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A Szentatya, XVI. Benedek pápa 
üzenete a világ fiataljainak a  

             2008-as XXIII. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából 

 Kedves fiatalok! 
 
1. A XXIII. Ifjúsági Világtalálkozó 
 
Ma is nagy öröm tölt el, ha felidézem a 2005 augusztusában Kölnben 
együtt átélt pillanatokat. A találkozó a hit és a lelkesedés felejthetetlen kifejezıdése volt, 
amely lelkembe és szívembe is bevésıdött. Akkor újabb találkozásra hívtalak benneteket: 
2008-ra Sydney-be, a XXIII. Ifjúsági Világtalálkozóra, amelynek mottója: „Amikor leszáll 
rátok a Szentlélek, erı tölt el benneteket, és tanúim lesztek” (ApCsel 1,8). A sydney-i talál-
kozóra való lelki felkészülés vezérgondolata a Szentlélek és a misszió. Miután 2006-ban fi-
gyelmünket a Szentlélekre mint az Igazság Lelkére összpontosítottuk, 2007-ben a Szeretet 
Lelkét igyekszünk mélyebben felfedezni, hogy az Ifjúsági Világtalálkozó felé vezetı utunk 
során 2008-ban az Erısség és a Bölcsesség Lelkén elmélkedjünk, Aki bátorságot ad, hogy 
megéljük és merjük hirdetni az Evangéliumot. Ezért rendkívül fontos, hogy ti, fiatalok vala-
mennyien – közösségeitekben, és azokkal, akik nevelnek titeket – elmélkedjetek az üdvtör-
ténetnek ezen a Fıszereplıjén, aki a Szentlélek, vagyis Jézus Lelke, s ezáltal el tudjátok érni 
a következı nagy célokat: felismerjétek a Lélek valódi kilétét, elsısorban azáltal, ha Isten 
Szentírásban kinyilatkoztatott Igéjét hallgatjátok; tudatára ébredjetek annak, hogy a Szentlé-
lek folyamatosan és tevékenyen jelen van az Egyház életében, különösen amikor újra felfe-
dezitek, hogy a Szentlélek keresztény életetek „lelke”, élı lélegzete, a beavató szentségek 
által – keresztség, bérmálás, Eucharisztia; ezáltal növekedjetek Jézus megértésében, ami 
egyre mélyebbé és örömtelibbé válik, és ugyanakkor gyakorlattá váltsátok az Evangéliumot 
a harmadik évezred hajnalán. Ebben a mostani üzenetben örömmel kínálok fel nektek egy 
gondolatsort, amelyet az elıkészületi év során átelmélkedve mélyítsetek el. Ennek révén 
megvizsgálhatjátok a Szentlélekbe vetett hiteteket: ha elveszítettétek, újra felfedezhetitek, 
ha elgyengült, megerısíthetitek, és megízlelhetitek, mint az Atya és az İ Fia, Jézus Krisztus 
közösségét, amely éppen a Szentlélek nélkülözhetetlen közremőködésével jött létre. Ne fe-
lejtsétek, hogy az Egyház, sıt maga az emberiség – a benneteket most vagy a jövıben kö-
rülvevı emberek – sokat vár tıletek, fiataloktól, mert magatokban hordozzátok az Atya leg-
nagyobb ajándékát, Jézus Lelkét. 

 
2. A Szentlélek ígérete a Bibliában 
Ha figyelmesen hallgatjuk Isten Igéjét a Szentlélek misztériumáról és mőködésérıl, az 
nagyszerő és lelkesítı felismerésekre nyit meg bennünket, amelyeket a következı pontok-
ban foglalok össze. 
 
Nem sokkal mennybemenetele elıtt Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kiárasztom rátok 
Atyám ígéretét” (Lk 24,49). Ez Pünkösd napján vált valóra, amikor a tanítványok az emeleti 
teremben együtt imádkoztak Szőz Máriával. Amikor a Szentlélek kiáradt a születı Egyház-
ra, Istennek egy sokkal korábbi ígérete teljesedett be, amelyet az egész Ószövetségen át hir-
detett és készített elı. 
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A Biblia tulajdonképpen az elsı oldalaktól kezdve úgy beszél Isten lelkérıl, mint a fuvallat-
ról, amely „a vizek fölött lebegett” (vö. Ter 1,2), majd kifejti, hogy Isten az ember orrába 
lehelte az élet leheletét (vö. Ter 2,7), s ezzel megtöltötte ıt életével. A bőnbeesés után Isten 
életadó lelke többször is feltőnik az emberiség történelmében, és prófétákat támaszt, hogy 
felszólításukra a választott nép visszatérjen Istenhez, és hően megtartsa parancsolatait. Isten 
Ezekiel próféta híres látomásában lelke által újra életre kelti Izrael népét, amelyet a 
„kiszáradt csontok” jelképeznek (vö. 37,1–14). Joel próféta a Lélek kiáradását jövendölte az 
egész népre, kivétel nélkül mindenkire. A szent szerzı így ír: „Mindezek után kiárasztom 
Lelkemet minden testre … Sıt még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom lelkemet 
azokban a napokban” (3,1–2). 
 
„Amikor elérkezett az idık teljessége” (vö. Gal 4,4), az Úr Angyala bejelentette a Názáreti 
Szőznek, hogy a Szentlélek, „a Magasságbeli ereje” száll rá és beborítja árnyékával. A szü-
letendı gyermek ezért szent lesz és az Isten Fiának fogják nevezni (vö. Lk 1,35). Izajás pró-
féta szavai szerint az lesz a Messiás, akin az Úr Lelke nyugszik (vö. 11,1–2; 42,1). Jézus ezt 
a jövendölést eleveníti fel nyilvános mőködése elején a názáreti zsinagógában „Az Úr Lelke 
van rajtam” – jelentette ki az ıt hallgatók megdöbbenésére –, „mert fölkent engem, elkül-
dött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a va-
koknak a látást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esz-
tendeje” (Lk 4,18–19; vö. Iz 61,1–2). A jelenlévıkhöz fordulva magára vonatkoztatja a pró-
fétai szavakat, és ezt mondja: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok” (Lk 
4,21). Kereszthalála elıtt tanítványainak többször beszél a Szentlélek, a „Vigasztaló” eljö-
vetelérıl, akinek az lesz a küldetése, hogy tanúságot tegyen róla, és segítségére legyen a hí-
vıknek azáltal, hogy tanítja és elvezeti ıket az Igazság teljességére (vö. Jn 14,16–17, 25–
26; 15,26; 16,13). 
 
3. Pünkösd, az Egyház küldetésének kiindulópontja 
 
A feltámadás napjának estéjén Jézus megjelent tanítványainak, rájuk lehelt, s ezt mondta: 
„Vegyétek a Szentlelket’” (vö. Jn 20,22). Még nagyobb erıvel szállt le a Szentlélek az apos-
tolokra Pünkösd napján: „Egyszerre olyan zúgás támadt az égbıl, mintha csak heves szél-
vész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyőltek. Majd lángnyelvek 
lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre” (2,2–3) – olvassuk az Apostolok 
Cselekedeteiben. 
 
A Szentlélek megújította bensıjükben az apostolokat, és erıvel töltötte el ıket, amely bátor-
ságot adott nekik, hogy félelem nélkül hirdessék: „Krisztus meghalt és feltámadt!” Miután 
megszabadultak minden félelemtıl, nyíltan és bátran kezdtek beszélni (vö. ApCsel 2,29; 
4,13). Ijedt halászokból az Evangélium bátor hirdetıivé lettek. Még ellenségeik sem értet-
ték, hogy ezek az „írástudatlan és tanulatlan emberek” (vö. ApCsel 4,13) hogyan mutatkoz-
hatnak ilyen bátornak, és hogyan viselhetnek ilyen örömmel minden nehézséget, szenvedést 
és üldöztetést. Semmi sem állíthatta meg ıket. Azoknak, akik el akarták hallgattatni ıket, 
így feleltek: „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20).  
 

Így született az egyház, amely Pünkösd napjától szüntelenül hirdeti a Jó Hírt „egészen a 
föld végsı határáig” (ApCsel 1,8).       (folytatjuk) 
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2008. január 1-én újévi koncertet  

adtak a templomban az  

egyházközségünk fiataljai  

Lencse Balázs kántor Úr vezetésével.   
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 Moha bácsi meséi II. 
Gyopár nevel  

Egy téli estén, amikor Gyopár bátyám meg én hazajöttünk a szánkázásból, és beléptünk a 
szobába, Gyopár dühösen felkiáltott: – Ugribugri! Mit csinálsz?!  
Ötéves kisöcsénk, Ugribugri, Gyopár asztalkája mellett térdelt a széken, a fiókból mindent 
kirakott az asztalra, és most éppen Gyopár egyik 
tervrajzára, a szárnyas automobilra rajzolt egy vilá-
goskék elefántot. Gyopár üvöltött:  
– Hányszor megmondtam már, hogy ne nyúlj a fió-
komba! Most rögtön ígérd meg, hogy soha többet 
nem teszed! Hallani akarom: „soha többet”! Ugri-
bugri olyan arcot vágott, mint akit minden ok nélkül 
nagyon megbántottak, lemászott a székrıl, lecsapta 
az asztalra a kék színest, búcsúpillantást vetett a fél-
bemaradt elefántra, és kifelé indult. Gyopár azon-
ban megmarkolta a kabátkája gallér ját:  
– Tapodtat sem innen, amíg azt nem mondod: „soha 
többet”!  
Ugribugri azonban nem minden tanulság nélkül lá-
tott már cirkuszi elıadást, s abban bohócokat: egy szempillantás alatt kibújt a kabátjából és 
kirohant. Gyopár a becsapódó ajtóhoz vágta a kezében maradt kabátot, aztán elkezdte visz-
szarakni a holmiját a fiókba, és dohogott:  
– Még arra sem hajlandó a betyár, hogy bocsánatot kérjen és megígérje: soha többé nem te-
szi! Amíg kisebb voltam, tılem is mindig azt követelte, amit most Ugribugritól. Emlékez-
tem rá, nekem is milyen nehezemre esett kinyögni: „soha többet”, különösen akkor, ha fo-
galmam sem volt róla, miért helytelen, amit tettem. Éppen ezért most így szóltam:  
– Inkább meg kellene magyaráznod neki, miért nem szabad a fiókodba nyúlnia.  
Erre azonban ismét felfortyant:  
– Hogyne, majd még magyarázgatok is! Azért nem szabad, mert megtiltottam! Legyen ez 
neki elég!  
Csak kilenc-tíz éves volt ekkor Gyopár, de már szinte felnıttnek érezte magát; engem meg 
– pedig már hétesztendıs voltam – szinte kisgyereknek, mint Ugribugrit. Ezért fogadta fölé-
nyes és gúnyos mosollyal, amikor folytattam:  
– Pedig te magad is jól járnál, ha elgondolkodnál rajta, miért is helytelen, ha kotorászunk 
egymás fiókjában. Tornáztathatnád vele az agyadat, és ugyanúgy erısödne, mint a karod, ha 
húzódzkodsz.  
– Hogyne, majd még töröm is a fejem a kis csibész miatt! Inkább az ı fejét töröm majd be 
egy kicsit, ha még egyszer kotorászni mer a fiókomban!  
A következı napokban azonban maga Ugribugri törte a fejét erısen, mit vásároljon Gyopár 
születésnapjára; édesanyánk adott rá pénzt neki. Végül egy doboz nagyon finom cukorka 
mellett döntött. Miután megvásároltuk, azt javasoltam, hogy majd én ırzöm bátyánk szüle-
tésnapjáig; de ezt olyan sértıdötten utasított vissza, mintha nem is ıt szokta volna édes-
apánk fı-fı torkosnak nevezni. Pedig néhány nap múlva – még Gyopár születésnapja elıtt – 
ismét bebizonyosodott, hogy nagyon is megilleti ez az elnevezés. Gyopár annyira szerette a 
tejszínhabos gesztenyét, hogy egy pajtásától, akinél aznap uzsonnázott, még haza is hozott 

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



belıle egy kis tálacskával. Amikor azonban vacsora után szobánk felé tartottunk, hirtelen 
megragadta a karom:  
– Nézd a betyárt! Eszi a gesztenyémet! No, most mindjárt gratulálhatsz nekem! Most úgy 
ráreccsentek, hogy kénytelen lesz elmondani a bőnbánó verset! – már rontott is be, és rá-
bömbölt az öcskösre: – Azonnal mondd el: Szánom-bánom, amit tettem,  
bocsásd meg, hogy elkövettem! Adnák érte bár a Földet, meg nem tenném soha többet! 

Ugribugri arca tüstént aggodalmas lett. Kikanalazta a gesztenye utolsó darabkáit, aztán szin-
te kétségbeesetten felnézett Gyopárra:  
– Mit szánjak-bánjak? Azt, hogy megkóstoltam? Gyopár üvöltött:  
– Ha csak megkóstoltad, akkor mitıl fogyott el?! Az öcskös majdnem sírva nyöszörögte:  
– Attól, hogy többször is megkóstoltam… többször egymás után…  
– Jól van, meg fogok bocsátani, csak mondd el a verset.  
De Ugribugri már somfordált az ajtó felé: – Nem vagyok én költı…  
A vers tehát most sem hangzott el, én viszont ismét figyelmeztetni merészeltem dühöngı 
bátyánkat, hogy okosabban tenné, ha a versike követelése helyett megmagyarázná az öcs-
kösnek: tulajdonkeppen miért is nem szabad torkoskodni. Minthogy azonban nemcsak le-
hurrogott, hanem úgy láttam, ı sem tudja, miért nem szabad, magam fogtam hozzá, hogy 
megtaláljam a választ a kérdésre. Nehezen ment a felelet kiderítése, és álmélkodtam: milyen 
nehéz megokolni még olyasmit is, amiben pedig biztos vagyok.  
Végül is – persze a hétesztendıs, gyönge eszecském szerint – három okot találtam. Elıször: 
a legtöbb torkoskodás egyúttal jogtalan tett is; másodszor: gyöngíti az akaraterıt, abból pe-
dig életünk más területein is baj lehet; harmadszor: elrontjuk étvágyunkat az étkezések 
megszokott idejére. Amikor végre mindezt kiderítettem, boldogan rohantam Gyopárhoz 
meg Ugribugrihoz:  
– Tudom már, miért nem szabad torkoskodni! Jól figyeljetek mind a ketten! Elıször is azért 
nem szabad… – többet nem mondhattam, Gyopár ugyanis irtózatosan dühbe gurult. Csak 
évek múlva értettem meg, hogy miért. Tekintélye megsértésének érezte, hogy nem tartom 
elegendınek a parancsát – „ne torkoskodjál!” –, hanem meg is akarom magyarázni. Az is 
bántotta, hogy én, az öccse derítem ki az okokat, nem pedig ı, és rám üvöltött:  
– Nem vagyok kíváncsi a bölcselkedésedre! Azért nem szabad, mert nem szabad, és kész!  
Ugribugrihoz fordultam:  
– Akkor csak neked mondom el. Úgyis fıképpen neked kell tudnod.  
İ azonban szemtelenül vigyorgott:  
– Ha Gyopárnak nem fontos, nekem sem fontos – és kiszaladt a szobából.  
Gyopár ıszintén örült a kudarcomnak. De a diadalmas nevetést már hozzá kellett színész-
kednie öröméhez; fogta a hasát, mutatta, mennyire hahotázik, milyen jól mulat rajtam.  
A következı napokban észrevettem, hogy Ugribugri lopva Gyopárra pillantgat, és ez a pil-
lantgatás napról napra aggodalmasabb. Ismerve az öcs-
köst, könnyő volt kitalálnom, hogy a születésnapi ajándék-
kal van baj. Kérdésemre a születésnap reggelén el is 
mondta, mi történt.  
Már a vásárlás utáni napon eszébe jutott, hogy ha megen-
ne egy cukrot, és a többit távolabb tologatná egymástól, 
nem lehetne észrevenni a hiányt. Miután ez meg is történt, 
az is eszébe jutott, hogy megtehetné ugyanezt az alsó sor-
ban is. Ettıl kezdve nem múlt el nap cukortologatás nél-
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kül; most viszont már semmi értelme a tologatásnak, mert mindössze öt cukor van a doboz-
ban; igaz, hogy a legszebb csomagolásúak, de mégse tudják azt a hatást kelteni, hogy ık 
eredetileg is csak öten voltak. Ugribugri azt kérdezte tılem, mit tegyen. Odaadja-e azt az 
ötöt Gyopárnak; nem cselekszik-e helyesebben, ha most már azt az ötöt is megeszi. Azt ta-
nácsoltam, adja oda, szép ajándék az az öt is; és erısödik az önbizalma, amiért legalább ar-
ról az ötrıl le tudott mondani. Délben azonban, amikor hazaérkeztem az iskolából, Gyopár 
– aki elıbb jött haza, mint én – nagy diadalmasan ezzel fogadott:  
– Na, Moha! Ki a jobb nevelı: én, vagy te? Megneveltem Ugribugrit minden magyarázat és 
bölcselkedés nélkül is! Bevallotta, hogy megette a nekem szánt ajándékot, én meg azt kér-
tem tıle, hogy ha ezentúl rosszat tesz, mondja el a bőnbánó verset. Örült, hogy nem harag-
szom, és boldogan megígérte. Most már igazán gratulálhatsz nekem!Nagyon elszomorított, 
hogy még mindig nem az a fontos neki: értse az öcskös, hogy miért nem szabad tennie vala-
mit, és szinte kétségbeesetten kérleltem:  
– De Gyopár! Gondolkozz! Engedelmeskedni, láthattad a cirkuszban, a számoló elefánt is 
tud! Ha az idomító hatszor billenti meg az ujját, az elefánt hatszor lendíti az ormányát; de 
fogalma sincs, hogy arra adott választ: mennyi kétszer három!  
Gyopár legyintett, és szaladt a konyhába tanácskozni édesanyánkkal a születésnapi uzson-
náról. Meghívta legjobb pajtásait, és el akarta kápráztatni ıket. Megkérte édesanyát, hogy 
amikor majd bevezeti vendégeit a magunk szobájából a nagyszobába, már álljon ott az ün-
nepélyesen megterített uzsonnaasztal, köze-
pén az óriási tál tejszínhabos gesztenyepü-
rével. A csésze csokoládén meg a kuglófon 
kívül ne is legyen más uzsonnára. Hadd 
lakhassanak jól egyszer mindnyájan csakis 
gesztenyepürével. Az elkápráztatás ugyan 
nem sikerült, de mégsem maradtunk megle-
petés nélkül. Amikor ugyanis Gyopár ünne-
pélyesen bevezetett bennünket a nagyszo-
bába, nem a gesztenyepüré volt az elsı, 
amit megpillantottunk, hanem Ugribugri. 
Az asztalon térdelt, és kanalazta az óriási 
tálból a pürét. Arcán, orrán tejszínhab, a megjelenésünkre még több lett rajta, mert megijedt, 
hogy leemeljük, és még gyorsabban tömte magát. Fel sem nézett ránk, még ezzel sem akart 
idıt veszteni. De tudva, hogy Gyopár is ott áll, mondani kezdte ígérete szerint:  
– Szánom-bánom, amit tettem… – ekkor azonban abbahagyta, merítette újból a kanalat, 
nyomta a szájába a gesztenyét meg a habot; ami nem fért bele, azt a szája mellé, és most 
már gesztenyével telt szájjal folytatta: – …bocsásd meg, hogy elkövettem – ismét a szájába 
nyomta a kanalat: – Adnák érte bár a földet… – újból merített, és mondta közben: – …meg 
nem tenném soha többet!  
A vendégek hahotáztak. Persze nem éppen szívbıl, hiszen az öcskös szétpancsolta az 
uzsonnájukat. Gyopárhoz léptem és megráztam a kezét:  
– Most már gratulálok! Elérted, amit akartál!  
Úgy meredt rám, mint akit éppen most vágtak fejbe valami ısember-bunkóval. Ugribugri 
meg – mint aki egyre biztosabb benne, hogy a versike feljogosítja az evésre – egyre bátrab-
ban evett: – Szánom-bánom, amit tettem… – tömte: – …bocsásd meg, hogy elkövettem! – 
merített: – Adnák érte bár a Földet… – és tömte: – …meg nem tenném soha többet!  
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 A Biblia Éve: hálaadás  

 Isten népe tiszta szívbıl 
hálát ad Istennek a Szentírásért, 
azért, hogy Isten emberi szavak-
ban is kifejezte irántunk való sze-
retetét, megmutatta életünk értel-
mét, elmondta, hogyan érdemes 
élnünk, hogyan válhatunk igazán 
értékes emberekké, hogyan járul-
hatunk hozzá egy új, szeretetre 

épülı közösség, "ország" felépítéséhez. A zsidóság ısidık óta évente megtartja a 
Törvény Öröme (Szimchat Thóra) ünnepét, hálát adva a Tóráért, a Sínai kinyi-
latkoztatásért, a kapott isteni törvényekért. Nekünk, keresztényeknek sokkal 
több okunk van az örömre és ünneplésre, hiszen mi sokkal többet kaptunk Jézus 
tanítása, az evangéliumok által! 

 

 A Biblia Éve: családi ünnep – A Szentírás közös kincsünk, az Egyházé, a 
helyi egyházé, az egyházmegyéé, a plébániai közösségé, a lelkiségi csoportoké, 
a családé egyszóval: a krisztusi szeretet által teremtett és áthatott közösségeké. A 
közösségek, családok megünneplik a számukra fontos évfordulókat, eseménye-
ket  a krisztusi közösségnek jó oka van arra, hogy ünnepi díszbe öltözve örvend-
jen a Bibliának, a közösség életét alapvetıen meghatározó isteni ajándéknak. 

 

 A Biblia Éve: tanúságtétel – Emberi vonás, hogy amit fontosnak, értékes-
nek tartunk, azzal eldicsekszünk mások elıtt. Van, aki a vagyonával dicsekszik, 
van aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi a Bibliával dicsekszünk ország-
világ elıtt. Azzal, hogy számunkra milyen fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, ol-
vashatjuk, milyen fényt és biztonságot jelent számunkra. Ez a tanúságtétel egy-
ben hívás és bátorítás is mások számára, akik eddig másfelé keresték életük bol-
dogulását. 

 

 A Biblia Éve: az egység szolgálata – Mi, katolikusok, elfogadtuk Istentıl 
a Biblia egészét. De annak nagy része nem csak a mi Szentírásunk, hanem a zsi-
dóké is, és a többi keresztény testvérünké is. Méltó tehát, hogy ünnepünk, hála-
adásunk és tanúságtételünk velük közös legyen, hiszen ık is részesültek Isten e 
nagy ajándékából. A közös hálaadás és ünnep pedig erısíteni fogja bennünk és 
közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növekedését.  
           /Tarjányi Béla/ 
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LELKIISMERET-VIZSGÁLAT FELNİTTEKNEK 

NAGYBÖJTRE 

Alapvetı kérdések 
Megfelel-e életem Isten akaratának? Ismerem-e Isten rám vonatkozó akaratát, más szóval: 
tudom-e, mi az én egyéni hivatásom, küldetésem? Ha nem tudom, mit teszek annak érdeké-
ben, hogy megismerjem? 

Törekszem-e arra, hogy isten reám vonatkozó akaratát egy-re jobban megismerjem az Egy-
ház irányítása, papok, lelki atyám tanácsa, felelısségteljes személyek, barátok figyelmezte-
tése, Is-tennel való imakapcsolatom által? 

Gondolkozom-e, tudom-e, hogy kirıl vagy mirıl kell lemondanom, hogy Isten akaratát tel-
jesíthessem? Kirıl vagy mirıl nem szabad lemondanom, hogy Isten akaratát teljesíthessem? 
Ha tudom, meg is teszem-e ezt a lemondást vagy kitartást? 
Szakítok-e idıt - mikor és mennyit - arra, hogy hivatásbeli és életformai hőségemet ellen-
ırizzem, fejlıdésemet lemérjem`? Mit kell ennek érdekében életemen változtatni? 

Általános kérdések 
Isten azért kívánja, hogy akaratát teljesítsük, mert szeret minket. Elfogadom-e Isten akaratát 
ebben a szellemben, viszonzom-e és hogyan ezt a szeretetet? 

Törekszem-e Isten megismerésére, aki Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát, és az Egy-
házon keresztül kapcsolatot tart velünk? 

Fejlesztem-e hitbeli tudásomat? Törekszem-e arra, hogy megismerjem Isten szavát, akaratát 
a Szentírásból, az Egyház hagyományából és könyvekbıl? 

Milyen valójában az én „vallásgyakorlatom"? Minek tekintem: csak egyházi parancsot telje-
sítek, vagy Isten misztériumához járulok a hívık testvéri közösségében? 

A szentmiseáldozat fontos-e életemben? Milyen hatással van életemre Jézus áldozatában 
való részvételem? 

Érdeklıdöm-e a világegyház élete, problémái iránt? Részt vállalok-e az Egyház, Egyház-
községem életében, megújhodásában? Megteszem-e mindazt, amit a magam helyén meg 
kell tennem: családomban, egyházközösségemben, barátaim között, a társadalomban? 

Megfelelı-e a magatartásom a nem-keresztények, a másvallásúak, a hitben közömbösek irá-
nyában, rokonságomban és máshol? A világkérdésekrıl kialakított véleményemnél figye-
lembe veszem-e Isten parancsait, az evangélium tanítását, az Egyház álláspontját, vagy gon-
dolkodás nélkül elfogadom környezetem „általános" véleményét? 

A keresztény igazságosság szellemében gondolkodom-e az emberiség gazdasági és társadal-
mi problémáiról (szegénység, gazdagság, hajléktalanok), teszek-e lépéseket ezek megoldá-
sára, vagy ráhagyom másokra? 

Különleges kérdések 
Pénz. Szegény vagyok-e evangéliumi értelemben, vagy talán a pénzszerzés, a kényelem és a 
szórakozás lettek életcélommá? 

Mennyi részt juttatok anyagi javaimból a szegényeknek, az Egyháznak, segélyszervezetek-
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nek? Hogyan aránylanak ezek az adományok keresetemhez, kiadásaimhoz, nem csak fölös-
legem egy részét teszik-e ki? 

Becsületesen megfizetem-e a világi és egyházi adókat? 

Idı. Hogyan osztom be idımet? Mennyi jut imádságra, munkára, családomra, pihenésre, 
szórakozásra, barátaimra és másokra? Helyes ezeknek az aránya? Van-e napirendem, idıbe-
osztásom, nem volna-e rá szükségem? Rendezettek-e cselekedeteim? Fordítok-e megfelelı 
idıt imára? 

Munka. Részét alkotja-e a munka lelki életemnek, vagy pusztán pénzkeresetnek tekintem? 
Isten akaratát teljesítem-e általa? Felajánlom-e áldozatként Istennek? Nem vagyok-e a mun-
ka megszállottja, aki minden másról megfeledkezve csak munka-szenvedélybıl vagy érvé-
nyesülési vágyból dolgozik? Nem hagyatkozom-e túlságosan másokra személyes dolgaim-
ban, anyagiak terén? Segítek-e másoknak és szívesen elfogadom-e mások segítségét? Tu-
dok-e közös munkában másokkal együttmőködni? 

Egészség. Gondolok-e testi egészségemre vagy nem törıdök vele? Veszélyeztetem-e életem 
könnyelmőséggel, figyelmetlenségbıl (autóvezetés stb.)? Gondoskodom-e életkoromnak 
megfelelıen egészségem ápolásáról és testi erım megtartásáról? Tudok e uralkodni teste-
men, testvágyaimon? Kényeztetem-e magam' Nem félek-e a szenvedéstıl és a betegségtıl? 
Kész vagyok rá hogy akár ma is meghaljak? 

Házasélet. Minek tartom ezt az állapotot: világias életformának vagy az egyedüllétnél kelle-
mesebb állapotnak, vagy az Istennek szenteltség egyik formájának, amelyben az ember hit-
vestársán és gyermekein keresztül adja oda magát Istennek? Ha házasságra készülök, gon-
dolok-e a jegyesség értelmére, fontosságára szentelek-e elég figyelmet házasságom elıké-
szítésére? Egyedő élı életállapotomat elfogadom-e? 

Hitvestársam elkényeztetem-e, bálványozom-e vagy szeszélyeim, vágyaim puszta tárgya? 
Hőséges vagyok-e minden tekintettben hozzá, gondolok-e különélésre vagy válásra? 

Szem elıtt tartom-e házaséletemben a természeti törvényt az evangéliumi eszményt, az 
Egyház tanítását? Elfogadom-e gyermekáldást, mint Isten különleges ajándékát? 

Törekszem-e, hogy rosszra hajló akaratomat a keresztény lelki ismeret követelményeinek 
megfelelıen neveljem és mindent hitvestársammal egyetértésben tegyek? Figyelek-e az ı 
gondolkodására és magatartásának fejlıdésére? 

Odafigyeléssel nevelem-e gyermekeimet, nevelésükben e tudnám-e fogadni más illetékes 
személyek (pedagógusok, orvos pap) segítségét, támogatását? Elsıszámú kötelességemnek 
tartom-e gyermekeim vallásos nevelését? Hogyan hatok gyermekeimre szavammal, példám-
mal, az otthon teremtett légkörrel? Ha gyermekem papságra, szerzetességre érez hivatást, 
támogatom-e vagy akadályozom? Nem vagyok-e gyermekeimmel szemben erıszakos, tola-
kodó, hagyom-e ıket saját énjük szerint növekedni? 

 
 Melyek a rendszeresen ismétlıdı bőneid? Mit tartasz legsúlyosabbnak? 

 

 Minden ember sok értékes talentumot kapott Istenbıl személyre szóló ajándékként az élet-
re. Feladatod ezen értékek fölfedezése és kiteljesítése Isten dicsıségére, magad és 
felebarátaid javára és üdvösségére! 
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Mai fiatal imája 
Taníts meg, hogyan kell könnyezni,  
A meg nem érdemelt örömben, 
S hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. 
Adj erıt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam.  
S az alázatosság végtelenségét okosan csillogtassam!  
Taníts meg, hogyan kell a gyengéhez lehajolni, 
S hogyan a féktelen erıvel szemben egyenesen állni!  
Adj erıt, hogy fölényesen legyızzem a testet, 
S alázatosan megadjam magam a léleknek!  
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, 
S hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek!  
Adj erıt napközben, hogy el ne fáradjak,  
S fáradságot este, hogy rögtön elaludjak.  
Taníts meg lendülni, ha rádtaláltam. 
S hirtelen megállni, ha utat hibáztam.  
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.  
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.  
Engedd a világot okosan szeretni, 
Csak magadat ne hagyd soha elfeledni!  
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végig, 
És ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek,  
Ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád,  
Hiszen a mélységbıl kiáltok fel hozzád. 

Kozma László:  

Tiszta lélekkel 

 Meg kellene végre születni  

Mennydörgı Sínai-hegyen  

Mint ki sorsát újra kezdi  

Tiszta lélekkel, bőntelen. 

Mert élnek ma is a parancsok  

Szívünkbe, kıtáblába vésve 

Ne ölj, és nem alázd az embert  

Testvérként tekints a testvérre. 

Mert élnek ma is a parancsok  

Melyet egyszer számon kérnek.  

Emeld a fénybe Isten-arcod  

Hiszen tied az örök élet. 

II. János Pál:  

Ecclesia in Europa 
 

 A kultúra evangelizálásának ma 
is, a mai Európában is meg kell 
mutatnia, hogy teljességgel meg 
lehet élni az evangéliumot, mint a 
létnek értelmet adó életformát! 
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Ezúton is szeret-
nénk hálás köszö-
netünket kifejezni 
a 134 hívünknek, 

akik téglajegyeket vásároltak az új 
plébánia építéséhez. Ez év január kö-
zepéig az eladott téglajegyekbıl be-
folyt összeg 943 000.-Ft. volt. Az aláb-
biakban csak azok nevét közöljük, akik hozzájárultak nevük közzétételéhez. 

 

 

A plébániánkról jelentjük … 

 

Krizsán István,özv. Nyúl Pálné, Nagy Lajosné, Heik Istvánné, 
Hoffmann Istvánné, Györfy Lászlóné, Tóth Béla, Lénárt István,  
Kerekes István, Sárvári Istvánné, Eszik Sándor, Fehér László, 

Doricsák Pálné, Karaba Istvánné, Rózsa Károlyné, Tabányi Józsefné,  

Tabányi Józsefné, Tóthné Gróf Ildikó, Ruzsai Pálné,   
Kalláné Zelei Mária, Havasi Tamás, Kovács Antal, Macska Lajos, 

Bokor Mária, Krizsán Mariann, Mácsai János, Veres Mihályné, 
Ellenbacher Istvánné, Mucsi Imréné, Kamarás László, Knúl Károly, 
Baranyiné Knúl Szilvia, Turai Zoltán, Mészáros József, Árvai Zsolt, 

Kiss Sándor, Juhász István, Vígh Istvánné,  
Ellenbacher M. Zsuzsa, Kiss Károly, Horváth Gyula, Tatár Béla, 

Hitkó Lászlóné, Kundra Józsefné, Szauter Mihályné,  Rapai István, 
Gendur Györgyné, Hitkó László, Rapavi Mihályné, Burik Pálné, 

Özv. Molnár Józsefné, Mészáros Mihály, Turai Károlyné,  
Zászlósi László, Özv. Szakáll Mihályné, Özv. Néczin Andrásné,  
Özv. Szauter Istvánné, Özv. Rozmüller Istvánné, Hajgató Bálint, 

Kundra Mihály, Vargiczki Lászlóné, Kosda János, Rozmüller István, 
Özv.Csepeti Sándorné, ifj.Makronczai  Ede, Kovács Mihály,  

Varga Katalin,Özv. Kozár Lászlóné, Kovács Mihály, Molnár Mihály. 
Kimagasló összeget adományoztak: Varga József, Gazdag Béla  

id. Legéndi István és Gróf Károlyné. 
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A kerepesi Karitász  
2000-ben alakult. 7 év szép és 
szomorú emlékei, eseményei 
vannak mögöttünk. Tapasztalat-
lanul, botladozva, szinte a sem-
mibıl indultunk, mégis mennyi 
emberen tudtunk segíteni egy ke-

vés pénzzel, élelemmel, vagy néhány jó szóval. 

Kiknek segítünk? - akiknek lelki, fizikai, vagy anyagi segítségre van szükségük. 
Nehéz felismerni kik is ık, nincs megfelelı információ róluk, a társadalmi elıí-
téletek is nehezítik a segítést. Az egész falut gyalogosan bejárva, feltérképeztük 
az igazán rászoruló embereket, családokat. Sokan meg is lepıdtek azon, hogy 
valaki rájuk is gondolt. Volt, aki annak örült igazán, hogy végre elmondhatja va-
lakinek saját gondját, baját. Az isteni gondviselés olyan emberekhez is elveze-
tett, akikrıl nem is tudtuk, milyen nagy bajban van. Ez a feltérképezés is jelezte 
számunkra, a szomorú valóságot, hogy településünkön is elég szép számban él-
nek elszegényedett, vagy magukra maradt idısek, nagycsaládok, olyan nélkülö-
zık, akik jó szóra, segítségre várnak. 

Mit kínálunk? – egy csepp emberséget. 

Lehetıségeinkhez igazítjuk céljainkat, a segítségnyújtást. Sok a gond, a feladat, 
de ha bármilyen kicsit is tudunk enyhíteni, már javítottunk valamit a körülöttünk 
lévı világon. Ebben erısít meg Teréz anya gondolata is; - hogyha millióig aka-
runk számolni, azt eggyel kell kezdenünk, aztán kettı, három, és a többi jön ma-
gától. A szeretet = szolgálat, nem nagy dolgok megvalósítása, hanem apró, min-
dennapos, észrevétlen cselekedetek sorozata. Nem akció, hanem folyamatos 
odafigyelés, segítıkészség. 
Forrásaink – lehetıségeink – A Karitász igazi profilja az, hogy igyekszik gyor-
san, célratörıen és legtöbbször a hétköznapi dolgokban segítséget nyújtani azok-
nak, akik ezt kérik, természetesen körültekintıen mérlegelve a rászorultság mér-
tékét. Az ilyen rugalmas és gyakorlatias szemlélető segítségnyújtásra általában 
nehezen lehet pályázatokon anyagi forráshoz jutni, mert aligha tervezhetı az, 
hogy egy család mikor jut krízishelyzetbe. Az Európai Uniós pályázatokhoz leg-
többször mi nem tudunk felnıni. Szerencsére Karitász csoportunknak évek óta 
kialakult támogatói vannak. Köszönet a támogatásért. Köszönet azoknak is, aki 
a templomban kihelyezett perselyben helyezik el adományaikat, és köszönet 
azoknak is, akik a győjtések során segítettek. Ezáltal évek óta lehetıvé válik a 
gyors, praktikus segítségnyújtás. 

Kapcsolataink – Kapcsolatban állunk az óvodák, iskolák gyermekvédelmi fele-
lıseivel, a védınıkkel és a Polgármesteri Hivatallal. Sajnos a Gyermekjóléti és 



VIII. évfolyam 2. szám 15.  
Családsegítı szolgálattal nem tudunk megfelelı kapcsolatot kialakítani. Átlago-
san 50 fıvel, ill. családdal vagyunk kapcsolatban, gondozásban. Rendszeresen 
figyelemmel kísérjük ıket. Ez a beszámoló egy kicsit számadás is az eddig el-
végzett munkáról, gyakorlati cselekedeteinkrıl. - Győjtöttünk ruhát, élelmiszert, 
játékot, könyvet, mőszaki cikkeket, melyet továbbítottunk a rászorulóknak - 
minden évben húsvétra, karácsonyra szeretetcsomagokat készítettünk -  meglá-
togattuk a betegeket, a kórházban lévıket - bevásárlásban, gyógyszer kiváltás-
ban segítettünk - anyagi segítségnyújtás - háztartási körülményekben való se-
gédkezés - temetési költségekhez járultunk hozzá - iskoláztatási segélyezés - 
gyermekek színházlátogatásának támogatása - nyaraltatások - anyagi és termé-
szetbeni segítés árvízkárosultak részére, határon innen és túl – színi elıadás 
szervezése az ırbottyáni Karitász csoporttal, aminek bevételével a templom fel-
újításához járultunk hozzá – templomunkról készült Karitász naptár készítése és 
árusítása, amely összegébıl csomagokat készítettünk karácsonyra – 2 éve szer-
vezzük, és végezzük havonta a 24 órás szentségimádást - látogatások az öregek 
otthonában - kirándulások szervezése és finanszírozása - Szt. Erzsébet napi ke-
nyérosztás: oszd meg a kenyeredet felebarátoddal, „jót tenni jó”.   

Úgy gondolom, a szegénység problémáját nem nekünk kell megoldani, nekünk 
csak ott ahol vagyunk, úgy ahogy lehetıségeink engedik, de tenni kell a dolgun-
kat. Befejezésül szeretnék idézni a Kossuth Rádió „Egy csepp emberség” egyik 
adásából: az ember hallja a riasztó híreket, pl. aggódik a trópusi ıserdıkért, - ez 
szép dolog – de valójában nem tudunk semmit tenni érte. Tehát sokkal egysze-
rőbb, ha kijelölöm magamnak azt a kis területet a világból, amit átlátok, amit át-
érzek. Mondjuk a családomat, a közvetlen szomszédaimat, a szőkebb környeze-
temet ad abszurdum a hazámat. Itt kell segíteni egy emberen. Egy emberben 
benne van az egész világ. Egy-két-három emberrıl még tudok gondoskodni, az 
esıerdıkrıl nem tudok innen Magyarországról, csak aggodalmaskodhatok. Az a 
baja a mai világnak, - és azt érzem ebben a mondásban igaznak - hogy annyi 
mindenre gondolunk, annyi mindenen szeretnénk segíteni, de legegyszerőbb, 
hogyha azon az egy emberen segítünk, akinek épp szüksége van ránk, és akivel 
kapcsolatban vagyunk. Szinte mindennap gondolok arra, legfıbb feladatomra, 
hogy mindig készen legyek a segítségre, elsısorban szőkebb környezetemben.  

          Sengelné Burik Ágnes  

„ Istenem, úgy irányítsd a világban útjaimat, hogy a Te dicsıséged szolgálatára  
lehessek! Adj helyes megértést, akaratot és képességet mindahhoz, amit tılem vársz, 

hogy kívánságod szerint cselekedhessek.  Arra is kérlek, hogy Hozzád biztos,  
kifogástalan és egyenes úton haladjak. Adj Uram erıs szívet, amelyet  

a szenvedély nem tud eltéríteni, alávaló kívánság nem tud elcsábítani.” 

/Aquinói Szent Tamás/ 



Hazai programok 

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor elıadása Budakalászon  
2008. február 10-én a 18 órai Szentmise elıtt 17 órai kezdettel. Elıadásának 
címe : Hit és gyógyítás A templom megközelíthetı a Batthyányi térrıl induló 
HÉV-vel "Budakalász" megállótól 2 percre.  

⇒ Máriabesnyın a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatosház Lelkigyakorlatai  

2008. február 11-14 .(hétfı vacsorától-csütörtök ebédig)  
Nagyböjti lelkigyakorlat kenyéren és vízen  - vezeti: Kemenes Gábor atya 
2008. február 26-29 (kedd vacsorától péntek ebédig)  
Nagyböjti lelkigyakorlat - Minden korosztály számára -vezeti: Bokros Levente atya 
2008. március 2-5. (vasárnap vacsorától-szerda ebédig)  
Egyházmegyei Karitász Lelkigyakolat - vezeti: Kármán János atya  

2100 Gödöllı-Máriabesnyı, Kapucinusok tere 3. 
Tel: 28/420-176, 28/510-740,  

⇒ Isten szeretete gyógyít - gyógyító összejövetel Vácott  
Folytatódik a gyógyító összejövetel sorozat Vácott, a Szent Anna Piarista templom-
ban. A következı alkalom február 15. péntek, 17 órától. 

⇒ Kérdések és feladatok a harmadik évezredben  
Jezsuita szerzetesek tartanak elıadást munka-, illetve szakterületük témáiról.  
Az elıadások helyszíne a  Párbeszéd Háza (Bp., Horánszky utca 20.)  
Idıpont : minden hónap harmadik szerdája, 19 órai kezdettel. 
feburár 20.  — Vértesaljai László SJ Homo viator – 
A krisztusi ember zarándok dimenziója, Európa zarándoktérképe 
március 26.— Forrai Tamás SJ Ignáci nevelés. A felelıs szabadság útja 

 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap: reggel 6.15 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 
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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 


