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2020. március 

„SZÓLJ, URAM,  

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

 

 

Március 19. Szent Józsefnek, Szűz Mária jegyesének ünnepe 

„Isten nagyon kitüntette Józsefet, mert 1. őt választotta ki arra 

az egyedül álló méltóságra, hogy nevelőatyja legyen egyszülött 

Fiának, az emberré lett örök Igének. Uralkodók szigorú 

körültekintéssel választják meg gyermekeik nevelőit és nagy 

kitüntetés, akire a fejedelem választása esik. De micsoda 

minden fejedelmi sarj – az Isten Fiához képest? Mennyire 

felülmúlja tehát Szent József az összes nevelőket, kik valaha 

fejedelmi sarjakat neveltek! 2. Józsefre bízta Isten Fiának 

anyját is, a szeplőtelen Szüzet. Öröktől fogva az Immaculata 

volt a Teremtőnek legkedvesebb gondolata, a bűn okozta 

szomorú pusztulásban az egyedüli templom, melynek ragyogó 

márványát azok a piszkos hullámok be nem szennyezték. Őróla 

zengi a Szentlélek az Énekek énekét, vagyis a legszebb éneket. 

Mária az ő „egyetlene”, az ő „választottja”, akiben „szeplő 

nincsen”. És ezt a legdrágább kincsét, jegyesét Józsefre bízza! 

3. Sőt, törvényes feleségévé teszi. Királyok királyi házból 

vesznek feleséget. József csak egyszerű ácsember, de felesége 

mérhetetlenül felülmúlja az összes királyi leányokat, nemcsak, 

mert egy szent királynak családjából származott, hanem mivel 

erényeivel felülmúlt minden emberi tökélyt, miként maga a 

Szentlélek bizonyítja róla, mondván: „Sok nő gyűjt 

gazdagságot; de te felülhaladtad mindnyájokat.” (Péld 31, 29) 

 (Babura László: Szent József elmélkedések, részlet - http://www.ppek.hu) 

 

Reményik Sándor: 
József, az ács, az Istennel beszél 

 

Magasságos, 
Te tudod: nehéz ez az apaság, 

Amit az én szegény vállamra tettél. 
Apja volnék, – és mégsem az vagyok. 
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek, 

Benne ragyognak nap, hold, csillagok. 
Anyja szemei s a Te szemeid, 
Istenem, a Te szemeid azok. 

Gyönyörűséges és szörnyű szemek, 
Oly ismerősek, s oly idegenek… 

Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok… 
Mit tehettem érte?… mit tehetek? 
Én tanítottam fogni a szerszámot, 

Mégis rá fogják majd a kalapácsot. 
Úgy félek: mi lesz? 

Most is ki tudja, merre kóborog, 
Tekintetétől tüzet fog a műhely, 
Tüzet a világ, s egyszer ellobog. 
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 

S azután is óvni a lépteit, 
Fel a templomig, Jeruzsálemig, 

Míg egyszer elmaradt… 
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja 

Borzolta szürkülő szakállamat, 
Ezüst nyomot hagyott már akkor is, 

Komoly nyomot parányi rózsaujja. 
S most olyan más az útja… 

Vezetném és Ő vezet engemet. 
Csak azt tudom, a Te utadon jár, 

Magasságos, 
De ki tudja a Te ösvényedet? 

Te vagy az atyja, – én senki vagyok, 
Az Evangéliumban hallgatok, 

S hallgat rólam az Evangélium. 
 

„Szent József hite, egyszerűsége és 

Istenbe vetett bizalma legyen a 

családapák eszményképe!” 



Gyereksarok 

Jézus nevelőatyja – Szent József

A hittanórán megkérdeztem tanítványaimtól: 

– Mi a foglalkozása szüleiteknek? 

Természetesen különféle válaszokat kaptam. Apukám 

gépészmérnök. Anyukám fodrász. Az én édesapám 

elektromérnök. Az én anyukám énekesnő. Apukám 

gépkocsivezető. 

Ilyen válaszokat adtak a gyerekek és mikor mindenki 

beszámolt szülei foglalkozásáról, ezt kérdeztem: 

– Ha itt és most megjelenne közöttünk a gyermek 

Jézus és tőle is megkérdeznénk: ki az édesapja, vajon 

mit válaszolna? 

– Azt mondaná, – felelte a szemfüles Piroska –, hogy 

az ő atyja a Jóisten. 

– Nagyon helyesen válaszoltál, de mi arról is 

tanultunk, hogy az Úr Jézusnak itt a földön volt egy 

nevelőatyja. Vajon őt hogy hívták? 

– Ez igazán könnyű, – nevetett Misi –, Szent 

Józsefnek. 

– Akkor még azt is mondd meg, hogy mi volt a 

foglalkozása? 

– Ács volt. 

– Valóban az volt. Ő készítette Názáret lakói számára 

az ajtókat, ablakokat, szekrényeket, asztalokat és 

székeket. Ebben a munkában később Jézus is segített 

neki. … Úgy látom, Peti mondani akar valamit. Nos, 

ki vele! 

– Atya kérem, az én apukám is asztalos és igen sokat 

dolgozik. Miután hazajön a gyárból, otthoni 

műhelyében folytatja a munkát. Olykor én is segítek 

neki, de hamar kifáradok a munkában. Nem értem, 

hogy az Úr Jézus miért nem választott gazdagabb 

nevelőapát magának? 

A kotnyeles Erika is megjegyezte: 

– Nekem meghalt az édesapám és azt mondtam 

anyunak: csak olyan bácsihoz menjen megint 

feleségül, akinek sok pénze van. Így kellett volna 

cselekednie Máriának is! 

Az osztály mosolyogva hallgatta Erika közbeszólását 

és talán többen igazat is adtak neki. 

– Lehet, hogy Erika így vélekedik, de az Úr Jézusnak 

és Máriának más volt a véleménye. Nem valami 

gazdag királyt, hanem az egyszerű Szent Józsefet 

választották. Vajon miért? 

A helyes választ megtaláljuk a Szentírásban. Keressük 

ki Szent Máté evangéliumának hatodik fejezetét! Ott 

olvashatjuk a tizenkilencedik versben a következőket: 

„Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol a moly és rozsda 

emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek 

kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem 

emészt, tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Ahol a 

kincsed, ott a szíved is.” 

– Így tanított az Úr Jézus a földi gazdagságról és még 

azt is kijelentette: Könnyebb átmenni a tevének a tű 

fokán, mint gazdagnak bejutni a mennyek országába. 

– Talán első hallomásra többen nem értik Jézus 

szavait. Nos, egyetlen példával megvilágítom. Volt 

egy kedves tanítványom, talán Jancsinak hívták, aki 

buzgón járt hitoktatásra és szentmisére. Az egyik 

esztendőben aztán elmaradt. Történt egyszer, hogy 

találkoztam vele az utcán és megkérdeztem: mi az oka 

hűtlenségének? Ezt a meglepő választ adta: 

– Édesapám vett egy autót és minden vasárnap 

kirándulunk. Nem érek rá szentmisére járni. 

Íme, a gazdagság így szakíthat el valakit Isten 

szeretetétől. Akinek jól megy a sora, könnyen 

megfeledkezik vallásos kötelességeiről. Szent József 

nem tartozott ezek közé. Lehet, hogy Názáretben a 

szegény emberek közé sorolták, de Isten másként 

vélekedett róla. Olyan lelki kincsek rejtőztek Szent 

Józsefben, amelyek értékesebbek minden földi 

vagyonnál. Ilyen volt például szorgalma, a munka 

szeretete. Kora reggeltől késő estig dolgozott, de 

örömmel tette, mert munkáját Jézusért és Máriáért 

végezte. Egy pillanatra sem feledkezett meg arról a 

szent hivatásáról, hogy a mennyei Atya megbízásából 

az ő kötelessége gondoskodni egyszülött Fiáról. 

Midőn kezébe vette a fűrészt, a gyalut, a kalapácsot, 

mindig arra gondolt, hogy a legbőkezűbb 

munkaadónak, Istennek dolgozik. Így gyűjtött napról 

napra olyan kincseket, amelyeket magával vihet a 

mennybe is. 

 

 

Forrás: www.pinteres.com 



Köztudomású, hogy amíg iskolások vagyunk, legfőbb 

kötelességünk a tanulás. Igaz, hogy ez fárasztó 

foglalkozás és nem fizetnek érte. Nemegyszer 

hallottam már arról, hogy némelyik gyerek odahaza 

egy vagy két forintot kap, ha ötöst visz haza. Igazán 

nem sajnálom tőlük, de én az ő helyükben nem 

fogadnám el és ezt mondanám: 

– Hogy szorgalmasan tanuljak, ez Isten és szüleim 

akarata. A földön az a leggazdagabb, az gyűjt „égi 

kincseket”, aki Isten akaratát teljesíti. Ezzel mutatom 

meg, hogy szeretem szüleimet és szeretem az Istent. 

Márpedig a világon mindig az a leggazdagabb, aki 

szeret és akit szeretnek. 

Egy nyomorék fiacskáról hallottam. Valaki 

meglátogatta és ezt mondta neki: 

– Nagyon sajnállak, hogy nem futkározhatsz a többi 

gyermekkel, szegény gyermekem! 

A fiú azonban szelíden, de határozottan ezt válaszolta: 

– Én nem vagyok szegény, mert nagyon jó szüleim 

vannak, akik szeretnek. 

Valami hasonlót mondott volna Jézus is azoknak, akik 

sajnálkoznak szegénységén. 

– Nem vagyok szegény, mert nekem van a legjobb 

édesanyám, Mária és a legjobb nevelőapám, Szent 

József. Adja Isten, hogy mindnyájan ilyen kincsekkel 

dicsekedhessetek! 

 (György Attila meséje, 

forrás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)

 

 IMA AZ ÉDESAPÁKÉRT 
 

Mennyei Atyánk! 
Áldd meg az édesapákat hittel és hűséggel, 

hogy gyermekeidnek 
igaz földi édesapjuk lehessenek. 

 
Áldd meg őket igaz szeretettel, 

hogy szeretetük fénye lehessen 
a családjuknak és gyermekeiknek. 

 
Áldd meg őket bölcs türelemmel, 

hogy az élet nehéz útjain is a 
Te törvényeid szerint éljenek. 

 
Áldd meg őket kegyelmeddel, 

hogy legyenek családjuk és gyermekeid 
igaz úton való vezetői. 

 
Kedves Szent József! 

Kérünk, segítsd az édesapákat, 
példád és hűséged által, 

szerető édesapaként, 
családjuk védelmezője lenni. 

 
Soha el nem lankadni a hitben, 

reményben és szeretetben. 
Segítséged által a családok 

oltalmazói és védelmezőjeként 
igaz földi édesapaként működni! 

 
Kérünk, mennyi Atyánk és Szent József, 

hogy ki nem fogyó szeretettel 
áldjátok meg az édesapákat! Amen. 

(Forrás: ima - http://keresztenycsalad-agape.blogspot.com, kép - https://molimoo.co/)



 
 

Köszönet minden apának! 

A sok átvirrasztott éjszakáért, amikor anyát váltva a 

síró vagy beteg gyermekeit gondozza, pedig reggel 

korán kell kelnie, hogy munkába induljon. 

Az elviselt sok unalmas percért, amit olyan 

munkával tölt, ami örömöt nem szerez, de a családja 

megélhetése múlik rajta. 

A közös élményekért, kirándulásokért, a 

nyaralásokért focizásért, a biciklizésekért, a 

mozizásért, a fejből mondott szép esti mesékért, a 

kártyapartikért és társasjátékozásokért, nevetésért 

és anekdotázásért, az érdekes történetekért. 

A tanításokért, a magyarázatokért, amik okosabbá, 

tájékozottabbá teszik gyermekeit, a dorgálásokért, 

amiktől jobb emberré válnak, a jó példáért, amit 

követhetnek. 

A hangos drukkolásokért és a csendes imákért, amik a gyermekeinek sikereket hoznak. 

A lehetőségekért, amiket biztosít gyermekeinek, a segítségért, amellyel mindig támaszt jelent számukra, a 

megértésért és megbocsátásért, amikor épp arra van szükség. 

A biztos kézért, az óvó karokért, amiket nem csak gyermekeinek, de anyának is megad. 

A lemondásért, amikor gyermekeit ajándékozza meg ahelyett, hogy a maga javát keresné. 

 

Köszönet a sok jóért, szeretetért minden apának, nagyapának, keresztapának, leendő 

apukának! 
 

 
 

Derűs lélek 
 

Egy alkalommal megkérdezték az öreg szerzetestől: 

- Miért van az, atya, hogy amíg a cellatársad zsoltárokat énekel, te odaállsz az ablakba? 

- Nehogy mások azt higgyék, hogy kínzom. 

*** 

Egy öreg szerzetes így szólt társához, aki nehezen haladt előre a tökéletesség útján: - Aki 

a mézet akarja élvezni, annak bátran szembe kell néznie a méhekkel. 

 
 (R. Kern: A sivatagi atyák bölcs humorából) 



 
 

Március 25. Urunk születésének 

hírüladása 

(Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe) 

 

„Mária, a hallgatás asszonya, nyisd meg a fülünket, hogy 

meghalljuk Fiad, Jézus Igéjét a világ ezer és ezer más szava 

közül; add, hogy tudjuk meghallgatni a valóságot, amiben 

élünk, minden embert, de különösen is a szegényeket, a 

rászorulókat.  

Mária, a döntés asszonya, világosítsd meg az elménket és a 

szívünket, hogy habozás nélkül tudjunk engedelmeskedni Fiad 

Igéjének; adj bátorságot a döntéshez, hogy ne mások 

irányítsák az életünket.  

Mária, a cselekvés asszonya, add, hogy kezünk és lábunk 

„sietve” induljon mások megsegítésére, Fiad Jézus szeretetét 

hordozva, és miként te, elvigyük a világba az Evangélium 

világosságát.” 

(Ferenc pápa imája) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gondolkodó 

Előítélet 

- Semmi sem jó, vagy rossz, a véleményünk teszi azzá - mondta a Mester. 

Amikor megkérték, hogy magyarázza ezt meg, hozzátette: 

- Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján. A másik 

éhen halt ugyanattól a koszttól. 

(Anthony de Mello) 

Csanádi Albert: 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére 

(részlet) 

 

Zengjed, nyelv, a szűzi méhnek 

angyali dicséretét, 

melybe szállva ég Királya 

formát öltött, emberét, 

és megszülte férfi nélkül 

Szűzanyánk a gyermekét. 

 

Mennyországnak küldötteként 

Gábor angyal lejöve: 

szűzhöz, kinek nemzetsége 

Dávid király nemzete, 

neveztetik Máriának, 

s Józsefnek a jegyese. 

 

Üdvözlégy, szólt, érintetlen 

s kegyelemmel teljes lány, 

áldott vagy te mindnyájuk közt, 

asszony csak van valahány: 

mert szépséged megkívánta 

atyai bölcs tudomány. 

 

Ő hallgatva míg töprengett, 

mit jelentsen e szózat, 

újra szól az égi küldött 

ismételve e szókat: 

ne félj, ne félj, ó, Mária, 

Istent szülni méltó vagy. 



 
 

Jubileum 

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 Árpád-házi 

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 

egyházközség fennállásának 75. 

és templomunk felszentelésének 20. évfordulóját, 

valamint azt, hogy Szent Margit 50 éve védelmezi közösségünket. 

 

 

Az elmúlt hetekben kaptunk fényképeket, személyes emlékeket. Ezúton köszönjük 

azoknak, akik áldozatos munkájukkal megkeresték ezen dokumentációkat, és 

eljuttatták nekünk! 

 

Továbbra is várjuk minden kedves tenni vágyó testvérünk segítségét a jubileumi 

ünnepség szervezéséhez! 

Jelentkezni lehet: 

e-mailben: szentmargit20@gmail.com, 

személyesen: a sekrestyében név és elérhetőség leadásával. 
 

 

 

  



 
 

FERENCES VILÁGI REND 

Hogyan gyógyít a bűnbánat? 

Hamar elmúltak a szép karácsonyi idők, és máris 

az év legnagyobb ünnepére készülhetünk. 

 

Hamvazószerdával beköszöntött a nagyböjti 

időszak, elmúlt a farsang, a mulatság ideje. 

 

Le kell lassítanunk, el kell gondolkodnunk, 

hogyan és mit tegyünk az előttünk álló nagyböjti 

időben. Ismét lehet jótékonykodni, de 

legfőképpen a lelkünkkel foglalkozni. Nem 

fogadalmakat kell tennünk, hanem őszinte 

összeszedettséggel kell magunkba nézni, hogy 

milyen állapotban van a lelkünk, milyen a 

kapcsolatunk Jézussal, aki sok szenvedés árán 

váltott meg minket. 

 

Valószínű első teendőnk a bűnbánat, mert a 

szentgyónás gyógyítja szívünket, lelkünket. Mit 

tudunk az őszinte szentgyónásról, bűnbánatról? 

 

Ezt a szentséget Jézus alapította. 

„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsájtjátok 

bűneit, bocsánatot nyer, akinek pedig 

megtartjátok, bűnei megmaradnak.” (Jn 20, 22-

23) 

Elkövetett hibáink és bűneink nem tűnnek el 

nyomtalanul, sebeket okozunk magunknak és 

másoknak is, ezért nagyon fontos, hogy azokat a 

megbánás és a jócselekedetek által gyógyítsuk. 

 

Ha súlyos bűnünk van, amit tudva és akarva 

követtünk el, igyekezzünk szentgyónáshoz 

járulni, hogy lelkünk tisztaságát visszanyerjük, és 

Krisztus szeretetébe visszatérhessünk. 

 

Ha nincs súlyos bűnünk, akkor a bocsánatos 

bűnöket tárjuk Isten színe elé, minél sűrűbben 

imádságban, a szentmise elején a bűnbánati 

liturgiában, és legalább évente egyszer gyónás 

keretei között valljuk meg, és igyekezzünk azokat 

jóvátenni. 

 

A szentgyónás után kapott elégtételt minden 

esetben végezzük el! Az engesztelés és könyörgés 

ideje a nagyböjti szent idő, hogy rátaláljunk az 

irgalmas Istenhez vezető utunkra, amelyhez a 

Szeplőtelen Édesanyánk, Mária nyújt segítő 

kezet, és ha Ő vezet Szent Fiához, bizonyára 

megleljük a helyes utat. 

(Szerző: Ványa Lászlóné Ács Iza) 

  

Isten minden embert szeretetből teremtett, 

és azt akarja, hogy boldogok legyenek. Ne 

csak itt a Földön, hanem örökké. 

Assisi Szent Ferenc: 

Ima a kereszt előtt 

Fölséges és dicsőséges Isten, 

ragyogd be szívem sötétségét, 

és adj nekem 

igaz hitet, biztos reményt és tökéletes 

szeretetet, 

érzéket és értelmet, Uram, 

hogy megtegyem a te szent és igaz 

parancsodat. 



 

24 ötlet a nagyböjti készületre I. 

1. Engedd, hogy az Eucharisztia megerősítsen! Gondold át, hogy vasárnapon kívül mikor 

tudnál hetente még egy nap szentmisén részt venni. 

2. Menj el gyónni! Jelölj ki a naptáradban egy konkrét időpontot, amikor megkapod Isten gyógyító irgalmát és 

megbocsátását. 

3. Olvasd a napi olvasmányokat! Kezdd a napot a kijelölt szentírási részek elolvasásával, így egyesülve az 

Anyaszentegyházzal. A katolikus.hu oldalon online is eléred az igenaptárt. Az evangelium365.hu oldalon kérheted, 

hogy mindennap e-mailben elküldjék az evangéliumot, valamint egy rövid elmélkedést, sőt ezt mobilalkalmazásként 

is letöltheted. 

4. Írj imaszándékokat a naptáradba! Szedd össze azon barátaid, családtagjaid és ismerőseid nevét, akikért 

különösen is szeretnél imádkozni, és minden naphoz írj be valakit. Sokkal könnyebb felajánlani a lemondásaidat, 

elhatározásaidat és imáidat, ha egy konkrét személyért teszed. 

5. Kapcsold ki az elektronikus eszközöket! Szervezd meg, hogy egy időre a családban mindenki letegye a 

mobiltelefonját és minden más elektronikus eszközt, és töltsétek együtt ezt az időt. 

6. Negyven nap, negyven adomány! Szedd össze azokat a ruhákat, játékokat, dísztárgyakat és használati eszközöket, 

amik nektek már nem kellenek, de másnak még hasznosak lehetnek. Kérdezd meg a barátaidat, hogy szükségük van-

e valamire ezek közül, vagy add oda a jó állapotban lévő dolgokat egy szeretetszolgálatnak, például a Katolikus 

Karitásznak; esetleg vidd el a karitász adományboltjába vagy más adományboltba. 

7. Szervezz baráti péntekeket! Péntekenként találkozz a barátaiddal, függetlenül attól, hogy mennyire sűrűek a 

napjaid – soha nem lehetünk annyira elfoglaltak, hogy ne legyünk jó barátai azoknak, akiket Isten mellénk rendelt az 

életben. 

8. Állj meg, és emlékezz! Írd össze azon barátaidat, családtagjaidat és példaképeidet, akiktől tanultál valamit, 

akiknek hálás vagy, és szakíts egy kis időt arra, hogy köszönetet mondj Istennek ezekért a nagyszerű emberekért. 

9. Eddz Jézussal! Ne csak a lelkedre koncentrálj a nagyböjtben, hanem az elmédre és a testedre is. Sétálj, fuss, 

súlyzózz az Úrral – végezz fizikai gyakorlatokat, hogy megerősítsd a testedet, ami a Szentlélek temploma. 

10. Végezz lelkiismeret-vizsgálatot mindennap! Loyolai Szent Ignác azt tanácsolta, hogy minden este, elalvás előtt, 

vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket. 

11. Beszélgess az Úrral bármikor! Sok formája van az imádságnak, de néha nehéz időt szakítani rá. A jezsuiták 

például létrehoztak egy mobilalkalmazást, ami egy-egy rövid gondolattal segíti a szemlélődést a hétköznapokban, 

hogy akár ebédszünetben vagy utazás közben is Isten jelenlétébe helyezkedhessünk. 

12. Imádkozd a rózsafüzért! Rengeteg kegyelem forrása lehet, ha naponta elmondod a rózsafüzért. 

(forrás: Magyar Kurír) 

 

Készüljünk együtt a szentmisékre: 

 olvasmány szentlecke evangélium 

március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja Ter 2, 7-9;3,1-7a Róm 5, 12-19 Mt 4, 1-11 

március 8. Nagyböjt 2. vasárnapja Ter 12, 1-4a 2Tim 1, 8b-10 Mt 17, 1-9 

március 15. 

Nagyböjt 3. 

vasárnapja, nemzeti 

ünnep 

Kiv 17 ,3-7 Róm 5, 1-2.5-8 Jn 4, 5-42 

március 22. Nagyböjt 4. vasárnapja 1Sám 16, 1b.6-7.10-13a Ef 5, 8-14 Jn 9, 1-41 

március 29. Nagyböjt 5. vasárnapja Ez 37, 12b-14 Róm 8, 8-11 Jn 11, 1-45 
 

  



 

Nagyböjti elmélkedés 

 

Nagyböjt első hetének szombatja (MTörv 26,16-19; Mt 5,43-48) 

 

„Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, 

ugyan mi lesz a jutalmatok?” 

 

A kölcsönös szeretet önmagában hordja jutalmát, 

hiszen minden szeretet akkor teljesedhet be, ha 

viszonzásra talál. Az Isten országa sem más, mint 

kölcsönös szeretet. Ha azonban csak viszonozzuk 

a szeretetet, amellyel mások felénk fordulnak, mi 

különöset teszünk? Azt, ha tiszta a szeretet, meg 

kell tenni, de ezt megteszik bizonyos 

kapcsolataikban a pogányok is – megélve így az 

Ország eljövetelét. De mit teszünk mi akkor, ha 

nincs viszonzás? Amit akkor teszünk, abból derül 

ki, hogy hiszünk-e az eljövendő kölcsönös 

szeretet országában. 

Mit tett velünk Isten Jézus Krisztusban? Akkor is 

szeretett bennünket, amikor mi még meg sem 

születtünk, illetve amikor még bűnösök voltunk: 

nem viszonoztuk szeretetét, sőt durván 

visszautasítottuk. Ő mégsem adta fel, mint mi 

szoktuk annyiszor megsértődve az első kudarc 

után. 

A szeretet lényege az, hogy tovább szeret. Ez a 

belső természete. A mi szeretetünk könnyen 

gyűlöletbe csaphat át, ha nem megfelelő 

fogadtatásban részesül. Az isteni szeretet viszont 

nem rendül meg akkor sem, ha visszautasítják, 

hanem új és új lehetőségeket kínál. 

Jézus Krisztust azért küldte az Atya, hogy a 

kölcsönös szeretet mennyországát megnyissa 

minden ember előtt. Ez azt is jelentette, hogy 

szüntelenül neki kellett kezdeményeznie, és 

sorozatosan el kellett szenvednie szeretete 

félreértését, viszonzatlanságát és visszautasítását, 

egészen a kereszthalálig. 

A kereszt azonban szeretete győzelmének 

eszköze lett: értünk felajánlott halálában 

nyilatkoztatta ki, hogy ő továbbra is, mindennek 

ellenére is szeret, s végtelen értékű áldozatával 

örök jövőt nyitott minden ember előtt, hogy 

megtérjen és befogadja a szeretetet. 

A te feladatod, hogy folytasd Jézus küldetését: 

légy kezdeményező a szeretetben, ajánld fel 

másoknak a kölcsönös szeretet mennyországát. S 

hogy el tudd viselni a szeretet visszautasítását is, 

hogy képes legyél tovább szeretni, meríts erőt a 

már megtapasztalt kölcsönös szeretetből, amint 

Jézus is erőt merített az őt Atyjával összefűző 

örök szeretetből. 

 

(Forrás: Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Szent idők, www.ppek.hu) 

 

Pilinszky János: Katolikus szemmel 

A nagyböjt alázatra nevel. Bizonyos értelemben nem is egyéb, mint az isteni alázat iskolája, Isten 

alászállásának története a világban. 

Ha fölemelkedést emlegetünk, gyakran felejtjük, hogy a fölemelkedésnek legjárhatóbb útja számunkra az 

alázat, az erkölcsi süllyedésnek ez az ellenkező előjelű megfelelője. Miközben a kétféle alászállás látszatra 

azonos tendenciát mutat, valójában tökéletesen ellentett. Az egyik Káin – a másik Ábel. 

Az alázat pályája minden fölemelkedésnél magasabbra ível. Olyan erény, ami bár szürke hamunak tűnik 

szemünkben, füstje mindenkor fölfele tör. 

Az isteni megváltás története ennek az alászálló fölemelkedésnek örök példája és tanúsága közöttünk. 

Legemberibb és legistenibb iskolánk és lehetőségünk. 
(Új Ember, 1968. március 17.)  



 

Gyereksarok 

A cibereleves (népmese) 

 

Egyszer egy ember elment 

vendégségbe egy barátjához, s 

ott megkínálták ciberelevessel. 

Rettenetesen jólesett neki, s 

elhatározta, hogy ezután 

mindig ciberét főzet a 

feleségével. Csak attól félt, 

hogy amíg hazaér, elfelejti, s 

nem tudja megmondani a 

finom leves nevét a 

feleségének. Éppen ezért 

hazafelé egész úton 

mondogatta magában: 

- Cibere, cibere, cibere... 

Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa, 

mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves 

nevét. Gondolta, beesett a vízbe, s ott kell 

megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. 

Amint ott keresgélt a vízben, egyszer csak arra jött egy 

úr hatlovas hintóval. Megállott a hídon, és lekiáltott:  

- Mit keresel ott, hé?! 

- Ha tudná, az úr is keresné - válaszolta az ember. 

Az úrnak sem kellett egyéb! Az gondolta, hogy ki 

tudja, milyen nagy kincset keres ez az ember? Hamar 

lefutott, beállott térdig a sárba, s könyökig matatott 

benne. Ott matattak vagy két órát, de nem találtak 

semmit. Az úr megunta, s mérges lett. 

- Én nem keresem többet, még ha a Dárius kincse is! 

Úgy összetapostuk ezt a sárt, hogy olyan, mint a 

cibere.  

- Ez az! Megtalálta! - kiáltotta az ember. 

Megköszönte, s azzal indult boldogan haza. Az urat 

pedig kicsi híja, hogy meg nem ütötte a guta. 

 

(Forrás: mese - www.nepmese.hu, kép - 

https://www.magyarnepmesek.eu/letoltesek/kifestok) 

 

 

 

 

Receptgyűjtögető 

A cibereleves (keszőce, kiszi) 

 

Hagyományos, általában nagyböjtben fogyasztott leves. Erjesztett gabonaléből (búzakorpa, árpa), 

kenyérmaradékból készítették, készítik. Édesített változatába aszalt vagy friss gyümölcs, lekvár is kerül.  

 

Az 1790-es évek végén Körmöcbányán írta meg szakácskönyvét Simai Kristóf piarista szerzetes, író, 

„Némelly Étkek Készítése módgya” címmel. 

Ebben szerepel az uborkaleves vagy cibere receptje is: „Szűrd le a kovásszal savanyított uborka levét, verd 

fel egy kis tiszta liszttel és egy tojásnak a sárgájával, de előbb az uborkalevet forrald fel, és úgy habard fel 

liszttel és tojással, ezután ismét forrald fel, piríts kenyeret, aprítsd kockákra, ad fel, jó savanyú leves.”  
(Forrás: https://epa.oszk.hu/01500/01500/00007/pdf/lymbus_2009_18Fureder.pdf és https://hu.wikipedia.org/wiki/Cibere#cite_note-8) 

 

 

 

Szeretettel várjuk azon ételek és italok családi receptjeit, amelyeket szívesen megosztanának plébániai 

folyóiratunk olvasóival. 

A recepteket a szentmargit20@gmail.com e-mail címre várjuk. 

 



 

Állandó programok az egyházközségben: 

 
 

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. 

 

„A csend nem csupán a természet 
hangja, hanem az ember legbelső 

szükséglete.” 

(Hioszi Tatiosz) 
 

 

 Szerkesztői üzenet 

Szeretettel várjuk plébániai havi folyóiratunkba gyerekek és felnőttek alkotásait (versek, rajzok, 

mesék, élménybeszámolók, írások, gyerekszáj történetek, étel-, italreceptek stb.), plébániánk életéhez, 

egyházi eseményekhez kapcsolódóan is. 

Az alkotásokat a szentmargit20@gmail.com e-mail címre várjuk. 

Ferences Világi Rend Minden hónap 2. kedd, 17 órától 

Énekkar Minden vasárnap a reggeli mise előtt és után próba 

Baráti kör Minden hónap 3. kedd, 16 órától 

Szentségimádás dicsőítő énekekkel Minden vasárnap az esti szentmise után 

Szentségimádás Minden hétfő az esti szentmise után 

Hittanórák a plébánián 

Minden péntek 

18 óra elsőáldozásra készülőknek 

19 óra általános iskola felső tagozatosainak 

Bibliaóra Minden hónap 1. és 3. kedd, 19:45 



 

Kiemelt hirdetéseink 

 
2020. március 1-én Nagyböjt első vasárnapja. A szentmiséken 

hamvazkodási lehetőség lesz. 

 

*** 

 

 

2020. március 15-én, Nagyböjt 3. vasárnapja, egyben nemzeti ünnep. 

 

*** 

 
A keresztúti elmélkedések nagyböjt minden péntekjén, az esti 

szentmise előtt, 17.15-kor kezdődnek templomunkban. Aki a 

hétköznapi keresztutakhoz nem tud csatlakozni, szombatonként a 

Barcika téri Szent József templomban 17 órától vehet részt a közös 

keresztúti elmélkedésekben. 

 

*** 

2020. március 20-22. között Új élet Krisztusban lelkigyakorlat lesz 

plébániánkon. 

Jelentkezés és kapcsolat: A jelentkezési lap a templom bejáratánál 

található meg. Postai jelentkezés esetén a kitöltött jelentkezési lapot 

erre a címre várjuk: 

Csörgő Ottilia 

ottiliacsorgo@gmail.com 

1182 Budapest, Fogaras utca 16. 

 

 

 

Az egyházközségi hozzájárulás a templomot segíti.  Milyen jó volna, ha így is támogatnánk 

egyházközösségünket! 

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) 

 

Miserend 

Hétfő 18:00  

(utána  

szentség-

imádás 19:30-

ig) 

Szerda 7:30 

Péntek 18:00 

Vasárnap 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 zárva 

Kedd 10-18 óráig 

Szerda 10-18 óráig 

Csütörtök 10-18 óráig 

Péntek 10-18 óráig 

Szombat 10-16 óráig 

Vasárnap   8-19 óráig 

Iroda 

Hétfő- 

péntek 
14:30-tól 18 óráig 

 

http://uj.szentmargit.hu/?p=600
http://uj.szentmargit.hu/

