Ambrus)

Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti. Milyen jó volna, ha támogatnánk
egyházközségünket!
Számlaszámunk: 11718000-20382870
Árpád-házi Szent Margit Plébánia havonta megjelenő liturgikus lapja.
Egyházi felelős és kiadó: Barabás Bence plébános
Szerkesztő: Szepesiné Kőnig Zsuzsanna, Szepesiné Szabó Orsolya és Szepesi Tamás

Budapest-Pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit Plébánia
1182 Budapest, Fogaras u. 16.
Telefonszám: 292-4663
www.szentmargit.hu; e-mail: iroda@szentmargit.hu
A plébánia számlaszáma: 11718000-20382870
(a kedvezményezett neve: Árpád-házi Szent Margit Plébánia)

