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“Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”
Pál apostol alapvető élménye 

volt a feltámadt Jézussal való 
találkozás. Azzal találkozott, aki-
ben nem hitt, sőt ostoba mesének 
tartotta a keresztények hitét, ami 
csak összezavarja az embereket. 
Buzgó tagja volt annak a pártnak, 
a farizeusok pártjának, akik Jézus 
legfőbb ellenségei voltak, és akik 
szerepet játszottak elitélésében. 
Pál szenvedélyesen kereste az i-
gazságot, gondolkodó ember volt, 
aki érteni akarta a dolgokat, de a 
teljes megértéshez Jézus vezette el. 
Jézus nélkül tele volt gyűlölettel, 
kicsinyes aggodalmakkal, félelem-
mel, azt gondolta, hogy igazságát 
fegyverrel kell megvédenie. Jézus 
megmutatta neki, hogy az igazság 
csak a szeretetben érhető el, nem 
egy nép birtokolja, és nem győzhető 
le. Az igazság maga a szeretet, és ő 
most ezzel a szeretettel találkozott. 
Jézus nem legyőzni akarta, nem 
akarta megbüntetni mindazokért a 
bűnökért amit elkövetett, hanem 
megmenteni akarta. 
Pálból a kereszténység egyik nagy 
apostola lett, aki életét a szeretet 
hirdetésére áldozta egészen a vé-
rtanúságig, ami Krisztus után 67- 
ben érte el Rómában. 
Pál hitt abban, hogy létezhet ig-
azi közösség a szeretetben, ahol 
alapvető érték a megbocsátás, a 
másik elfogadása, tisztelete, ahol 
megszűnnek a társadalmi kül-
önbségek, ahol mindenki fontos 

és testvért lát a másikban. Ilyen 
közösség építésén dolgozott egész 
életében, hasonlította ezt az emberi 
testhez, ahol minden tag külön-
bözik egymástól, mégis csak együtt 
egymást szolgálva beszélhetünk 
egészséges szervezetről, ahol ha fáj 
az egyik tag, akkor az minden tag-
nak fáj.
Pált elszomorították a szeretetlen-
ség jelei,  az önzés, a hatalom-
vágy, veszekedések, de töretlenül 
hitt abban, hogy ha Isten szeretete 
erősödik bennünk, mindezeken úrrá 
lehetünk.

PÁL APOSTOL 2000 éve született, 
ezért idén június 29.-től (Péter és 
Pál napja) 2009 június 29.-ig XVI. 
Benedek pápa meghirdette Szent 

Pál évét. Az Egyház sokféle módon 
szeretne ebben az időben emlékez-
ni Szent Pálra, elmélkedjünk mi is 
gondolatain, tegyük magunkévá 
eszményeit. A Bibliában 14 levelét 
olvashatjuk, és életének sok érdekes 
eseményéről tudósít az Apostolok 
Cselekedeteinek könyve.

Pál írta a Korintusiakhoz szóló leve-
lében a Szeretethimnuszt, amit sok 
esküvőn felolvasnak, éljünk ebben 
az évben még tudatosabban ennek 
szellemében, és  ismerjük fel mi is a 
legfontosabb igazságot: „ha szeretet 
nincs bennem mit sem érek” 

Király Attila
plébános
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Isten élő Szava
Ismerkedjünk

A 2008-as évet a Biblia Évének 
hirdette meg együttesen a kato-
likus, a református és az evangé-
likus egyház, jelezve ezzel azt, 
hogy a Biblia a keresztények közös 
kincse, elsősorban mint a hit tár-
gya, de kulturális értékét tekintve 
úgyszintén. Számos központilag 
szervezett, és még több közössé-
gi, plébániai szervezésű program 
vette kezdetét, lehetőséget adva az 
ökumenizmus megélésére is. Plé-
bániánkon június 12-én került sor 
Bibliával foglalkozó előadásokra, 
amelyek a szervezők reményei sz-
erint az év során még folytatódni 
fognak. Ebből az alkalomból volt 
meghívott vendégünk Péterffy 
György Soroksár-Újtelepi reformá-
tus lelkész, akivel az előadásokat 
követően beszélgettünk a Bibliáról, 
az ökumenizmusról, és a kereszté-
nység modern kori kihívásairól.  
-Bemutatkozásképpen a 
legkézenfekvőbb talán a legked-
vesebb bibliai részét kérdeznem, 
úgy gondolom ez sokat elárulhat. 
-Sok ige áll közel hozzám, de a leg-
fontosabb a János evangélium 3,16, 
ebben minden benne van, ráadásul 
életem egyik legfontosabb esemé-
nyéhez kötődik. Így hangzik: „Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 
hisz benne, az el ne vesszen, hanem 
örökké éljen”, és ez hangzott el 
akkor is, amikor a feleségemmel 
2006. júniusában összeházasod-
tunk. Azóta már első gyermekünk, a 
hét hónapos Botond boldog apukája 
vagyok. 
-Mikor, és honnan került ide So-
roksár-Újtelepre?

-2002-ben végeztem a Károli 
Gáspár Református Egyetemen, 
utána egy évig Bernben voltam ösz-
töndíjas hallgató, ahol Újszövetsé-
ges témájú előadásokat hallgattam. 

Majd Budaörsön voltam segéd-, 
később beosztott lelkész négy éven 
át, és az ottani római katolikus ál-
talános iskolában tanítottam hittant, 
ott ismertem meg a feleségemet. 
2007. augusztusában kerültem ide, 
és ez elég nagy váltás volt az előző 
évekhez képest. Budaörsön volt 
egy templom, amihez tartozott egy 
közösség, akiknek volt kapcsolata, 
kötődése a templomhoz, egymáshoz. 
Itt Újtelepen ilyen szempontból ne-
hezebb a helyzet, hiszen – habár 49 
év óta vannak itt istentiszteletek – 
a gyülekezet számára csak egy kis 
területű imaház tud helyszínéül 

szolgálni. Az újtelepi gyülekezet a 
soroksárinak leánygyülekezete, ug-
yanakkor ez a terület folyamatosan 
bővül. Ezt felismerve döntött úgy 
egyházunk vezetése, hogy templo-
mot szeretne építeni itt. 
-Hol tartanak most ezek a tervek, 
és mekkora közösségnek épülne a 
templom? 
-A templomépítés terve lassan 
haladt eddig, a telekkel adódtak 
problémáink, de most megold-
ódni látszik ez is, és reméljük idén 
alapkőletételre is sor kerülhet. 
Húsz-huszonöt család tartozik most 
a közösségünkbe, de többen is csat-
lakoznának, ha lenne hova. Tudjuk, 
és a katolikus templomépítés példá-
ja is mutatja, hogy egy templomnak 
mekkora hívó, vonzó ereje van. 
És nem csak a már hitben járókra, 
vagy megkereszteltekre gondolok: 
nagyon sok gyökértelen ember él, 
akiket szintén hívni kell. Hiszen a 
feladat: „tegyetek tanítványommá 
minden népeket”. 
-Milyen formában valósulhat meg 
ez hívás? 
-Először is, a gyermekeken keresz-
tül. Jelenleg három iskolában és két 
óvodában tanítok hittant, hála Is-
tennek aránylag sok érdeklődő diák 
látogatta a hittanórákat. Havonta 
egyszer, kifejezetten számukra tar-
tunk családi istentiszteletet, ide ter-
mészetesen a szüleiket is várjuk. 
A szülőket azonban már nehezebb 
megszólítani, ezért más programokat 
is szervezünk, például apák-fiúk fo-
cibajnokságot, kirándulásokat. Eze-
ken is van lehetőség a személyes 
találkozásra, ismerkedésre, de ig-
yekszem személyesen is felkeresni 
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a családokat, hiszen bizonyára min-
den szülőt érdekel, hogy ki fogla-
lkozik a gyermekével hittanórán, 
vagy azon kívül. Ha a gyermek 
megszereti az iskolai hittant, jókat 
mesél róla otthon, akkor a szülők 
is nyitottabbá válnak, és lassanként 
kialakul a bizalom közöttünk. Úgy 
fogalmaztam ezt meg magamnak, 
hogy a jó pásztor, mivel szereti Isten 
Igéjét és elkötelezett iránta, nagyon 
fontos számára, hogy számon tartsa 
a hivőket, törődjön, foglalkozzon 
velük, segítse őket az evangélium 
megismerésében, abban, hogy hig-
gyenek az Úr Jézusban. 
-Beszélgessünk egy kicsit találkozá-
sunk apropójáról: a Bibliáról és ar-
ról, hogy három történelmi egyház 
együttes kezdeményezése ez az év. 
A Szentírás összeköthet bennünket, 
lehetséges az ökumené? 
-Abban hiszek, hogy az ökumeniz-
mus csak abban az esetben jöhet lé-

Miért vetünk keresztet?

A keresztvetés (jobb kezünkkel megérintjük a homlokunkat, mellünket, a bal majd a jobb vállunkat) minden-
napi gyakorlata a katolikus hívőknek. Keresztet vetünk imádságunk kezdetén és végén, amikor belépünk a 

templomba (nálunk sokan a templomunk előtt elhaladva is keresztet vetnek), a Szentmisét is így kezdjük, ezt 
tesszük ha áldást kapunk, de tehetjük bármikor például amikor felébredünk, vagy mielőtt elalszunk, munkánk 

kezdetén, autóban indulás előtt, stb.
Miért tesszük ezt?

Az emberekkel való kapcsolatunkban a szavainkat sokszor gesztusok is kísérik, kezet fogunk, integetünk, (ka-
tonák tisztelegnek). A kommunikációban egész testünk részt vesz így teljesebb, természetesebb a kapcsolat. 
Természetesen Istennel való kapcsolatunkba is szerepet játszanak a gesztusok, melyek egyike a keresztvetés, 

felfoghatjuk köszönésnek, tiszteletadásnak, megszólításnak.
Keresztvetés közben mindig kimondjuk Isten nevét: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztvetéssel 
tudatosítjuk magunkban azt, hogy Isten jelen van, amit tenni akarok, azt szeretném az ő akarata szerint tenni. 

tre és csak azon felekezetek között, 
amelyek hitük, tanításuk, keresztyén 
életük alapjául egyedül a Bibliát, 
mint Isten tévedhetetlen és szent 
kijelentését teszik meg. Egy bibliai 
alapú keresztyén ökumenét el tudok 
képzelni, mást azonban nem. 
Szeretném elmondani, hogy nagyon 
örülök, amiért ilyen jó a kapcsolat a 
soroksár-újtelepi katolikus közössé-
ggel és annak plébánosával, Király 
Attilával, aki a kezdetektől jó szív-
vel és jó szándékkal mellénk állt a 
templomtelek ügyében, vagy a tem-
plomépítésre rendezett jótékonysági 
est kapcsán is. 
Hiszem, hogy a felekezetek 
egymáshoz való közeledését csak 
a Bibliához való közeledés révén 
képzelhetjük el, ezért nagyon 
örülök a Biblia Évének. Ahogy 
az előadásomban is mondtam: a 
Szentírás Isten tévedhetetlen és 
kegyelmes kijelentése, vagyis Is-

ten maga szól általa hozzánk. Isten 
Igéje nélkül nincs keresztyén élet. 
Igyekeztem néhány fontos, aktuális 
kérdésre is kitérni előadásomban: 
megbízható-e a Biblia vagy nem; 
milyen volt a viszonya Krisztusnak 
a Bibliához; megértheti-e a mai kor 
embere a Bibliát vagy nem? Remé-
lem, a felvetett problémákra adott 
válaszok minden jelenlévőt bátorí-
tottak a Biblia-olvasásra. Persze 
amikor a Bibliát kezünkbe vesszük, 
nem Istent vesszük a kezünkbe, 
hanem Isten vesz a kezébe bennün-
ket Szentlelke által, megvilágosítva, 
személyessé téve Igéit számunkra. 
„A hit tehát hallásból van, a hal-
lás pedig a Krisztus beszéde által.” 
(Róma 10:17)

Sz. Horváth Edina
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A feszültség oldása
Szeptember óta minden kedden összegyűlik 
egy maroknyi csapat a közösségi termünk-
ben, és csendesen, egy mécses fényénél 
újra és újra élik az évezredes csodát.
Jálics atya jezsuita szerzetes, aki 
évtizedekkel ezelőtt megismerte a jóga 
testhelyzeteit, és saját magán tapasztalta 
feszültségoldó, figyelem összpontosítását 
elősegítő, izomerősítő hatását. Az atya, 
lefejtve az eredeti hindu vallási elveket, 
csak a test és a lélek összhangját segítő 
gyakorlatokat vette át. Lelkigyakorlatai 
alkalmával a nap elején elvégzett gyako-
rlatsorral biztosítja, hogy az egész napos 
előadást frissen, koncentráltan tudja követ-
ni hallgatósága.
Őt magát egyik missziós útján fogságba 
ejtették, és hónapokig összekötözött kéz-
zel-lábbal a jógalégzés segítségével tudta 
ép testi-lelki állapotát megőrizni.
Felismerte, hogy napjaink legnagyobb el-
lensége a feszültség, mert a feszült lelkiál-
lapot a bűnök forrása.
Ezt magunkon is tapasztaljuk. Feszült ál-
lapotban kicsúsznak olyan mondatok, 
melyeket egyébként nem mondanánk, 
és olyan dolgokat cselekszünk, melyet 
pihent állapotban nem tennénk. Ez pedig 
gyötrődést, lelkiismeret furdalást okoz, 
amiből nehéz szabadulni.
Kötelességünk a feszültségünk feloldása, 
hogy szeretetteljesen és elfogadóan él-
hessünk.
Ebben segít ez a foglalkozás. Segít a 
hívőknek és nem hívőknek is, hogy az 
alapvető erkölcsi normákat elfogadva és 
megtartva, megbékélt boldog emberként 
éljék le életüket és előzzék meg a global-
izáció miatt ránk erőltetett életszemlélet 
káros hatásait.
 Minden foglalkozáson nagy hangsúlyt kap 
a helyes légzés tanulása, minden izomcso-
port erősítése, különös tekintettel a hát és 
nyakizmokra. Óra végén pedig a lazítás, 
elengedés tanulása, mely az egyik legnehe-
zebb gyakorlat.
Test és lélek szoros egységben működik, 
így az órák mellékhatásaként többen beszá-
moltak arról, hogy mindennapi életükben 
is változtak: elfogadóbbá, és elengedeteb-
bé váltak.
A hát és nyakfájások elmúltak, (van, aki-
nek az allergiája is)a testsúly pedig lassan 

közelíteni kezd az optimálishoz. Mivel 
mirigyrendszerünk felel az egészséges 
testsúlyért, ez pusztán a helyes légzéssel 
elősegíthető.
Az órák derűs, szeretetteljes légkörben za-
jlanak, és másfél óra múlva mindenki fris-
sen, energiával teli távozik.
Júniusra már hetente negyvenen gyűlünk 
össze, ezért előzetes bejelentkezés szüksé-
ges, ha Önnél is fontos a feszültség oldása.
Az első alkalom bemutató jellegű, így 
ingyenes. Próbálja ki!

Szeretettel várom : Kornhoffer Tünde 
20/264 84 49

Idézetek a résztvevőktől arra a kérdésre, 
miért jöttek el:
„egészségesem megőrzése érdekében”
„testi-lelki felüdülés. A halak királya igen 
jó!”
„én valami lelki békét keresek, és úgy lá-
tom, hogy ezekben a mozdulatokban egyre 
inkább megtalálom”
„hogy többet tudjak mosolyogni a csalá-
domra, hogy el tudjam fogadni a hibájukat 
is”
„mert minden alkalommal csak még job-
ban esik!!! Csak ennyi, de nagyon jó!”
„egészségesebbé, elfogadóbbá, szeretettel 

teljesebbé szeretnék válni”
„egészségemért, szervezetem rugal-
masságáért, lelki megnyugvásért. Jó 
közérzetért.”
„feszültségoldás, izom, ízület lazítás, belső 
béke megtalálása, jobb közérzet kialakí-
tás”
„feszült, mozgalmas napok után jólesik 
egy kis nyugalom. Itt tényleg csak magam-
mal törődöm.”
„keresem az utamat, feladatomat az élet-
ben. Még nem tudom, mi az, de nagyon 
vágyom a belső békére, önmagamat szeret-
ném megtalálni”
„mozgás öröme, feszültség levezetés, lazí-
tás”
„nagyon fájt a derekam állandóan. 
Szeptember óta járok, azóta elmúlt.”
„szeretném ha testem, gerincem hajlékony 
és rugalmas lenne. Jóga alatt az idegeim ki-
simulnak, gondolataim letisztulnak. Kon-
centrálóképességem, nyugalmam erőm az 
élethez nő. Nekem mindezt adja a jóga:”

Kornhoffer Tünde
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Táborozik az egész család
Idén 7 nagycsalád vett részt a kerék-
pártúrákkal teli családos táborunk-
on. Szállásunk a Mecsek szívében, 
Püspökszentlászlón, az „Életren-
dezés házában” volt. A legifjabb 
táborozónk 4 hónapos Dorci volt, 
de jöttek velünk nagyszülők is. Így 
minden este újra át kellett gondol-
nunk a másnapi programot, hogy 
kicsik és nagyok egyaránt kivehes-
sék részüket a túrázás, a strandolás 
örömeiben, illetve eljussanak a cé-
lként kitűzött helyszínre. 

A legnagyobb kánikulában érkez-
tünk fel a hegyekbe, így egyértelmű 
volt, hogy közös élményeink sorát 
strandolással kell indítanunk. A 
Sikondai termálfürdőt választottuk, 
ahová élménymedencéje miatt a 
gyerekek később is visszakívánkoz-
tak. Másnap izgalmas biciklitúra 
várt ránk: a tojásmúzeumáról híres 
Zengővárkonyba mentünk, de nem 
csak sima kerékpárúton, hanem 
erdőn és mezőn keresztül is vezetett 
az utunk. A múzeumban 2500 olyan 

csirke, liba, strucctojást láthattunk, 
melyeket különféle technikával, 
geometriai és állat motívumokkal 
megfestettek, karcoltak, gyöngyök-
kel vagy természetes anyagokkal 
(szalmával, magokkal) díszítettek. 
Némelyikünket leginkább azonban 
a fogorvosi fúróval csipke mintáza-
túra fúrkodott tojások nyűgöztek le. 
A múzeum után mindannyiunknak 
nagyon jól esett a Dombay tóban 
lubickolni.

A harmadik napon, ami a biciklizést 
illeti kicsit túlbecsültük erőnket: 
Miután megnéztük a Máré-várat, és 
kifürdőztük magunkat a Szászvári 
strandon, többünknek nem maradt 
energiája arra, hogy hazáig tekerjen. 
Szerencsére a házban maradt kis-
gyermekes szülők azonnal a segít-
ségünkre siettek a „mindent vivő” 
KIA-val, a plébánia teherautójával, 
hogy sötétedés előtt hazaérhessünk.
A változatosság kedvéért és pihenés 
gyanánt a következő napon gy-
alogtúrára indultunk Óbányára. 

Nagyon kellemes volt a hűs erdőben, 
a csörgedező patak mellett. A gy-
erekeknek külön élményt jelentet, 
hogy a patak mellett békákat, ro-
varokat, kavicsokat gyűjthetnek. 

A nap különlegességét az adta, hogy 
Judit, elhozta 1 és 3 éves gyerme-
keit is, akik természetesen hamar 
elfáradtak, útközben elaludtak, így 
cipelni kellett őket, és néha egysz-
erre kívántak segítséget felnőttől. 
Természetes volt, hogy jobban 
odafigyelünk, összetartunk, hogy 
segítünk neki az alvó Tomit vinni, 
míg Luca az ő nyakában van, miként 
az is, hogy hagyjuk a gyerekeket, 
kedvükre pancsolni a patakban.

Az utolsó nap egy különösen szép 
helyre, Orfűre bicikliztünk. A 
nagy forróságban az út hol hegy-
nek fel, hol hegynek le vezetett, 
az emelkedőknél pedig néha re-
ménytelenül messzinek tűnt a 
lejtő kezdete. A kisebbeket mindig 
megvártuk, hogy beérjenek minket, 
kipihenjék magukat. A nap jutalma 
ismét a strandolás volt.

A tábor mindennapjaihoz tartozott 
a közös reggeli mise, és az, hogy 
esténként a felnőttek közös beszé-
lgetésre elvonultak, ahol hitbeli 
kérdésekről éppolyan nyíltan beszé-
lgettünk, mint pl. gyermekeink 
neveléséről, továbbá az a gyakorlat, 
hogy a reggelit mindig más család 
készítette, és az ebédre szánt ke-
nyereket együtt kentük. Jó volt így 
együtt lenni, egymást közelebbről 
megismerni.
     
   Dobreffné 

Tömösy Erika
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Ma mit sütsz ki? 
Hűsítő nyári torta, mellyel kezdők is biztos sikert aratnak!
Legnagyobb fiam, – Máté – ajánlásával, aki nyári születésű lévén, mindig ezt a tortát kéri születésnapjára.
Hozzávalók:
4 tojás ( ha nincs annyi, 2 is elég és 2-4 evőkanál víz )
4 evőkanál cukor
4 evőkanál liszt
1 sütőpor ( ezt mindig a lisztbe keverjük )
Töltelék:
2-3 jófajta fagylalt ( kb. 1000ml/db )
Máz:
csokoládé darabok vagy tortabevonó pl. Katica
Elkészítés:
  -A piskótatésztát a legegyszerűbb elkészíteni és igen hálás finomság, mivel sok mindenhez kiváló alapanyag.

  -4 tojásfehérjét kemény habbá verünk. 4 tojás sárgát a cukorral jól elkeverjük, amíg szinte fehér nem lesz. Beletesszük a 
sütőporos lisztet is, és végül a felvert habot könnyedén beleforgatjuk.

  -Zsírozott, lisztezett formába öntjük és halvány sárgára sütjük.

  -Ha kész, lekapcsoljuk az aljáról a tortakarikát és amíg meleg, csoki darabokat dobálunk rá a tetejére ( lehet a piacon 
kimérve is kapni, ami erre tökéletes ) és visszatoljuk a már lezárt sütőbe. Néhány perc múlva, egy szélesebb pengéjű késsel 
szépen elsimítjuk a ráolvadt csokoládét a piskóta tetején.

  -Ha teljesen kihűlt, egy jól vágó, hosszú pengéjű késsel kettévágjuk.

  -A piskóta alsó lapját rajta hagyjuk a sütőlapon, majd visszakapcsoljuk a tortakarikát és ráhalmozzuk a fagyit.

  -Egy kicsit ütögessük az asztallaphoz a formát, hogy jól szétterüljön a fagylalt, majd tegyük rá a csokis piskóta lapot is.

  -Díszíthetjük a fagyihoz illő gyümölccsel, vagy tejszínhabrózsákkal, akár mindkettővel.

  -Tegyük be a mélyhűtőbe!

  -Tálalás előtt kb. 20 perccel vegyük ki a hűtőből, hogy majd könnyebben lehessen szeletelni.

Szeretettel ajánljuk, nemcsak a nyári születésűeknek! Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Derűkocka
- Mit mond a bibliai hangosbemondó?
- ???
- “Jónást várják a hallban!”



Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya 
Templom

altemplomában.
Érdeklődni lehet a 
templom nyitvatartása 
idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

Yvette virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Otthonába wwwisszük a wwwilágot

BSNET
Korlátlan, szélessávú internet-elérés
elkötelezettség nélkül
Telefonvonaltól és minden más szolgáltatástól 
független
nincs adatmennyiségi, időbeli korlát
ingyenes díjcsomag váltás
a szolgáltatás szüneteltetése díjmentes
folyamatos ügyfélszolgálat
állandó műszaki ügyelet.
Árainkról és a részletekről bővebb felvilá-
gosítás:

06/20

06/30
5-BSNET-5

XXIII.ker. Török u.44. 
alatt épülő 4 lakásos 
társasházban még egy 
darab 79 nm-es lakás 
eladó. 
Ár: 21,5 MFt.
Információk:
www.torok.ini.hu
Tel.:02-20-9289-801

S z e n t  I s t v á n  V é d n ö k e
Megjelenik havonta 2500 példányban 
Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga 

alapítvány gondozásában
Szerkesztők: Király A. plébános, 

Molnár A., Bernáth M., Dücső Cs., 
Kiadvány szerkesztő: Simoncsics 

Gy.,
Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 9289 

801
Cím: Szt. István plébánia 1237 Bp. 

Szt. László u. 149.
Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 2100 
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu

E mail: www.fatimaiszuzanya.hu
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Magyar szentek
1. Hogy halt meg Szent Gellért?
H, Ágyban, párnák közt
K, A pogányok elleni ütközetben
F, Egy hordóban legurították egy hegyről

2. Miket írt Szent István a fiához?
A, Intelmeket
V, Végrendeletet
S, Vallomásokat

3. Miért ábrázolják Szent Imrét liliommal a kezében?
D, Az volt a kedvenc virágja
K, Azzal suhintott rá, és gyógyította meg a fallóskúti remetét
T, Mert nem élt házaséletet, és a szüzesség jelképe a liliom

4. Kik ellen harcolt Szent László?
I, Kunok ellen
L, Hunok ellen
R, Vikingek ellen

5. Mi volt Szent István neve a keresztség előtt?
A, Csanád
H, Magor
M, Vajk

6. Hol volt a kolostor, ahol Szent Margit élt, és ami ma 
a Margitsziget nevet viseli?
A, Nyulak szigetén
Z, Zsiráfok szigetén
D, Vaddisznók szigetén

7. Miért van sokszor Szent Erzsébet kezében rózsac-
sokor?
O, Mert olyan gyönyörű volt, mint egy rózsa
J, Mert a férjétől kapott egy arany rózsacsokrot, és mindig 
magával vitte, hogy emlékeztesse urára, amíg az a keresztes 
háborúban hadakozott
I, Mert a köpenye alá rejtett kenyeret az Úr átváltoztatta 
rózsává, hogy apósa ne büntesse meg, amiért a szegényeket 
segítette

8. Ki volt Szent Margit édesapja?
F, Szent László
S, IV. Béla
Z, III. Géza

9. Hol élt sokáig Szent Erzsébet?
Z, Wartburg várában
I, Trabant várában
R, BMW várában

10. Kinek ajánlotta fel a magyar koronát Szent István 
király, amikor fia, Imre meghalt, és így utód nélkül mar-
adt?
Ű, Máriának
K, Jézus Krisztusnak
U, Henrik, német császárnak

11. Ki volt az a szent, aki a mai Magyarország terül-
etén született?
Y, Szent József
Z, Szent Márton
G, Szent Miklós

12. Ki volt Szent Gellért?
A, Szent Imre tanítója
L, Az első pannonhalmi apát
T, Szent Margit plébánosa

13. Miket hozott Szent László?
Ü, Krónikásokat Itáliából, hogy kódexekben örökítsék 
meg a pogányok elleni harcok történetét
Ő, Szőlőt Franciaországból, és megalapította a híres tokaji 
borvidéket
N, Törvényeket, melyek rendkívül szigorúak voltak

14. Miért vonult Szent Margit kolostorba?
D, Mert nem kérte meg senki a kezét, és nem akart szégy-
enben maradni
K, Mert jól állt neki a fekete apácaruha
Y, Mert apja felajánlotta őt az Úrnak, ha megmenekülnek 
a tatároktól

15. Hogy halt meg Szent Imre?
G, A tatárok megölték egy csatában
A, Vadászbalesetben
H, Német orgyilkosok mérgezték meg
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A helyesen megfejtett kérdések előtt 
lévő nagybetüket összeolvasva egy nevet 

kapunk.

Ahelyes megfejtést a következő számban 
közöljük


