ÜZENET
2020. február

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

Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe,
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
„De nagy dolog… Isten által meghatározottnak lenni. Hogy tudni,
hogy ez ad egy nagyon szilárd talajt a lábunk alá és hogy éppenséggel
ez elhordozhatóvá teszi azt, hogyha valami nem úgy van a világban,
ahogyan azt nagyon szeretnénk. De nagy dolog, hogy először mások,
és aztán mi magunk megjelenhetünk a templomban, és
megmutathatjuk magunkat, bemutathatjuk magunkat. És hogy itt
meghatározást nyerünk, hogy kik is vagyunk mi. És lehetőséget
kapunk, arra, hogy fölismerjük, és megengedjük, hogy Isten elénk
lépjen és megmutassa magát. De nagy dolog szabadnak lenni ebben a
találkozásban. Szabadon életadóan viszonyulni ahhoz, ami egyszerűen
csak van! Jézust bemutatták a templomban, Isten is bemutatta magát
Jézusnak. De nagy dolog, hogy tudjuk, kik vagyunk!”

Forrás: coloringhome.com

(Részlet Pál Feri atya 2014-es szentbeszédéből, www.palferi.hu)

„Kérjük, testvéreim, hogy a mi

Urunkban, Jézus Krisztusban
minden ember felismerje a
világ Világosságát!”

1997-ben Szent II. János Pál pápa
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a
megszentelt élet világnapjává tette, így ezen a
napon ünnepeljük mindazokat (nőket és
férfiakat), akik akár egyházi, akár világi
kötelékben a megszentelt életet vállalták.

„Áldalak és köszöntelek Téged,
ó, kegyelemmel teljes,
mert világra hoztad az Irgalmasságot,
mely rám leszállt;
te készítetted a gyertyát,
melyet kezembe kaptam.
Te szolgáltattad a viaszt
a méhedbe leszállott Lángnak,
Szűz Szülöttednek,
Szüzeknek szent szüze,
amikor Te, tisztaságos anya
romlatlan testbe öltöztetted
a romolhatatlan Igét.”
Guerric d’Igny apát

Február 3. Szent Balázs vértanú
emlékezete
Szent Balázs püspök és vértanú tisztelete a régmúlt időkbe nyúlik
vissza: a keleti egyházban már a IV. századtól ünnepelték, s kultuszát
átvette a nyugati egyház is. Védőszentje az orvosoknak, a torokbajjal
küzdőknek, de a fúvós muzsikusoknak és a diákoknak is.

Rajz: Szepesi Panni

Számos népszokás, hagyomány fűződik Szent Balázs napjához.
Babits Mihály: Balázsolás
(részlet)

Balázs-áldás
Néhol almát szenteltek e napon, s a szentelt almából fogyasztottak a
torokbetegségek elkerülésére. Napjainkban is a kétágú gyertya elé
állva kapunk áldást, hogy a torokbaj messzire kerüljön el bennünket:

„Szent Balázs püspök és
vértanú közbenjárására
szabadítson meg téged
az Isten a torokbajtól és
minden más bajtól:
az Atya, a Fiú és a
Szentlélek. Ámen.”

Balázsjárás
Kevésbé ismert szokás, hogy a gyerekek a tanítójuk megsegítésére
jelmezes felvonulás, éneklés, dramatikus játék előadása keretében
adományt gyűjtöttek: Balázs vitézei házról házra jártak, köszöntőkkel,
énekléssel örvendeztették meg a háziakat, akik megvendégelték a
diákokat, a tanítónak pedig élelmet küldtek. A balázsjárás jó alkalom
volt arra is, hogy a nagyobb gyerekek iskolába, tanulni hívogassák a
kisebbeket.
„Ma van Szent Balázs napja,
Rígiektől nekünk szokás hagyja
Czegeny diákoknak járni,
Házanként kerölni,
Asszonyoktól kéregetni.”
(Bogdán István: Régi magyar mulatságok)

Szépen könyörgök, segíts rajtam,
Szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge
nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt
őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg
papon,
aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott
térdeltem az
oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit
sem én,
s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad
gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól s a veszedelmes
mandulák
lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek,
háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf
gondatlanságom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek
módra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek – de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek
gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra
visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj
rajtam, Balázs!
ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod
kövén –
mosolyogj rajtam, csak segíts!

F ERENCES V ILÁGI R END
Áldás–békesség, szeretet–megértés! E négy
szó a ferences köszöntés, és egyben alapja a
ferences lelkiség megélésének. Négy egyszerű
szó, mondhatni hétköznapi, de most nézzük,
mit is jelentenek ezek egyenként.
Áldás
„Mondjunk áldást az Úrnak!”
Az áldás egyenlő a hálaadással. Kezdjük
napjainkat hálával Isten felé. Tudjuk, Isten
nélkül semmik vagyunk.
Emberi szokásainkból fakadóan csak mindig
kérünk, és végül elfelejtünk hálát adni. Pedig van
miért
köszönetet
mondani:
életünkért,
egészségünkért,
családunkért,
a
minket
körülvevő világért, a céljaink és vágyaink
beteljesüléséért, tehát mindenért!

Békesség
E szót bontsuk két fontos részre: testi béke és
lelki béke.
A testi béke távol tartja a háborút, a vitákat, a
gyűlöletet, a bosszút, védi az anyagi és szellemi
termékek épségét, ami megóv a pusztulástól.
A lelki béke talán még fontosabb, mint az előbb
felsoroltak! Ha lelkünk háborog és nyugtalan,
félünk, rettegünk valamitől (elemi csapástól,
rosszindulatú
emberektől,
sértéstől,
rágalmazástól), az testünket is beteggé teheti. Így
ennek következménye a bezárkózás, az önként
vállalt magányosság, depresszió és végül akár az
öngyilkosság. Tehát a testi-lelki békesség
létfontosságú!
Szeretet
Isten egyik legnagyobb ajándéka az ember
számára. Szeretetből teremtett, szeretetből adta

nekünk Jézust, aki élete árán szeretetből
megváltotta
az
emberiséget.
Jézus
örökségképpen hagyta ránk: „Szeressétek
egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket!”
A szeretet megélése a legnagyobb feladatunk,
melyre Szent Ferenc atyánk és a többi szentek
méltó példával jártak előttünk.
Megértés
Ha az előző három szó értelme szerint próbálunk
élni, már könnyen belénk költözik a megértés, az
együttérzés felebarátaink iránt. Ha szívünk
békés, nyugodt és szeretetteljes, akkor a
megértés
könnyen
válik
emberi
magatartásunkká.
E négy egyszerű szó tanítása alapján eljutunk a
legfőbb
feladatunk
teljesítésére,
lelkünk
megmentésére.
Ezt példázza az ősi ferences ima:

Egyetlen a lelkem, várja őt az ég,
Megmenteni időm, ki tudja, lesz-e még?
Oly rövid az élet, oly biztos a halál,
Rettenetes óra vajon hogyan talál?
Megváltó Jézusom, add szent
kegyelmedet,
Adja, hogy megmentsem egyetlen
lelkemet!

(Szerző: Ványa Lászlóné Iza)

Jubileum
2020. január 17. Templomunk búcsúja
A 750 éve elhunyt, egyházközségünket 50 éve óvó Árpád-házi Szent Margitról emlékeztünk meg az este
19 órakor kezdődő szentmisén.
A szentbeszédben Bence atya emlékeztetett arra, hogy Szent Margit életével példát mutatott
mindannyiunk számára
ALÁZATBÓL,

hiszen királylány létére a legalantasabb feladatokat is zokszó nélkül elvégezte, s nem tűrte,
hogy uralkodói gyermekként tekintsenek rá;
SZERETETBŐL,

mert a legnyomorúságosabb betegeket is kitartóan szolgálata;

ÖNFELÁLDOZÁSBÓL,

elvégre Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a
kemény önsanyargatás;
mivel édesapja Istennek tett ígéretét megtartotta, bár többször is próbára tették házassági
ajánlatokkal.
HŰSÉGBŐL,

„Urunk, Istenünk! Te Szent Margit által megmutattad, hogy mennyire kedves
előtted a készséges áldozatvállalásban és az engesztelő imádságban eltöltött élet.
Add meg, hogy mi is készen álljunk embertársainkért imádkozni és áldozatot
vállalni. Krisztus, a mi Urunk által!”
Fényképek a szentmiséről

„Add, Urunk, hogy főpásztorainknak, papjainknak és hívő népednek
minden áldozata engeszteljen téged bűneinkért!
Add, Urunk, hogy hitvalló életünkkel és buzgó imáinkkal segítsük országunk boldogulását!
Add, Urunk, hogy Szent Margit példáját követve
szívesen teljesítsük mindennapi kötelességeinket!
Add, Urunk, hogy ifjúságunk tisztelje és kövesse Szent Margit tiszta életének példáját!
Add, Urunk, hogy beteg testvéreink Szent Margit példájából
erőt merítsenek az érdemszerző szenvedéshez!”

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.

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.

Gyereksarok
A betegek orvosa – Szent Balázs
Február első napjának estéjén történt. Misi lefekvés
előtt így szólt édesanyjához:
– Anyuka, tessék holnap reggel fél hétkor fölkelteni!
– De hát miért akarsz ilyen korán fölkelni? – kérdezte
anyuka csodálkozva, mivel ismerte fiacskája lusta
természetét.
– Hát anyuka nem tudja, kit ünneplünk holnap?
– Nem, nem tudom.
– Hát Szent Balázs püspököt és vértanút. A diákmisén
róla prédikált a hitoktató atya és arra biztatott, hogy
menjünk el az ilyenkor szokásos Balázs-áldásra.
Gyakran fáj a torkom és ez az áldás főleg a
torokbetegségek ellen segíti a hívőket. Ezért is
elmegyek.
– Ennek szívből örülök – válaszolta anyuka.
– Nem tudom anyukám, hogy ismeri-e Szent Balázs
történetét?
– Valamikor én is tanultam, de bizony már
elfelejtettem.
– Akkor majd én mondom el „esti mese” helyett.
Krisztus születése után a III. században született,
Örményországban. Az orvosi pályára lépett és az
emberek nagyon szerették. A szegényeket ingyen
gyógyította. Buzgó keresztény volt, és amikor a beteg
testi baján nem tudott segíteni, lelke üdvösségén
munkálkodott. Elhívta a lelki atyát, hogy a beteg
elvégezhesse gyónását és áldozását.
Mikor a város püspöke meghalt, mindenki őt kívánta
püspöknek. Balázs doktor így védekezett:
„Én nem tartozom Krisztus papjai közé és nem
vagyok méltó ilyen kitüntetésre!”
A papság és a hívek kitartottak kívánságuk mellett és
végül Balázs doktor igent mondott. Ettől kezdve,
mint a lelkek orvosa végezte buzgó tevékenységét.
Sajnos, hamarosan szomorú hírek érkeztek
városukba. Az ország több tartományában újra
megkezdődött a keresztények üldözése. Az egyik este
Balázs püspököt is fölkeresték hívei és tudomására
hozták, hogy a császár keresztényüldöző parancsát
városukban holnap fogják kihirdetni. Balázs püspök
elkomorult arccal hallgatta a hírt és Jézus szavai
jutottak eszébe:
„Amint engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!”

A helytartó levélben szólította fel Balázst, hogy
jelenjen meg színe előtt. Hiába próbálták erről hívei
lebeszélni.
A helytartó nyájas szavakkal köszöntötte a püspököt
és mézes-mázos szavakkal próbálta megnyerni. Ígért
fűt-fát Balázsnak, ha megtagadja hitét. Mikor minden
próbálkozása kudarcba fulladt, börtönbe záratta az
idős papot. Azt remélte, hogy így majd sikerül
megtörnie ellenállását. Ebben a reményében alaposan
csalódott. Öröm töltötte el a püspök szívét, midőn
viszontlátta híveit. Vigasztalta, bátorította őket. Még
éjnek idején is énekeltek és az őrök meg is jegyezték:
„Milyen szépen dicsérik Istenüket a keresztények!”
Történt az egyik nap, hogy kirántja valaki a börtön
ajtaját. A börtönőr rohan be, karjában tart egy
fuldokló kisfiút. Egyenesen Balázs püspökhöz lép és
kétségbeesetten mondja:
„Atyám, gyermekem halszálkát nyelt, segíts rajta!”
Az egykori orvos ügyes kezével belenyúl a gyermek
torkába és kiemeli a szálkát.
„Látjátok, kedves gyermekeim, egy ilyen szálka is
elegendő ahhoz, hogy kioltsa az ember életét. Ezért
kell kihúznunk a bűnök szálkáját is, ami miatt
elveszíthetjük istengyermeki életünket.”
Ez a történet meg is magyarázza, hogy miért
választották keresztény őseink Szent Balázs püspököt
a torokbetegség védőszentjévé.
Eddig tart Szent Balázs
rövid története. Másnap
Misit
fölébresztette
édesanyja és vele együtt
ment a templomba. A
lelkiatya két keresztbe
tett gyertyát tartott az
arca elé és ezekkel a
szavakkal áldotta meg:
– Szent Balázs püspök és
Forrás: supercoloring.com
vértanú közbenjárására
szabadítson meg Isten minden torokbetegségtől és
minden más bajtól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében. Ámen.
(György Attila meséjének rövidített változata.
Forrás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)

Szerkesztői üzenet
A januári üzenetben sajnos tévesen közöltük a pásztorjáték szereplőinek névsorát. A hibáért elnézést
kérünk. A helyes névsor:
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 Orsolya
Horváth Jázmin, Kutlu Tünde, László Janka, Mészáros Tímea
(furulyázó angyal), Nagy Nóri, Neubauer Nóri, Szepesi Hajnalka,
Szepesi Annamária
Nagy Zsolt

Szeretettel várjuk plébániai havi folyóiratunkba gyerekek és felnőttek alkotásait (versek, rajzok,
mesék, élménybeszámolók, írások stb.), plébániánk életéhez, egyházi eseményekhez kapcsolódóan is.
Az alkotásokat a szentmargit20@gmail.com e-mail címre várjuk.

Minden kedves tenni vágyó testvérünk segítségét is szeretettel fogadjuk
a különböző, a jubileumi ünnepséget szervező munkacsoportokba!
Jelentkezni lehet:
e-mailben: szentmargit20@gmail.com,
személyesen: a sekrestyében név és elérhetőség leadásával.

Állandó programok az egyházközségben:
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
Minden péntek
18 óra elsőáldozásra készülőknek
19 óra általános iskola felső tagozatosainak
Minden hónap 1. és 3. kedd, 19:45

Hittanórák a plébánián
Bibliaóra

Derűs lélek
Volt egyszer két jégtömb. A hosszú télen keletkeztek egy sziklás, bozóttal körbevett üregben, a
hegyoldalt beborító erdő közepén. Makacs közönyösséggel méregették egymást. Viszonyuk
meglehetősen hűvös volt. Néhány „jónapot”, egy-két „jóestét”. Semmi több. „Jégtörésről” szó sem
volt. Mind a ketten azt gondolták a másikról: „Igazán eljöhetne hozzám!” De a jégtömbök egyedül
nem tudnak elmozdulni a helyükről. Így nem történt semmi és a jégtömbök még jobban önmagukba
zárkóztak. Az üregben lakott egy borz, aki egy nap így fakadt ki:
- Milyen kár, hogy itt bent kell lennetek! Gyönyörűen süt a nap odakint!
A két jégtömb feljajdult. Kiskoruk óta tudták, hogy a nap a legnagyobb veszélyt jelenti számukra.
Meglepő módon azonban, most az egyik jégtömb azt kérdezte:
- Milyen a nap?
- Csodálatos... Maga az élet - válaszolta zavartan a borz.
- Csinálhatnál egy kis rést az odú tetején. Szeretném látni a napot! - mondta a másik.
A borz nem várta meg, amíg megismétli. Fúrt egy kis lyukat a gyökerek közé és a nap meleg, enyhe
fénye aranysugárként hatolt be az üregbe. Néhány hónappal később egyszer délben, ahogy a
napfény felmelegítette a levegőt, az egyik jégtömb észrevette, hogy olvadni kezd és kis patakká
változik. Másképpen érezte magát, nem volt már többé ugyanaz a jégtömb, ami eddig. A másik
jégtömb is ugyanezt érezte. Pár nap múlva a jégtömbökből két kis folyócska kezdett csordogálni. Ki
is folytak az üregből és nem messze onnan, csillogó kis tavat alkottak, amelyben az égkékje
tükröződött. A két jégtömb még érezte saját hidegségét, de ezzel együtt a törékenységét és a
magányt. A közös aggodalmat és bizonytalanságot is. Felfedezték, hogy keletkezésük egyforma és
valójában szükségük van egymásra. Jött két tengelice és egy pacsirta, hogy szomjukat oltsák. A
rovarok ott zümmögtek a tó körül, egy puha, hosszú farkú mókus pedig megfürdött benne. És ebben
a boldogságban ott tükröződött a két jégtömb, akik most szívet találtak maguknak.
(Bruno Ferrero)

„Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz, és
minden éj leple mögött ott vár egy mosolygós hajnal.”
(Kahlil Gibran)

Készüljünk együtt a szentmisékre:
olvasmány

szentlecke

evangélium

február 2.

Urunk bemutatása
(Gyertyaszentelő
Boldogasszony)

Mal 3,1-4

Zsid 2,14-18

Lk 2,22-40

február 9.

Évközi 5. vasárnap

Iz 58,7-10

1Kor 2,1-5

Mt 5,13-16

február 16. Évközi 6. vasárnap

Sir 15,15-20

1Kor 2,6-10

Mt 5,17-37

február 23. Évközi 7. vasárnap

Lev 19,1-2.17-18

1Kor 3,16-23

Mt 5,38-48

Kiemelt hirdetéseink
2020. február 2-án gyertyaszentelés és Balázs-áldás szertartása lesz a
szentmiséken.
***
2020. február 18-án 16 órától lesz a következő Baráti kör a plébánia
közösségi termében.

Miserend
Hétfő

18:00
(utána szentségimádás 19:30-ig)

Szerda
Péntek
Vasárnap

7:30
18:00
8:30 és 18:00

***
2020. február 26-án hamvazószerda lesz. Este 19 órától lesz
szentmise.
Ne feledjük: szigorú böjti nap. Az esti szentmisén hamvazkodási
szertartás lesz. Hamvazkodásra lehetőség lesz március 1-jén, a
hamvazószerdát követő vasárnapi szentmiséken is.

„Egy alexandriai püspök, aki nem szokta meg a szerzetesi szigort, arra
kényszerült, hogy egy éjszakát az ennatoni kolostorban töltsön. Mielőtt
leterítette volna a gyékényt a földre, hogy ráfeküdjön, három hangyát
pillantott meg. Mindjárt értesítette is róla az egyik testvért.
-

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

Csak hangyákról van szó. Aztán döglöttek is – nyugtatta a testvér.

Iroda

A hajnali kelés után a püspök így panaszkodott a testvérnek:
-

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

Az a három hangya valóban döglött volt, de hogy hányan jöttek el a
temetésükre!”

Hétfőpéntek

14:30-tól 18 óráig

(R. Kern: A sivatagi atyák bölcs humorából)

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

Hívogató - Új élet Krisztusban lelkigyakorlat
Az Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Jézusról és az Ő örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a
kurzuson megtudni Istenről, csak a legfontosabbat.
Kiknek szól? Önnek,
• ha szeretne keresztény lenni,
• ha több szeretne lenni, mint vasárnapi keresztény,
• ha még nem tudja, miért öröm Jézusnak élni,
• ha már nem tud Jézusnak örülni,
• ha szeretné Isten igazi arcát megismerni,
• ha lehúzza a bűn,
• ha nem érti, miért ujjongunk húsvétkor,
• ha hite talán kicsiny,
• ha Isten Lelke távoli,
• ha magányos (keresztény),
• ha még nem (teljesen) Istené,
• és szeretne Istennel új életet elkezdeni.
Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy
valósággá váljon bennünk, amiről szól a kurzus.
A lelkigyakorlat témáiból:
• Istennek ajándéka van számunkra!
• Atyánk: Szeret engem? Miért nem mindig tapasztalom?
• Jézus: a teljes Megoldás
• Mi a hit és a megtérés? Hol a helye az életemben?
• Szentlélek: Az erő Lelke
• Az Egyház, mint közösség: hogy tovább növekedjünk
Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek… (Jel 3, 20)
Tanúságtételek a lelkigyakorlatról:
„Megtapasztaltam, hogy Istenben bízva a sötétségből a világosságba juthatok úgy, hogy Ő visz a
tenyerén. Bátorsággal és békével térek haza a kurzusról.”
„Isten egy nagyon új oldalát mutatta meg nekem és közelebb kerültem Hozzá. Ha meg akarod tudni mi
az új élet titka, gyere el és ismerd meg az élő Jézust!”
„Jó tudni, hogy igazi kincs vagyok Isten számára. Megértettem, hogy Jézus Krisztus Értem is meghalt a
kereszten. A Szentlélek csodálatosan megérintett.”
„Megkönnyebbültem, megnyugodtam, mert tudom, nem vagyok egyedül küzdelmeimben a kísértés ellen.
Mert Jézus lakozik a szívemben.”
„Ha az igazságot keresed, és valami hiányzik az életedből, az Új élet kurzus rámutat mi hiányzik, és
hogyan töltheted be a benned levő hiányérzetet.”

Kurzusigazgató: Bartha Angéla SSS
Koordinátor: Csörgő Ottilia
Team további tagjai: A budapesti Új Aratás iskolaközösség tagjai.
Kezdés: 2020. március 20., péntek 18:00
Befejezés: 2020. március 22., vasárnap 17:00
Helyszín: Budapest-Pestszentlőrinc, Árpád-házi Szent Margit Plébánia
(1182 Budapest, Fogaras utca 16.)
Szállás: A kurzus bejárós, mindenki maga gondoskodik szálláshelyről.
Hozzájárulás: 9000 Ft, amit a plébánia számlaszámára (11718000-20382870, a kedvezményezett neve:
Árpád-házi Szent Margit Plébánia) lehet átutalni, vagy plébániai irodán, esetleg szentmisék előtt vagy
után kérünk fizetni. Ez magában foglalja a pénteki és szombati vacsorát, a szombati és vasárnapi ebédet,
illetve a lelkigyakorlat megtartásával járó technikai költségeket.
Anyagi nehézségek miatt ne maradjon otthon, jelezze nekünk és szükség esetén
közösen keresünk megoldást!
Jelentkezés és kapcsolat: Jelentkezni a jelentkezési oldalon leírtaknak megfelelően lehet
(https://szentandras.ujevangelizacio.hu/jelentkezes). A jelentkezési lap a templom bejáratánál található
meg. Postai vagy e-mailes jelentkezés esetén a kitöltött jelentkezési lapot erre a címre várjuk:
Csörgő Ottilia
ottiliacsorgo@gmail.com
1182 Budapest, Fogaras utca 16.
Kérjük, jelentkezzen időben! Csak akkor jelentkezzen, ha a kurzuson végig jelen tud maradni!
Kérjük, hogy telefonszámot vagy e-mail címet mindenképpen adjon meg, hogy visszajelzést tudjunk
adni a kurzussal kapcsolatosan. Ha a visszajelzés nem érkezik meg, kérjük, érdeklődjön a határidő utáni
napokban! Ha jelentkezett, de valami miatt mégsem tud részt venni, kérjük, időben jelezze!
További információ:
Csörgő Ottilia
+36 / 20 / 344-5748
ottiliacsorgo@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2020. március 13., péntek

