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Szentmise szándékok április hónapban 
 

1. +Brancs János, +Neje és +Gyermekeik 
2.  +Fera István, +Neje és három +Fiuk         
3.  +János, +Julianna, +László és +Valentina, +Teofila 
4.  Jézus Szent Szívének tiszteletére - hálaadás 
5.  +Ifj. Balcsók János, +Szülei és összes +Hozzátartozó   
6.  Az egyházközség Híveiért        

 ( 8.00) 
  +Édesanya 6. évf. és összes +Hozzátartozó/ +Polgárdi László/ 
  +Andrási Mihály           (11.00) 
  +Horváth György, +Szülei és összes +Hozzátartozó     (18.00) 
7.  +Zoltán 6.évf.  
8.  A Rózsafőzér Társulat 18. (Kriger Jné) csoport élı Tagjaiért 
9.  A Rózsafőzér Társulat 18. (Kriger Jné) csoport +Tagjaiért 
10.  +Burik József,  +Neje és +Szüleik 
11. +Ladjánszki Mihály  
12. +Nagymama, a Stiller és a Sárvári család  +Tagjai 
13.  Hálából - 40. házassági évfordulón       ( 8.00) 
  ..........................................................................................    (11.00) 
  +Tanács Mihály és +neje Csepeti Mária       (18.00) 
14. A Rózsafőzér Társulat 25. (Feráné) csoport élı Tagjaiért 
15. A Rózsafőzér Társulat 25. (Feráné) csoport  +Tagjaiért 
16. +Palotai Tamás, +Neje és +Lányuk 
17. +Varga János, +neje Julianna és összes +Hozzátartozó     
18.  +Varga Jánosné, +Családtagjai és a Romhányi család +Tagjai     
19. +Nyárádi Bertalan, +Neje, +Fiuk, és +Hozzátartozók   
20. +Zsemler szülık, +Gyermekeik és összes +Hozzátartozó,  
 +Baier János és +Szülei          ( 8.00) 
  +Varga Béla és +Szülık/ +Bencze Béla 1. évf.     

 (11.00) 
  +Brancs Mihály és +neje Barka Anna       (18.00) 
21.  A Rózsafőzér Társulat 6. (Csajáné) csoport élı Tagjaiért 
22.  A Rózsafőzér Társulat 6. (Csajáné) csoport  +Tagjaiért 
23. +Noszál Béla 
24. Angyal Lászlóné +Turcsán Erzsébet 1.évf., +Szülei és +Testvérei  
25. +Hajósi József és  +Károly fia 
26.  +Varga József 1.évf.      
27.  +Molnár Mihály, +felesége Gróf Teréz, és +Szüleik    ( 8.00) 
 ..........................................................................................    (11.00) 
 Hálából Szőz Mária tiszteletére        (18.00) 
28.  +Mihály Csaba 5.évf. 
29.  +Kiszel István és a Fazekas család +Tagjai 
30.  +Kökény Ferenc, +neje Hrúz Eleonóra és +Magdolna leányuk 



Úgy-e sikerül? 
   Vele sikerül! 

  
El vagyunk kényeztetve látnivalókkal. Sokakkal együtt magam is nagyon 

szeretem nézni a tévében a természeti filmeket. Azért, mert közel hoznak olyan pará-
nyi részleteket, finomságokat a valóságból, melyekkel különben soha nem találkoz-
nék. Mert elkalauzolnak olyan tájakra, melyekre feltehetıleg sosem jutok el. Egy 
ilyen adás alkalmával részletekbe menıen láttatták, hogy hogyan fejlıdik ki a szitakö-
tılárva. Miként alakul metamorfózisa, hogyan lesz egyre mutatósabb lény. A kifejlı-
dés utolsó szakaszában, de még vázának megszilárdulása elıtt levegıvel telik meg 
valahogyan kitinburka, s így felturbózva igen mutatós repülıalkalmatossággá válik, 
miközben jelentısen meg is szépül.  
 Valahogy így vagyunk magunk is húsvét környékén. Bábállapotunkból tápász-
kodunk. Akik a bőn sötétségében s a lelki halál árnyékában ültünk, felragyog nekünk 
Napunk a magasságból, hogy ezután békében és örömben éljünk.  
Feloldozást nyertünk szennyünktıl, s így megkönnyebbülve hatalmasat szippantot-
tunk az éltetı levegıbıl. Most minden érzékünk a  megújulást fogja. Arcunkat oda-
tartjuk a Napfényre, hogy langymelege simítson végig rajta. Szemünk megpihen a le-
velek zsengéjén, a színes, friss lombokon, a virágok tarkaságán.  
Nem tudom, neked mikor jön el a tavasz?  
Lehet, hogy akkor, amikor kinyílik az elsı virágszirom? Lehet, hogy amikor beszívod 
a nedves rét páráját, földszagát, klorofill-illatát. Testünk telítıdik vitaminokkal, élni, 
élni, élni akarunk. De lelkünk is telítıdik lelki vitaminokkal, s a halált egyszer s min-
denkorra legyızı Jézussal együtt akarunk élni, vele barátságban élni, vele szövetség-
ben élni. Húsvét hajnalának élménye teszi ezt.  
S hogy meddig tart?  
Hosszabb-rövidebb ideig. Az egyház azt kívánja minden jóakaratú embernek, hogy 
sokáig tartson. Legalább ötven napig, legalább pünkösdig. Én is ezt kívánom: tartson 
ez a feldobottság, ez a nyitott szívő állapot, ez a mindenkivel osztozkodni akaró eksz-
tatikus öröm sokáig, nagyon sokáig. Adjon élményekkel teli találkozásokra alkalmat, 
legyen a barátságok szövögetésének ideje, a kölcsönös bizalom megtapasztalásáé, a 
bátor kezdeményezéseké, a lankadatlan munkáé, a szívós erıfeszítéseké, az Istennel 
való együttmőködésé, az İ országának jókedvő építéséé.  
Legyen az optimizmus ideje minden ellenkezı napihír ellenére. Ne törjön le közülünk 
senkit a hitványság környezet visszahúzó ereje. Mutassuk meg, hogy élet van ben-
nünk.  
Mert Jézus szeretete vesz körbe bennünket, aki azt kívánta, hogy életünk legyen, és 
bıségben legyen.  
Ha sikerül megtisztult lélekkel, a feltámadt Krisztusba kapaszkodva élnünk, igen esé-
lyesek vagyunk arra, hogy ilyen pozitív légkör áradjon szívünkbıl, lelkünkbıl. Reális 
esélyünk van rá, hogy Isten áldásává legyünk valamennyien. Úgy-e sikerül?! 
  
          Gyorgyovich Miklós 
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Gondolatébresztı … 
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Március 15-i ünnepség Kerepesen 

Hazai hírek  

„ÉLETre ÚTRAvaló” – Zarándoklat Márianosztrára  
Idén 29. alkalommal rendezik meg május 1. és 3. között a márianosztrai if júsági 
gyalogos zarándoklatot. A zarándokok naponta 20-25 kilométert tesznek meg he-
gyi utakon, hátizsákban cipelve felszerelésüket és élelmüket. Az éjszakákat a ma-

gukkal vitt sátrakban töltik a zarándokok. A földön alvással, elázással és vízhólyagokkal tar-
kított gyaloglásunkon elkísér bennünket Isten szava, a Biblia, amely ebben az esztendıben 
nekünk, fiataloknak különleges üzeneteket hordoz: A Biblia az élet szava, amely az öröm 
hangjain beszél az igazság megismerésérıl és a jóban való növekedésrıl. A Biblia az Egy-
ház szava, szövegeiben az élı Egyház élı hite összegzıdik. Induljunk hát útnak!  
További tudnivalók a Márianosztrai Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat honlapján találhatók. 
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Szent Izidor püspök, egyháztanító 
Ünnepe: április 4 

Cartegnában született Spanyolországban). 
Testvérei Szent Leander és Szent 
Fulgentius püspökök. Izidor már ifjú ko-
rában kitőnt a tudományok területén. Re-
meteségbe vonult, majd késıbb bátyjával, 
Szent Leanderrel térítette a gótokat. 600-
ban Leandert követte a sevillai érseki 
székben. Kolostorokat szervezett, ezek-
nek szabályzatot írt. Eredményesen küz-
dött az arianizmussal szemben. Iskolákat 
állított fel, Sevillában fıiskolát létesített. 
A toledoi nemzeti zsinaton kezdeménye-
zésére sok új és jó törvény született. Ha-
lála elıtt mindenét szétosztotta. 636-ban 
halt meg. "A középkor legnagyobb isko-
lamesterének" nevezik. 
 

Paolai Szent Ferenc remete 
Ünnepe: április 2 

1416-ban született a calabriai Paola köze-
lében. 15 éves korában kapta az indítást a 
remetei életre, és kemény önsanyargatás-
sal, buzgó imával mélyült benne az élet-
szentség. Már 19 éves korában sokan 
csatlakoztak hozzá. 1452-ben hozzákezd-
tek a templom és a kolostor építéséhez. 
1474-ben "Assisi Szent Ferenc remetéi" 
néven IV. Sixtus pápa megerısítette a 
minimiták" rendjét. A Rend a legszigo-
rúbb böjtben, a betegek és rászorulók 
szolgálatára rendelte magát. A rendalapí-
tó, Paolai Szent Ferenc munkáját igen sok 
csoda kísérte. Franciaországban halt meg 
1507 Nagypéntekén. X. Leo pápa avatta 
szentté. 

Méltán alkalmazható rá a Zsoltáros szava: 

Az igaz ember virágzik, mint a pálma, 
megsokasodik, mint Libanon cédrusa. 
Az Úr házában vert gyökeret, 
Isten házának csarnokaiban. 

Tóth Árpád Az új tavaszra 
 
Az új tavasz játékos ujja 
Rügyet sodort az ághegyen, 
S most lágyan enyhe szája fújja, 
Hogy szétnyíljék és lomb legyen. 
Már bús bivaly ballagva rázza 
Igáját, s barnul új barázda, 
S peng a pacsirták éneke: 
A szíveket is újra vágja, 
Már mélyre szántja újra, fájva 
A vágy, a vágy, a vén eke... 
A szívem kérdem: árva, gyarló 
Szív, rajtad szánt-e régi láz? 
Sarjad-e még a fáradt tarló 
Borús rögén vidám kalász? 
Tavaszi sóhaj pitypang-pelyhe, 
Sovárgás reszketı, kék kelyhe 
A holt ugart diszíti még? 
Vagy lomha dudva lep be tengve, 
S már csak a vérzı naplemente 
Komor pompája lesz tiéd? 
Tompán tünıdöm. Csend a tájon, 
S mint aki mélységbe bukott, 
Ha mozdul, szisszen jajja fájón - 
Felelnék, jaj, de nem tudok. 
Minden oly furcsa, torz és visszás, 
Idegen a tavaszi tisztás, 
És ferde ívü minden ág... 
Ki lovagolt el ott a fák közt, 
Az elhulló fehér virág közt? 
A Szerelem? - az Ifjuság? 

A tavaszi sürőben állok, 
S már oly kábultan nézem én, 
Mint búvár a bizarr korállok 
Bokrát a tenger fenekén; 
A fény is olyan messzi, tört fény, 
S a lég oly lomha, súlyos örvény, 
Fulladva, fájva görnyedek, 
S száz halk polip-karjával roppant 
Lassan átfon, s alélni roppant 
A bú, a renyhe szörnyeteg. 

Ó, fent az égen felleg úszik, 
Aranyfelhı, angyal-hajó, 
Egy angyal tán a szélre kúszik, 
Inteni volna néki jó: 
Ó, angyal, nézd, megöl a bú már, 
Elpusztulok lent, árva búvár, 
A kék örvények rejtekén... 
Testvérem, angyal, szállj le értem, 
Ringass a hővös, szőzi térben, 
Míg lázat és bút elfelejtek én... 
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„Legkedvesebb bibliai történetem”   
 

Gyermekrajz pályázat a Biblia évében  
 Kedves Gyerekek!  

A  Biblia évében készítsetek rajzot, a számotokra legkedvesebb bib-

liai történetbıl!  

 A pályázat jeligés. A munkákat A4-es méretben, rajzlapon fogad-
juk el, a szokásos technikákkal (színes ceruza, grafit, tus, filctoll, ak-

varell, tempera, stb.).  

 A pályamőveket négy korcsoportban lehet beküldeni (3-6, 7-10, 11-
14 és 15-18 éves korig).  
 

 A kép hátoldalán az alábbi adatokat kell feltüntetni: a kép címe, 
a bibliai igeszakasz, amire a kép vonatkozik, az alkotó neve és 
életkora.(szülı, rajz- vagy hittantanárod neve, ha segített a munkád-

ban). 

 A pályamőveket lezárt A4 –es borítékban - amin kívülrıl csak a 

jelige és az életkor szerepel - adjátok le a sekrestyében, vagy a 

plébánián 2008. június 1-ig.  

Egy gyerektıl legfeljebb 2 rajz érkezhet be! 

 A beküldött munkákat zsőri fogja elbírálni, a díjazott mővek al-

kotói jutalmat kapnak. 

Eredményhirdetés és kiállítás 2008. június 15-én, a 8 órai Te 

Deum  szentmise után lesz.  

Eredményes munkátokhoz sok sikert és kitartást kívánunk! 

G y e r m e k o l d a l  

 Nyelvtörı egyveleg  

Láttam szırös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátör-
nek a hörcsög görcsök..  

Egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot, mire a pocakon 
pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon pöckölte az ıt pocakon pöckölı icike-picike poc-
kot. 
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GLOSSZA: KÉPZELT PÁRBESZÉD 
 

Eladó: Miben segíthetek?  
Vásárló: Hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Sze-
retetet. Végigvezetne a folyamaton?  
Eladó: Készen áll az indulásra?  
Vásárló: Készen állok. Mit kell elıször tennem?  
Eladó: Elsı lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta?  
Vásárló: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni, 
miközben ezek futnak?  
Eladó: Milyen más programok futnak?  
Vásárló: Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és Nehezte-
lés. Eladó: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli Meg-
bántódást a rendszerébıl. Felül fogja írni az Alacsony Önértékelést is saját 
moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és 
a Neheztelés-t teljesen ki kell kapcsolnia. Megakadályozzák a Szeretet ins-
tallálását. Ki tudja kapcsolni?  
Vásárló: Nem. Segítene?  
Eladó: Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig kell 
ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlıdnek.  
Vásárló: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni ma-
gát. Ez normális?  
Eladó: Igen, de ne feledje, önnek csak az alapprogram van meg. El kell kez-
denie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.  
Vásárló: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: "Hiba - A 
program nem fut külsı egységeken." Most mit tegyek?  
Eladó: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretetprogramot Belsı Szíveken 
való futásra tervezték, de az ön Szívén még nem futott. Magyarul ez annyit 
jelent, hogy önnek elıször saját magát kell szeretnie, mielıtt másokat sze-
rethetne.  
Vásárló: Most mit tegyek?  
Eladó: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi fájlok-
ra: Megbocsátok Magamnak, Felfedezem az Értékeimet, Tudomásul Veszem 
a Korlátaimat.  
Vásárló: Rendben, kész.  
Eladó: Most másolja ıket az "Én Szívem" könyvtárba. A rendszer felül fog 
írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül 
törölnie kell a Terjengıs Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a 
Kukát is, hogy soha ne jöhessen újra elı.  
Vásárló: Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. A Béke meg az Elégedettség 
bemásolja magát mindenfelé.  
Eladó: Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog, mielıtt 
letennénk. A Szeretet ingyenes program. Továbbítsa mindenkinek, akivel 
kapcsolatba kerül. İk is megosztják majd másokkal, és visszajuttatnak vi-

szonzásul önhöz új és izgalmas változatokat.      -emil- 
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A NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATUNK meghívott elıadója  

Orosz Lóránt ferences páter, tanszékvezetı tanár volt. 

VIRÁGVASÁRNAP  a Szilasligeti Kápolnában  az ifjúsági színjátszó-kör  

Passió jelenetet adott elı. 
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A Biblia múzeuma 

 

  
Csak szépek voltak? A nık élete az ókori Palesztinában címmel már megtekint-
hetı az elsı idıszakos tárlat, amelyet az éppen húszéves fennállását ünneplı in-
tézményben további négy követ az év során. A mainzi Johannes Gutenberg 
Egyetem Ószövetségi Tanszékének régészeti leleteire épülı vándorkiállítás a 
Biblia korának társadalmát mutatja be, elsısorban a nık helyzetére koncentrál-
va. Az április 6- ig nyitva tartó tárlathoz szerda délutánonként elıadások is kap-
csolódnak a Ráday könyvtár olvasótermében. 

Szentírási ihletéső képek alkotják a sorozat következı kiállítását.  
Lırincz Zoltán Jézus példázatai a magyar festészetben címő könyvének illuszt-
rációit április 10–29. között lehet megtekinteni.  

A harmadik tárlatot a Ráday Győjtemény anyagából rendezi a múzeum Amit a 
reneszánsz embere olvasott címmel, május 6. és július 31. között. 

Karátson Gábor akvarelljei szeptember 18-tól november 18- ig veszik birtokba a 
Biblia Múzeumot. A festımővészt Szent János evangéliuma inspirálta. A Biblia 
évi kiállítás-sorozat utolsó darabja pedig november 20. és december 31. között 
Hajnal Mihály grafikus- és festımővész alkotásait mutatja be Visszatekintés és 
érzelmek címmel. 

A Biblia Múzeum az idıszaki tárlatok mellett állandó kiállításával is várja az ér-
deklıdıket. A Szentírás történeti és régészeti hátterérıl éppúgy értékes ismerete-
ket szerezhetnek a betérık, mint a Biblia nemzeti nyelvre fordításának történeté-
rıl. A Biblia Múzeum egyik legfıbb kincse egy eredeti vizsolyi biblia, de a 
Károli Gáspár fordításában megjelent szentírás mellett még számos magyar és 
idegen nyelvő bibliát ıriznek itt.  

 

Bár református fenntartású az intézmény, zsidó Ószövetség-fordítás és evangéli-
kus fordítású teljes szentírás ugyanúgy a győjtemény részét képezi, mint a katoli-
kus Káldi-biblia több példánya és más katolikus bibliakiadások. 

A Ráday utcában lévı Biblia Múze-
umnak még egy utcanevet is köszön-
het a fıváros: a közeli Biblia köz az 
intézményrıl kapta a nevét. A 
Dunamelléki Református Egyházke-
rület fenntartásában mőködı múze-
um változatos kiállítás sorozattal fo-
gadja a látogatókat a Biblia évében. 
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A bazilika füve - változatok a bazsalikomra 

Egyik templomunk elnyerte a basilica minor rangot, és ez roppant büszkeséggel töltötte 
el a nemrég odahelyezett if jú káplánt, akit rövidesen még az az öröm is ért, hogy zarándo-
kokkal Franciaországba utazhatott. Az ottani bazilika oldalánál húzódott a piac, ahol szemet 
gyönyörködtetett a sok gyümölcs, zöldség, hús, sajt és hal. 

A tavasz elsı napjaiban megjelentek a főszernövények is, amelyek között káplánunk 
fölfedezett egy éppen neki valót. Világos zöldes levelei tengelyében már bimbóba szökkent 
a szár, rajta kúp alakban elhelyezkedı virágfürttel, némelyik viráglabdacs már bontogatta is  
halványkék virágait. Az árat is tartalmazó feliraton ez állt: basilic (basilicum). 

- Bazilika virág! - lelkendezett magában. - Ezzel meglepem a plébános urat. Az ısszel 
kipusztult a templom elıtt álló Mária-szobor alatti kıedényekbıl az árvácska - érvelt magá-
ban -, s milyen méltó pótlás lesz helyén a bazilika virág. Bazilika elıtt bazilika virág - lel-
kendezett. Nem lévén jártas az ínyencségben, azt sem sejtette, hogy ez egy főszernövény. A 
dolgok rendben mentek. Hazaérte után átadta a virágot a plébános úrnak, aki továbbadta 
azokat a rózsafüzér társaság ültetésben buzgólkodó két tagjának, akik be is helyezték a pa-
lántákat a Mária-szobor lábánál árválkodó virágos ládákba. A palánták jól érezték magukat, 
hamarosan dúsulni kezdtek, és egyszer csak azt vette észre káplánunk, hogy misék után az 
arra haladók tépkedik a bokrocskák leveleit és hétrıl hétre csupaszodnak a bazilika növé-
nyei. A templom gazdája utánanézett a dolognak, és jártas lévén a jó ételek titkaiban, felfe-
dezte, hogy a kiültetett növények közönséges bazsalikomfüvek, amelyek nem éppen a Má-
ria-szobor köré valók. Hogy mást ültethessen a helyükre, kihirdette a vasárnapi misén, hogy 
vihet belıle bárki, immáron nemcsak titokban. A hívek között pedig megindult a tanácsosz-
tás, mire lehet az illatos leveleket felhasználni. 

Íme néhány lehetıség: 

- Bazsalikomos gomolya. Tehén-, kecske- vagy juhgomolyát, netán mozzarellát szelet-
kékre vágunk, megszórjuk friss bazsalikommal, paradicsomkarikákkal díszítjük, és megönt-
jük olívaolajjal. Frissítı elıétel. 

- Bazsalikomos hústálak. Mintha pörköltet vagy paprikást készítenénk, bármely húst 
(legjobb a borjú) darabokra vágunk, zsiradékban apróra vágott hagymát üvegesítünk, majd 
átforgatjuk benne a húst, héjától és magvaitól megszabadított paradicsomdarabokat adunk 
hozzá, és kevés borral felöntjük. A húst puhára pároljuk, majd a besőrősödött raguhoz fel-
laskázott bazsalikomleveleket és apróra vágott fokhagymát keverünk, sózzuk, borsozzuk és 
az egészet jól átpároljuk. Tésztával vagy rizzsel, esetleg petrezselymes burgonyával tálal-
juk. 

- Bazsalikomos tészta. Míg a víz forr, majd amíg kifızzük a metéltet vagy a spagettit, 
olajon apróra vágott hagymát üvegesítünk (többféle hagymából ízesebb), ehhez adjuk a hé-
jától és magvaitól megszabadított kockára vágott paradicsomot és 10 perc múltán a laská-
zott bazsalikomleveleket, végül felaprított fokhagymát ízlés szerint. A kifıtt tésztát olíva-
olajjal átkeverjük, rászedjük a bazsalikomos ragut, és reszelt sajt kíséretében feltálaljuk. Ne-
gyedóra alatt elkészül a kitőnı vacsoraétel. 

A bazilika elıtt álló Mária-szobor lábánál hamarosan ismét árvácskák ékeskedtek, a fa-
lu lakói viszont újból megkedvelték dédanyáink egyik legkedvesebb főszernövényét, a ba-
zsalikomot.           (Jósfay György) 
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Chiara megérkezett... 
Chiara Lubich - a Fokoláre Mozgalom megalapítója - derős, imád-

ságos és mélyen meghatott légkörben 88 évesen fejezte be földi utazását 
március 14-én éjjel 2 órakor otthonában, Rocca di Papában, ahová elızı 
éjjel saját kívánságára tért vissza a Gemelli Klinikáról. 

Mi most az utolsó kívánságom? Azt szeretném, ha Mária Mőve a vi-
lág végezetekor, amikor készen fog állni arra, hogy megjelenjen a feltá-
madott-elhagyott Jézus színe elıtt, azt mondhassa neki - a belga teoló-
gus Jacques Leclerc szavaival élve, melyek mindig megrendítenek: "... a te napodon Istenem 
elindulok feléd... Feléd, Istenem (...) legbolondabb álmommal: hogy a kezemben viszem 
hozzád az egész világot."  "Atyám, add, hogy mindnyája egyek legyenek!"  (Chiara Lubich: 
Az Elagyott Jézus szılıskertje) 

Tomka Ferenc káposztásmegyeri plébános, fokolarino pap:  

Chiara Lubich halálakor kérdések merülnek fel az emberben. Vajon miben rejlik annak a 
titka, hogy a Chiara által az Egyháznak ajándékozott lelkiség 50 év alatt az egész világon el 
tudott terjedni: Istennek szentelt közösségeket, valamint élı plébániai és egyéb közössége-
ket tudott létrehozni, megtérések sokaságát tudta elindítani, és párbeszédet tudott teremteni 
muszlimokkal, buddhistákkal, zsidókkal és mindenféle világnézető emberekkel. 

A Zs inat legnagyobb tette volt a „közösségi egyháztan”, mondta II. János Pál pápa: vagyis 
annak felfedezése, hogy az Egyháznak elsısorban jézusi-testvéri közösségnek kell lennie, 
amelyben megjelenik és a világ számára is láthatóvá válik Jézus. Chiara Lubich karizmája 
ennek a kegyelmi, evangéliumi tervnek egy megvalósulása. 

Az egység karizmájából merítve az egész világon olyan közösségek, köztük plébániai kö-
zösségek születtek, amelyek új odaadással kezdtek törekedni arra, hogy keresztény életük 
meghatározója a közöttük levı (minden nap újat kezdı) szeretet legyen, és ezáltal maga Jé-
zus jelenhessen meg és mőködhessen közöttük. Hatásukra sokfelé megújult a keresztények, 
a plébániák élete, és ez – a szekularizáció és a hitehagyás korában és körülményei között is 
– sokakat elvezetett az egyházba. 

Chiara karizmája rendkívüli gyümölcsöket termett a papság, a szerzetesség világában is. 
Mintegy 2500 azoknak a papoknak (és 100 körüli a püspököknek) száma, akik a Mozgalom 
tagjai közé léptek, és e karizma által találták meg az útját annak, hogy megvalósítsák a kor 
és a II. Vatikáni Zsinat egy másik álmát: olyan papi közösségeket, amelyekben a papok ter-
mészetfeletti családra találnak. Hasonlóan sokan vannak a szerzetesek, akik szerzetesi éle-
tük megújításának módját találták meg e lelkiségben: azáltal, hogy újra felfedezték életük-
ben az egység és a kölcsönös szeretet elsıségét. Több kihalás szélére került rendrıl tudunk, 
amelyek ily módon új virágzásnak indultak. 

Személyes élményem: A Fokoláre Mozgalommal való találkozásom elıtt visszatérı és gyöt-
rı kérdésként élt bennem: az Egyház melyik közösségében vagy melyik plébániáján valósul 
meg Jézus ígérete: „arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretet-
tel vagytok egymás iránt” (Jn 13,34)? Hiszen ebbıl kellene a világnak felismernie Jézust és 
az Atyát (Jn 17,23)! Chiara lelkiségével és Mővével találkozva értettem meg, hogy nincs 
fontosabb keresztény és lelkipásztori feladatunk, mint ennek megvalósulásáért élni. Késıbb 
II. János Pál pápa is ezt jelölte meg a 3. évezred Egyháza legfıbb feladatának. 
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IGAZ MESÉK  

Lázár Ervin: A csodapatika  
- Mit nem képzel?! - ordított elsı vevıjére torkaszakadtából Rimapénteki Rimai Péntekh 
vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg Rimapéntek fıterén.  
- Hogyhogy mit képzelek?! - emelte fel a hangját az elsı vevı. - Talán nem az van kiírva 
a maga boltjára, hogy patika?!  
- De az - mondta Rimapénteki Rimai Péntekh.  
- Akkor meg mit ordítozik, ha aszpirint kérek? Hol kérjem, ha nem patikában?  
- Az is ki van írva, hogy ki a cégtulajdonos - mondta fölényesen Rimapénteki Rimai 
Péntekh.  

- Mit érdekel engem a cégtulajdonos - háborgott az elsı vevı -, nekem aszpirin kell, és 
kész.  
- Csak nem képzeli, hogy egy Rimapénteki Rimai Péntekh vacak aszpirineket, fejfájás 
elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenıcsöket árul?!  
- Mi a szöszt árulna mást egy patikában? - mérgelıdött az elsı vevı.  
- Embernek fia - mondta kissé lecsillapodva Rimapénteki Rimai Péntekh -, ez nem a test, 
ez a lélek patikája.  
Az elsı vevı szemében érdeklıdés csillant.  
- Lelki bajok ellen?  
- Igen -mondta Rimapénteki Rimai Péntekh.  
Most már teljesen elpárolgott a mérge, szinte kedvesen nézett az elsı vevıre. Ami az ı 
esetében elég nagy szó.  
- Tisztelt barátom - folytatta kissé ünnepélyesen -, mivel ön az elsı vevım, bármit vásá-
rol, ingyen kapja. Válasszon!  
- Hogy ıszinte legyek - toporgott izgatottan az elsı vevı -, nem pontosan értem, hogy 
mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában... bár reménykedem... de reményeimet ki 
sem merem mondani.  
- Mondja csak bátran - biztatta Rimapénteki Rimai Péntekh.  
- Netalántán irigység, gıg, nagyképőség, gyávaság, káröröm, rosszindulat...  
Rimapénteki Rimai Péntekh átszellemült arccal bólogatott és folytatta:  
- Meg kicsinyesség, kapzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, tor-
kosság, tohonyaság, lelki restség, pénzsóvárság és mindenféle gonoszság, eltévelyedés 
és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim.  
- Ez nagyszerő! Uram, bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem 
megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség 
megmentıje. Egyúttal az én megmentım is. Házsártosság ellen is van gyógyszere?  
- Van - mondta gyanakodva Rimapénteki Rimai Péntekh.  
Az elsı vevı tapsikolt és ugrándozott örömében.  
- Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképő feleségem, egy kicsinyes, 
kapzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ángyikám, egy kárör-
vendı bácsikám, mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla egyre megy, csak használ-
jon.  
Rimapénteki Rimai Péntekh vakarta a feje búbját.  
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- Van egy bökkenı - mondta.  
- Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, na-
pamat, ángyikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam 
azt a bökkenıt!  
- Annyicska csak - mondta Rimapénteki Rimai Péntekh -, hogy a gyógyszert mindenki-
nek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.  
- Úgy érti... - tátotta el a száját az elsı vevı.  
- Úgy - bólintott a mondat végét meg sem várva Rimapénteki Rimai Péntekh.  
- Hát azt várhatja - mondta elkeseredetten az elsı vevı.  
- Mit?  
- Hogy, mondjuk, a feleségem idejöjjön, és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és 
nagykép ellen a saját maga számára.  
- Már miért ne történhetne meg?  
- Mert azt hiszi saját magáról, hogy jóindulatú, szerény, szorgalmas. Éppen hogy rólam 
állítja, hogy irigy, lusta, veszekedıs és nagyképő vagyok.  
- Szívesen állok rendelkezésére - készségeskedett Rimapénteki Rimai Péntekh -, kérjen 
csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.  
- Csak nem képzeli, hogy igaz?! Még hogy én irigy?! Még hogy én lusta?! Még hogy én 
nagyképő?! Nevetséges!  
- De veszekedısnek csak veszekedıs. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belé-
pett.  
- Én?! Ember, maga veszekedett! Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedısség el-
len a híres gyógyszereibıl. Tablettát, írt vagy balzsamot.  
- Maga nagyképő fajankó! - ordította el magát Rimapénteki Rimai Péntekh. - Takarodjon 
innét, mert úgy kivágom, mint a sicc!  
Az elsı vevı sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak 
egymásnak, azután a vevı elunta, nagy dérrel-dúrral becsapta maga után a patikaajtót. 
Durr!  

Hátha mégis igaza van - gondolta Rimapénteki Rimai Péntekh -, és be kellene vennem 
egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan - legyintett azonnal -, nem hirtelen harag ez, 
egyszerően csak igazságosság. Igazságos vagyok, ennyi az egész. Abból meg kár volna 
kigyógyulni.  
Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevıket. Jöttek is, de mind másnak 
akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek, hi-
szen nekik aztán semmi hibájuk sincs!  
Lassan-lassan el is maradoztak a vevık. Nem akadt senki Rimapénteken, aki elismerte 
volna magáról, hogy nagyképő, rosszindulatú, irigy, kétszínő, kicsinyes, kapzsi, nagyra-
vágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelki rest. Nem tudom, ha te Ri-
mapénteken laksz, elmentél volna-e Rimapénteki Rimai Péntekh patikájába valamilyen 
gyógyszerért? Igen? Nem?  
Mert így bizony fölkopott az álla szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészedtek, bal-
zsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporladtak, ı maga meg bújában-bánatában elbuj-
dosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál - hacsak Bab Berci nem. De ı mélyen 
hallgat felıle.  



 14.  VIII. évfolyam 4. szám 

⇒ A Szent Anna templom 100. évfordulójára, a felújításra 
külön győjtést szerveztünk. 5 fıs csoportokba szervezıdve  
vállalták a tagok, hogy 2 éven át minden hónapban meghatá-
rozott összeget fizetnek erre a célra. (1000– 5000 Ft.) Jelenleg 
16 csoport alakult 5 fıs létszámmal, ezenkívül 14 személy 

vállalt külön felajánlást. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki minden ado-
mányozónak. (Természetesen további csoportok is alakulhatnak, illetve újabb je-
lentkezık csatlakozhatnak meglévı csoportokhoz.) 

⇒ Április 13-án vasárnap a 8 órai szentmise után az idei elsıáldozók szüleivel 
megbeszélés lesz a templomban.  

⇒ Május 12-én Pünkösd hétfın rendezzük a már hagyományos egyházközségi na-
punkat. A Biblia éve alkalmából meghívott vendégünk lesz  Giovannini Kornél 
bábmővész, aki  az Irgalmas szamaritánus bibliai történettel várja  gyermeke-
ket. A bábjátékos biblia jelenetbe a gyermekek is bekapcsolódhatnak. Zenei kísé-
ret: Vargay Adrienn  fuvola 

Szeretettel hívunk, mindenkit! A részletes programot május elején közöljük.  

⇒ Május 18-án Szentháromság vasárnapján lesz az elsıáldozás a templomban.  

A plébániánkról jelentjük … 

 

Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 
2. BÁRKA KÖZÖSSÉG 

 

Minden embernek meg kell keresnie élete célját,  
törékenységének és gyengeségének értelmét. (Jean Vanier) 

A Bárka Indulása 

Az elsı Bárka közösség 1964-ben alakult egy franciaországi 
faluban, Trosly-Breuil-ben. Jean Vanier - Isten hívó szavára 
válaszolva - egy állami intézetbıl házába fogadott két értel-
mi fogyatékos férfit, Raphaelt és Philippe-et. Hármójuk szö-
vetsége lett az elsı Bárka közösség... Napjainkban szerte a 
világon már több mint 100 Bárka Közösség létezik. 

A magyar Bárka a rendszerváltás idején indult útjára. Ki-
emelkedı esemény volt ebben Jean Vanier 1989-es magyar-

országi lelkigyakorlata. 

Az 1991-ben Draskóczy Ildikó vezetésével civil szervezetként megalakult Bárka Kö-
zösség elsıként hozott létre Magyarországon teljesen új ellátási formát biztosító lakó-
otthoni elhelyezést felnıtt korú középsúlyosan, súlyosan, illetve halmozottan sérült 
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fiatalok számára. Kiemelkedıen közhasznú tevékenységként az alapítvány jelenleg 2 
lakóotthont mőködtet, valamint nappali ellátást és foglalkoztatást biztosít a Danaha-
rasztiban és annak környékén családokban élı értelmileg sérült fiatalok számára. 

A Bárka Alapítvány tagja a Nemzetközi Bárka Szövetségnek (L'Arche -International, 
wwwlarche.org). A Nemzetközi Bárka Szövetség ernyıszervezetként fogja össze az 
egymástól mind szervezetileg, mind anyagilag teljesen független és önálló Bárka kö-
zösségeket. A magyar szervezetnek legszorosabb kapcsolata a francia, az olasz, a 
svájci és a szlovén közösségekkel van, velük alkot egy Közép- és Dél-európai Zónát. 

„Jézus arra hívott meg minket, hogy együtt legyünk. hiszen a másik ember Isten  
ajándéka számomra a mai napon. " (Jean Vanier) 

Otthon és keresztény közösség 

A Bárkában biztosított ellátási forma különlegessége, hogy az otthonokban hosszabb-
rövidebb ideig a feladatot vállaló fiatal segítık közösségi formában élnek együtt az 
értelmileg sérült emberekkel. Munkájukat önkéntesek és szakemberek segítik. A kö-
zösségi életet a hétköznapok mellett az ünnepek, a közös imák és lelkigyakorlatok 
gazdagítják. A helyi katolikus és protestáns (református, evangélikus és baptista) kö-
zösségekbe felekezeti elkötelezettségük szerint kapcsolódnak be - az elindulástól 
kezdve ökumenikus alapokon nyugvó - Közösségünk tagjai. 

Munka és alkotás 

1993-ban a családokban élı sérültek számára is megnyílt a Bárka Kézmőves Mőhe-
lye, ahol jelenleg 25 értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személynek nyújtunk 
nappali ellátást és foglalkoztatást. A sérültek Dunaharaszti, Szigetszentmiklós és Bu-
dapest környékérıl érkeznek hozzánk. A nappali ellátáson túl a kezdetektıl hangsúlyt 
fektettünk a sérült emberek színvonalas, fejlesztı hatású foglalkoztatására: ez a krea-
tivitást, az egyéni fejlıdést helyezi elıtérbe a bedolgozó jellegő, sokszor alacsony 
szintő munkákkal szemben. 

2003-tól lehetıségünk nyílt a sérült személyek által elıállított minıségi kézmőves ter-
mékek piaci forgalmazására is országos népi-iparmővészeti vásárokon: Mővészetek 
Völgye (Kapolcs), Mesterségek Ünnepe (Budai Vár), Karácsonyi vásár (Budapest, 
Vörösmarty tér). Az itt megnyilvánuló komoly érdeklıdés sürgetıvé teszi munkánk 
további fejlesztését, bıvítését. 

Társadalmi küldetés 

„A Bárka jel a világban, amely létével hirdeti, a sérült ember élete érték. . . "  
(Jean Yanier) 

A lakóotthonok és a mőhely mőködtetése mellett a Bárka fontos feladatának tartja a 
sérült embert teljes értékőként elfogadó szemléletének magyarországi terjesztését, mi-
nél szélesebb körő megismertetését, s ezáltal a közvélemény formálását is. 

 

Január 18. és 20. között került sor az I. Magyarországi Katimavikra, vagyis a Jean 
Vanier által elindított Bárka és Hit és Fény közösségek magyarországi találkozójára 
Piliscsabán. A Katimavikon jelen volt Jean Vanier is.  



 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap: reggel 6.15 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

VIII. évfolyam 4. szám 16. 

 A szilasligeti kápolnában minden hónap 1. vasárnapján   
reggel  8.00 órakor görög katolikus szentmise van.    

„LÉPCSİK”  
A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség lapja 

Felelıs kiadó és szerkesztı: Frajna András plébános 
Fıszerkesztı: Sohan Andrásné 

Szerkesztık: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 
A szerkesztıség címe: 2144 Kerepes, Templom u. 17.  

Tel.: 06/28/560-370  Fax: 06/28/560-371   
e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

Internetes honlap: www.szilker.hu 
Megjelenik a hónap elsı vasárnapján 450 példányban 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap:  6.15 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

    


