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2020. január

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

Január 18. Árpád-házi Szent Margit ünnepe
50
éve
védőszentünk
Árpád-házi
Szent
Margit.
Egyházközségünk 1970-ben kapta védőszentjéül, az akkori
megyéspüspök, Dr. Bánk József döntése alapján, Szent Margit
halálának 700. évfordulója alkalmából. Közösségünk akkor
triduummal emlékezett meg szentünkről.
1975 nyarán Nemcsics Antal festőművész Szent Margitot és a
feltámadt Krisztust ábrázoló kerámiaképeket készített kápolnánk
oltára mellé. Az évtizedeken keresztül szolgáló műalkotást –
jellegéből adódóan (csempetéglákra készült festmény) – sajnos nem
vihettük át az épülő új templomba.
Hogy védőszentünknek továbbra is méltó emléket állítsunk, több
Margitot ábrázoló alkotás is készült plébániánk számára. Benke
István plébános atyánk az újonnan elkészült altemplomba egy
domborművet készíttetett Szent Margitról, pótolva Nemcsics Antal
alkotását. A dombormű mérete és alakja lehetővé tette, hogy
elhelyezhető legyen az oltár melletti tartóoszlopon, így hasonló
helyet foglalhasson el a szentélyben, mint korábban a festmény. Az
altemplom átépítése óta sajnos a dombormű nem látható, méltó
helyét várja.

Nemcsics Antal Szent Margit-festménye
a régi kápolnában
fényképezte: Koncsik Sándor

A Szent Margitot kevésbé elterjedt módon koronával ábrázoló
mozaikkép (eredetileg falikép), 2009. január 18-án,
templomunk búcsúja alkalmából került az akkor elkészült
ereklyetartó ajtajára. Az ereklyetartót dr. Udvardy György
püspökatya szentelte fel.
Az Altemplom lépcsőházát Ferenczi Lilla Enikő festménye
teszi ékesebbé, amely az új templom felszentelésének 10.
évfordulójára készült.
Ereklyetartó mozaikképpel
fényképezte: Ifj. Ruzsa István

750 éve hunyt el Árpád-házi Szent Margit
1241 tavaszán a tatárok Magyarországra törtek,
április 11-én a Mohinál vívott döntő ütközetet
Béla elvesztette, és Trau városában talált
menedéket családjával együtt. Áldott állapotban
lévő feleségével együtt ekkor tettek fogadalmat,
hogy a születendő gyermeket Istennek szentelik.
Béla a tatárdúlás után a budai Várhegyen épített
palotát tette a székhelyévé, Budán megtelepítette
a domonkosok férfiágát, a Nyulak szigetén pedig
a domonkos apácáknak és Istennek szentelt
leányának, Margitnak építtetett kolostort.

volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény
önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot
gerjesztő betegek szolgálatában való hősies
kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta
nővértársait arról, hogy benne bármi módon is a
királylányt tiszteljék. Egy szolgáló, akit csodával
határos módon mentett meg a megfulladástól, a
szentté avatási akták szerint így tanúskodott:
„Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe.
Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.”

Életének
alapszabálya
egészen
egyszerűen hangzik, de az alábbi
tételek
az
evangélium
egész
tökéletességét magában foglalják:

Amikor Margit hároméves lett, átadták a
domonkos nővéreknek Veszprémben. Itt Boldog
Ilona nevelte… A vezeklés mindenekelőtt a
szeretet
önfeláldozó
tetteiben,
betegek
gondozásában,
bélpoklosok
ápolásában
nyilvánult meg. Ebben a szellemben nőtt fel
Margit.

Istent szeretni,
magamat megvetni,
senkit meg nem utálni,
senkit meg nem ítélni.

1252-ben átköltöztek a Nyulak szigeti
kolostorba. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben.

Egykor Istennek ajándékozták, mivel atyja azt
hitte, ezáltal kieszközölheti Magyarország
megszabadulását a tatároktól. Amikor Margit
elég idős volt ahhoz, hogy önmaga felől
szabadon döntsön, megerősítette ezt a
fölajánlást. Remélte, hogy Isten elfogadja őt,
mint elfogadta valamikor Krisztus áldozatát,
akinek haláláról ezt mondja az Írás: jobb, ha egy
ember hal meg, mint hogy az egész nép
elvesszen.
1270. január 18-án, huszonnyolc éves korában
halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve.
Halála óráját derűs arccal előre megmondotta a
nővéreknek. Boldoggá avatási perét sohasem
fejezték be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is
engedélyezték. XII. Pius pápa 1943-ban avatta
szentté.

Rajz: Szepesi Panni

Szentté avatási aktái megmaradtak, s nővér- és
kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt
érdemlő vallomását is tartalmazzák. Értésünkre
adják, hogy Margit számára magától értetődő

(Forrás: uj.szentmargit.hu)
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Újévi ima

Miserend
Hétfő

18:00
(utána szentségimádás 19:30-ig)

Szerda
Péntek
Vasárnap

7:30
18:00
8:30 és 18:00

Gyóntatás
Hétfő és
péntek

17:30-18:00

Vasárnap

08:00-08:30
17:30-18:00

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

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet
vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!
(II. János Pál)

Iroda
Hétfőpéntek

14:30-tól 18 óráig

Készüljünk együtt a szentmisékre:
január 5.

január 19.

Karácsony 2. vasárnapja
Urunk megjelenése,
Vízkereszt (kötelző
ünnep)
Urunk
megkeresztelkedése
Évközi 2. vasárnap

január 26.

Évközi 3. vasárnap

január 6.
január 12.

olvasmány
Sir 24,1-4.12-16

szentlecke
Ef 1,3-6.15-18

evangélium
Jn 1,1-18

Iz 60,1-6

Ef 3,2-3a.5-6

Mt 2,1-12

Iz 42,1-4;6-7

ApCsel 10,34-38

Mt 3,13-17

Iz 49,3.5-6

1Kor 1,1-3

Iz 8,23b-9,3

1Kor 1,10-13.17

Jn 1,29-34
Mt 4,12-23;
rövidebb:
Mt 4,12-17
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Január 6. Vízkereszt
Január 6-án ünnepeljük az Úr megjelenését (epifánia), a napkeleti bölcsek
eljövetelét és a víz és tömjén szentelését (Vízkereszt). Vízkereszt ünnepéhez
kapcsolódik a házszentelés szép hagyománya is. E nappal zárul a karácsonyi ünnepkör, kezdetét veszi a
farsangi időszak.

Juhász Gyula: Vízkeresztre
Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.
Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!
Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.
Ô édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden
A Szűz Mária vállán megpihen…

Rajz: Szepesi Hajnika

Kiemelt hirdetéseink
2020. január 6-án Vízkereszt ünnepe lesz. A 18 órakor kezdődő szentmisén vízszentelés is
lesz. Vízkereszt ünnepe kötelező ünnep!
***
2020. január 17-én lesz templomunk búcsúja, védőszentünk, a 750 éve elhunyt Árpád-házi
Szent Margit ünnepén. Szent Margit 50 éve óvja közösségünk! Az ünnepi szentmise este 7
órakor kezdődik.
***
2020. január 21-én 16 órától lesz a következő Baráti kör találkozó a közösségi teremben.
Minden érdeklődőt, tenni vágyó testvérünket szeretettel várjuk!
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Élmény
Pásztorjáték, 2019
Plébániánkon már hagyomány, hogy szenteste délutánján plébániánk vállalkozó szellemű gyermekei –
Jézus születését várva, ünnepelve – pásztorjátékot adnak elő.
2019. december 24-én is szép, érthető előadással vártak kicsiket és nagyokat a november óta készülődő
szereplők:
Ádám / pásztor
Éva / napkeleti király
Gábriel arkangyal / napkeleti király
Mária
József
Jézuska
napkeleti király
pásztorok
csillag
angyalok
az Úr hangja

Bognár András
Bognár Anna Virág
Szira Hanna
Szira Dóri
Ruzsa Dominik
Szabó Gergő
Nordman Nelli
László Levente, Nagy Vince, Vince-Zsovák Levente
Szepesi Orsi
Horváth Jázmin, Kutlu Tünde, László Janka, Mészáros Tímea
(furulyázó angyal), Nagy Nóri, Neubauer Nóri, Szepesi Hajnalka,
Szepesi Annamária
Nagy Zsolt

Felkészítőik: Szepesiné Kőnig Zsuzsanna és Dókáné Kőnig Mária. A játékot orgonán kísérte Lászlóné
Szepesi Márta. Köszönjük, hogy évről évre vállalják a gyerekek felkészítését!
A bemutatott darab az ősbűn elkövetésével kezdődött, elmagyarázva a közönség soraiban ülő
gyerekeknek, hogy miért volt szükség a Megváltó eljövetelére. A műsort sok közös ének díszítette, így a
közönség is úgy érezhette, részese volt a játéknak.
Ahogy a korábbi években, most is teltház előtt szerepeltek a gyerekek. Játékuk Jézus születésének méltó
megünneplése volt!
Köszönjük áldozatos munkájukat, a szép és emlékezetes ünnepi délutánt!
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Gyereksarok
Mi tette Menyhártot, a néger királyt oly boldoggá?
lehetett mást látni belőle, mint szemgolyóját és
ijesztő fogsorát. Otthon királlyá tették, mert egy
picit feketébb volt a többi feketénél. De bántotta
az, hogy ezen a tájon úgy néztek rá, mintha az
ördög bőrét viselné. Már útközben sikítozva
menekültek a gyermekek anyjuk ölébe, amikor
tevéjéről lehajolt, hogy édességgel ajándékozza
meg őket. Az asszonyok keresztet vetettek volna,
ha már akkor tudták volna, hogy a keresztény
ember hogyan védekezzék a kisértés ellen.

Lassacskán mindenfelé elterjedt a hír a
csodálatos gyermekről, akinek fény koronázza a
fejét. Még a legtávolabbi országokban is hírt
kaptak róla. Élt ott három szomszéd király,
akiket különös módon Gáspárnak, Menyhártnak
és Boldizsárnak neveztek, mint manapság egy
lovászt vagy egy házalót. Ennek ellenére igazi
királyok voltak, és – ami még figyelemreméltóbb
– bölcs emberek. Az írás tanúsága szerint
értettek ahhoz, hogy a csillagok járását kövessék,
pedig az nehéz mesterség, mindenki tudja, aki
megpró bált már csillag nyomába szegődni.

Menyhárt utolsóként lépett bátortalanul a
gyermek elé, és a földre vetette magát. Ó, csak
legalább egy kis fehér foltot tudna mutatni, vagy
legalább a lelkét láthatóvá tehetné. Kezébe
temette arcát, telve aggodalommal, hogy az
Istengyermek nehogy megijedjen tőle.

Hárman tehát összefogtak, és estefelé pompás
kísérettel teve- és elefántháton gyorsan útnak
indultak. Napközben ember és állat egyaránt a
köves puszta sziklái alatt pihent. A csillag,
amelyet követtek, az üstökös, türelmesen várt az
égen. Meg is izzadt kicsit a nap hevében, míg
végre ismét besötétedett. Akkor újra a karaván
előtt ballagott, ünnepélyesen világított, mutatva
az utat.

Mivel nem hallott sírást, ki mert egy kicsit
pillantani ujjai között. Szavamra! A bájos kisfiú
mosolygott, kinyújtotta a kezét fürtös haja után.
Mérhetetlenül boldog volt a feketék királya.
Sohasem ragyogott még ennyire a szeme, szája
széle az egyik fülétől a másikig húzódott.

Így azután a menet jól haladt. Amikor azonban
Jeruzsálem helyett Betlehem felé fordult a
csillag, nem akarták tovább követni. Arra
gondoltak, ilyen fejedelmi gyermek inkább
palotában fekszik, semmint egy nyomorúságos
faluban. Az üstökös kétségbeesetten ugrált ideoda, csóválta a farkát, de ez sem használt. A
bölcsek olyan okosak voltak, hogy sokáig nem
értették meg azt, ami józan paraszti ésszel
fölfogható.

Nem tehetett mást Menyhárt: átkarolta a
gyermek lábait, s megcsókolta az összes lábujját.
Így volt ez szokás Mórországban! Amikor kezét
elvette, csodát látott: fehér volt a tenyere.
Azóta világos a mórok tenyere. Menj csak oda,
nézd meg és testvérként köszöntsd őket!
(Forrás: www.szepi.hu)

Ezalatt följött a nap is, a csillag pedig
elhalványult. Szomorúan helyezkedett el egy fa
koronáján, amely az istálló közelében állt. Aki
elment alatta, nem vélte többnek egy ágak között
felejtett citromnál. Csak éjszaka mászott ki, és
lebegett az istálló fölött. Boldogan pillantották
meg a királyok. Hanyatt-homlok ügettek oda.
Egész nap kutattak a megígért gyermek után, de
nem találták. Jeruzsálemben csak egy
visszataszító, hájas ember tartózkodott.
Nos, a három közül egyik, akit Menyhártnak
neveztek, mór volt. Hórihorgas és olyan
koromfekete, hogy a csillag erős fényében sem
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F ERENCES V ILÁGI R END
Májusban lesz 750 éve, hogy Árpád-házi
Szent Margit édesapja, második honalapító
királyunk,
IV.
Béla
elhunyt.
Talán
kevesebben tudják róla, de feleségével,
Laszkarisz Máriával a harmadik rend, azaz a
ferences világi rend kötelékébe tartoztak.

tatárjárás során megsérült. Az ország újraépítése
során IV. Béla e templomot és kolostort
felújíttatta, temetkezési helyéül is e helyet
választotta: a korán elhunyt fiával, Béla
herceggel és feleségével, Mária királynéval
nyugodtak itt. Sajnos a történelem viharai nem
kímélték a kolostort, elpusztult a századok
folyamán.

A Nyulak szigetén, azaz a mai Margitszigeten kolostort építtetett. A kolostor egyes
részei fennmaradtak az utókor számára: a gótikus
templomhomlokzat, a kolostori temetőkápolna és
a temető.

Kutatások szerint a győri, a zólyomlipcsei és
a varasdi ferences kolostorok építésében is
jelentős szerepe volt IV. Bélának, Mária
királynénak pedig a sárospataki és verőcei
rendházak alapítását tulajdonítják.

Az első magyarországi ferences rendház, az
1224-ben alapított, Segítő Szűz Máriáról
elnevezett ferences templom és kolostor a

Sík Sándor: Himnusz Szent Margitról
Mosogat a konyhán a királylány,
Szívében az égi bárány.
Halat is tisztít, követ is súrol.
Példát vesz a szelíd Úrtól.
Margit! Sápadtnak látszol,
Sápadtan virágzol,
Ugye, valaki vezet,
Valaki fogja a kezed,
Szíved lánggal ég,
Jézus, Jézus a tiéd!
Kihalt a város, sötét a föld és messze még az ég.
De nem magányos, akinek Jézus fogja a kezét.
Oltár előtt térdel a királylány,
Nézi őt az égi bárány.
Hazája bűnét egymaga bánja,
Hajnalig tart az imája.
Szegény királylány, magyar hazádért égő áldozat.
A bárány lakomáján a mérhetetlen boldogság fogad!

Ferenczi Lilla Enikő festménye
fényképezte: Szepesiné Kőnig Zsuzsanna

7

Jubileum
2019. december 22-én a reggeli szentmise keretében emlékeztünk meg arról, hogy 20 éve, 1999.
december 23-án tartottunk a templomunkban az első szentmisét. Képek segítségével idézhettük fel a
templom épülésének folyamatát, Szepesiné Kőnig Zsuzsannának köszönhetően. Simon Ferenc
bemutatta és méltatta mindazokat, akik részt vettek templomunk megépítésében.

Köszönjük áldozatos munkájukat!
***
Egyházközségünk első szentmiséje 1945. május 6-án hangzott el a lelkészség épületének
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, 20 éve pedig a mai templomunk épülete. 50 éve Árpádházi Szent Margit óvja közösségünk.
Ezen jeles alkalmakat szeretnénk méltón megünnepelni, emlékezve azokra is, akik lehetővé tették
munkájukkal az építkezést, közösségépítést.

2020. július 4-én 10 órától ünnepi szentmisét tartunk, azt követően közösségi
programokkal és koncerttel ünnepeljük az egyházközség fennállásának 75. és a templomunk
felszentelésének 20. évfordulóját, valamint azt, hogy Szent Margit 50 éve védelmezi
közösségünket.

Minden kedves tenni vágyó testvérünk segítségét is szeretettel fogadjuk a különböző
munkacsoportokba!
Jelentkezni lehet:
e-mailben: szentmargit20@gmail.com,
személyesen: a sekrestyében név és elérhetőség leadásával.
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Derűs lélek
Az erdőben egymás mellett dolgozott két favágó. Óriási erdő volt, hatalmas fákkal, sokat kellett
dolgozniuk a favágóknak. Mindketten egyformán jól kezelték a fejszét, de a munkamódszerük nem
egyezett: az első kitartó munkával vágta a fát egész nap, egyik vastag törzset a másik után
döntötte ki. Ritkán tartott szünetet, és akkor is csak rövidet. A másik favágó minden órában
hosszabb időre megpihent.
Naplementekor az első favágó csak a kitűzött munka felét végezte el. Izzadtan és fáradtan tette
le a szerszámot, teljesen kimerült. A másik – hihetetlen, de így van – befejezte a munkát.
Egyszerre kezdtek neki, és a fák is egyformák voltak, mégis a második ért csak a munka végére. Az
első favágó nem hitt a szemének.
- Nem értem a dolgot – mondta. – Minden órában kiadós pihenőt tartottál, és mégis tovább
jutottál, mint én.
- Igen, láttad, hogy minden órában megálltam pihenni. Amit viszont nem láttál, az volt, hogy a
szünetet arra használtam, hogy megélezzem a fejszémet – mondta a másik favágó.
(Bruno Ferrero)

Gyerekszáj
„Az adventi időszakban családunk idős négylábú tagja (Kenny
nevű kutyánk) súlyos beteg lett. Féltettük ötéves kisfiunkat,
hogy mit szól majd a kutyus elvesztéséhez, ezért
megnyugtattuk, hogy ha elmegy, felköltözik a Mennybe az
angyalkákhoz, és onnan integet majd a fülével. Később, a
Jézuskának szánt kívánságlista írása közben egyszer csak
elgondolkozott, majd boldogan szaladt hozzám:
- Anya, ha Kenny meghal, elviheti a listámat az angyalkáknak!”
(mondta: László Levi, 5 évesen)

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.
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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

„A remény mosolyogva lépi át
az új év küszöbét,
miközben azt suttogja:
„ez az év boldogabb lesz”.”
(Alfred Tennyson)

Az egyházközségi hozzájárulás a templomot segíti. Milyen jó volna, ha támogatnánk így is
egyházközségünket!
Számlaszámunk: 11718000-20382870
Árpád-házi Szent Margit Plébánia havonta megjelenő lapja.
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)

