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       A tartalomból: Hogy a lelkünk utolérjen  bennünket 

    Karmel-hegyi Boldogasszony 

    „Csillag-ösvényen hazatérek újra”  

    Eljutott-e Pál apostol Hispániába? II. 

    Az Emmausz közösség 

Kerepesi Római Katolikus Plébánia 
2144  Kerepes Templom u. 17. 

Házasok imája 

Istenünk, aki szeretettel kötötted 
össze szívünket, kérünk, hogy Szent 
Anna példájára mindig békében és 
egyetértésben éljünk, és soha ne 
térjünk le parancsaid útjáról!  
    Szent Anna anya, a házasok pél-
daképe, könyörögj érettünk Isten-
nél, hogy áldja meg egész életün-
ket, és gyermekeinkért végzett min-
den fáradozásinat! Esdd ki nekünk 
a kegyelmet, hogy egész családunk 
mindig és mindenben Urunk tetszé-
sére járjon el!    Ámen. 
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 2.  

Szentmise szándékok július hónapban 
 

1. +Turai Ferencné és +Szülei 
2. +Uzsoki Mihály, +Neje, +Legéndi Mihályné és +Hufnágel József 
3. +Kundra Mihály, +Neje, +Mihály és +István fiaik 
4. Jézus Szent Szívének tiszteletére - engesztelésül, +Szülık és összes +Hozzátartozó 
5. +Sárvári István, és +Neje  
6.  A kerepesi Hívekért          ( 8.00) 
 +Csomor Gyula, +Családtagjai, a Tolnai család +Tagjai/+Édesanya, +Férje és összes 

+Családtagjaik/+Venicz Lilla ob./Bányánszky Jánosné +Rozbora Erzsébet ob. (11.00) 
 +Hornyik Pál, +Szülei, összes +Hozzátartozóik és +Mészáros szülık  (19.00) 
7. +Gulyás Erzsébet 
8. +Nagy József 12. évf.  
9. +Fekete János és +Fekete Jánosné  
10. A Péterffy és Nagy család +Tagjai  
11. +Noszál Béláné    
12. +Csaja József, +neje Baran Katalin, a Baran és Csaja +Nagyszülık  
13. A Gróf és a Fogd család +Tagjai        ( 8.00) 
 Hálából - 45. házassági évfordulón       (11.00) 
 +Turai Károly 2. évf.         (19.00) 
14. +Toldi Ferenc és +Szülei 
15. A Gulyás család +Tagjai 
16. +László és +Valentina  
17. +Burik István, +Szülei és összes +Hozzátartozó  
18. +ifj. Kozár László, +Édesapja és +Varga szülık   
19. +Sréder László, +Anna felesége, a Sréder és Horváth +Nagyszülık és +Testvérek  
20. +Pásztor István, a Pásztor és Baran +szülık és összes +Hozzátartozó   ( 8.00) 
 ..........................................................................................    (11.00) 
 +Tupi Pál, +Madarász Teréz és +Gyemekeik      (19.00) 

21. +Krizsonics József, +neje Zsiák Kára, +Krizsonics nagyszülık,+Testvérek 
és +Zsiák nagyszülık 

22 +Zsiák József és +Szülei  
23. Hálából  -  születésnapon 
24. +Ohád István, +Neje és két +Fiuk  
25. +Kovács Mihályné, +Férje és összes +Hozzátartozó 
26. Hálából  -  születésnapon 
27. +Burik János, +Neje         ( 8.00) 
 Szent Anna tiszteletére - ünnepi szentmise      (10.00) 
 ..........................................................................................    (11.00) 
  Frankáné +Karchesz Emese 1. évf. és +Karchesz  Jánosné 20. évf.  (19.00) 
28. Hálából  -  születésnapon 
29. Szent Anna tiszteletére  
30. +Noszál Béláné 
31. +Huszka Mihály, +Neje és összes +Hozzátartozó  



 Hogy a lelkünk   
utolérjen  bennünket 

Nem tudom, valódi történetrıl van-e szó vagy pedig tanulságos mesérıl, de 
többször eszembe jut - különösen az évi szabadságok idıszakában - az Afrika-kutató esete. 
Emberünk gyorsan el akarta végezni munkáját, ezért a bennszülöttek között jókora összeg 
felajánlásával látott neki hordárok, útvezetık és kisegítı személyzet toborzásához. A fel-
ajánlott összeg sokakat vonzott, így nem volt gondja a csapat felállításával, s azon nyomban 
neki is látott elképzelése megvalósításához. Alig múlt el három nap, amikor a hordárok egy-
szerően leültek az ıserdei ösvény szélén, megmakacsolták magukat, s egy tapodtat sem 
akartak tenni. A kutató elcsodálkozott viselkedésükön, rájuk is förmedt, hogy miféle visel-
kedés ez, amikor ı oly busásan fizet nekik. A bennszülöttek válasza nagyon egyszerő volt: 
„Olyan gyorsan megyünk, hogy lemaradt a lelkünk. Le kell ülnünk, és be kell várnunk.” 
Korunk lélekszakadva rohanó embere szinte kileheli lelkét, csak hogy elérje célkitőzéseit. A 
munkának mennie kell, a taposómalom nem állhat le, eredményt kell felmutatni, a ranglét-
rán nem lehet megállni. Úgy véljük, minden belefér az idınkbe, mindent meg tudunk való-
sítani. Mérjük az idıt, hogy mikor térül meg befektetésünk. Mindent befektetünk, csak a lel-
künket és a szívünket nem. Ahol pedig lelketlenül csinálják a dolgokat, ott a dolgok nem 
élnek. A rohanás felszínessé tesz bennünket. Nincs idınk elmélyedni, belemerülni a dolgok 
lényegébe. Meg nem szőnı fáradtság vesz erıt rajtunk. Panaszkodunk, hogy nem bírjuk 
„szusszal”. Tablettákhoz, nyugtatókhoz folyamodunk. Depresszió vesz erıt rajtunk. S alig 
várjuk az évi szabadságot. Úgy érezzük, szükségünk van a nyugalom szigetére. De a való-
ságban szabadságunk sem különbözik a mindennapoktól. A munkamánia az évi szabadságra 
is elkísér bennünket. Mert a szabadságot is tervezzük, izgulunk, készülıdünk, igyekszünk 
mindent elıkészíteni, mindent kikalkulálni már elıre. Pontosan úgy, mint munkahelyünkön. 
Mert a szabadságnak is sikerülnie kell. Nem tudjuk egyszerően elengedni magunkat, s él-
vezni a puszta létezést. Mindig valami miatt és valamiért idegeskedünk, nyugtalankodunk, 
izgulunk. Nyugtalanságunkról és fáradtságunkról Isten is tud. Máté evangéliumában olva-
sunk arról, hogy egy fárasztó nap után Jézus arra buzdította tanítványait, hogy menjenek el 
egy magányos helyre, s ott pihenjék ki magukat. Szükségünk van a pihenésre. De nem a 
„kitervezett” pihenésre, hanem az olyanra, amikor csak azt élvezzük, hogy vagyunk. Ízlel-
getjük az élet ízét. Az igazi pihenést az érdek nélküli létezés jelenti. Tulajdonképpen ily mó-
don az egész életünk ünnepé válik. Az ilyen ünneplésben fedezzük fel aztán önmagunkat, és 
csak ilyen állapotban tudunk igazán tudatára ébredni cselekedeteinknek. A pihenés, a kikap-
csolódás, a szabadság gondolata sok emberben lelkiismeret-furdalást idéz elı. Mert még 
szabadságra menet is azt kérdezi: „Hát akkor mit is csinálunk ott?” Félünk a pihenéstıl,  
mert ott nem termelünk, mert az igazi pihenésnél nem a teljesítmény a fontos. Félünk azért 
is, mert a nyugalomban és a csöndben önmagunkkal találkozunk. Félünk szívünk ajtajának 
a kitárulásától. Valami hasonló történik, mint amikor lecsillapszik a háborgó tenger: a meg-
nyugodott víz lehetıvé teszi, hogy nagy mélységekbe lássunk. A hullámokkal való küzde-
lem mellett döntünk, és nem a csodás mélységek szemlélése mellett. Az aktivitás, tenni aka-
rás a vesszıparipánk. Szerintünk az élet csak akkor szép, ha a mi terveink és elképzeléseink 
szerint zajlik, ha azok a dolgok valósulnak meg benne, amelyeket mi gondoltunk ki. Pedig 
az élet ennél sokkal több és sokkal csodálatosabb. Lehet, hogy az idei évi szabadságnak ez 
is egyik felfedezése lesz. Akkor majd biztosan elmondhatjuk, nem vesztünk el saját terve-
inkben, hanem elfogadtuk az életet úgy, ahogy kaptuk.      (H. K.) 
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Gondolatébresztı … 
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A  hálaadó  
Te Deum  

szentmisén  

könyörgéseket  

mondanak  

a fiatalok  

 A  Biblia évében gyermekrajz 
pályázatot hirdettünk.  A pályamőve-
ket négy korcsoportban lehetett be-
küldeni, a legkedvesebb bibliai tör-
ténetbıl. 49 fı pályázott (7 fı adott 
be 2 rajzot). A beküldött 56 alkotást 
Olexa József festımővész bírálta 
el. A díjazott mővek (12) alkotói ju-
talmat kaptak. A helyezésben nem 
részesült gyermekeket is megaján-
dékoztuk lelkes munkájukért.  
(Az 56 alkotást a templomban kiállí-
tottuk.) 
Olexa József, saját illusztrációival 
készült szép mesekönyveket dedikált 
az elsı helyezettek részére.  
A Polgármester Úr „Kerepes 860 
éves” feliratú pólóval kedveskedett a  
nyerteseknek, majd a díjkiosztó kis 
ünnepség után fagylalttal és süte-
ménnyel látta vendégül a pályázat 
résztvevıit. (Hálás köszönet érte!)  
Ezúton mondunk köszönetet Szauzer 
Ildikó és Lipp Mónika hitoktatóknak 
is, akik az iskolában és az óvodában 
szervezték és buzdították a gyerme-
keket pályázaton való részvételre!
    
   (Sohanné Mariann) 
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Mit tegyünk, mit ne tegyünk kullancscsípés után? 
Megelızés 

A kora reggeli órákban több, a szárazabb idıszakokban kevesebb a támadó kullancs. Ha 
csak lehet, nadrágban kertészkedjünk és menjünk kirándulni. A nadrágot tőrjük be a zokni 
alá. A trikónkat tőrjük a nadrágba. Hosszú hajúak fogják össze a hajukat, viseljék kontyban, 
vagy sapka alá tőrve. Bár sokan hiszik, hogy a különféle szagos termékek fogyasztása 
(fokhagyma, pálinka, B-vitamin) megvéd a kullancscsípéstıl, tudományos vizsgálatok ezt 
eddig cáfolták. Kullancsriasztó szerek közül csak olyat vásároljunk, amire a gyártó legalább 
6-8 órás hatékonyságot szavatol. Gyermekeket csak a szabadon hagyott bırfelületen kezel-
jünk, és csak vékony rétegben alkalmazzuk. Nagyobb mennyiségben a bırrıl is felszívódik, 
és fejfájást okozhat, néha allergizál. 
A kullancs eltávolítása 

A patikában kapható, acélból készült kullancscsipesz jól használható. Bár nehéz vele meg-
fogni a kullancsot, de ha ügyesek vagyunk, úgy tudjuk a parazitát eltávolítani, hogy közben 
nem nyomjuk össze a testét. A Lyme baktérium a kullancs potrohában (gyomrában) találha-
tó legnagyobb számban, és így minden olyan manipuláció, ami a kullancsot öklendezésre 
készteti, vagy a gyomor összenyomásával jár, növeli a fertızıdés kockázatát. 

Az elıbbiek értelmében ne használjunk krémeket, olajat, zsírt, kölnit és ne tekergessük a 
kullancsot. Hagyjunk viszont fél percet, miután megfogtuk a bırhöz közel, és lassan húzni 
kezdtük, hogy a parazita maga eressze el a bırünket, így nem kell attól tartani, hogy besza-
kad a szájszerve. Tehát lassan, hogy a bırünkön kis sátor keletkezzen, úgy húzzuk ki, ne 
akarjuk kitépni. Végsı soron a kullancs beszakadt feje veszélytelenebb, mintha több órás 
várakozás után szakemberrel távolíttatnánk el. A beszakadt fej vagy kilökıdik, vagy beto-
kosodik, vagy gennyes lesz, de ezek még mindig veszélytelenebbek, mint azt kockáztatni, 
hogy a bent hagyott kullancs megfertızzön. A csípés helyét mindig fertıtlenítsük jódoldat-
tal. (Dr. Lakos András ) 

Eper-kivi saláta sárgadinnyével, pirított 
mandulával 

Hozzávalók 4 személyre: 
● 60 dkg eper ● 1 sárgadinnye ● 6 kivi 
● 1 citrom leve ● 1 evıkanál méz 
● 4 g mandulaszelet ● (2 evıkanál Grand 
Marnier vagy más likır) 
Elkészítés: 
Mossuk meg az epret, vágjuk félbe vagy 
negyedeljük. A dinnye húsát vágjuk ki úgy, 
hogy kis golyókat kapjunk. Hámozzuk meg 
és szeleteljük fel a kiviket. Keverjük össze 
a gyümölcsöket egy tálban. Adjuk hozzá a 
citromlevet, a mézet, és ízlés szerint a li-
kırt. Tegyük a hőtıbe fél órára, hogy jól 
összeérjen. Pirítsuk meg a mandulát, majd 
szórjuk a gyümölcssaláta tetejére. 

Málnás Semifreddo 

A semifrredo népszerő olasz édesség, legin-
kább a parféhoz hasonlít. Lehet más gyü-
mölcsbıl is készíteni, kinek mi a kedvence.  

Hozzávalók: 
 ● 10 dkg cukor ● pár csepp vanília aroma 
 ● 20 dkg (mélyhőtött is lehet) málna 
 ● 3 dl tejszín ● 10 dkg babapiskóta 

Elkészítés: 
 A tejszínt, a cukrot, a vanília aromát habosra 
keverjük. A kis formák, vagy csészék alját ki-
béleljük a málnával, erre öntjük a krémet, 
majd a tetejére jön a babapiskóta. Mélyhőtı-
be rakni legalább két órára, hogy jól összeér-
jen. Tálaláskor tányérra borítjuk, esetleg gyü-
mölcsöntettel leöntve gazdagítjuk. 
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Karmel-hegyi Boldogasszony 

A Szőzanya szövetsége 

 
Izrael egyik legszebb hegye a Karmel-hegy, melynek oldalain ma már 
Haifa városa terül el. Ötszázötvenkét méter magas csúcsáról a város és a 
kikötı fölött ellátni a tengerig. Az ószövetségi Szentírás költıi módon 
beszél Karmel-hegyérıl, mely nem csupán szépségével vívta ki a figyel-
met. Illés próféta itt védte a hitet isteni kegyelemmel megerısítve, és az ı 
szellemét követve zsidó majd keresztény remeték ide vonultak, hogy az 
Úr színe elıtt élhessenek. 

A középkorban már nyugatról is érkeztek remeték Illés barlangjához. A 
12. század elején Kalábriai Bertold, egykori keresztes lovag tíz társával 
együtt szemlélıdı rendet alapított a hegyen - ık a karmeliták. Életcélul 
tőzték ki, hogy a Szőzanyát különleges szeretettel tisztelik engesztelésül 
azokért, akik szerte a világon ezt nem teszik. Templomot építettek Mária 
tiszteletére, s nagyon szigorú vezeklı élettel engeszteltek a bőnösökért. 

Mikor a muzulmánok meghódították a Szentföldet, a szerzetesi közösség 
menekülni kényszerült. Ekkor alakultak át kolduló renddé, miközben 
Ciprus, Szicília, Franciaország és Ang-
lia területén új kolostorokat alapítot-
tak. 

Szigorú életmódjuk és népszerő-sé-
gük sokak nemtetszését kiváltotta. 
Még a pápánál is bevádolták ıket, ami 
miatt III. Honorius fel akarta oszlatni a 
rendet. Ekkor az angliai Stock Szent Si-
mon volt a karmeliták általános perje-
le, akit a hagyomány szerint maga a 
Szőzanya buzdított arra, hogy lépjen 
be a rendbe. A nehéz idıkben a rend-
fınök úrnıjéhez fordult, hogy vegye 
oltalmába rendjüket, és bizonyságul a 
szentatya is kapjon kézzelfogható jelet. 
A Szőzanya meg is jelent III. Honorius 
pápának és felkérte, hogy az oltalma 
alatt álló karmelitákat védje meg. Még 
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aznap - amit a hagyomány 1251. július 16-ra tesz - Mária megjelent Si-
monnak is és átadott neki egy különleges ruhadarabot, mondván, hogy 
aki ebben hal meg, és életében megtartja a viselésével járó kötelezettsége-
ket, nem fogja elszenvedni a pokol tüzét. 

E különleges ruhadarab a skapuláré vagy vállruha volt, mely mára egy-
szerő nyakban hordott medállá alakult. Híre mint a jó halál záloga rend-
kívül gyorsan elterjedt. Nem csak karmeliták ölthetik magukra, de más 
rendbeliek, sıt világiak is - bár csak karmelita szerzetes adhatja át viselı-
jének. Pápák és királyok, keresztények milliói hordták már e csodás ru-
hadarabot vagy a medált. Habsburg királyainkról és Deák Ferencrıl is 
tudjuk, hogy viselték. 

S bár nem Illés barlangjánál köttetett a szövetség Mária és a karmeliták 
között, a skapulárét átnyújtó Szőzanyát Karmel-hegyi Boldogasszony 
néven tiszteljük, igaz, a népnyelv néhol Kapullárés Boldogasszonyként 
ırizte meg. 

E szövetséget, a Szőzanya oltalmának ünnepét V. Sixtus, majd XII. Bene-
dek pápa hagyta jóvá. A jelenés évfordulóján, július 16-án az egyház há-
lát ad Máriának azokért a kegyelmekért, amelyekkel elhalmozza a kar-
melita rendet, illetve a skapuláré viselıit. 

Karmel-hegyi Boldogasszony tisztelete hazánkban - mely eleve Mária ol-
talmára volt bízva - rendkívül gyorsan elterjedt. A karmeliták rendháza-
in kívül külön skapuláré társágok alakultak a 17. századtól kezdve, s 
több tucat templomunk választotta Karmel-hegyi Boldogasszonyt patró-
nájául. Tiszteletét sok csoda övezi, melyekrıl a legendáriumok, a szájha-
gyomány vagy a fogadalmi kápolnák tanúskodnak. Ma is látogatott za-
rándokhely illetve búcsújáró hely például Attyapuszta, Keszthely vagy 
Zombor (Vajdaság). 

A Szőzanya különbözı jelenéseiben megerısítette a hétszázötven évvel 
eze-lıtt kötött szövetséget. Lourdes-ban például az utolsó jelenés július 
16-án volt, Fatimában pedig Lucia látta a Karmel-hegyi Boldogasszonyt, 
és külön megbízatást kapott, hogy buzdítsa a híveket a vállruha viselésé-
re. Szőz Mária tehát még a mai idıkben is ajánlja nekünk a skapuláré vi-
selését, hogy az utolsó napon e megkülönböztetı jegy által oltalmába ve-
hessen és az Úr színe elé vezethessen minket, aki megígérte: "Akkor 
visszaviszem Izraelt legelıjére, és a Kármelen meg Básánban legel 
majd"(Jer 50,19).           K. A.  
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A kırisszirup 
„Amit akartok, hogy veletek  

       tegyenek az emberek…” 
Nyuszi mama napok óta az ágyat nyomta. - Ej, ej! Kutyatej! Erre a nyavalyára csak 
egy orvosság van - csóválta a fejét Uhu doktor. - A kırisfa nedvébıl készült szirup. 
Úgy tudom, Borzalkának van is odahaza. Szaladj el érte, kisfiam! Borzalka nagyon 
jó fiú, biztosan ad majd nektek belıle. - De én nem akarok odamenni! - fancsalo-
dott el Tappancs, és nyuszifüleit lecsapva idegesen dobolni kezdett a lábaival. - 
Pont egy ilyen beképzelt borzhoz! A minap is hívtam, hogy jöjjön velem fészekva-
dászatra, és nem akart. Máskor meg nem volt hajlandó segíteni csapdát ásni. Mi-
lyen barát az ilyen, aki soha nem segít?! - morgolódott Tappancs. - Majd szerzek 
én nélküle is orvosságot. Elmegyek a kırisfához, és kérek tıle! - Azzal már szaladt 
is az erdı másik vége felé, ahol a kırisfák nıttek: - Kedves kırisfa! - lihegte Tap-
pancs félig nekitámaszkodva az öreg kıris törzsének. - Kérlek, adj egy kicsit a ned-
vedbıl. Anyukám beteg, és a doktor bácsi azt mondta, hogy csak a te nedvedbıl 
készült sziruptól gyógyulhat meg. - Jól van, jól van! - bólogatott a kırisfa -, de mit 
adsz cserébe? Nem gondoltad, hogy csak úgy, ingyen adok majd?! - De hát nekem 
semmim sincs - szontyolodott el Tappancs. - Akkor menj el harkály úrhoz, és kérj 
tıle egy kis fatapaszt. A tegnapi vihar megsértette az ágaimat, és most nagyon fáj. 
Ha hozol fatapaszt, adok a nedvembıl. Tappancs szemében felcsillant a remény, 
és már szaladt is harkály úrhoz. - Sajnos a fatapaszhoz harmatcsepp kell, és az ki-
fogyott. Ha hozol nekem harmatcseppet a mezın nyíló pipacsok kelyhébıl, akkor 
kaphatsz fatapaszt. Valamit valamiért - kacsintott harkály úr és továbbrepült. Tap-
pancs a mezıre nyargalt: - Kedves pipacsok! Kérlek, adjatok néhány cseppet a 
kelyheitekben összegyőlt harmatból! A harmatcseppet viszem harkály úrnak, aki 
ezért cserébe ad fatapaszt. A fatapaszt a kırisfának adom, akitıl kırisnedvet ka-
pok, hogy szirupot készítsek a mamámnak, mert beteg. - Szép, szép! - bólogattak a 
pipacsok. - De mi mit kapunk a drága harmatcseppjeinkért cserébe? Ingyen nem 
adunk! - fordították félre büszkén a fejüket. - Hozz a tövünkhöz néhány csalánleve-
let, hogy távol tartsa tılünk a levéltetveket. Ha hozol, adunk neked a harmatcsepp-
jeinkbıl. Tappancs lehajtott fejjel kullogott vissza az erdıbe: - Mindenki csak akkor 
akar segíteni, ha kap érte valamit! - motyogta bosszúsan, de közben eszébe jutott, 
hogy néhány nappal ezelıtt az iskolában Borzalka elkérte tıle a krétáját, de ı nem 
adta oda, mert Borzalkának nem volt mit adnia érte cserébe. A csalánbokorhoz ért: 
- Hogy fogom leszedni? Össze-vissza fogja szúrni a kezemet, mert nem hoztam 
kesztyőt! Most mit csináljak? - töprengve egy kivágott tölgy tönkjére telepedett, és 
fejét két kezébe támasztva gondolkodni kezdett. - Hiszen Borzalka itt lakik, nem is 
olyan messze! De ha tıle kérek kesztyőt, úgysem fog adni, hiszen én sem adtam 
neki krétát. Amíg ezen töprengett, valaki megszólalt a háta mögött: - Szia Tap-
pancs! Te meg mit keresel errefelé? Csak nincs valami baj? Ahogy Tappancs hátra-
fordult és belenézett Borzalka szemébe, mindjárt látta, hogy tekintetében valódi ag-
gódás csillog. Nem tudta tovább magába fojtani bánatát: - Csalánt kellene szed-
nem, de nem hoztam kesztyőt, mert nem tudtam, hogy a pipacsok csak akkor ad-
nak a harmatcseppjükbıl, ha viszek érte cserébe csalánlevelet. A pipacsok harmat-

G y e r m e k o l d a l  
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cseppjeit el kellene vinnem harkály 
úrnak, hogy adjon érte fatapaszt, mert 
azt meg a kırisfának kell vinnem, 
hogy adjon érte a nedvébıl. Abból ké-
szítünk a mamámnak szirupot, hogy 
meggyógyuljon, mert beteg - hadarta 
el egy szuszra, majd fejét lehajtva, 
csendesen hozzátette: - Nem tudtam, 
hogy mindenki csak akkor akar segí-
teni, ha ezért kap cserébe valamit. - 
Nem mindenki. Én például nem, és 

most már, azt hiszem, te sem. Tudod mit? Hozok neked a maradék kırisszirupból 
és segítek csalánt szedni is. - De minek a csalán, ha már úgyis van szirup? - Mert 
azzal bebizonyíthatod, hogy te is tudsz önzetlenül adni, úgy, hogy nem vársz érte 
cserébe semmit. Csak azért, hogy örömet szerezz valakinek. (K. M.) 

Logikus válasz 
Egyszer egy ember így fohászkodott Is-
tenhez: 
- Uram, te vagy a végtelenség! Mit jelent 
számodra egy millió év? 
- Egy pillanatot. 
- Uram, és mit jelent neked egymillió 
dollár? 
- Csak annyit, mint egy fillér. 
- Uram, akkor adnál nekem egymillió 
dollárt? 
- Adok, csak egy pillanat... 

Hátha valaki 

nem ismeri... 

Sherlock Holmes meghal és a mennyországba 
kerül. Ott áll Szent Péter elıtt, aki megkérdi ne-
vét. - Sherlock Holmes vagyok. - Igazán? Hadd 
látom akkor, hogy mit is tudsz! Hozd ide mond-
juk... Ádámot! Sherlock fogja magát, és rövid 
idı múlva már ott is áll Ádámmal Szent Péter 
elıtt. - Hogy csináltad ezt? Hiszen itt férfiak 
milliárdjai vannak! - Egyszerően beálltam kö-
zéjük, és ı volt az egyetlen, aki csak téblábolt 
ott, amikor megkérdeztem, hogy hol is lehet 
most az édesanyja. 

 

A hentesnek fél órával zárás elıtt már 
csak egy csirkéje maradt, és nagyon sze-
retett volna megszabadulni tıle. Jött is 
egy vevı, aki pont egy egész csirkét 
kért. A hentes feldobta a mérlegre: - 
Uram, ez pontosan 1 kilogramm. - Kicsit 
nagyobb nincs véletlenül? - kérdezte a 
vásárló. A hentes visszafordult, tett-vett, 
majd feldobta ugyanazt a csirkét a mér-
legre, mintha egy másik lenne: - 1 ,70. 
Megfelel? - Nagyon jó, elviszem mind a 
kettıt!  

Az egyik szentjánosbogár panaszkodik a másik-
nak:- El kell mennem a szemorvoshoz, rosszul 
látok. - Hogyan vetted észre? - Tegnap este egy 
égı csikknek udvaroltam... 

Gyerekek hosszú sora várakozik 
elsıgyónásra. A plébános figyelmesen végzi a 
gyóntatást. Az elsı gyermek többek között ezt 
gyónja: 
- A tökmagot a vízbe dobtam. 
A második is ugyanezt gyónja, a harmadik is, a 
negyedik is és így tovább. 
Amikor az utolsóra kerül a sor, a plébános már 
mosolyogva mondja: 
- No, kisfiam, te is tökmagot dobtál a vízbe? 
- Nem, plébános Úr, én vagyok a tökmag.  
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100 éve született  WASS ALBERT  

„Csillag-ösvényen hazatérek újra”  
 

 Mostanság sokan és sokat beszélnek Wass Al-
bertrıl. Ismerkedjünk meg az ı életével, szelle-
mével, mely erényekrıl és hallatlan értékekrıl 
árulkodik.  

A Mezıség szívében született, a Kolozs megyei 
Válaszúton 1908. január 8-án, arisztokrata csa-
ládban, a kálvinista vallás jegyében, gróf Wass 
Endre és a Bánffy Ilona gyermekeként. A család 
a nemesi címet, a Czegei tavat és a körülötte lé-
vı dombokat még Szent László királytól nyerte. 
Ezeknek a domboknak az egyikén állt a vasas-
szentgotthárdi udvarház, melyben a kis Albert 
született, s ott terült el az a mezıségi föld is, 
melyet mővelni, szeretni tanult, míg a történe-

lem vihara ki nem tépte onnan.  

A család régi kastélya ma már nem áll. A kommunizmus éveiben lerombolták. Helyén 
egy konzervgyár éktelenkedik. Második otthona, a czegei kastély is e rombolási düh 
áldozata lett.  

Albert, a kis gróf, tanulmányait a nagy múltú Farkas utcai Református Kollégiumban 
kezdte, Kolozsváron. Kiváló nevelésben részesült. Itt érettségizett 1926-ban. Ezt kö-
vetıen gazdasági tanulmányokat folytatott a magyaróvári és a debreceni gazdasági 
akadémián, majd Németországban és a párizsi Sorbonne-on. Nehéz idık jártak az er-
délyi magyar arisztokrácia számára. Tanulmányai végeztével mégis visszatért a család 
birtokára, s gazdálkodni kezdett megalapozott tervei szerint. A gazdálkodástól azon-
ban minduntalan a szavak világa ragadta el. Versek írásával kezdte. Versesköteteivel 
felhívta magára az erdélyi helikonisták figyelmét.  

Meg is hívták a gróf Kemény János marosvécsi birtokán megrendezett, vadászattal 
egybekötött, irodalmi és mővészeti találkozóra. Meghatározó, életre szóló élménye 
fakadt az ilyen találkozókból. Világnézeti felfogása, a transzilvanizmus életeszménye 
is ekkor forrott ki benne a maga teljességében. Gondolatvilágában misztikus szintre 
emelte Erdélyt és az erdélyi szellemiséget. Számára Erdély nem csak egy földrajzi 
egység, ebben a szóban benne van mindaz, ami igaz, jó és tisztességes.  

1934-ben megjelent Farkasverem címő regénye, mely nevét országszerte ismertté tet-
te. Az irodalmi körök akkora elismeréssel fogadták e mővét, hogy a kor legnagyobb 
hazai irodalmi kitüntetését, a Baumgarten-díjat ítélték oda. 1944-ben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjai sorába választotta, majd a kolozsvári egyetem díszdoktorává 
avatták. 
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És kitört a II. világháború. 1943-ban a magyar csa-
patok oldalán a keleti frontra vezényelték. I. és II. 
osztályú német Vaskereszttel érkezett haza. De a 
front egyre közeledett hazája felé. Szülıföldjét, a 
román és orosz katonák támadásaitól védve, hátra-
fele lépdelve hagyta el. Akkor nem tudhatta még, 
hogy utoljára járt e tájakon. És valóban, már csak 
lázas álmaiban, a gondolat szárnyain lopózhatott 
haza. 

1945 húsvétján elhagyta Magyarország területét, 
maga és szerettei életét mentve. Ettıl kezdve, ami 
életében meghatározó és kitörölhetetlen érték volt 
– a szülıföld, a táj, a nyelv, az emberek, a hazai 
levegı, az otthoni gondok és gondolatok – mővei-
ben éltek tovább.  

Elsı állomása Németország volt. A bajor erdıben 
egy fakitermelésnél dolgozott. Feleségével és négy gyermekével egy padlásszobában 
húzódott meg a „földönfutó gróf”. Itt született meg, fatönkre helyezett írógépén, a be-
vallottan legkedvesebb és legnevezetesebb mőve: A Funtineli boszorkány és a világ 
lelkiismeretébe belekiáltó: Adjátok vissza a hegyeimet!  

Neve, ez utóbbi mőve és még néhány hasonló lelkülettel megírt írása miatt, valamint 
katonai tevékenysége okán felkerült a román hatóságok feketelistájára. Szülıföldjén 
1945-ben halálos ítéletet hirdettek ki fölötte, s a jog könyörtelen következetessége 
szerint azt érvényben tartották halála szomorú pillanatáig. És még azon is túl. Meg-
alázó bár, de messiási: ítélet az igazság kárhoztatása volt. Háborús bőnösnek titulál-
ták. Bevallása szerint ártatlan volt. Tanúja páros, amire a jog is kötelez: szava és szí-
ve, mindkettı nemes. Teljes vagyonát elítélıire hagyta, csupán lelkét mentette óceá-
non túlra.   

1951-ben hajóra szállt, elhagyta Európát. Szívében mentette egy kis nép, az erdélyi 
magyarság történelmi bánatát és hitte, hogy gyógyírt talál rá, „az Igazság földjén”. 
Erre tette rá életét. Belekiáltotta Amerika és a nagyvilág lelkiismeretébe: szülıföldjén 
rab madár az igazság. 

Elıször egy ohiói farmon béresként dolgozott, míg fel nem figyeltek nagyszerő titkai-
ra. Egy katonai akadémia kérte fel algebrát tanítani. Tanítványait megbabonázta sze-
mélyiségével. Így szerzett tudomást róla a Floridai Állami Egyetem (University of 
Florida), és meghívta német és francia nyelvet, valamint európai irodalmat és törté-
nelmet tanítani. Rögtön rádöbbent az amerikai köztudat félrevezetettségére a trianoni 
döntés által megcsonkított Magyarország és szülıföldje, Erdély sorsával kapcsolat-
ban. Életét tette rá a történelmi igazság ismertetésére. Gyakran mellbe vágta azonban 
az amerikai ember részvétlensége a dolgok iránt, melyeket ı életével szolgált. Párat-
lan tehetsége révén mőveivel mentette a magyar szót és magyar lelkiséget. Tette ezt 
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hatalmas irodalomszervezı igyekezetével és teljes vagyonával, melyet Amerika és az 
„amerikás magyarok” juttattak neki.  

Amerikai Magyar Szépmíves Céh néven saját kiadóvállalatot alapított. Összesen ti-
zenkilenc magyar és negyvenhárom angol nyelvő, leginkább ismeretterjesztı témájú 
könyvet és folyóirat sorozatot adtak ki, melyeket díjtalanul küldött meg amerikai kö-
zépiskolák és egyetemi könyvtárak számára. Wass Albert könyv- és folyóirat kiadó 
munkájának a célja az volt, hogy felkeltse az amerikai olvasóközönség és a politikai 
körök figyelmét Erdély problémája iránt. S miközben ilyen lázasan dolgozott hazájá-
ért, Magyarországon és Erdélyben évtizedekig nem volt szabad a nevét sem kiejteni. 
Halálra ítélték szellemét is. De feltámadt. Már egy évtizede, hogy közöttünk jár. 

Öt évvel ezelıtt, 1998 februárjában, vadászpuskája oltotta ki életét. Véget vetett an-
nak a különleges, sıt különlegesen nagyszerő életútnak, amelynek jelszava: ismertes-
sétek az igazságot s az igazságszabadokká tészen”. Túl volt a kilencvenen. Sokan 
mondják, hogy öngyilkos lett. Egyedül volt, övéi nélkül. Élete vége felé betegséggel 
küszködött, s menekült a magány elıl, amely gyerekkorában oly sokszor társa volt. 
De mivel egyedül maradt, merénylet áldozata is lehetett. Nem zárhatjuk ki ezt a lehe-
tıséget sem, hisz élete folyamán a román szervek győlölete az óceánon túl többször is 
megkereste. Wass Albertet a Kolozsvári Református Kollégiumban arra tanították – 
amint kilencvenedik születésnapján maga idézte –, hogy nem hısi halált kell halni, 
hanem hısi életet kell élni. İ megtette ezt. Utolsó leheletéig. Szerette az igazságot, 
győlölte a hazugságot, ezért halt meg számőzetésben, magyar VII. Gergelyként. 

Hamvait titokban hozták haza. Egy részét a marosvécsi Kemény vár parkjában he-
lyezték örök nyugalomra, a Helikoni asztalhoz közel, másik részét szélnek eresztették 
az Istenszékén, a Kelemen-havasok magas csúcsán, ahogyan rendelkezett. 1995-ben 
írta egyik barátjának: „… ha befejeztem ezt az életet szelek szárnyán, csillag-
ösvényen hazatérek újra …” 

Befejezésül álljanak itt búcsúzó szavai, melyeket, az ı szerkesztésében utolsó alka-
lommal megjelenı amerikai újságban jegyzett 1989-ben: „…a könyvek megmarad-
nak, s a nyomtatott bető szívós erejével továbbra is harcolnak Erdély nagyjaiért – 
ahogy lehet. Szívem mélyébıl köszönöm annak a maroknyi hőséges magyarnak az 
önfeláldozó kitartását, akik mindvégig mellettem maradtak és lehetıvé tették, hogy 
legalább ennyit megtegyek. Áldja meg ıket az Úr minden fájdalmas csalódás köze-
pette a tiszta lelkiismeret isteni ajándékával. İk megtették, ami tılük tellett. Ha min-
den magyar követte volna példájukat, a magyarok dolga másképp állna ma. Hadd bú-
csúzzam tılük a Szentírás szavaival: «Ismertessétek az igazságot s az igazság szaba-
dokká tészen!» Az Úr irgalma legyen mivelünk és bocsássa meg sok-sok vétkeinket, 
amiket magunk kárára ostoba gıggel elkövettünk.”     (Tamás Barna) 
 

 Küzdelmes élete, nemzetféltı gondja, Erdélyért és a szétszakított magyarság egy-
ségéért, jobbjövıjéért folytatott fáradhatatlan munkálkodása megbecsülést érdemel, ren-
díthetetlen hite a Fennvalóban és Magyarország feltámadásában tiszteletet parancsol. 
Gazdag életmőve, írói, költıi munkásságának minden értéke a magyar örökség része.   
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Uram, ki fönt az égben  
lakozol a fényességben,  
gyújtsd föl szent tüzedet  
az emberek szívében.  

Az emberek agyára  
áraszd el bölcsességed.  
Értsék meg valahára  
mi végbıl van az élet.  

Arasznyi kis idı csak,  
mely ajtódig vezet.  
De elıre csak a jó visz,  
a gonosz vissza vet.  

Legyen megint az ember  
képedre alkotott!  
Utálja meg már egyszer  
mit maga alkotott.  

Romlandó kincsekért  
ne törje magát senki.  
Igyekezzék helyettök  
jobb kincseket szerezni.  

Jó tettek nyugalmát.  
Derőt és békességet.  
Mit el nem fúj az orkán  
s rontó tőz meg nem éget.  

Gıgbıl és győlöletbıl  
mindent, mit föltalált:  
vedd ki Uram kezébıl  
a keserő pohárt.  

Rémségek éjszakáját  
váltsad föl virradatra.  
Az emberi világot  
szebbre és igazabbra.  

Hogy törvények közt az elsı  
a szeretet legyen.  
Üljön jóindulat  
a kormányszékeken.  

Az igazság elıtt  
hajoljon meg a fegyver  
s élhessen szabadon  
e földön minden ember.  

És legyen egy akol.  
És egy legyen a pásztor.  
Növelj pásztorbotot  
virágzó rózsafából.  

S ha mindeneket szépen  
elrendeztél ekképpen:  
a népek közt, Uram  
nekem is van egy népem.  

Ha érdemét kegyednek  
a szenvedéssel méred,  
úgy egynek sincsen annyi  
szent jussa, mint e népnek.  

Mások bőnéért is  
ıt verte ostorod.  
Sok súlyos nagy keresztet  
szó nélkül hordozott.  

Legjobb fiait vitte  
mindég a Golgotára  
s jótettének soha,  
csak bőnének volt ára.  

Uram, adj békességet  
a Kárpátok között!  
Sehol még földet annyi  
könny s vér nem öntözött.  

Sehol még annyi színes  
nagy álom nem fakadt  
s árvábbak prófétáid  
sehol sem voltanak.  

Sehol annyi virág  
és sehol annyi bánat.  
Szeresd jobban, Uram,  
az én szegény hazámat!  

Bár megtagadta tılem  
a békét s kenyeret:  
engem sújtasz, Uram,  
amikor ıt vered.  

Mert népem. Fajtám. Vérem!  
Fájdalma bennem ég!  
Szánd meg Uram Isten  
Attila nemzetét.  

Adj békés aratást  
sok vérvetés nyomán.  
Nyugodjék meg kezed  
gondverte otthonán.  

S ha áldásod e földön  
elért kicsinyt, nagyot:  
jussak eszedbe én is,  
ki bujdosó vagyok.  

A Kárpátok alatt,  
ahol apáim éltek,  
rendelj ki nekem is  
egy csöndes menedéket.  

Csak akkora legyen, hogy  
elférjek én s a béke.  
Nézzen az ablakom  
patakra, fára, rétre.  

Kenyér mellé naponta  
jusson egy szál virág  
s láthassam, amint Téged  
dicsér egy új világ...  

Uram, ki fönt az égben  
lakozol fényességben,  
hallgasd meg kegyesen,  
hallgasd meg könyörgésem.  
 
  Bajorerdı, 1947  

WASS ALBERT: A BUJDOSÓ IMÁJA  
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2008 Szent Pál éve 

Eljutott-e Pál apostol Hispániába?  

(II. rész) 
         

 Az 1-2 Tim és Tit leveleket pasztorális leveleknek 
nevezzük, mert szerzıjük egyházi vezetıknek ír. Ezekben 
a levelekben arra látnak bizonyítékot egyes tudósok, hogy 
Pál a római fogságból kiszabadult, és újabb missziós útra 
ment. Kr. u. 62-ben felmentették Rómában és 62-64 kö-
zött valóra váltotta elképzelését és Hispániába ment. 64-
65 között Kréta szigetét kereste fel, majd Milétoszban járt 
(2Tim 4,20). 66-ban Kolosszé, Efezus, Filippi városokban 

járt (Filem 22; 1Tim 1,3). 66-67-ben Nikopoliszt kereste fel (Tit 3,12). 67-ben Rómá-
ba ment és ott vértanúságot szenvedett 67-68-ban. 

Római Szent Kelemen, Origenész és Euszebiosz szerint Péter harmadik utódja volt 
Rómában. Tertullianus szerint még Szent Péter szentelte fel. Neve alatt ismerıs egy 
levél, amelyet a korintusiakhoz írt 96 körül. Számunkra a következı mondat jelentıs: 
Pál az egész világon tanította az igazságot, így jutott el nyugat határáig, majd a kor-
mányzók elıtt halt vértanúhalált. A levélben szereplı „nyugat határáig” Spanyolor-
szágot jelenti és nem Rómát, amint azt egyesek állították. 

Témánkhoz kapcsolódnak az ún. apokrif Péter akták. A Vercelliben felfedezett latin 
kézirat a Kr. u. 6-7. századból származik. A görög eredeti 190 elıtt keletkezett. Címe: 
Praxeisz Petrou, Péter tettei. Ebben van szó Pál hispániai útjáról: Mikor Pál egy ideig 
Rómában tartózkodott és sokakat a hitben megerısített, történt, hogy egy Candida ne-
vő asszony, Quartus felesége, az ırség egyik tagja, aki Pált hallgatta és beszédén fi-
gyelemmel csüngve, hívı lett. És azután ı férjét tanította és az a keresztény hitre tért, 
Quartus Pál tetszésére bízta, hogy a fıvárosból oda megy, ahova akar. De Pál azt 
mondta neki: „Ha ez Isten akarata, ı nekem ezt ki fogja nyilatkoztatni”. És Pál három 
napig böjtölt és az Úrtól kérte, amire ı alkalmas és arra látomása volt, amelyben az 
Úr beszélt hozzá: Pál kelj fel és légy az emberek orvosa Spanyolországban. 

Pál búcsúzásakor már vértanúságáról is szó van: És amint ıt (Pált) hosszasan köny-
nyezve kérték, az égbıl egy erıs hang szólalt meg: Pál, Isten szolgája, egész életére e 
szolgálatra van kiválasztva; az istentelen és rossz ember, Néró kezében, szemeitek 
elıtt fog megdicsıülni. 

A következı emlék Muratori kánon néven ismerıs. L. A. Muratori a milánói Szent 
Ambrus könyvtárban fedezte fel, amely egy latin nyelvő 85 sort tartalmazó lista ma-
gyarázatokkal az újszövetségi írásokról. Eleje és vége hiányzik. A szöveget 200 körül 
írták görög nyelven. A témánkhoz tartozó szöveg a 34-39-ig terjedı sorokban találha-
tó: �Az összes apostol tettei egy könyvben vannak leírva. Lukács a kedves Teofilnak 
öszszefoglalja, egyenként, ami az ı jelenlétében történt, ahogy Péter szenvedése elha-
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gyásával világos, épp úgy mint Pál utazásának (elhagyásával), aki a városból 
(Rómából) Spanyolországba ment. 

Nyilvánvaló, hogy az Apostolok Cselekedeteinek könyvérıl van szó. Világos azt is, 
hogy a mő akkor is hiányos befejezése, Péter és Pál sorsa, a hívık között kérdést je-
lentett. Az író a problémát azzal az utalással igyekszik megoldani, hogy Lukács csak 
azt foglalta össze, ami egyenként az ı jelenlétében történt. Így azután ebben az eset-
ben is csak a jelentés áll, hogy Pál Rómából Spanyolországba ment. 

Cezareai Euszebioszt az egyháztörténet atyjának nevezik. Görögül írt mővének elsı 
megfogalmazása 303-ban történt. Pálról a következıket írja: �Lukács pedig, aki az 
Apostolok Cselekedeteit is írta, azzal a megjegyzéssel fejezi be ezt a mővét, hogy Pál 
két álló esztendeig szabadon élt Rómában és akadálytalanul hirdette Isten igéjét. A 
hagyomány szerint miután az apostol megvédte ügyét a bíróság elıtt, ismét elindult, 
hogy az igehirdetés szolgálatát végezze, aztán pedig újból visszatért ugyanebbe a vá-
rosba, hogy vértanúsággal fejezze be életét. Akkor fogolyként írta második levelét 
Timóteusnak, amelyben utalt egyúttal korábbi védıbeszédére és életének küszöbön 
álló befejezésére. Euszebiosz nem említi Spanyolországot, de tud az apostol kiszaba-
dulásáról a római fogságból és egy negyedik missziós útról. A Timoteushoz írt máso-
dik levelet Pál ezen élet szakaszához kapcsolja. Láttuk a hispániai úttal kapcsolatos 
emlékeket. Meg kell vizsgálni történelmi értéküket. 

A pasztorális levelek páli szerzıségét külsı és belsı érvek alapján tagadják. Viszony-
lag késın kerültek be a kánonba 180-200 körül. Úgy látszik, hogy a Filemon levél 
után, egy már létezı páli győjteményhez lettek csatolva. A belsı okok nyelvi és stílus-
beli különbségeket hoznak fel. A tévtanítók elleni harc is lényegesen eltér az eredeti 
páli levelektıl. Ezek alapján nem lehet belılük egy negyedik missziós utat rekonstru-
álni. 

A többi szövegben is feltőnik, hogy csak egyes történelmi adatok felsorolását adják: 
Róma, Hispánia, Róma, Néró, vértanúság. Csak ezeket az adatokat hozzák minden 
más információ nélkül, ami egyéni hagyományra menne vissza. A források homály-
ban maradnak és a szövegek egyedi, karakterisztikus mondanivalója hiányzik. 

Még egy kérdést vizsgálhatunk meg a témával kapcsolatban: van-e Spanyolországban 
hagyomány, ami az apostol ottani igehirdetését történelmileg megbízhatóan alátá-
masztaná. Legendás jellegő hagyományok ismeretesek csupán történelmi megbízha-
tóság nélkül. Éppen azt nem lehet eldönteni, hogy egy ilyen tradíció átöröklıdı ha-
gyományokon nyugszik-e, vagy a Róm 15,24 alapján keletkezett lokálpatriotizmusról 
van szó. 

Eljutott Pál Spanyolországba? Az általunk ismert szövegtanúk ennek bizonyítására 
nem elegendık. Inkább annak a valószínőségét támasztják alá, hogy a Római levél-
ben tett kijelentésre épülnek, ezt tovább fejlesztik minden önálló információ nélkül. 
Egyik kutató szerint a Népek Apostolának utolsó életszakaszáról csak ez állítható: At-
tól a pillanattól kezdve, amikor az Apostolok Cselekedeteinek könyve bezárul, Pál 
élettörténetére vonatkozólag a hipotézisek tartományába lépünk.  (Gyürki László) 



2454 nyelven olvasható a Biblia  
A Vatikán által közölt adatok szerint a Bib-
lia napjainkban 2454 nyelven olvasható, de 
még 500 fordítás hiányzik, hogy a világ 
legfontosabb nyelvein hozzáférhetı legyen. 

Az adatot Nikola Eterovic, a püspöki szinó-
dus fıtitkára közölte, amikor bemutatta a 
szinódus munkadokumentumát. Az októbe-
ri püspöki győlés mottója: „Isten Igéje az 
Egyház életében és küldetésében.” A XIX. 

század elején a Szentírás csupán 68 nyelven volt elérhetı. Világszerte mintegy 6700 nyelv 
létezik. MK 

Parlamenti bibliaosztás 
Több mint száz parlamenti képviselı kapott Szentírást a Biblia éve alkalmából az Ország-
házban. A katolikus és protestáns Bibliákat Erdı Péter bíboros, Bölcskei Gusztáv reformá-
tus püspök és Ittzés János evangélikus püspök adta át. Az átadás elıtt Balog Zoltán hangsú-
lyozta, hogy bár a különbözı pártok másként emlékeznek meg bizonyos eseményekrıl, de a 
megváltás tekintetében mindannyian egy oldalon állunk. Minden ember megváltásra szorul,  
és Isten mindenkinek felkínálja az üdvösséget.  

Ehhez segítség a Biblia, amely mindenkihez szól… A katolikus Szentírást a Szent István 
Társulat, a protestáns fordítású Bibliát pedig a Magyar Bibliatársulat biztosította. A megje-
lent képviselık többségükben a Fidesz és a KDNP frakció tagjai voltak, de több szocialista 
képviselı is jelezte igényét valamely Biblia-fordításra. 
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Hazai hírek, programok  

♦ Gyalogos zarándoklat Budapestrıl Mátraverebély-Szentkútra  aug. 17-24. 

Útvonal: Budapest (Margitsziget) – Csobánka – Verıce – Nógrád – Érsekvadkert 
– Nógrádmarcal – Hollókı – Mátraverebély-Szentkút (kb. 180 km) 

Szállás : zarándokszállásokon (hálózsák, laticel kell) Költség: kb. 25 000 Ft. 

Jelentkezés : 2008. július 7-ig az info@viamargaritarum.info e-mail címen (a jelentkezési 
lapot és a további információkat e-mailben küldik) 

♦ Josip Loncar gyógyító lelkigyakorlata Máriabesnyın  
Josip Loncar Gyógyító Imára épülı lelkigyakorlatot tart július 14-18-ig Máriabesnyın 
 a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos házban.  
2100 Gödöllı-Máriabesnyı, Kapucínusok tere 3. Tel.: 06-28/420-176  
Részvételi díj 18.000 Ft.  

Jelentkezni Gyüre Józsefnél lehet az alábbi címen 2151, Fót, Czuczor G. u. 18. vagy tele-
fonszámon: 06-27-359-658, Mobil: 06-20-9464-450  
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JOGI SAROK     

 A kötelesrész mértéke és annak kiadása 

 A Ptk.  665. § (1) szerint: „Kötelesrész címén a leszármazót és a 
szülıt annak fele illeti, ami neki - a kötelesrész alapja szerint szá-
mítva - mint törvényes örökösnek jutna.” 

A (2) bekezdés szerint: „Ha a házastársat mint törvényes örököst haszonélvezeti 
jog illetné meg, az ı kötelesrésze a haszonélvezeti jognak olyan korlátozott mérté-
ke, amely szükségleteit biztosítja, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgya-
kat, valamint saját vagyonát és munkájának eredményét is. Egyébként a házastár-
sat kötelesrészül törvényes örökrészének fele illeti meg.” 

A kötelesrész mértéke: 

 A leszármazó kötelesrészének mértéke mindig a törvényes örökrészéhez igazodik 
és annak a fele. A szülı kötelesrészének mértéke szintén a törvényes örökrész-
éhez igazodik, ezért ı is a törvényes örökrészének a felére tarthat igényt 
kötelesrész jogcímén. Amennyiben a házastárs csak haszonélvezeti jogot örököl-
ne, kötelesrész jogcímén egy korlátozott haszonélvezetre tarthat igényt, amely 
pénzben megváltható. Amennyiben a hagyaték megnyílta után van kötelesrészre 
jogosult és özvegyi jogra jogosult is, és ezek összeütközésben vannak, a törvény 
az özvegyi jogot részesíti elınyben, azaz a kötelesrészre jogosult igényét csak ak-
kor érvényesíthet, ha az özvegyi jog megszőnik. 

A kötelesrész kiadása: 

Fentieknek megfelelıen a kötelesrész nem öröklés, hanem a hagyatékkal szembe-
ni kötelmi igény, melyet elsısorban pénzben kell kiadni. Csak abban az esetben jár 
természetben a kötelesrész kiadása, ha ez volt az örökhagyó végintézkedéssel 
vagy élık között nyilvánított akarata. A kötelesrész iránti ígényt az arra jogosultnak 
kell érvényesítenie, amennyiben arra igényt tart.   

Tekintettel arra, hogy a kötelerészre vonatkozó igény egy követelés, ezért vonatko-
zik rá az elévülési idı is: csak öt éven belül lehet sikerrel érvényesíteni. Az elévülé-
si idı a hagyaték megnyílásakor kezdıdik. A kötelesrész iránti igény a hagyaték 
megnyílásával válik esedékessé, ezért - pénzben történı kiadás esetén - a kötele-
zett ezen idıponttól kezdıdıen köteles késedelmi kamatot fizetni. 

A kötelesrészre jogosult igényérıl le is mondhat, e lemondás alakisághoz kötve 
nincs, ezért történhet kifejezett nyilatkozattal, illetve hallgatólagosan is. Ez a lemon-
dás nem azonos az örökségrıl való lemondással, amely kiesést eredményez az 
öröklésbıl.  

A Kötelesrész kielégítéséért az örökösök felelnek. A kötelesrészt elsısorban a ha-
gyatékból kell kiadni, de végsı soron az örökhagyó életében megadományozottak 
is felelnek annak kielégítéséért.  

Következı rovatunkban a végrendelettel foglalkozunk részletesebben. 

          dr. Fila László ügyvéd 
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⇒ Július 14-19 –ig táboroznak egyházközségünk gyermekei. A 
ministráns fiúk Terényen, a hittanos lányok Börzsönyligeten 
töltenek egy hetet. Imádkozzunk értük, hogy gazdagodjanak az 
egymásra figyelı, közösséget építı szeretetben.   

⇒ A Szent Anna templom búcsúját július 27-én  ünnepeljük.  
Vendégszónok Görbe József csömöri plébános atya. 

⇒ Kereszt áthelyezés  
Kerepes község egyik legrégibb kıkeresztje ezidáig egy magántulajdon területén 
(Szegedi Péter telkén) állt, azonban - az ingatlan esetleges eladása, ill. az új tulajdo-
nos kifogása miatt  - ez a megoldás nem biztosította kellı képen a kereszt állandósá-
gát. Nevezett kereszt felújításra is szorul, ezért szétbontásra került.  
Régi ısi szokás, útszéli keresztállítás a község „bejáratához”. Ezt a szempontot is fi-
gyelembe véve kerül majd a kereszt Fekete János jóvoltából, a tulajdonában lévı te-
lekre. (A Budapest felé vezetı út szélén épülı, gépjármő-alkatrészt árusító üzletház 
mellett. - képünk) 

⇒ Plébánia építés 

Jóváhagyást kapott az új plébánia engedélyezés i terve. (A látványképet a templom hirdetı-
tábláján is megtekinthetjük.)  

A kiviteli terv várhatóan júliusban elkészül. Ezután kerül sor a költségvetés beárazására, 
amit több kivitelezıtıl fogunk megkérni. A legkedvezıbb árajánlat elfogadásával még e 
nyár folyamán megkezdhetjük az építke-
zést. Nagyban hozzásegít ehhez a Váci 
Egyházmegye, mert megelılegezi az épít-
kezés elkezdéséhez szükséges összeget, 
amíg a jelenleg is eladásra meghirdetett in-
gatlan vevıre talál.  

Köszönjük a kedves Hívek eddigi és továb-
bi minden adományát, a téglajegyek vásár-
lását, amivel segítik az új plébániánk fel-
építését!         (Frajna András plébános) 

A plébániánkról jelentjük … 
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Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 
 

5. EMMAUSZ KÖZÖSSÉG 
 

Az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség megalakulása 1977-ig nyúlik vissza: ekkor 
került Katona István atya a pesti ferencesekhez. Az ottani legbuzgóbb hívekbıl létrejött egy 
kis közösség, amely 1979-1980-ban átélte a Szentlélekben való megújulást, és attól kezdve 
viseli jelenlegi nevét. Központjuk a ferences nıvérek zuglói, Thököly út 120. alatti kolosto-
rában van, amely a Bosnyák téri plébániához tartozik. 

A Közösség névválasztásáról: az imaközösség tagjait nagyon megragadta a Lukács evangé-
liumában (24,13-35) szereplı történet, amely azt mondja el, hogy Jézus csöndes vándorként 
egyszerően odamegy a tanítványokhoz, megkérdezi tılük, miért szomorkodnak, elkíséri 
ıket, bemegy velük a vendégfogadóba. Ennek az egész történetnek van valami elmondha-
tatlan kedvessége. Hétköznapi életünkben, feladataink végzése közben is naponta tapasztal-
juk, hogy Jézus hozzánk szegıdik, és megkérdezi tılünk is - ugyanúgy, mint az emmauszi 
tanítványokat -, hogy miért szomorkodunk, mi a bajunk, miben segíthet, s végül rávilágít az 
igazságra. 

Az Emmausz Közösség, ahogy azt a neve is mutatja, karizmatikus közösség, vagyis a 
Szentlélek alapvetı szerepére hívja fel a hívık figyelmét. Az egyháztörténelem némely szá-
zadában különösen a missziók ügye foglalkoztatta az egyházat, máskor pedig szociális in-
tézményeket hozott létre vagy katedrálisokat épített. Most az Egyház elsısorban az 
evangelizáció felé fordul, aminek alapja a Szentlélek. Nélküle el sem lehet indulni evangeli-
zálni. Ebben a törékeny korszakban, amelyben élünk, annak jött el az ideje, hogy nagyobb 
figyelmet fordítsunk a Szentlélekre, hogy irányt mutasson nekünk, mert ma minden össze-
kuszálódott. Mi azonban nem feledhetjük, hogy Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. 

Tudatosítanunk kell a Szentlélek szerepét a keresztény közösség körében, hogy be kell fo-
gadnunk szívünkbe a harmadik isteni személyt, kérjük a segítségét, hogy ne csak pünkösd-
kor vagy bérmáláskor, hanem a mindennapokban is legyen életünk középpontjában. 

A Közösségnek jelenleg 240 tagja van, különbözı korosztályokból. Évente tartanak lelki-
gyakorlatot, havonta lelkinapokat, elıadásokat a legkülönbözıbb témákban, mint például a 
lelki sérülések gyógyítása, bevezetés a misztikába, szemlélıdı lelkigyakorlat vagy belsı 
szabadulás a rossz megterhelésektıl. Hetente egyszer 25 imacsoportban győlnek össze a hí-
vek. 

Az Emmausz Közösségnek országos folyóirata is van, a Marana Tha, amely a Szentlélek-
ben való megújulást akarja segíteni. Évente hatszor jelenik meg, 16 oldalon, 2000 példány-
ban. 

A lap két fı rovatból áll: a Tanúságtevık rovatban az olvasók írják le, hogyan sikerült 
megoldaniuk különbözı lelki gondjaikat Isten segítségével, hogyan találták meg életük cél-
ját az Úr követésében. A teológiai rovat pedig a mindennapi, gyakorlati élet szempontjából 
vizsgálja, milyen alapjai vannak Jézus követésének. 

A Közösség vezetıje: Katona István atya Cím: 1146 Budapest, Thököly út 120.  
Tel./fax: 1/222-5306 Honlap: www.maranatha.hu 



E U R Ó P A   F İ V É D İ SZ E N T J E 
Örök perce lett a reménységnek, amikor Benedek, a keresı fia-
talember Romanusszal, az if jú remetével találkozott 
Subiacóban. Benedek levetette régi öltözékét, és szerzetesruhát 
öltött. A korábbi ruhát Nero villájának tört oszlopára dobta. 
Barlangba húzódott, hogy majd késıbbi testvéreivel, a bencé-
sekkel megújítsa Európa megtépázott kereszténységét. Elıször 
önmagával kezdte. Az egyik francia szerzı írja róla: "A mezte-
len sziklákat falakul, egy lehullott kıdarabot padul, a kemény 
sziklatalajt nyugalmi helyül: ezt adta az Úr szentünknek lakóhe-
lyül. Romanusz kenyerét, böjtjének maradékát élelmül, és a si-
vatagvilág hallgatagon beszélı csöndjét egyedül hallható szóza-
tul." Pedig Róma nem volt messze: mindössze 70 kilométer. Az áldott (ezt jelenti a 
Benedictus) amikor anyját elhagyta, másikat keresett, akit egy XIII. századi festı (szentünk 
"képi krónikása") angyalok közt festett meg. Az Örök Városban mutogatnak egy kápolnát, 
ahol a hagyomány szerint Benedek imádkozott a Madonna képe elıtt. Úgy vélik, a kápolna 
helyén állt Benedek szüleinek a háza. Halastó lehetett, mert a kápolna neve erre utal: "Szent 
Benedek a halastónál. " A békesség volt legnagyobb erénye. Így maradt számára a világ Is-
ten teremtı mővében a csodálandó szépség -, az imádság és a munka földje. Békessége a 
csöndé, az alkotó hallgatásé, mégis gyorsan rátaláltak. Elıször a pásztorok, akik a tanítvá-
nyai lettek. Benedek jól tudta: fegyelem nélkül nem újul meg a kereszténység, a hiúság 
mindent bemocskolhat, s még azok is rabjai lehetnek, akik különben Istennel kötöttek szö-
vetséget. 

Aki nem vágyódik az emberek tetszésére és nem fél, hogy az emberek megítélik, az él iga-
zán békességben - írta. Ez a valódi szabadság. Isten szabadsága. İ is Umbria erdeiben járt, 
mint késıbb Ferenc, a Poverello. Ez utóbbi a teremtés himnuszát énekelte, Benedek a böl-
csesség Urának emelt oltárt, ahonnan egyetlen fénysugárban látta Európát, amely ismét 
megtanulhatná a fıvédnök jelmondatát: Imádkozzál és dolgozzál. Az utóbbi ha megvan is, 
túlságosan lelketlen már... 

 

VIII. évfolyam 7. szám 20. 

 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 


