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SZOLGÁLAT, SZOLGASÁG 

A „szolga” szó igencsak kétértelmő. Lehet valaki jó ügy 
szolgája, s lehet aljas, talpnyaló szolga is. Lehet jól s rosszul is szol-
gálni. A szolgaság - rabszolgaság történelmi emlékei nem éppen 
szívderítıek, bár a mai „demokráciákban” is vannak szolgák, csak 
most nem nevezzük így ıket, hanem különféle jól hangzó nevekkel 

ruházzuk fel valamennyit. Ugyanakkor ma is beszélünk 
„szolgálatokról”, mint amilyen a katonai, rendıri, egészségügyi, kül-
ügyi szolgálat, hogy a „szolgáltatás” csúf fogalmát ne is említsük. 
Aztán van közönségszolgálat, telefonszolgálat, sıt adósságszolgálat 
is. A szolgálat egészében véve inflálódott, mint kifejezés, hiszen az 

alávetettség képzettársítása mellé a „szervíz” (service) képmutató 

üzleti zsargonja zárkózott fel. 

Sok szolgalelkő emberrel találkoztam életemben, abból a leg-
rosszabb fajtából, mely urát majmolja s maga is szolgákat kíván, s 
ráadásul elvtársnak is nevezi magát. Sıt, elvtárs a sofır-szolga, elv-

társnı a titkárnı-szolga, a bejárónı-szolga. Jól ismerjük a rossz 

szolgából lett elvtárs-urakat. 

Szolgálni nemcsak jó ügyet, de az embereket sem szégyen. Sıt: Is-
tennek tetszı, ha emberi méltóságunkat megırizve szolgálunk, elfo-

gadva a ránk szabott körülményeket, felmérve saját képességeinket. 

A legszebb és legfontosabb mégis Isten szolgálata. A legszebb hiva-
tás a papé, Isten szolgájáé, s a legfıbb papé, a szolgák szolgájáé, a 
pápáé. Az ı példájuk is azt erısíti meg, hogy Istennek is akkor szol-
gálunk legjobban, ha embertársaink javára cselekszünk. Sajnos, so-
kan a hívı, vallásukat gyakorló emberek közül sem értik meg, hogy a 
vallás nem pusztán egy magánjellgő párbeszéd egy ember és Isten 
között, hanem részvétel abban a szövetségben, melyet Isten kötött az 
emberiséggel. 

 Az egész Biblia, az egész kereszténység voltaképp e szolgálat 
története. Ha az emberiség egyáltalán lépett valamit elıre az Isten fe-
lé vezetı úton a Megváltó halála és feltámadása óta, akkor az a szol-
gálattevık, Isten hőséges szolgái közremőködésével valósulhatott 
meg: az önfeláldozó papok, orvosok, tanárok, mérne munkások, föld-
mővesek, mesteremberek nemzedékeinek munkájával, akik nem res-
telltek valóban szolgálni Istent, embert,hazát és családot. 

                 Szentmihályi Szabó Péter 
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Gondolatébresztı … 
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Anyák napi köszöntıt mondott 
a templomban Fekete Márk, a 
kápolnában Petrovics Patrik 

Egyházközségi majális  
Pünkösdhétfın 
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Giovannini Kornél  
bábmővész elıadása 
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 Kézmőves ötletek szünidıre 

 
1. A tengerparton győjtött kagylókat, csigaházakat ötletes díszítésre 
is használhatjuk. 
A sok gyönyörő kagylóhéj és csigaház szinte győjtésre kínálja magát a 
parton. Azok is elkezdik szedegetni ıket, akik valójában semmit sem 
győjtenek. Aztán hazatérve többnyire nem talál az ember nekik igazán jó 
helyet, csak a polcon porosodnak egy darabig. De mi lenne, ha például 
bögrét díszítenénk velük? Nincs is másra szükség hozzá, mint sok-sok ap-
ró kagylóhéjra vagy csigaházra, egy bögrére és ragasztópisztolyra. Ha 
mindez megvan, akkor már csak türelemjáték az egész: körberagasztgatni a bögre egész fe-
lületét az apró tengeri kincsekkel. Ha szép lett, és nem nehéz megválnod tıle, akár el is 
ajándékozhatod.  

2. A kedves kis mezei virágokat, leveleket préselve sokáig megırizhetjük. Sıt, nap 
mint nap csodálhatjuk ıket, ha különféle tárgyakat (mappa, füzetborító, virágkép, könyvjel-
zı, ballagó-szalag, mécsestartó, díszdoboz stb.) díszítünk velük. Az erdıt, mezıt járva 
győjtsünk virágokat, virágszirmokat és leveleket, majd otthon préseljük le ıket. A védett nö-
vényeket ne bántsátok! Győjteményünket bármikor elıvehetjük, és hamar személyre szóló, 
egyedi ajándékokat készíthetünk.  

A kép tervezése 

A növényeket és a virágokat, bármit is szeretnétek velük díszíteni, 
elıször rendezzétek el a díszítendı felületen. A növényeket kétféleképpen is  
rögzíthetitek. 

1/ Végighúzhatjátok a ragasztórúd tetején, vagy közvetlenül a felüle-
tet ragasztózzátok be és a növényeket s imítsátok bele. (A növény alól kiló-
gó ragasztófolt rontja az összképet!) Legyetek nagyon óvatosak, nehogy a virágok és a le-
vélkék megsérüljenek. A kész képet fedjétek le két rétegben ragasztólakkal. 

2/ A második réteg felvitelét akkor kezdjétek el, ha az elızı már megszáradt. A ra-
gasztólakkot ajánlatos lapos fejő ecsettel felvinni és mindig egy irányba húzni. A ragasztó-
lakk vékony védıréteget képez a felületen, így a növények késıbb sem potyognak le, nem 
töredeznek le. 

A kártyákat, képeslapokat, könyvjelzıket száradás után préseljétek le még néhány na-
pig, hogy ne hajoljanak még. Azokat a tárgyakat, amelyeket nap mint nap használni fogtok 
(füzetborító, mappa) ragasztólakk helyett öntapadó fölfával vonjátok be. 

Könyvjelzı elkészítése 

A kartonpapírbál vágjatok 6 x 18 cm-es darabokat. Vonjátok be a merített papír-
ral. Ezután a merített papírra rögzítsétek a ragasztórúdon végighúzott préselt virá-
gokat. A díszített felületre vigyétek fel két rétegben a ragasztólakkot. A második 
réteget, csak teljes száradás után. Merített papír helyett natúrszínő papírt is hasz-
nálhattok. Kellemes idıtöltést kívánunk!  

Könyvajánló: Simon Tibor-Csapody Vera: Kis növényhatározó, Richter Ilona: Termések, 
Csapody István: Erdı-mezı növényei, Riha Susanne: Elsı természethatározóm  

G y e r m e k o l d a l  
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Szentháromság vasárnapján elsıáldozás volt a Szent Anna templomban 
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Lovag, király 
A tudományos kutatásoknak ma is kemény feladatuk Szent Lász-
ló személye, szentségének híre, az a gazdag hagyományértelme-
zés, amely koszorúként ıt körülveszi. 

A haza védelmezıje, bajnoka, a különféle tudománytörténeti és 
kegyességi irodalomban egyaránt ékeskedik jelzıkben, csupán 
a megközelítési módok különböznek... 

E sorok írója az elmúlt nyáron mátrai barangolásaikor találta 
meg azt az évtizedekig elzárt erdei ösvényt, amely a legendás-költıi Csörgı-
patak mentén harminc méteres sziklafalhoz vezet. A szürke andezit, a napfény-
ben égı fák összehajló ívében gyönyörőséges és félelmetes a látvány: lenn a zú-
gó (bıviző) patak kiöblösödve, fenn a sziklabérc s a fellegek játéka. Mindez a 
patakvölgy felé hajló derék vastagságú fagyökerekrıl egyenesen a természet 
születéséhez vezetik a gondolatot. A Mátrában egy legenda-forráshoz, a XII. 
századi László lovag históriájához, aki talán innen indult tovább vitézeivel, majd 
sámán eredető Zug lovával a közeli Ágasvárról (Castrum Agas mint írja az okle-
vél) a Cserhát köveihez ugratott. 

A László nevével tündöklı északi hegység a hajdani római borostyánút men-
tén, Mátraverebély titokzatos történetét csak mélyítve, ha újabb történeti vizsgá-
lódások helyszíne lenne, nem gazdagítaná-e a Szent néplélekben élı, eddig job-
bára csak legenda-kultuszának jelenlétét, s hogy egy kiválasztott élete nem poli-
tikától, társadalmi háttértıl, dinasztikus érdekektıl függ, hanem az Írás-adta so-
rokból kikövetkeztetett kegyelmi dráma a magyarázata, amelyrıl modern elmé-
lyítık is sokkal többet tudnak: Az ösztönlény-állatok is megsejtik / hogy bizony-
talan lények vagyunk, / értelmezett világunk nem az otthonunk. (R. M. Rilke) 

Ott, a patak felett, szikla-védelemben képzeletemben elılépett a lovag-király, 
hogy szembesítsen ön-valóságával; a róla alkotott lovag-kép szentté avatásának 
történeti vizsgálata jogos és nélkülözhetetlen (lásd Klaniczay Gábor: Az uralko-
dók szentsége a középkorban címő, idén megjelent könyvét), de a kétezer eszten-
dıs keresztény (krisztusi!) távlatban mégis csak részletvizsgálat, vagyis a törté-
nelmi idıé, hiszen László szentsége azzal a megállapítással függ össze a legszo-
rosabban, amit László Gyula munkáiban hangsúlyoz, s amit az iménti szerzı így 
foglal össze: A László-ciklus tényleges üzenete csak az egyes elemeit létrehozó 
korban értelmezhetı. A tatárjárás, a kun viszályok, a belsı háborúskodás trau-
máin túljutó XIV. századi kereszténység összefüggéseit kell majd tekintetbe ven-
ni, s ezek keretében kereshetjük a választ arra, mirıl is szól a történet: a külsı 
pogány ellenség elleni védekezésrıl? A saját pogány múlttal történı leszámolás-
ról? A konfliktusos keleti eredet újra-feltámadásának tudomásulvételérıl? Annyi 
azonban kétségkívül megállapítható: László lovagias szentségének emlékét e 
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 történet méltó emblémába foglalta. 

De mi ez a történet? Az 1068. évi kerlési csata, amelynek során László a ma-
gyar leányt megszabadította a kuntól. Ez a jelenet él legelevenebben a középkori 
magyar falkép festészetben, ez szerepel érdekes ciklussal a Magyar Anjou Le-
gendáriumban. Elıhozhatjuk a László-emlékek más formáit is: a váradi szív iz-
zadt fıjét, amikor vérzett a székely, a lovag-király könnyeitıl nedves kıereklyét 
(mindkettı Váradon); utóbbi a szentté avatattó III. Béla király bizánci tartózko-
dásának idejére utal (?), amikor a nevezett város kolostora (a Mindeneket Meg-
váltó) 1169-ben Efezusból ajándékul kapa azt a vörösmárvány darabot, amelyre 
a hagyomány szerint Krisztus testét fektették a keresztrıl való levétel után. A kö-
vet a Szent Szőz könnyei áztatták... 

A keresztény gondolat az egységben biztosan ezt is integrálta. A hit kemény 
aranyláncolata, amely Szent László történetében jelen van, ahogyan mindig, 
minden idıben, hiszen a Teremtmény mély ujjongása nem hiábavaló, sem az a 
titok, melyet az égi csillagok miriádja virrasztva ıriz... Amint a fényességes csil-
lag, Szent László is.         Tóth Sándor 

 Hazai hírek, programok  

 Biblia éve a Szent István Társulatnál  

 A Szent István Társulat elıadás-sorozatot rendez a Bibliáról a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Budapest, 

VIII., Szentkirályi u. 28.) neves elıadók részvételével. A június 16-án 18 
órakor kezdıdı elıadást Dávid Katalin mővészettörténész tartja.  

Címe: Biblia és mővészet - Tipológia. 
 

 Pap- és diakónusszentelések  

2008. június 21-én több egyházmegyében is végeznek a megyéspüspö-
kök pap-, illetve diakónusszentelést ünnepi szentmise keretében. A szer-
tartás a váci székesegyházban 10 órakor kezdıdik.  

Pedagógusnap alkalmából  

sok szeretettel köszöntjük a  

kerepesi Tanárokat, Óvónıket, Nevelıket! 
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2008 Szent Pál éve 

Eljutott-e Pál apostol Hispániába?  

(I. rész) 
Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelének végén arról a szándé-
káról ír, hogy igehirdetı tevékenységét nyugatra, Spanyolor-
szágba szeretné kiterjeszteni. Megvalósult-e az apostol terve? 
Miért akar az apostol Nyugat felé menni? A Római levélben 
megadja rá a választ: Mivel azonban most már nincs helyem 
ezeken a tájakon, s már sok év óta vágyódom hozzátok 
(Rómába menni), amikor majd útra kelek Hispániába, remé-
lem, hogy átmenıben meglátlak titeket, s ti elkísértek majd 
oda, miután körötökben kissé felüdültem (Róm 15,23-24). 

 
Szent Pál, a népek apostola 

Ezeken a tájakon az apostol az Égei-tenger vidékét és a Földközi-tenger keleti felét érti.  
Úgy érzi, hogy tevékenysége a harmadik missziós útjával befejezıdött. Alapelve volt: becs-
ületbeli dolognak tartottam hirdetni az evangéliumot, de nem ott, ahol Krisztus neve már 
ismert volt (Róm 15,20). Ezért úgy érzi, hogy új missziós területet kell keresnie, és ez sze-
rinte Nyugaton van. 

Az apostol harmadik missziós útja fordulópontján keletkezett a Római levél. Elıre te-
kintve leírja útjának következı állomásait: Amikor tehát ezt elvégeztem és kezükbe tettem 
(Jeruzsálemben) ennek a győjtésnek a gyümölcsét, utamba ejtve titeket elmegyek Hispániá-
ba (Róm 15,28). A levél igazában elsıdlegesen ezt az utazást akarja elıkészíteni. Pál a ró-
mai közösséget személyesen nem ismerte. A római híveknek viszont Pál tanairól lehettek 
téves ismeretei. Ezért érzi szükségesnek az apostol, hogy levelének fı részében összefogla-
lást adjon tanításáról. Nem lett volna diplomatikus, ha már a levél elején látogatása tulaj-
donképpeni okát felfedte volna, vagyis, hogy Róma csak a hosszú spanyol út egy állomása 
lesz, és reméli, hogy az ottani közösség is segítségére lesz, amikor útra kel Hispániába miu-
tán körötökben kissé felüdülök (15,24). 

Levele megírása után Pál elindult Jeruzsálembe, hogy átadja a győjtés eredményét a je-
ruzsálemi híveknek. Aggálya, hogy a közösség nem fogadja el az ajándékot, alaptalan volt 
(ApCsel 21,17). A jeruzsálemi közösség vezetıje Jakab azt ajánlotta Pálnak, hogy vegyen 
magára egy nyilvános zsidó fogadalmat, s ezzel is bizonyítsa, hogy a vele kapcsolatos rágal-
mak alaptalanok, nem akar elszakadni a zsidóságtól. Pál elfogadta az ajánlatot. A fanatikus 
kis-ázsiai zsidók azonban felizgatták ellene hitsorsosaikat, azzal vádolva Pált, hogy meg-
gyalázta a templomot, mert pogányt vitt be oda. A lincseléstıl csak a római csapatok men-
tették meg. Sem Pál védıbeszéde a nép elıtt, sem a fıtanács ülése nem tudta a helyzet fe-
szültségét megoldani, ezért Klaudiusz Liziász, a római ezredes Pált katonai védelem mellett 
Félixhez, a római helytartóhoz vitette Cezareába. Bár Pál ártatlansága nyilvánvaló lett, a 
helytartó mégsem engedte szabadon, hanem két évig fogságban tartotta. Utóda Porciusz 
Fesztusz hasonlóképpen cselekedett, s Pál kénytelen volt a császári bírósághoz fellebbezni.  
Ezért a helytartó Pált egy fogolyszállításkor Rómába vitette. 
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Pál római tartózkodásáról az Apostolok Cselekedeteinek könyve nagyon kevés informá-

ciót közölt: saját bérelt lakásán házi fogságban élt, ahol akadályozás nélkül hirdethette az 
evangéliumot. Az újabb irodalom ezeket az éveket Kr. u. 60-62-re teszi. 

De miért fejezi be az Apostolok Cselekedeteinek szerzıje Pál sorsának ecsetelését 
olyan hirtelen? Erre a kérdésre az a helyes válasz, hogy a könyv szerzıje Lukács azt akarja 
bemutatni, hogy Jézus evangéliuma eljutott Rómába és nem Pál személyérıl akar írni. Szá-
munkra viszont megmarad a kérdés: mi lett Pállal? 

A hagyományos válasz az, hogy Pál pere Rómában felmentéssel végzıdött, s az apostol 
ezután eljutott Hispániába, majd visszatért keletre. A lelkipásztori levelek  1-2 Tim és Tit  
ezt tételezik fel. Csak egy második római fogság vezetett számára vértanúsághoz, ami még 
Néró uralkodása idejére esik, ha nem is sorolható a nérói üldözésekhez. 

Ha a dolgok így történtek, akkor az ıskeresztény irodalomban ehhez bizonyítékokat le-
het találni. És valóban vannak is. Elsınek a már említett pasztorális leveleket kell megemlí-
teni. Ezekhez jön négy további tanú: a Kelemen levél, a Péter akták, a Muratori kánon és 
Cezareai Euszebiosz egyháztörténete. Ezeket a szövegeket kell megvizsgálni.   
         (a következı számban folytatjuk) 

Bódás János: 

Biblia 
Egy kopott könyvem van nekem,  
s ha hozzám minden idegen,  
kinyitom s már nem vagyok árva:  
fényes mennyei seregek  
suhannak s visznek hozsánnázva. 

Fekete tó, – s napként ragyog.  
Mint fáradt, húnyó csillagok,  
le-lehullok, de itt találok  
megújulást. Ebbıl születnek  
vértanúk, szentek s óriások. 

Kis könyv. Sok „bölcsnek” langy mese,  
s én, a senki, gyızök vele:  
benne annyi tőz s annyi hit van,  
mint földet rendítı erı  
a hallgatag kis dinamitban. 

Égi kamra. Nincs rajt lakat.  
Szomjamat oltja, jóllakat  
s tıle Istent hordom magamban.  
S tudom, hogy szavam, életem  
gyıztes, ifjú és halhatatlan. 

Szent Péter és Szent Pál  
apostolok ünnepe: június 29. 
 

Simon Péter testvérével Andrással 
az elsık között kapott meghívást 
Jézus tanítványai közé.  

Kısziklaként ı lett az apostolok fe-
je. Antióchia, majd Róma püspöke 
lett. Pál a damasz-
kuszi úton talál-
kozott Jézussal, és 
ettıl kezdve min-
den erejével Jézus 
örömhírét hirdet-
te. A népek apos-
tolává vált. 
Mindketten a Né-
ró féle üldözés so-
rán 64 körül szen-
vedtek vértanúha-
lált Rómában. 
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Szent Barnabás apostol   
 Sok névtelen hithirdetı viszi az örömhírt. Ugyanakkor nélkülözhetetlen 
az Egyház, a közösség képviselıje. Barnabás az apostolok küldötte, aki 
erısíti és továbbviszi az örömhír hirdetését. A jézusi küldetés örömének 
örülhetünk ezekben a napokban a papszentelésekben. Örüljünk együtt 
az Úr kegyelmének mőködéséért. 

Isten országának elsıdleges igehirdetıje Isten maga. İ az, aki küldetést 
ad apostolainak, és mindazoknak, akik nyomában járnak, hogy hirdes-
sék a mennyek országának evangéliumát. Ezért a fölösleges anyagi esz-
közök helyett, a tanítvány inkább azt keresse, hogyan lehet minél egyszerőbb és nyitottabb 
az Isten indításainak befogadására. Mielıtt hirdetjük, elıbb hallgassuk az Isten szavát. Így 
lesz bennünk is, és környezetünk számára is hatékony szó.  

Barnabás szép jellemzést kap az Apostolok Cselekedeteiben: derék ember volt, telve Szent-
lélekkel és hittel (ApCsel 11, 21b-26;13, 1-3 ) 

 Vajon rólam elmondható? Én is hallom a jézus i felszólítás: menjetek és hirdessétek az 
Isten Országát! Vajon merek-e nekivágni az igehirdetésnek a magam lehetıségei szerint. 

A zsolozsma második olvasmánya az apostol ünnepén: Szent Chromatius püspöknek Szent 
Máté evangéliumáról szóló fejtegetéseibıl. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült 
várost nem lehet elrejteni. S ha világosságot gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra 
teszik, hogy mindenkinek világítson a házban (Mt 5, 14-15). Az Úr a föld sójának mondta 
tanítványait, mivel az ördög által elcsábított emberszíveket a mennyei bölcsességgel ık fő-
szerezték. Most a világ világosságának is nevezi ıket, mivel ı maga, az örök és igazi vilá-
gosság világítja meg tanítványait, s így ık is világossággá lettek a sötétségben. 

 Mivel Krisztus az igazság Napja, méltán nevezi tanítványait is a világ világosságának: raj-
tuk keresztül mint ragyogó sugarakon át árasztja az egész világra ismeretének a fényét. İk 
az igazság fényét felragyogtatva, kiőzték az emberek szívébıl a tévedés sötétségét. 

 Mi magunk is általuk nyertük a fényt, s lettünk világosság a sötétségbıl, ahogy az Apostol 
mondja: Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a 
világosság fiai (Ef 5, 8). S máskor: Mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem 
vagyunk az éjszakáé és a sötétségé (1 Tessz 5, 5). 

  Méltán tanúskodik Szent János is levelében: Az Isten világosság (1 Jn 1, 5), és aki Isten-
ben marad, az világosságban van, amint Isten is fényben van. Ezért, mivel annak örven-
dünk, hogy megszabadultunk a sötétség tévedéseitıl, mint a világosság fiainak, állandóan 
fényben kell járnunk. Emiatt mondja az Apostol: Úgy kell ragyognotok közöttük, mint a 
csillagoknak a mindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz (Fil 2, 15-16). 

 Amit ha nem teszünk meg, olyanok leszünk, mint akik önmaguk és mások kárhozatára is 
hitetlenségük fátylával eltakarják és elhomályosítják az annyira szükséges fény áldásait. A 
Szentírásból olvassuk és tudjuk, hogy az az ember, aki a mennyei kamatoztatásra kapott ta-
lentumot inkább elrejtette, mint hogy a pénzváltó asztalára adja, megkapta megérdemelt 
büntetését. Nem szabad tehát elrejtenünk a törvény és a hit lámpását, hanem az Egyházban 
mindenki üdvösségére mintegy tartóra kell helyeznünk, hogy az igazság fényét mi magunk 
is élvezzük, és a többi hívıt is megvilágítsa.        
           (Ünnepe: június 11.) 
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JOGI SAROK    A Kötelesrész 
A kötelesrész (Ptk. 661. §) az örökhagyónak a vagyonával való rendelke-
zési jogát korlátozza. A törvény ezt azért teszi meg, hogy az örökhagyó 
legközelebbi hozzátartozói számára akkor is juttasson valamilyen mérté-
kő részesedést, ha az örökhagyó élık közötti bizonyos jogügylettel vagy 
végintézkedéssel, végrendelettel vagyonát más személy (személyek) részére juttatta. A 
kötelesrész tehát törvényi rendelkezéssel kívánja védeni a család, illetve a legközelebbi hoz-
zátartozókat várt örökségük vonatkozásában. Ezért tehát, ha az örökhagyó végrendelettel 
kívánja kizárni valamelyik kötelesrészre jogosult rokonát, azt nem teheti meg teljes mérték-
ben, a végintézkedés i akarat ellenében a törvény valamilyen mértékő részesedést mégis biz-
tosít az illetı rokonnak. A kötelesrészre nem minden családtag, rokon jogosult, hanem csak 
az alábbi személyek: 

- a leszármazók (a kiesés sorrendjében, a helyettesítés elve szerint) 

- a házastárs (a leszármazók vagy az ági örökös felmenık, illetve oldalági rokonok mellet 

- a szülık (leszármazók hiányában az ági vagyonnal szemben, a házastárs haszonélvezet-
jellegő kötelesrészével együtt, házastárs hiányában az egész hagyatékkal szemben). 

A sorrendiség ebben a formában kötelezı. Amíg tehát van leszármazó, a szülı nem lehet 
kötelesrészre jogosult. A sorrend abban a vonatkozásban is igaz, hogy amennyiben van 
gyermek, az ı gyermeke (az örökhagyó unokája) nem jogosult kötelesrészre. A 
kötelesrészre jogosultság azonban a leszármazók tekintetében korlátlan, ezért ha az örökha-
gyó után bármilyen távoli leszármazó is maradt, a kötelesrész ıt megilleti. 

A kötelesrészre jogosultságnak az a feltétele, hogy 
- a hagyaték megnyíltakor a jogosult az örökhagyónak törvényes örököse legyen, 

- amennyiben pedig az örökhagyó végintézkedést hagyott hátra, akkor jár  kötelesrész a jo-
gosultnak, ha végintézkedés hiányában törvényes örökös lenne. 

A kötelesrészre jogosultat nem illeti meg kötelesrész, ha a végintézkedésben kitagadták 
(Ptk. 662. §). A kitagadásnak szigorú feltételei vannak, a törvényben megjelölt eseteken kí-
vüli cselekmény megvalósításával az örököst nem lehet kitagadni. Ezért a kötelesrészre jo-
gosultat az öröklésbıl kitagadni csak az alábbi feltételek esetén lehet: 

- az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne; 

- az örökhagyó sérelmére súlyos bőncselekményt követett el; 

- az örökhagyó egyenesági rokonainak vagy házastársának életére tört, vagy sérelmük-
re egyéb súlyos bőntettet követett el; 

- az örökhagyó irányában fennálló törvényes eltartási kötelezettségét súlyosan megsér-
tette; 

- erkölcstelen életmódot folytat; 

- jogerısen öt évi vagy azt meghaladó szabadságvesztésre ítélték. 

- a házastársát az örökhagyó házastársi kötelességet durván sértı magatartása miatt is 
kitagadhatja.  
Legközelebbi rovatunkban a kötelesrész mértékével, annak kiadásával foglalkozunk. 
             Dr. Fila László ügyvéd 
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⇒ A gyermekek részére rajzpályázatot hirdetettünk. A pályamő-
vek leadás i határideje június 1.   
Eredményhirdetés és kiállítás június 15-én, a 8 órai Te Deum 
szentmise után lesz.  

⇒ A szilasligeti kápolna búcsúját június 29-én  ünnepeljük.     
Vendégszónok Kürtösi Krisztián Lehel páter. 

A plébániánkról jelentjük … 

Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 

4. CURSILLO 
A Cursillo története  
A Cursillo gyökerei az 1936 és 1939 közötti véres polgárháborút épphogy túlélt Spanyolor-
szágba, Mallorca szigetére nyúlnak vissza. A háború hatására morálisan szétzüllött ország 
lelki megújulásának elısegítésére az Egyház nagyszabású ifjúsági zarándoklatot szervezett 
Santiago de Compostelába, Szent Jakab sírjához. A zarándoklat vezetıinek rövid tanfo-
lyamokat (ez a spanyol cursillo szó jelentése) szerveztek papok és világiak vezetésével. Az 
egyhetes tanfolyamok alapvetı célja az volt, hogy a résztvevık lelki élete erısödjön. A za-
rándoklat után sokakban felmerült a kérdés, hogy mi lesz ezután? Hogyan lehetne megıriz-
ni a tüzes zarándoklelkületet a mindennapokban? A választ a Gondviselés egy fiatal világi, 
Eduardo Bonnin személyében adta meg, aki felismerte, hogy az egész keresztény élet zarán-
dok-lat, amelyben egymást lelkesítjük és segítjük az úton. Alapgondolata az volt, hogy a vi-
lágot és az embereket nem a szervezetek, intézmények mozgatják, hanem sokkal inkább a 
közvetlen környezet, amelyben az emberek élnek. A környezetet kell megváltoztatni. Nem 
tanítani, meggyızni kell az embereket, hanem életünkkel, barátságunkkal vonzóvá tenni ezt 
az életformát. Bonnin és társai a módszert úgy dolgozták ki, hogy az elérhetı legyen a kü-
lönbözı társadalmi és kulturális rétegeknek, hívıknek és hitetleneknek egyaránt. Amit ma 
Cursillónak nevezünk, egyformán történik a világ minden táján, úgy, ahogy Bonnin és bará-
tai a Szentlélek segítségével megálmodták. 

Mi a Cursillo? 

A Cursillo tulajdonképpen az élet zarándoklatként való megélése. Szőkebb értelemben 
apostoli eszköz, és mint ilyennek ugyanaz a célja, mint az Egyház egészéé: hirdetni Jézus 
Krisztus evangéliumát. Ami sajátossá teszi, az annak vizsgálata, hogy hol tudunk maradan-
dó hatást kifejteni a világra. Mi Jézus azon tanításából indulunk ki, mely szerint „Isten or-
szága köztetek van”, vagyis az emberek közötti szeretetkapcsolatokban. Minden embernek, 
így a kereszténynek is szüksége van társakra, ıszinte baráti kapcsolatokra, amit kis közös-
ségben könnyebben megtalál. Csak valódi közösség támogatásával tudjuk megvalósítani 
küldetésünket, hogy a társadalommal megismertessük a kereszténységet. Ha fel akarjuk kí-
nálnia világnak azt a lehetıséget, hogy a keresztény életet és az ebbıl fakadó méltóságot 
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válassza, akkor ehhez örömteli életünk példáját kell megmutatnunk. A Cursillo mint lelkisé-
gi mozgalom célja éppen az, hogy megmutassa az embereknek a keresztény lét örömét. 
Olyan embereket keres, akik a társadalom összetartói, mozgatói és az evangélium, a meg-
váltás közvetítıi. 

A Cursillo mindenkit hív, aki a közösség meghatározó egyéniségévé válhat, aki ott teljesíti 
küldetését, ahol él és dolgozik, nem válogat a különbözı társadalmi rétegek, nemek vagy 
életkor szerint. Habár munkánk a „világhoz” köt, mindig és mindenütt az egyházat képvi-
seljük, Krisztust akarjuk elvinni azokra a helyekre, ahová más módon nem jutna el. A 
Cursillo csak akkor kezdi el mőködését egy egyházmegyében, ha tevékenységére a megyés-
püspök áldását adta. Az egyébként világi vezetéső mozgalom egy püspök által kinevezett 
lelkivezetı révén állandó kapcsolatban van az Egyház apostoli közösségével. 

Kereszténységünk a világban: Behatolhat-e a kereszténység világi életünk számtalan terü-
letére? Megélhet-e ott? Növekedhet-e? Áthathatja-e a világot gyümölcsözıbben és korsze-
rőbben, mint régen? Mi úgy gondoljuk, hogy igen. A Cursillo egy módszert mutat és ad át, 
amely által lelkiségünk fejlıdhet. Olyan utat kínál, amely élhetı és megosztható mindenki-
vel, akik folyamatosan Istennel akarnak élni. 

Kiket vár a Cursillo? Mindazokat, akik felelıséget éreznek az életük iránt, akik nyitottan, 
elkötelezetten akarják élni kereszténységüket. A vallásukat. kevésbé ismerıket vagy azt 
rendszeresen nem gyakorlókat is hívjuk. Az ideális életkor 25-65 év, mert az aktív életet élı 
embereket próbáljuk megszólítani. A hétvége egymásra épülı témái miatt nagyon fontos, 
hogy a résztvevık a 3 nap teljes egészén legyenek jelen. Ettıl eltérni nem tudunk. 

A pápák és a Cursillo 

A pápák a Cursillo terjedését megalakulása óta nagy rokonszenvvel figyelték. 1963-ban, VI. 
Pál pápa Szent Pál apostolt nevezte meg a Cursillo védıszentjeként. „A keresztény tanítás-
nak ez a módszere máris nagyszámú hívıre kiterjedt és bıséges gyümölcsöket hozott, me-
lyek: a keresztény családi élet megújítása, a plébániák élıvé tétele, hőséges kötelességtelje-
sítés a magán- és közügyek terén”. II. János Pál pápa pedig ezzel az üzenettel fordult a 
Cursillo tagjaihoz: „Hálát adok az Úrnak az adományok és a világosság bıségéért, amely 
rajtatok keresztül kiárad az emberekre... Ha a földkerekséget felkészítettétek a kegyelem el-
fogadására, akkor a cursillók á1tal sok testvérnek felkínálhatjátok az Úrral való találkozás 
intenzív, felszabadító és örömteli élményét. Legyetek tehát mindig eleven élesztı kovász! A 
harmadik krisztusi évezred küszöbe és az újraevangelizálás sürgetı kényszere, fıleg a misz-
sziós tevékenység találjon Bennetek olyan elkötelezett emberekre, akikben új tőz lobog, és 
akiket eltölt a legmegfelelıbb módszer. Hordozzátok Jézust minden környezetben, és így 
mutassátok meg a távollevık számára az irgalmas Atya arcát és megújult egyházélményete-
ket.” (1995. május 6.) 

Elérhetıségeink: Cursillo - Titkárság Cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7. (Szent Ist-
ván-bazilika plébániahivatal) Tel.: 30/971-6858 E-mail: bpcursillo@freemail.hu  
Honlap: cursillo.uwhu    
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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 19.00 

 hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 19.00 

 
Szilasligeti kápolnában: 

Vasárnap: 11.00 

„Elindulunk égı szívvel 
és minden léptünk  

imádság lesz.” 
 

Május 17-én az  
„Élı rózsafüzér”  

gyalogos zarándoklat  
 1. és 9. csoportját a kerepesi 

hívek fogadták a Szent  
Anna templomban. A hálaadó 

szentmisét Dr. Varga Lajos 
váci segédpüspök mutatta be. 


