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Szentmise szándékok augusztus hónapban 
 

1.  Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül  
2.  +Maróti Józsefné, +Bacsmai szülık, és +Hozzátartozók 
3.  A kerepesi Hívekért          ( 8.00) 
 ………………………………………………..      (11.00) 
 +Rapavi József, +Neje          (19.00) 
4. +Sörös János, +neje Rozália és +leányuk Rozália 
5. +Rab János,  +Szülei és +Testvérei  
6.  + id. Tabányi János, +Neje, +János fiuk és  +Nagyszülık 
7. +Legéndi István  
8. +Farkas szülık és +Családtagok    
9. +Barna Sándor, neje +Felleg Anna, a Felleg, a Barna és a Kiss +szülık  
10. +Paulovics Károly, +Szülei és +Testvérei       ( 8.00) 
 ………………………………………………..      (11.00) 
 +Zlatnik László, +édesapja és  +Nagyszülık      (19.00) 
11. +Fogd József 23.évf, neje +Paulovics Mária, a Fogd és a Paulovics család +Tagjai 
12. +Péter János és +Szülei 
13. +Merl Mátyás, +Felesége és három +Fiuk 
14. Békésyné +Tıkey Ágnes, a Tıkey és a Trudics +szülık  
15. A Kulcsár család élı és +Tagjai          ( 8.00) 
 A Rózsafüzér társulat 22.(Burkovicsné) csoportjának élı Tagjai   (19.00) 
16. +Déri István, és neje +Lovicska Erzsébet és +Szüleik 
17. A Szünstein család +tagjai         ( 8.00) 
 Kerti Györgyné +Napkori Irén (tem: jún. 27.)      (11.00) 
 +Rusznyák Mihály, neje +Veres Julianna  és összes +Hozzátartozó   (19.00) 
18. +Varga Gábor és +Nagymama  
19. +id. Ruzsai Pál és összes +Hozzátartozó  
20. +Palotai Tamás, +Neje és + Mária leányuk       ( 8.00) 
 +Kovács Sámuel, +Kovács Sámuelné, +Maczkó János és összes +Hozzátart. (19.00) 
21. +ifj. Uzsoki István 31. évf. 
22. A Rózsafüzér társulat 22.(Burkovicsné) csoportjának +Tagjai 
23. +Stiller István és +Szülei          
24. +Édesapa           ( 8.00) 
 ………………………………………………..      (11.00) 
 +Csernák Mihályné, +Férje, +Szülei és összes +Hozzátartozó   (19.00) 
25. +Gróf Mihály, három +Felesége, +Gyermekeik és +Nagyszülık 
26. +Pintér Pál, +Neje és összes +Hozzátartozóik  
27. +Burik Pál 1. évf. 
28. ………………………………………………..  
29. +Forró József, +Leánya, +Simoncsik István, +Neje és +Fiuk, +Molnár István, +Neje  és 

+István Fia  
30. Hálából - születésnapon 
31. Engesztelésül           ( 8.00) 
 ………………………………………………..      (11.00) 
 +Hajósi István, neje +Brancs Mária, +Szüleik és összes +Hozzátartozó  (19.00) 
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Szent Pál öröksége 
 
Mi maradt ránk gazdag örökségébıl? Az általa alapított egyházközségek a tör-
ténelem viharaiban felmorzsolódtak, de a hozzájuk intézett levelei örök idı-

szerőséggel tanítanak bennünket, mai keresztényeket is. Fennmaradt életének példája is: 
Krisztus iránti mérhetetlen szeretete, amellyel a vértanúságot is vállalta, és ezáltal lett a hit-
hirdetésnek, az evangelizációnak égi pártfogója. 

Pál szenvedélyes, tüzes lelkő ember volt, akinek a lelki fejlıdése tanulságos és meg-
szívlelendı módon jól követhetı a Szentírásból. Megtérésekor azt kérdezte a föltámadt 
Krisztustól: „Ki vagy te, Uram? (…) Uram, mit akarsz tılem, mit cselekedjek?” (ApCsel 
9,5-6) Az Úr Jézus Ananiás tanítvány által tudtára adta, hogy hirdetnie kell az Úr nevét a 
pogányok között, és sokat kell szenvednie. Ettıl kezdve egy gondolat vezérelte, hogy a ke-
resztre feszített és föltámadt Krisztust hirdesse (1Kor 2,2), valamint, hogy saját életét is Jé-
zus példája szerint alakítsa. Azt írta a legkedvesebb egyházközségében, Filippiben élı hí-
veknek: „Jézus Krisztus magához ragadott (…) felejtem, ami mögöttem van, s az elıttem 
lévı után rugaszkodom” (Fil 3,13). „Hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy eljussak a 
halálból való föltámadásra” (Fil 3,11). 

Egyszerre tudta önmagáról, hogy különleges kiváltságban részesült, az összes egyház 
gondja reá nehezedik (vö. 2Kor 11,28), ezért nagyon sok áldozatot hozott értük. Másrészt 
élt benne a bőntudat, mert Krisztus Egyházát üldözte, de tisztában volt vele, hogy mindent 
Isten kegyelmének köszönhet. Élete végén ezért elmondhatta: „Élek ugyan, de nem én, ha-
nem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). Saját szenvedésével pedig kiegészítette Krisztus szen-
vedését. 

Az Egyházat, Krisztus testét az emberi testhez hasonlította, amelyben mindenkinek 
megvan a maga feladata (vö. 1Kor 12). Az egyházi elöljárókat, akik közül Timóteus és Ti-
tusz állandó munkatársai voltak, az általa alapított püspökségek élére állította. De ugyanígy 
a világiak értékes munkáját is (pl. Aquilla és Prisca) felhasználta Krisztus testének építésé-
ben. Szentírásunk 14 levelét ırzi, amelyekben elıször foglalkozik elvontabb teológiai kér-
désekkel, megmagyarázza Jézus tanítása alapján az Ószövetség és az Újszövetség kapcsola-
tát az üdvösség történetében. Majd kifejti az evangéliumi tanítást Krisztus személyérıl, a 
megváltásról, a megigazulásról, az Egyházról, a keresztségrıl és az Eucharisztiáról. Megin-
gathatatlan erıvel hirdeti a feltámadást, amely keresztény életünk alapja. A Krisztus-követés 
a vele való kegyelmi életközösségbıl és a Szentlélek ajándékai által megvalósított erények-
bıl formálódik. Ezzel kapcsolatosan sok gyakorlati tanácsot ad az akkori társadalom min-
den rétegét megszólítva. Ha az apostol leveleit olvassuk, bennünket is átjár az a buzgóság, 
amely ıt Krisztus követésében állandóan sürgette. 

Szent Pál évében elmélkedjünk gyakrabban hozzánk szóló tanításáról és intelmei-
rıl, amelyek nem mindig könnyen érthetıek, hiszen Krisztus felfoghatatlan gazdagsága 
(vö. Ef 3,8) egy élethosszig tartó úton vezet, míg el nem jutunk a teljes megértésre (vö. Kol 
2,2). Maga az apostol írja világhíressé lett szeretet-himnuszának végén: „Ma még csak 
tükörben, homályosan látunk, akkor majd színrıl színre” (1Kor 13,12). Amit azonban 
megvalósíthatunk és a legmagasztosabb úton vezet bennünket, az a szeretet. Az az erény,  
amely egyszerre földi és mennyei, emberi és isteni, ideig való és örök.   
    ( Részlet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelébıl) 

Gondolatébresztı … 
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LEÁNYTÁBOR BÖRZSÖNYLIGETEN 

Hittanos táborunk idei helyszíne Börzsönyligeten volt, a 3 hektár nagyságú erdıs területen 
lévı Szent Margit-házban. Július14-én hétfın reggel indult 16 fıs kis csapatunk 5 személy-
gépkocsival. Az idıjárás nem volt reményteljes, de az esıs nap ellenére jókedvően vettük 
birtokba a szállást ami egy héten át otthonunk volt. A „szobafogságot” igyekeztünk tartal-
masan eltölteni; a 3-4 ágyas szobák elosztása után megbeszéltük a tábori rendet, a naposok 
beosztását, és elindítottuk az „İrangyal” játékunkat. A délutánt játékokkal és a „Kis herceg-
nı” c. film vetítésével töltöttük. Az elsı hittanos foglalkozásunkat már a kertben tarthattuk.. 
Négy fıs csapatok - Angyalkák, Tündérek és Báránykák - mérték össze tudásukat a hét töb-
bi napján is. Kedden Nagymarosra kirándultunk, ahol megnéztük a Dunakanyar egyetlen 
ma is álló középkori egyházi mőemlékét a Szent Márton templomot, majd sok lépcsın át, a 
keresztút állomásait követve a Kálvária-kápolnához értünk. Hazaindulás elıtt még alkal-
munk volt megnézni az Afrika kutató és vadász Kittenberger Kálmán kiállítást is. A szerdai 
napot szentmisével kezdtük a Ciszterci Nıvérek Boldogasszony Háza Monostorának temp-
lomában. (1. kép) Ezután vonattal és komppal Visegrádra kirándultunk. A Fellegvárhoz fel-
kapaszkodva megnéztük a vár kiállításait, a panoptikumot, és  gyönyörködtünk a kilátás-
ban.(3. kép)  A vonat indulásáig pedig a Duna vízében hősítettük megfáradt lábainkat és 
kagylót, kavicsot győjtöttünk. (2. kép) A következı nap Királyrétet jelöltük úti célul, ahová 
kisvasúttal utaztunk. (5. kép) Elsétáltunk a horgász tóhoz, birtokba vettük a szép játszóteret 
és egy szép tisztáson ügyességi sorversenyt rendeztünk. Talán a legnagyobb élményt a pén-
teki nap hozta. Bejelentkeztünk a Szokolyán lévı Kaczár-tanyára, ahol megismerkedhettünk 
a már kihalóban lévı népi mesterségekkel és játékokkal is. Található itt kenyérsütı kemen-
ce, szélkerék, (6. kép) „talpasház”, kovácsmőhely, kerek alaprajzú ól (8. kép), juhhodály, 
nádból épített pásztorkunyhók és még sok olyan mőhely, ahol kézmőves mesterségek gya-
korolhatók. A lányok próbára tehették ügyességüket a gólyalábakon, (4. kép) és a „csülök” 
dobálással, (7. kép) majd ízelítıt kaptunk a cséplés, ırlés régi gyakorlatából. E nap végét 
tábortőzzel zártuk, amire a gyerekek elıre felkészültek. A Biblia éve alkalmából Szentírás-
ból vett három történetet adtak elı a csapatok, majd a szalonnasütés következett. (9. Kép) 
Énekeltünk és játszottunk, tombolát sorsoltunk; fény derült a titkos İrangyalokra, kiosztot-
tuk az értékelı okleveleket, és tábori emlékként könyvjelzıt választhattak. A szombat már a 
búcsúzás napja volt, egymástól és a táborhelytıl, (10. kép) ahonnan mindenki szép emlé-
kekkel térhetett haza. Ezúton is köszönetünket mondunk a táborozásban közremőködı 
Iványiné Margitkának, a Szülıknek, és a Plébános Úrnak.  (Sohanné Mariann táborvezetı) 

9. 

10. 
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Idıutazás Noé bárkájához 
A Spektrum TV jóvoltából "idıutazást" tet-

tem az Ararát hegyeinek tájára, abba a régmúltba, amikor - a Szentírás szava szerint 
Isten büntetéseként - bekövetkezett az emberiséget elpusztító özönvíz. Persze nem 
H.G. Wells idıgépén utaztam Noé bárkájához, hanem a képzelet angyali szárnyán. 

A világ tudományos köreit, régészeit, kutatóit évtizedek óta foglalkoztatja egy 
csodálatos felfedezés - ma már azonban leletnek is nevezhetjük -, amelyet elıször egy 
pilóta pillantott meg a magasból, amikor éppen az Ararát hegyein keresztül vitt az út-
ja. A pilóta elmondása szerint a hegy oldalában látta meg azt a hatalmas, csónak alakú 
formát, amelyet késıbb a régészek oly izgatottan vizsgálgattak. Nem kis huzavona 
kezdıdött a lelet körül. Ám a tudósok kitartása végül meghozta a várva-várt ered-

ményt: engedélyt kaptak a mőszeres vizsgálatok 
megkezdésére. 

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a tudósok és a ré-
gészek nem voltak mindenben egy véleményen. A 
csónak alakú leleteket egyesek Noé bárkájának tar-
tották. A lelet hossza és szélessége szinte pontosan 
megegyezett a Teremtés könyvében leírt bárka mére-
teivel: "háromszáz könyök legyen a bárka hossza, 
ötven könyök a szélessége, és harminc könyök a ma-
gassága" (6,15; egy könyök kb. 53 cm). 
A régészek elektromos mőszereket vetettek be a 
"bárka" vizsgálatára, méreteinek pontos meghatáro-
zására. Ám ekkor abba kellett hagyniuk a lelet feltá-
rását: a hegynek éppen ezt a részét kisebb földrengés 
rázta meg. Egy évvel ezután a régészek folytathatták 
a méréseket és a kutatásokat. A földrengés a csónak-

szerő alakzatot hosszában elrepesztette. A tudósok ezt a repedést vizsgálták, mérték, 
és elszenesedett fa maradványokra, különféle fémszemcsékre bukkantak, amelyek a 
bárka bordázatára és annak rögzítésére utaltak. A legprecízebb mőszerek azt is kimu-
tatták, hogy a bárka hosszanti és keresztbordázata hogyan helyezkedett el a csónak 
alakú hajótesten. A tenger szintje fölött 1900 méterre elhelyezkedı lelet egyértelmően 
Noé bárkájának feltárását igazolta! 

Hogyan került a bárka az Ararát felhıkbe nyúló csúcsai közé? Erre is pontos vá-
laszt ad a Szentírás: "A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt min-
den magas hegyet elborított" (Ter 7,19). 

A százötvenhét méter hosszú, huszonhat méter széles és tizenhat méter magas 
bárkamaradvány környékén egy-két méternél hosszabb, az egyik végén átlyukasztott, 
hatalmas, lapos követ találtak, amelyet "Nyolcak kövének" neveztek el a környéken 
élı emberek. A nagy, átlyukasztott követ feltehetıleg horgonyként használták, illetve 
kötélen eresztették le a bárka mellé, ha valahol, valamiért meg kellett állni. 
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-Apa, mikor lesz nekem végre félci-
pım? 
-Majd ha fél lábad lesz, fiam!  
-De addig mit húzzak fel?  
-Egy vödör vizet a kútból!  
-De addig miben járjak? 
-A kedvemben, te gyerek! 
  ———— 
-Miért nem jó József Attilával 
barchobázni? 
-Mert mindig csak a mamára gondol.  
  ———— 
Mindenre tudok magyarázatot találni, 
legfeljebb nem stimmel. 
  ———— 
-Pistike, edd meg szépen a fızeléket! 
Más gyerek örülne ha csak a felét kap-
ná.  -Én is!   
  ———— 
A világnak több szerény zsenire lenne 
szüksége. Olyan kevesen maradtunk.  

Az orvosnál: 

-Doktor úr! Életemben elıször ettem 
osztrigát, és most nagyon fáj a gyom-
rom. 

- Ez elıfordulhat. Egyáltalán friss volt 
az osztriga, mikor felnyitotta?  
-Szent ég! Hát fel kellett volna nyitni?  

  ———— 
Kisgyerek kérdezi az anyját: 

-Anyu, miért van a menyasszonynak fe-
hér ruhája az esküvıkön?  
-Tudod, kisfiam, ez azt jelképezi, hogy 
a menyasszonynak ez élete legboldo-
gabb napja. 

-És anyu, a vılegénynek miért van fe-
kete ruhája?  

  ———— 
A kis béka elmegy a jósnıhöz. A jósnı 
azt mondja: - Nemsokára találkozni 
fogsz egy szép lánnyal, aki majd min-
dent tudni akar rólad. - Úgy-e egy jó 
partin találkozunk? - Nem, hanem a bi-
ológia órán. 
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Vajon miért nevezték "Nyolcak kövének?" Erre is a Szentírás adja meg a választ, 

a bizonyíték a kövön is megtalálható: "...vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek 
minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. 
Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a 
feleséged és fiaid feleségei" (Ter 6,17-18). 

A Szentírás szerint Noénak három fia volt: Szem, Kám és Jáfet. Tehát a bárkába 
nyolcan mentek be: Noé, a felesége, három fia és fiainak feleségei. A hatalmas kövön 
nyolc keresztet lehet látni: a kı közepén a legnagyobb kereszt bizonyára Noét szim-
bolizálja. A nagy kereszt alatt kissé jobbra látható egy valamivel kisebb kereszt, 
amely feltehetıen Noé feleségét jelképezi.  A nagy kereszttıl jobbra látható három ki-
sebb kereszt Noé fiainak, a tıle jobbra lévı három pedig fiai feleségeinek a jelképe. 

Tehát a Biblia szavaival összhangban van a lelet. A kétkedık is elismerték, hogy 
valójában Noé bárkáját találták meg az Ararát hegyein.                (Budai Kulcsár János) 

H u m o r 
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Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 
 

6. HIT ÉS FÉNY 
A Hit és Fény 1971-ben született a franciaországi Lourdes-ban, válaszként az ér-
telmi fogyatékos gyermekek és szüleik szorongására és magányára. Ez a 

mozgalom a világon mindenütt katolikus alapú, ökumenikus szellemiségő kö-
zösségeket hívott életre. Alapítói a francia Marie-Hélene Mathieu gyógypedagó-
gus és a kanadai Jean Vanier, aki 1964-ben a franciaországi Trosly-Breuil-ben 
megalapította a Bárka Közösséget (L'Arche) család nélküli, intézetben élı sérül-
tek számára. A Hit és Fény jelenleg 72 országban közösséget számlál. 

A közösségek taglétszáma 20-30 fı között mozog, bennük a sérültek, szülık és 
segítık ideális esetben azonos arányban vannak. (Hazánkban léteznek intézeti 
sérültekbıl és segítıkbıl álló, szülık nélküli csoportok is.) A közösségek az or-
szágon belül régiókba szervezıdnek, az országok zónákba s a zónákat fogja ösz-
sze a párizsi székhelyő nemzetközi Hit és Fény. 

A Hit és Fény magyarországi ága 21 elfogadott és 3 alakuló közösséget számlál. 

A Hit és Fény lelkülete 

Közösségeinkben segítık és fogyatékosok együtt haladnak Krisztus útján. Kö-
zösségeink rendszeres havi/kétheti alkalmain szeretetteljes légkörben vagyunk 
együtt. Ezek a találkozások egyfajta kapaszkodót jelentenek sérült barátainknak 
és szüleiknek. Minden ember értékes, úgy, ahogy van. Sérült testvéreink elıtt 
pedig sok titkot felfed a Mi Urunk, hiszen ık különösen kedvesek elıtte. A Hit 
és Fényben tehát ık különös jelentıségő kapcsok Isten és köztünk, sokat tanu-
lunk tılük. Segítenek felismerni és felvállalni fogyatékosságunkat, fájdalmain-
kat, sérültségeinket és ezekkel együtt állni embertársaink és Isten elé. 

Az ünneplésnek nagy szerepe van életünkben. Az ünnepek közös megtar-
tása sok sérült számára az egyetlen fórum, ahol lehetıségük van a bensıséges-
ség megélésére. Mindazonáltal ez mindannyiunk számára nagyon kedves és töl-
tekezést biztosító alkalom. 

Programjaink; - évközi találkozók - nyári táborok - lelkigyakorlatok - képzések 

- imaórák 

Elérhetıségeink: www. hitesfeny.gportal.hu   
E-mail: hitesfeny@gmail.com 

Nemzeti felelısök: Harmat Péter és Harmat Üveges Zsuzsanna  

E-mail: hapedig@gmail.com Tel.: 20/828   
Levelezési.cím: 1092 Budapest, Ráday u. 31/J III. em. 9/A 
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Hírek, programok  

♦II. KERÉKPÁROS ÉS MOTOROS ZARÁNDOKLAT  
SZENTKÚT-VÖLGYE MÁRIA KÁPOLNA HEVES MEGYE, ECSÉD 
2008. augusztus 16-a (szombat) délelıtt 10:30 órától  

A program keretében ünnepi szentmisével és körmenettel, neves személyek társasá-
gában tartandó beszélgetı fórummal, valamint sok más programmal várják az érdek-
lıdıket a fiatal szervezık. A részletes program megtalálható a 
www.szentkutvolgye.hu oldalon, vagy érdeklıdhet az alapítvány székhelyén.  
(Tel.: 06-37/358-047) is.  

 

♦SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE BÉCSBEN  
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Szent István királyunk tiszteletére a bécsi 
Szent István Dómban 2008. augusztus 30-án, szombaton 13.00 órakor ünnepi szent-
misét tart, amelynek a fıcelebránsa Dr. Cserháti Ferenc püspök úr lesz.  

Szent István karereklyéje, amelyet már évszázadok óta a bécsi káptalan ıriz, a szent-
mise után hódolatra ki lesz helyezve a máriapócsi oltár elé. Erre az ünnepi alkalomra 
szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját. A szentmise után szeretettel hív-
juk egy szeretetvendégségre és a dómtéri magyar néptánc és népének bemutatóra. 
Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség, Wiener Ungarische Katholische Gemeinde  
Tel.: +43 1 526 49 72 Fax: +43 1 526 49 72 25 ;  www.katolikus.at 
 

♦SZENT PÁL APOSTOL SZÜLETÉSÉNEK 2000. ÉVFORDULÓJA alkalmá-
ból megrendezett jubileumi év Montezemolo bíboros kezdeményezésére indul, aki a 
Falakon kívüli Szent Pál bazilika fıpapja. (Szent Pálhoz kötıdı legjelentısebb em-
lékhelyek a mai Törökország, Görögország és Szíria területén találhatóak.) 

A bíboros bejelentette, hogy egyelıre nem nyitják fel azt a szarkofágot, amelyrıl 
hosszas kutatások után 2006-ban vatikáni régészek kijelentették: minden bizonnyal a 
mártírhalált halt apostol sírhelyét találták meg. Benedek pápa úgy döntött, hogy a ju-
bileumi év befejeztéig nem ad engedélyt a sírhelyet érintı további régészeti kutatá-
soknak. 

Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros, a bazilika fıpapja a Radio 
Vaticana munkatársának nyilatkozott az esemény kapcsán. „Az emlékévnek kettıs 
célja van, ahogy a Szentatya kiemelte: jobban megismerni és megismertetni Szent 
Pál alakját és mérhetetlenül gazdag tanítását, valamint imádkozni és dolgozni az 
ökumenéért, vagyis az egységért.  

Az eseménynek már eddig is óriási visszhangja van, reméljük, hogy a Szent Pál-év 
különösen is az egész keresztény világ javát szolgálja majd - mondta a bíboros. 



VIII. évfolyam 8. szám 10.  

2000 ÉVE SZÜLETETT A NÉPEK APOSTOLA 
 
A világot, amelyben Pál munkálkodott, a keleti-
hellénisztikus szinkretizmus, azaz a nyugati és a keleti 
kultúrák óriási, állandó keveredése jellemzi. A legkülön-
bözıbb vallások találkoznak egymással. Új vallási kö-
zösségek jönnek létre, melyek mind-mind számos köve-
tıre találnak a sors hatalma alól megváltást keresık, is-
teni oltalmat és életet remélık között. Keletkezıfélben 
van a gnózis, az a filozófiai- vallási mozgalom, amely a 
2. században majd halálos fenyegetést jelent a keresz-
ténységnek. A sztoikus filozófia a világpolgárságot hir-
deti. A római birodalom a Földközi-tenger térségének 
népeit egyesíti saját uralma és közigazgatása alatt. Egy-
séges lesz a jog, a pénz, a mérték, a súly stb. Római utak 

kötik össze egymással a legtávolibb tartományokat. A kereskedés és a közlekedés virágkorát 
éli. Egységes nyelv támad, az úgynevezett koiné-görög. Mindezeknek a tényezıknek döntı 
jelentıségük van Pál életmővében, mely az Egyház történelmi jelentıségő fordulatát jelzi.  
Pál akkor tért meg és lett az ısegyház tagja, amikor az kezdett elszakadni a választott nép-
tıl, s hozzálátott a birodalom pogány népeinek misszionálásához. Az Ószövetséghez ragasz-
kodó kereszténység jelentéktelen szektává válik: a küzdelmek idején még megvan, de végül 
a harcok áldozata lesz. Pál a Törvénytıl függetlenné vált új irányzat teológusa és elıharcosa 
lett.  

Életérıl kevés információnk van. Egyetlen dátumot sem lehet pontosan meghatározni.  
Egyes adatokat -- mindenekelıtt életének utolsó és mindenképpen legjelentısebb évtizedé-
rıl -- leveleibıl és az Apostolok Cselekedeteibıl tudhatunk. Maguk a levelei azonban az 
apostol egyéniségének, hitének és gondolkodásának megragadó képét nyújtják.  

Pál a világ felé nyitott diaszpóra-zsidóságból származott. (Mintegy ötmillió zsidó élt akkori-
ban Palesztinán kívül.) A kilikiai Tarzuszban született, a Szíriát és Kisázsiát összekötı út 
mentén, a szinkretizmus központjában. Gyaníthatóan a középsı társadalmi szinthez tarto-
zott. Atyjától városi és római polgárjogot örökölt. Jellemzı a diaszpóra- zsidóságra és Pál 
családjára is a zsidó hagyományokhoz való ragaszkodás (vö. Fil 3,5; Róm 11,1; 2Kor 
11,22). A család Benjamin törzsének tagja volt. Lehetséges, hogy a galileai Giskala volt ısi 
otthonuk. Pált tulajdonképpen Saulnak hívták, mint a Benjamin törzsébıl való elsı királyt; 
de már születésekor megkapta a római Pál (Paulus) nevet is.  

Személyiségének megértésében döntı az a tény, hogy tudatosan a zsidóság szigorú irányza-
tához, a farizeizmushoz csatlakozott, és sok kortársánál buzgóbban ragaszkodott hozzá (Fil 
3,5; Gal 1,14). Lehetséges, hogy Jeruzsálemben az idısebb Gamalielnél tanult (ApCsel 
22,3).  

Származásával összhangban áll mozgékony szelleme. Jól beszélt görögül, ismerte a hellén 
mőveltséget. Úgy látszik, bizonyos mértékig megértette a sztoikus fogalmakat, ismerte a 
pogány kultúrákat és a kezdıdı gnózist. Gondolkodásának súlypontja azonban kétségtele-
nül a zsidó hagyományban volt. Bizonyításmódja és Szentírás-értelmezése teljesen 
rabbinisztikus jellegő. Mindazonáltal a rabbinizmus nem volt teológiai gondolkodásának 
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egyetlen tényezıje. Ahogyan fölfogja a törvényt és a történelmet, az az apokaliptika hatásá-
ról árulkodik. Gondolkodásának történeti beállítottsága és abszolút Isten-felfogása tipikus 
zsidónak mutatja.  

Így helyzete Jézus minden tanítványánál alkalmasabbá tette, hogy a legkülönbözıbb fölfo-
gású és képzettségő emberek nyelvére lefordítsa az evangéliumot. Zsidó volt a zsidóknak, 
görög a görögöknek. Mindenkinek mindene lett -- így fogalmazta meg egyszer késıbb az 
igehirdetés máig érvényes programját (vö. 1Kor 9,20--23). Tökéletes szinten birtokolta a 
teológiai érvelés képességét (2Kor 12,1 sk.). Úgy beszélt, mint környezetének vándor taní-
tói, himnikus nyelven magasztalta Isten nagy tetteit (Róm 8,31 sk.) de a korintusi kikötı-
munkások nyelvét is ismerte. Leveleiben vannak bensıséges helyek az egyházközség meg-
nyerésére (2Kor 6,11; 7,2). Van bennük szeretetreméltó kedvesség, amikor ott kér, ahol kö-
vetelhetne, hogy egy szökött rabszolga részére lehetıvé tegye a büntetlen visszatérést 
(Filem). Rideg szarkazmust mutatnak írásai, amikor a körülmetélés galáciai híveinek azt 
ajánlja, hogy inkább kasztráltassák magukat (Gal 5,12).  

Levelei azt is elárulják, hogy küszködött az új megismeréssel és fogalmakkal. Elég gyakran 
elıfordul, hogy abbahagy megkezdett mondatokat, mert nem sikerült az elıször gondoltakat 
szavakba foglalnia (vö. Róm 5,12 sk.).  

Gondolkodásmódjára jellemzı a világosság (2Kor 2,17; 4,2 sk.) és a kérdésfeltevés radika-
lizmusa. Ismételten megkísérelte, hogy Isten cselekvéseinek azt a mindent meghaladó meg-
tapasztalását, amely a Názáreti Jézusban megnyilvánult, megfelelıen kifejezze, és az utolsó 
következményekig végiggondolja.  
 

Megtérése (34 körül) megadta élete értelmét. A Törvényért és az atyai hagyományokért 
égı buzgólkodása a keresztények üldözıjévé tette. Hogy mikor és hogyan találkozott velük 
elıször, már nem lehet megállapítani. Az Egyházzal való összeütközése azonban nyilvánva-
lóan összefüggésben állt azzal a válsággal, amely Jeruzsálemben István megkövezéséhez, a 
jeruzsálemi keresztény közösség hellénisztikus csoportjának üldözéséhez és előzéséhez, to-
vábbá a damaszkuszi egyházközség alapításához vezetett. Úgy látszik, ez az egyházközség -
- a jeruzsálemi egyház törzsrészével ellenkezıen -- teljesen elszakadt a Törvénytıl. Pál -- 
amint a Gal 1,13 sk. és a Fil 3,5 sk. mutatja -- a szigorú zsidó törvénytiszteletet védelmezte 
a Törvénytıl való szabadsággal szemben. Nemcsak egy keresztre feszített Messi-
ás ,,botrányáról'' volt szó, hanem arról a kérdésrıl, hogy a Törvény érvényes útja-e az üdvö-
zülésnek. A Törvény vagy Jézus Krisztus? -- ez lett életének döntı kérdése.  

És ez idıben történt megtérése. Úgy értelmezte mint Isten tettét, és Jézusnak ezt a megjele-
nését egy sorba állította a Föltámadott megjelenéseivel (Gal 1,15; 1Kor 9,1; 15,8). A megté-
rést nem lehet lélektani, vallási vagy erkölcsi válságból levezetni, amint egyesek megkísé-
relték a Római levél 7. fejezetére hivatkozva. Pál kényszerítve érezte magát, hogy föladja az 
üdvösség útjának, az addig helyeselt jámborságnak értelmezését. Késıbb igehirdetésében 
minden embertıl megkívánta ezt a megmérettetést: amit nyereségnek tartott -- a választott 
néphez, a Törvényhez való tartozást -- most jelentéktelen dolog lett. 

 ,,Amit elınynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem... Érte mindent elvetettem, 
sıt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam. Hiszen 
nem a Törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén'' (Fil 3,7 sk.). 

             (folytatjuk) 



Boldogságos Szőz Mária,  

Jézusnak szent anyja! 
Az évszázadok zarándokseregeinek nyomába lépve, 
mi is leborulunk elıtted, ó anyánk, Mária, mert hisz-
szük és valljuk, hogy oltalmazod a népeinket. Különö-
sen bizalommal fordulunk hozzád, mi, akik a te palás-
tod alatt Krisztusban a szentkeresztség által egyetlen 
egyházhoz tartozunk. 
Rád tekintünk, magyarok nagyasszonya, szentséges 
Szőz Mária, aki egykor elfogadtad Szent István koro-
náját, a kárpát-medence népeinek minden örömét és 
baját, akit különösen tisztelünk Mátraverebély-
Szentkúton és Máriapócson. Hozzád könyörgünk 
Szlovákia anyja, aki Lıcsén, Sasváron és Nyitrán is a 
szolgáló szeretet példájaként állsz néped elıtt: Erzsé-
betet látogatván fájdalmas anyaként a kereszt alatt. 

Szeplıtlen Szőzanya, Mária, a szolgáló szeretet pél-
dája! Segítı jobboddal, szíved szeretetével bátorítsd 

korunk minden emberét, hogy a bőnbánat, az egymás iránti megbecsülés, a nagy-
vonalúság és a jócselekedetek által képes legyen megtisztulni a történelem útjának 
porától: a gıgtıl, a kicsinyességtıl és a győlölettıl, amely minden szembenállás 
forrása. 
Fájdalmas Anyánk! Szeretı gondoskodásoddal gyógyítsd be sebeinket, és ölelj szí-
vedre minden gyenge, kisemmizett, megalázott és jogtalanságot szenvedı embert. 
Az egyház tagjaiban pedig ırizd meg azt a nyitottságot, amely képes megrendülni 
mások szenvedése láttán, és tud úgy szeretni, miként azt fiad tette. Add, hogy a 
Kárpát-medence népei a mi szolgálatunkban is megtapasztalják Isten jóságát! 

Anyai figyelmességeddel kormányozd szívünket, elménket és akaratunkat, hogy 
egyéni és közösségi életünkben ıszintén belássuk mikor és hol vétettünk egymás 
ellen, hogy legyen bátorságunk kimondani a bocsánatkérés és a megbocsátás sza-
vát, és esd ki számunkra a lélek megújító erejét, amely arra bátorít, hogy szeressük 
és becsüljük egymást. 
Mátraverebély-Szentkúti Szőzanya, zarándok néped oltalmazója! Fakassz életünk-
ben ma is új forrást, amelynek éltetı kegyelme enyhíti a szegények nyomorát (vö. 
Iz 55,1), valamint új és megtisztult utakat nyit a szomszédos népek és egymás irán-
ti szolidaritásban. 

Napba öltözött asszony, szentséges Szőzanya, ki néped elıtt példaként állsz, lelke-
síts és bátoríts, hogy mindig elfogadjuk a szeretet hatalmát. Esd ki számunkra az 
egymás iránti jóságot, szelídséget, türelmet (Gal 5,22) és minden erényt, mert csak 
így léphetünk be közös otthonunkba, az atyai házba. 
Szőz Mária, magyarok nagyasszonya és a szlovák nemzet anyja, fogadd el imán-
kat és felajánlásunkat, és nyújtsd felénk krisztust, a béke áldott aranyágát! Ámen. 

(2008. június 28-án Mátraverebély-Szentkúton, a szlovák-magyar imanapon 
elhangzott felajánló ima)    
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JOGI SAROK     
  

 A végrendelet 

(Polgári Törvénykönyv: 1959. évi IV. tv. 623-635. §-ai) 

A végrendelettel az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részérıl rendel-
kezik. Amennyiben az örökhagyó nem ír végrendeletet, az öröklésre a törvény szabályai 
irányadóak. Végrendelkezni csak személyesen lehet. A végrendeletnek három formája van: 
közvégrendelet, írásbeli magánvégrendelet, és szóbeli végrendelet.  

a) Szóbelileg végrendelkezni csak szigorú feltételek esetén lehet:  csak az életet fenyegetı, 
rendkívüli helyzetben levı tehet ilyen végrendeletet, amennyiben írásbeli végrendeletet nem 
tudna tenni. A szóbeli végrendeletet a rendkívüli helyzetet követıen három hónapon belül 
írásban kell megerısíteni,  különben hatályát veszti. 

b) Közvégrendelet: Közvégrendeletet közjegyzı (vagy bíróság) elıtt lehet tenni. a vak, az 
írástudatlan, továbbá az, aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, 
csak közvégrendeletet (vagy szóbeli végrendeletet) tehet, írásbeli magánvégrendeletet nem.  
A korlátozottan cselekvıképes személy csak közvégrendelet tehet. 

c) Írásbeli magánvégrendelet: Az írásbeli magánvégrendeletet csak olyan nyelven lehet 
érvényesen tenni, amelyen a végrendelkezı ért, és amelyen írni, illetıleg olvasni tud. Az 
írásbeli magánvégrendelet két formája: az elejétıl a végéig  saját kezőleg írott, és aláírt 
végrendelet, és a más által írott magánvégrendelet.  

Az írásbeli magánvégrendelet érvényes továbbá, ha  

- annak végrendeleti minısége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitőnik, továb-
bá 

- két tanú együttes jelenlétében aláír ja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú elıtt a 
magáénak ismeri el és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is e minıségük feltüntetésé-
vel aláírják (más által írott végrendelet), vagy 

- aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzınél - végrendeletként feltüntetve - sze-
mélyesen letétbe helyezi. 

A saját kezőleg írott végrendelet érvényességéhez nem szükségesek a tanúk. 

A más által írott magánvégrendelet készítésénél a két tanú együttes jelenlétében kell aláírni 
a végrendeletet, vagy  amennyiben már ezt megelızıen a végrendelkezı már aláírta, akkor 
a két tanú együttes jelenlétében kell, hogy a magáénak ismerje el az aláírást. Amennyiben a 
végrendeletet két tanú külön-külön írja alá, a végrendelet érvénytelen. 

Fontos szabály, hogy ha a végrendelet több lapból áll, mindegyik lapot folyamatos sorszá-
mozással látták el, és minden lapot a tanúk is aláírnak. A végrendeleti tanúkkal szemben kö-
vetelmény, hogy azok a végrendelkezı személyazonosságának tanúsítására képesek legye-
nek, ne legyenek kiskorúak, vagy gondnokoltak, és ne legyenek írástudatlanok.   

Amennyiben a végrendelkezı a tanúnak is juttat a hagyatékból, ez a része a végrendeletnek 
csak akkor érvvényes, ha a végrendelet ezen részét a végrendelkezı saját kezőleg írta és alá-
írta, illetve ezen részt ugyancsak kettı tanú jelentétében írta alá a végrendelkezı.  
           Dr. Fila László 
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Egyházközségünkbıl - külön busszal - 46-an vettünk részt IV. Váci 
Egyházmegyei Találkozón. Nehéz volt a választás a sok színes  prog-
ramból, ami egyidıben több helyszínen zajlott. Ezek közül néhány: a 
család-csoport több tagja a Fehérek templomában tartott elıadásokon 
vett részt, amíg a gyermekek részére játszóház, és színielıadás volt. A 

Galamb utcai „kávézó”-ban Dr. Varga Lajos segédpüspökkel beszélgetett Bokros Levente 
atya - a vendégek bevonásával - a megújuló Egyházmegyérıl. A Barátok templomában or-
gonahangversenyen, majd  Biblia-körök és lelkiségi mozgalmak rövid tanúságtételén vehet-
tünk részt. Voltak közülünk az énekkarok találkozóján, és az Egyházmegyei Múzeumban is . 

 

A plébániánkról jelentjük … 
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Beer Miklós püspök értékelése  
a váci egyházmegyei találkozóról  

 
Június 27-én és 28-án zajlott le a IV. Váci Egyházme-
gyei Találkozó, amelynek mottója „Az egyházmegye 
megújulásáért a Biblia erejével” volt. A Vác különbö-
zı pontjain zajló eseményen több mint négyezren vet-
tek részt.  

A három megelızı találkozó adott bátorítást ahhoz, 
hogy az egyházmegyei napok gyakorlatát továbbvi-
gyük. A korábbiakat Nógrádsápon és Mendén, tavaly 

pedig Taksony-Dunaharasztiban rendeztük. Idén az egyházmegye szívébe, Vác-
ra hívtuk a híveket a kétnapos találkozóra. Nagyon nagy szeretettel és odaadás-
sal készítették elı a város plébániái a találkozót.  
 A sporteseményeken és kulturális programokon túl a legfontosabbnak azt 
tartom, hogy voltak olyan fórumok, ahol az egyházunkat érintı legfontosabb 
kérdésekrıl beszélgethettünk az emberekkel. Lelkipásztori tanácsok, családkö-
zösségek, karitász-szolgálat, az ifjúsági lelkipásztorkodás és a többi terület 
résztvevıi találkozhattak egymással is, hogy megvitassák tennivalóikat. Pénte-
ken a fél egykor kezdıdött nyitó szentmisén Bábel Balázs kalocsai érsek tartotta 
az ünnepi szentbeszédet, vele együtt segédpüspököm és én koncelebráltunk. Jú-
nius 28-án 16 órakor volt a záró szentmise, melyen én köszöntöttem az egybe-
győlteket.  
Megemlítendı még, hogy az elızı találkozók szervezıi vállalták a mostani 
konyhaszolgálatot, hiszen több ezer emberre kellett fızni. Nagy örömünnepe 
volt ez a rendezvény az összefogásnak és az együttgondolkodásnak. 

 Az idei találkozó jellege más volt, abból fakadóan, hogy Vác egy város, 
így a látogatók is több helyszín között oszlottak meg. Volt rendezvényünk egy 
idıben sportpályán, három plébánián és a város többi templomában is.  

Az egyházmegye megújulásában nagyon fontos az egyházközségek vezetıinek 
személyes kapcsolata. Már negyedik éve tartjuk a lektor-akolitus képzést 
Máriabesnyın, de ezzel párhuzamosan az egyházközségi vezetıknek, a lelki-
pásztori tanács és a gazdasági tanács vezetıinek a képzését is. Ezen a találkozón 
megint csak ezek a személyes kapcsolatok erısödtek meg.  
 
A megújuláson mi elsısorban azt érjük, hogy minden egyházközségben ott 
helyben keressünk munkatársakat, találjuk meg azokat a Lélektıl megérintett 
embereket, akik a plébánosok lelkipásztori munkatársai tudnak lenni.  

 



LIMAI SZENT RÓZA  Ünnepe: augusztus 23. 

1586. április 20. (vagy 30.)-án született Limában. Eredeti neve „Isabel 
de Flores”volt, édesanyja csak késıbb, bérmáláskor adta neki a Rózsa 
nevet, mert olyan szépnek látták a bölcsıben, mint egy kinyílt szép ró-
zsát. Szépsége miatt kicsit el is kényeztették szülei, annak ellenére, 
hogy a nagy család miatt (11 gyermek) meglehetısen elszegényedtek. 
A szép lányt szerették volna elıkelıen férjhez adni. İ máskép gondol-
kodott, „Jézus menyasszonya” szeretett volna lenni. Szeretett volna a 
szegényeken is segíteni, meg a családját is szolgálni. Már családjában 
elkezdte komolyabban gyakorolni az erényeket. Fiatal korától életét az 
imádságnak, vezeklésnek, a tisztaságnak és a boldogságos Szőz tiszte-
letének szentelte. Kertjükben kis kunyhó állt, ott elmélkedett, imádko-
zott és szemlélıdött napi 12 órán keresztül is. Vallási gyakorlatait kézi 
munkával váltogatta, a kertet gondozta. Az eladott termékekért kapott 
pénzzel szüleit támogatta. 
1606. augusztus 10-én Szent Domonkos harmadrendjének lett a tagja. A rendben felvette a 
„Szőz Máriáról nevezett” jelzıt, pontosabban a „Rosa de Santa Maria” nevet. Lelki kínok is 
gyötörték, rokonai is üldözték, az Egyház részérıl is bizalmatlanság fogadta. A megpróbál-
tatásokat türelemmel viselte. Jelentıs eredménnyel haladt elıre a bőnbánat és a misztikus 
elmélkedés útján. Haláláig megırizte vidámságát, énekes kedvét és természet szeretetét. 
Három mővet alkotott ebben a térben és idıben messzi világban. İ alapította az elsı kolos-
tort Dél-Amerikában, szemlélıdı rendek számára. İ ebbe a kolostorba nem vonulhatott el, 
az halála után csak 1623-ban nyílt meg. Késıbb cellája köré, melyben elhunyt felépült Li-
ma második nıi kolostora is. Másik nagy mőve volt a szegények állandó szolgálata. A har-
madik mőve a misszió volt. Mint nı nem is gondolhatott arra, hogy elmenjen a legvadabb 
és legeldugottabb tartományokba az indiánok megtérítéséért. De lelkesen gondolt és imád-
kozott a hıslelkő misszionáriusokért. Hosszú, sok fájdalommal teli haláltusát vívott az utol-
só hetekben. A legnagyobb kínok dacára is örömmel készült a halálra. 1617. augusztus 24-
én Limában halt meg 32 éves korában. 1668. február 12-én IX. Kelemen pápa boldoggá 
avatta. Lima védıszentjének nyilvánították 1669-ben, 1670-ben pedig egész Nyugat-India 
és a Fülöp szigetek védıszentjévé. X. Kelemen pápa avatta szentté 1671. április 12-én. Föl-
di maradványai a limai domonkosoknál nyugszanak.  İ Dél-Amerika, Peru elsı szentje. Li-
mában az İ tiszteletére épült Peru legnagyobb emlékmőve.  
Példája:  Szeress minden embert: szegényt, színesbırőt, beteget, ellenséget is! 

 

VIII. évfolyam 8. 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 19.00 

 hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 19.00 

 
Szilasligeti kápolnában: 

Vasárnap: 11.00 


