ÜZENET
2019. november

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

November 11. Szent Márton,
hazánk patrónusának emlékezete
Szent Márton, a mai Szombathelyen született, pogány családban.
Itáliában nevelkedett. Katonai pályára szánták, így belépett a
hadseregbe, annak ellenére, hogy már gyermekként érdekelte a
keresztény hit és remeteként kívánt élni.
A legendák szerint már katonaélete alatt kitűnt emberbaráti
viselkedésével: egy koldusnak – mivel Mártonnál éppen nem volt
pénz – a fél köpönyegét adta oda, hogy az ne fázzon.
341-ben kilépett a hadseregből, végül hazatért szüleihez, mert Isten
álmában erre kérte.
Élete egyik fő feladatának tekintette
a kereszténység hirdetését, a
pogányság megtérítését. 371-ben
Rajzolta: Szepesi Panni
választották Mártont – minden
ellenkezése ellenére – Tours püspökévé. Ehhez kötődik egyik
leghíresebb legendája: elrejtőzött libaólban, hogy az őt megválasztani
kívánók ne találhassák meg, azonban a ludak gágogni kezdtek, így
Mártont felfedezték, püspökké választották.
Mártont nagy tisztelet övezte életében és halála után is: már 461-ben
ünnepelték. Német nyelvterületekről származik a lámpás felvonulás
szokása: a lámpások fénye, a jócselekedetek jelképeként hirdeti az
emberek iránti szeretet fontosságát.

Rajzolta: Szepesi Panni

Szent István királyunk is Szent Mártonhoz fordult segítségért, Szűz Mária után országunk második
patrónusává tette. 1093 óta hazánkban is ünnepeljük Szent Márton emlékezetét, eleink három napig
készültek az ünnep megtartására.
November 11-én emlékezzünk meg mi is Szent Mártonról: otthonainkban gyújtsunk mécsest,
lehetőségeinkhez mérten segítsük a szegényeket, embertársainkat és kérjük a szent közbenjárását:
„Tégy bennünket nyitottá egymás iránt, és segíts, hogy meghalljuk a másik csendes kérését. Adj erőt,
hogy egységben legyünk és egymásért legyünk. Hadd legyünk mi magunk is Szent Mártonná, hadd
öltöztessük fel a mezíteleneket, hadd osszuk meg mindenünket azokkal, akik segítségünkre várnak.”
(Az ima forrása: Szombathelyi Szent Márton Plébánia honlapja)
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November szentjei a szegények, nehéz sorsú emberek felé fordítja
tekintetünket. November 11-én Szent Márton figyelmeztet az
emberek iránti segítő szeretet fontosságára, november 19-én pedig
Szent Erzsébet hív minket az éhezők megsegítésére.
November 24-én, vasárnap a Karitasz javára országos gyűjtést
hirdet a püspöki kar. Kérjük, aki teheti, segítse adományával a
Karitasz munkáját.
***
2019. november 15-én az esti szentmisével kezdődik plébániánkon
az Új Betesda Közösség szervezésében a szabadító szolgálat
lelkigyakorlat.
Részvételi szándék jelzése: jelentkezési lap a templomunk
bejáratánál található, kérjük kitöltés után a sekrestyében adják le a
kedves testvérek.
A lelkigyakorlatról bővebb információ a hirdetőtáblán és
honlapunkon olvasható. (http://uj.szentmargit.hu/?p=532)

Derűs lélek
Egy öreg zarándok ballagott a Himalája hegyei közt,
amikor csikorgató hidegben elkezdett esni az eső. Egy
fogadós megszólította:
- Apókám, hogy fog maga ebben az időben célhoz érni?

Iroda

Az öreg vidáman válaszolt:

14:30-tól 18 óráig

könnyű követnie.

- A szívem már ott van, ezért a testem többi részének
(Anthony de Mello)

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.

F ERENCES V ILÁGI R END
Az Árpád-házi Szent Margit plébánia Ferences
Világi Rendje a Magyarok Nagyasszonya
ünnepén, október 8-án tartotta havi rendszeres
testvéri találkozóját.
Várakozásomat felülmúlta, hogy milyen sokan
áldozták fel keddi szabadidejüket, és csatlakoztak
hozzánk a plébániánkról. Meglepetésemet fokozta,
hogy a legszentebb áldozatot, a szentmisét, két pap
mutatta be. Barabás Bence plébánosunkkal együtt
celebrált Nikodémus ferences szerzetes is, aki a
ferences közösségünk ún. lelki asszisztense,
érthetőbben ő a „lelki építőmesterünk”.
A szentmise tanító része lényegében Szűz
Máriáról, mint reménybeli közbenjárónkról szólt. Az
angyali üdvözlet misztikája hatalmas példaértékű
rész, nekünk szól: Mária teljes bizalommal rábízta
életét az Úristenre. Szentbeszédében Nikodémus atya
közvetítése által emlékeztetett bennünket arra, hogy
országalapító Szent István királyunk a világon
elsőként Szűz Máriának, Isten édesanyjának
oltalmába ajánlotta koronáját, valamint egész népét
és így minket is. Megragadt bennünk egy
szemléltetésre felhasznált mobiltelefon hasonlata,
miszerint nekünk is rendelkezésünkre áll egy
közvetítő, Szűz Mária égi édesanyánk személyében.

A szentmise után szeretetlakomán is részt vettünk,
ott lehetőségünk nyílt figyelmesen meghallgatni
testvéri közösségünk tagjait.
Jó érzés tölt el, hogy ilyen értékadó
közösségeknek a része vagyok. Picit
megsejthettem valamit Assisi Szent
Ferenc kijelentéséből:
„Testvéreket adott mellém az Úr.”
Utólag vettem észre, hogy ilyen élmények után
könnyebben átlendülök a mindennapi gondokon,
többször jut eszembe közbenjárni közösségeink
tagjáért, a magyarokért, Magyarország vezetőiért, és
tudatosan vagyok képes áldozatot vállalni, például a
magyar gyártású termékek előnyben részesítése
érdekében. Hálás szívvel köszönöm az égi valamint a
földi szervezőknek, hogy a Magyarok Nagyasszonya
Ünnepét ilyen tartalmasan és szépen sikerült
megrendezni.
Steierlein Herman

Állandó programok az egyházközségben:
Ferences Világi Rend

Minden hónap 2. kedd, 17 órától

Baráti kör

Minden hónap 3. kedd, 16 órától

Szentségimádás dicsőítő énekekkel

Minden vasárnap az esti szentmise után

Szentségimádás

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

Hittanórák a plébánián
Bibliaóra

Előkészületek templomszentelésünk
20. évfordulójának megünneplésére 2.

1996. június 13-án dr. Paskai László bíboros esztergomi érsek
letette templomunk II. János Pál pápa által megáldott alapkövét.
Elkezdődtek a munkálatok.
1997. január 18-án, a templom védőszentjének, Szent
Margitnak az ünnepén dr. Paskai László bíboros atya megáldotta
a kész altemplomot, egyben bejelentette, hogy a lelkészséget
1996. december 1-jével plébániai rangra emelte.
Négy és fél munkás év után 1999. december 23-án este 6 órakor
az első szentmise keretében Benke István apát plébános
megáldotta a felépült felső templomot. Ebben az évben a karácsonyi ünnepi
szertartások már a felső templomban voltak.
2000. július 8-án dr. Paskai László bíboros esztergomi érsek Kada László érsek
közreműködésével felszentelte új templomunkat.

Tervezett ünnepi programok:
2019. december 23.
18 óra

Esti szentmise az első, templomunkban tartott szentmise
emlékére.

2020. július 4.
10 órától

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

Egyéb tervezett programok:
Egyházközségünk történetét, életét bemutató kiállítást tervezünk. A kiállításnak a
templom épülete ad majd otthont. A kiállítás az egyházközségünk teljes történetét
szeretné bemutatni, nem csak az elmúlt 20 évet.

Kiállítás és kiadvány
egyházközségünk
történetéről, életéről

Várjuk a kedves testvérek felajánlásait:
fényképeket,
felvételeket,
írásos
emlékeket,
emléktárgyakat a múltunkból.
(Természetesen a fényképeket, dokumentumokat,
felvételeket szkennelés / digitalizálás után visszaadjuk, a
kiállításra másolatokat teszünk ki.)

Rajz, vers és próza kiállítás

Az alábbi témákban várjuk gyerekek és felnőttek
alkotásait.
1. Mit jelent számomra a templomunk és a közösség?
2. Milyen lesz a templomunk és a közösségünk 20 év
múlva?
Egyházközségünk történetét, életét bemutató kiállítás
részeként szeretnénk bemutatni az alkotásokat.

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.

Vasárnapi szentmisék olvasmányai:
november 3. évközi 31. vasárnap
november 10. évközi 32. vasárnap
november 17. évközi 33. vasárnap
évközi 34. vasárnap,
Krisztus a Mindenség
november 24.
Királya, gyűjtés a
Karitasz javára

olvasmány
Bölcs 11,22-12,2
2Mak 7,1-2.9-14
Mal 3,19-20a

szentlecke
2Tessz 1,11-2,2
2Tessz 2,16-3,5
2Tessz 3,7-12

evangélium
Lk 19,1-10
Lk 20,27-38
Lk 21,5-19

2Sám 5,1-3

Kol 1,12-20

Lk 23,35-43

November 19. Szent Erzsébet,
a szegények, árvák, betegek segítője
Árpád-házi Szent Erzsébet gyermekei
születése után árvaházat, kórházat alapított,
maga is ápolta a betegeket. Az éhezőknek
élelmet osztott.
Szeretett férje halála után is gondoskodott a
szegényekről: a nekik szánt kenyeret
kötényébe rejtette, úgy indult el, hogy
szétossza a rászorulóknak. Sógora azonban
számon kérte (mivel nem nézték jó szemmel
Erzsébet adakozó életmódját), mit visz
kötényében, mire Erzsébet azt felelte,
rózsákat. Ahogy kötényét elengedte, abban
valóban rózsák virítottak: az Úr nem hagyta,
hogy hazugságban maradjon Erzsébet. E
legendának köszönhető, hogy leggyakrabban
rózsákkal ábrázolják szentünket.

Szent Erzsébet példáját követve mi is
forduljunk
szeretettel
a
szükséget
szenvedő embertársaink felé!
„Erzsébet, világító példádon felismerheti a
világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az
alázat a keresztény lelket. Szíved minden erejével
egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és
bensőséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért
már itt a földön megízlelhetted a mennyország
örömeit és gyönyörűségeit, amelyek azokra a
lelkekre várnak, akik hivatalosak az imádásra
méltó isteni Bárány lakomájára. Földöntúli
világosság, rendíthetetlen hit töltött el téged. Az
Evangélium
nemes
leánya
voltál.
Felebarátodban Urunkat, Jézus Krisztust láttad.
Ezért lelted örömedet abban, hogy a
szegényekkel legyél, nekik szolgálj, felszárítsd
könnyeiket, bátorságot önts beléjük, mindenféle
szükséges
szolgálatot
teljesíts
irántuk
betegségeikben és szenvedéseikben egyaránt,
amelyeknek mi, emberek, alávetettek vagyunk.
Szeretetre méltó Szent Erzsébet! Téged egészen
különleges módon szeretett Isten. Légy most a
mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket,
hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak! A
magas mennyből tekints le reánk! Tekinteted már
súlyos betegségekből meggyógyított embereket itt
a földön. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz,
romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges
világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal.
Kérd az úrtól értelmünk megvilágosodását és
akaratunk megerősödését, hogy megtaláljuk
lelkünk békéjét és az igaz szeretetet. Amen.”
IX. Pius pápa
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