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   A tartalomból:  „Menjetek, tegyetek tanítványommá 
    minden népet!”  

    Levél Neked! 

    Ismerkedj a rózsafüzér imával! 

    Verbita szentek emlékéve   
    Isten színe elıtt 
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 2.  

Szentmise szándékok október hónapban 
 

1. +Burik Imre, +Szülei és +Nagyszülei 
2. Turai Mihályné és +Károly fia  
3. Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül, - a Turai és Brancs +Szülık  
4.  +Soproni szülık, +István fiuk és +Nagyszülık 

5. A kerepesi Hívekért          ( 8.00) 
  +Szabó István 6. évf./ +Franka Pál és neje +Lukács Sarolta /  

+Hoffer János és neje +Éder Júlia / Frankáné +Karhesz Emese   (11.00) 

  +Bagi szülık, élı és + Családtagok       (19.00) 
6. +Horváth György, +Dinok Julianna és +Gyermekeik 
7. +Kiss Sándor, +Neje és +Hozzátartozók 
8. Jószándék 
9. +Mihály, az Andrási és Jenei család +tagjai 
10. +Gróf József 2. évf.  +Felesége, +Gábor édesapa 
11. +Kovács Mihályné 1.évf 
12.  +Hoffmann István +Neje és +István fiuk      ( 8.00) 
 …………………………………………...      (11.00) 
 +Rémi János és +Szülei         (19.00) 
13. +Pup Józsefné Teréz, és +Pup József 
14. A Rózsafüzér társulat 4. (Molnár Istvánné) csoportjának  élı Tagjai. 
15. +Nagyszülık 
16. +Berta József és neje +Brancs Julianna  
17. +Rozmüller István és +Hozzátartozók 
18. +Kundra László és neje +Stógl Anna, +Szülık  
19. +Gróf László 38.évf. és összes +Hozzátartozó      ( 8.00) 
 +Tóth Albert 1.évf          (11.00) 

 Bagi Józsefné +Farkas Margit        (19.00) 
20. +Ladjánszky Mihály 1.évf. +Sejrik Béla és +Neje 
21. Lovicska István, felesége  +Kundra Terézia és +fiuk Lovicska László  
22. A Rózsafüzér társulat 4. (Molnár Istvánné) csoportjának  +Tagjai     
23.  +Vágány László 4.évf., +Mihály apósa  és +Gábor unokája  
24.  Hálából a kapott kegyelmekért 
25. +Mándó Józsefné 9.évf..  
26.  +Gróf Mihály          ( 8.00) 
 …………………………………………...      (11.00) 
  +Fatter Mihály, +Szülei, +Toldi szülık és összes +Hozzátartozó    (19.00) 
27. A Rozmüller család +Tagjai 
28. +Illés Andrásné, és a Seres család +Tagjai  
29. Két család +Tagjai  
30. +Lelovics Rezsıné 
31. Hálából  -  születésnapon  
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„Menjetek, tegyetek  

tanítványommá minden népet!”   
 – mondta Jézus tanítványainak. Ezt a felhívást követi a világ számos 
országában tevékenykedı kétmillió misszionárius, akiknek célja 

Krisztus tanításának továbbadása az egész földkerekségen. A világ népességének 

több mint egyhatoda, 1 milliárd 115 millió katolikus. Az Egyház 1926 óta min-
den év október harmadik vasárnapján megtartja a világmisszió napját.  
 

Hazánk és általában Európa nem tartozik a hagyományos missziós területek közé, de az 
utóbbi években érdekes folyamatnak vagyunk részesei. Míg a XX. század elsı felében 
számos európai, köztük magyar misszionárius teljesített szolgálatot távoli országokban, 
manapság egyre több más kontinensrıl származó (indiai, indonéz, Fülöp-szigeteki, latin-
amerikai, és afrikai) pap és szerzetes érkezik a hivatásgondokkal küszködı európai or-
szágokba, így Magyarországra is, a hitélet erısítése céljából. A rendszerváltozás óta a 
hazai egyház missziós tevékenysége is fokozatosan erısödik. Magyar misszionáriusok – 
köztük egy püspök is – mőködnek a harmadik világ országaiban, és hazánkba is érkeztek 
missziós papok, szerzetes testvérek és nıvérek más európai országokból és a többi föld-
részrıl.  

 A missziós vasárnapi győjtés eredménye évrıl évre emelkedik. Ez is jelzi, hogy a 
hívekben erısödik a missziós küldetés iránti felelısség. A világmisszió legfıbb szerve a 
Népek Evangelizációja Kongregáció; egy-egy ország missziós tevékenységét a Pápai 
Missziós Mővek nemzeti tagozata hangolja össze. E szervezet magyarországi vezetıje 
Madassery Sebastian verbita atya. A világmissziónak minden évben számos vértanúja 
van. 2006-ban 17 pap, 1 szerzetes testvér, 3 szerzetesnı és három világi misszionárius 
lett erıszakos cselekmény áldozata a harmadik világ országaiban.  

Világstatisztika 
Az Egyház legújabb statisztikai adatai a 2005. december 31-i állapotot rögzítik. Ekkor a 
Föld lakossága 6 milliárd 463 millió volt, a növekedés egy év alatt 75 millió. A változás 
az egyes kontinenseken a következıképpen alakult: Afrika +22 millió, Amerika +8 mil-
lió, Ázsia +46 millió, Európa -2 millió, Óceánia +0,5 millió. Csak Európában fogyott a 
népesség. A katolikusok száma 2005 végén meghaladta az 1 milliárd 115 milliót, ez 16 
millió 600 ezerrel több mint egy évvel korábban. A katolikusok száma minden kontinen-
sen növekedett. A változás: Afrika +4,7 millió Amerika +6,8 millió, Ázsia +3 millió, Eu-
rópa +1,9 millió, Óceánia +130 ezer. Az európai adat különösen figyelemre méltó, itt 
ugyanis több év óta most elıször tapasztalható növekedés. 
A világ összlakosságának 17,25 százaléka katolikus. Ez az adat 0,06%-kal magasabb az 
egy évvel korábbinál, vagyis világviszonylatban gyorsabban nıtt a katolikusok száma, 
mint az összlakosságé. A vatikáni Népek Evangelizációja Kongregáció adatai szerint a 
hagyományos értelemben vett missziós országokban 85 ezer világi és szerzetes pap, 28 
ezer szerzetes testvér, 450 ezer szerzetesnı valamint 1 millió 650 ezer civil hitoktató te-
vékenykedik.  
A katolikus missziók védıszentjei Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc.  

Gondolatébresztı 
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   Családtábor Kismaroson 

Augusztus elején 9 család együtt töltött néhány napot a Börzsönyben, Kismaroson. 
lmmár 6. alkalommal vállalkoztak kicsik, nagyok, fiatalok és idısebbek, hogy egy-
másra figyelve építsék lsten országát közöttünk. Sok alkalom kínálkozott, hogy a 
szeretetünket és a másik elfogadását kifejezhessük.  

Egy geoláda megkeresését célba vevı kiránduláson egy meredek hegyoldalon 
küzdötte fel magát kis csapatunk. A melegben kissé fárasztó utunkat siker koronáz-
ta, az izgatottan keresett ládát megtaláltuk, s a Dunakanyar festıi látványa feledtet-
te velünk a nehéz utat. A Magas-Taxon található kalandpálya várta ezután a tábor 
lakóit. Az ígért kaland már a királyréti kiindulópontnál elkezdıdött, ahol a megbe-
szélt busz helyett egy katonai szállító teherautó várt bennünket, ez vitt fel a gyö-
nyörő rétre. Ott íjászkodni lehetett, illetve kipróbálhattuk ügyességünket egy drótkö-
télpályán. A kisebbek példamutató bátorságából erıt merítettek a felnıttek, s ık is 
leküzdötték az akadályokat.  

Nagy örömőnké egy pálos atya szentmisét mutatott be csak a számunkra a tábor 
területén. Így lelkiekben is megerısítve vethették be magukat a gyerekek Szent Pál 
életét követve a 7 próbás küzdelembe. Itt az elméleti kérdések megválaszolása 
után olyan játékokat próbálhattak ki a gyerekek, melyek legtöbbjét már Szent Pál 
korában is játszották. S aki eddig még nem tudta, most elárulhatom, hogy közöt-
tünk nemcsak 7 próbás „ördögök”, de hétpróbás színészek is Iaknak. Este ugyanis 
rögtönzött színházi elıadást rendeztünk, s igazán sajnálhatja aki nem láthatta a fe-
lejthetetlen dramaturgiai eljárásokat, jelmezeket és színászi játékokat.  

Persze nem maradhatott el az esti bátorságpróba, és a tábort záró tábortőz sem. A 
gondviselésnek és a sok-sok segítı kéznek hálás köszönettel tartozunk. Az általuk 
megszületett életet pedig hazatérve megırizzük és folytatni fogjuk.   
         Asztalos Anikó táborvezetı 
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G y e r m e k o l d a l                          Levél Neked! 
 

Figyeltelek, ahogy ma reggel 
felkeltél, és reméltem, hogy 
beszélni fogsz hozzám, még 
ha csak egy pillanatra is, ta-
lán megkérdeznéd a vélemé-
nyemet, vagy megköszönnéd 
azt a jót, ami tegnap történt 
veled. De észrevettem na-
gyon elfoglalt voltál. 

Egyszer egy ideig várnod 
kellett, 15 percig tétlenül üldögéltél. Aztán láttam, beszélni akarsz velem, 
de te e helyett a telefonhoz rohantál, és felhívtad egy barátod, hogy meg-
tárgyaljátok a legújabb pletykákat. Egész nap türelmesen néztelek. 
Végsısoron azt hittem, több dolgod volt annál, mintsem hogy szakítani tud-
tál volna rám egy kis idıt. 

Észrevettem, hogy ebéd elıtt körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy 
hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg fejed. Mikor három vagy négy asz-
tallal odébb néztél, láttad, amint néhány barátod röviden beszél hozzám, 
mielıtt enni kezdett. Te nem tetted. Rendben. De még van idı, és remélem, 
hogy egyszer majd fogsz velem beszélni. Hazamentél. Úgy tőnt, sok dolgod 
van. Miután néhányat elvégeztél, bekapcsoltad a tévét. Te csak ültél, és 
gondolatok nélkül nézted a mősort. Ismét türelmesen vártam, míg tévézés 
közben megvacsoráztál, de most sem szoltál hozzám. Lefekvéskor túl fá-
radtnak látszottál. Jó éjt kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyba 
és pillanatok alatt el is elaludtál. 

Ez érthetı, mert talán fel sem tudod fogni, hogy én mindig ott vagyok mel-
letted. Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Meg akarlak tanítani arra is, 
hogy légy türelmes másokkal. Nagyon szeretlek téged, és minden nap várok 
egy fejbólintásra, egy imára vagy a szíved hálatelt részére. Nagyon nehéz 
egyoldalúan beszélgetni. Nos, te ismét felkelsz és én újra várni, fogok rád 
a szeretetemmel. Remélem, ma szánsz rám egy kevés idıt. 

Legyen szép napod ! Barátod, Isten     
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 Ismerkedj a rózsafüzér imával! 

 A rózsafüzér imádság az evangélium rövid összefoglalója. Az Üdvözlégy Mária kez-
dető ima litániaszerő ismétlése elmélkedésre indít, s ugyanakkor felemeli lelkünket. A 
rózsafüzér elısegíti a szemlélıdést, a belsı béke, harmónia kialakítását a szív emelke-
dettségét. A rózsafüzér nem csupán gondolatcsokor, amellyel a Szőzanyát és az Úr Jé-
zust köszöntjük, hanem a kegyelem forrása. Imádkozzuk a rózsafüzért különösen a 
világ békéjéért és a családi élet szentségéért.  

 A rózsafüzérbe iktatott gondolatok a titkok. Mindig az Üdvözlégy ima szövegét bı-
vítjük vele a Jézus szó után. Az imát örvendetes, világosság, fájdalmas ill. dicsısé-

gesnek  hívjuk aszerint, hogy az Úr Jézus megtestesülésével, nyilvános életével, meg-
váltói szenvedésével, vagy föltámadásával kapcsolatosak a titkok. 

II. János Pál pápa 2002. októberében indította útjára a világosság rózsafüzérét.  

Hétfın és szombaton az örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán és va-
sárnap a dicsıséges, csütörtökön világosság titkokat szokás mondani.  

A hagyomány Szent Domonkost tartja a rózsafüzér megteremtıjének s az kétségtelen, 
hogy a Domonkos-rendi szerzetesek és a karthauziak példája nyomán lett népi ájta-
tossággá. Az imamódot elıször IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-ban. A katolikus 
egyház minden év októberében imádkozza nyilvánosan a rózsafüzér imát. 

⇒ A Napóleon elleni csatában elesett magyar katonákat a zsebükben hordott rózsa-
füzérrıl és imakönyvrıl ismerték fel. (Szív. 1948. IX. 25. ) 

⇒ Bernard Claudel mondotta halálos ágyán: "Öreg édesanyám hitében akarok meg-
halni. İt a rózsafüzére kötötte össze az angyalokkal. (Perlaky: A megtalált Is-
ten.78.) 

⇒ Súlyos operáció után a fıorvos külön figyelmeztette az ügyeletes orvost, hogy 
súlyos fájdalmai lesznek az asszonynak, mozdulatlanul feküdjön. Ha roham je-
lentkezik azonnal adjanak csillapítót. Az éjszaka csönd volt. A fıorvos meglepı-
dötten kérdezte az asszonytól, hogy hogyan telt az éjszaka. Köszönöm fıorvos 
úr, - volt a felelet -, eltelt az is. Már sokkal jobban vagyok. Fájdalma nem volt? 
Volt - mondta halkan -, de nem figyeltem rá. És, mintegy magyarázatképpen 
megmozdította kezében a rózsafüzért. A fıorvos egy pillanatig elgondolkozott, 
majd a többi orvoshoz fordult és szárazon kijelentette: Nos kolléga urak? Ehe-
lyett mit tudnánk ajánlani? (Szív. 1950. XI. 25.) 

⇒ I. János Pál pápa velencei bíboros, pátriárka korában a velencei San Lorenzo kór-
házban egy síró asszony betegágyához ment és megkérdezte: Mi bántja? 
- Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra… Félek is, mert egész életemben ke-
restem, de máig sem találtam még meg a mennyország kulcsát. A pátriárka a zse-
bébe nyúlt és rózsafüzérét a beteg asszony kezébe tette. 
- Íme, itt van a mennyország kulcsa. (Új E. 1978. X. 8.) 
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Verbita szentek emlékéve 
"A szeretet nyelve az egyetlen nyelv, melyet min-

den ember megért... "  

                            (P. Josef Freinademetz SVD) 

A II. János Pál pápa által (2003-ban) szentté 

avatott két verbita szerzetes halálának 100. év-

fordulója alkalmából az Isteni Ige Társasága a 

2008-as évet Szent Arnold Janssen és Szent 

Josef Freinademetz éveként hirdette meg. 

 

Arnold Janssen korunk szentje 

 Élete és tevékenysége elıször is az imádság alapvetı jelentıségére hívja fel a figyel-
münket. Állandóan Isten akaratát kereste, és Jézus felhívását követte: „Keressétek elı-
ször az Isten országát és az İ igazságát. Minden más hozzá adatik nektek.” (Mt 6,33) 

Intenzív istenkeresése kitágította látókörét. Éberré tette, hogy figyeljen az idık jeleire. 
Az adódó lehetıségeket villámgyorsan észlelte, de a döntéshez mindig kivárta a legked-
vezıbb pillanatot. Kitartó, határozott ember volt. Szent Arnold semmilyen szempontból 
nem különlegesen figyelemre méltó alakja és kissé darabos személyisége egyre inkább 
megmutatják, hogy Isten szereti a világ szemében látszólag gyenge, jelentéktelen embe-
reket. İket hívja munkásként országába, hogy valami világmozgató tettet vigyenek vég-
be. 

Az imádkozó férfibıl „vándorapostol” lett, és a rendalapítóból a világegyház hatékony 
építıje. 1875-ben alapította az Isteni Ige Társaságát (verbiták), mely ma az egyik legna-
gyobb missziós szerzetesrendje az Egyháznak. A szintén általa kezdeményezett két nıi 
missziósrenddel, a Szentlélek Szolgálói (missziós nıvérek) és a Szentlélek Szolgálói 
Örökimádó Nıvérek közösségével együtt az Arnold-család ma már tízezer tagot számlál 
világszerte.  
A hegyek fia 

 Josef Freinademetz 1852. április 15-én született Oiesben, a dél-tiroli Dolomitok közötti 
kis településen. A XIX. század közepén a szők hágó csak nehezen volt megközelíthetı, 
lakói elszigetelt, szegényes életet éltek. A Freinademetz család egy kis tanyán gazdálko-
dott. József a kilenc gyermek közül a negyedik volt. A mindennapi életüket mélyen át-
itatta a katolikus hagyomány. A nap az „Úrangyalával” kezdıdött, és a házi oltár elıtti 
közös rózsafüzérrel végzıdött. Az apa, Giovanmatia tavasztól ıszig minden héten felza-
rándokolt a 2000 méter magasan lévı Szent Kereszt-kápolnához. Gyermekeivel együtt 
mindennap részt vett a szentmisén a Szent Leonhard plébániatemplomban. Josef 1872-
ben belépett a papi szemináriumba. Gadertalban kezdte káplánként lelkipásztori szolgá-
latot. Itt fı feladata az iskolai tanítás volt, és ekkor erısödött meg benne a misszionáriusi 
hivatás gondolata is. Nem volt vezetı típus, nem lett püspök, sem rendalapító. Egész éle-
tében mindig „a második” volt. Nem írt jelentıs teológiai mővet, nem fejlesztett ki új 
missziós módszert. Nem is vértanúként halt meg, hanem mint sok más embertársa Kíná-
ban, tífuszjárvány áldozata lett.  
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József atya megszerette az embereket, az ı kínai népét. Olyannyira, hogy miattuk soha 
nem tért vissza hazájába. Azt akarta, hogy köztük legyen eltemetve, és még az égben is 
velük akart lenni. A felebaráti szeretet szentje ı, ahogy az egyház megfogalmazta. 

     „Miközben ma annyiszor hallunk az önmegvalósításról, a kereszténynek a Krisztus-
megvalósításra kell törekednie” - mondta II. János Pál pápa. Az egyház Isten barátainak 
nevezi a szenteket. Egy régi közmondás szerint: „A barátság azt jelenti, hogy ugyanazt 
akarjuk és ugyanazt utasítjuk vissza.” József atya ilyen barátságban élt Jézussal.   
Azt akarta, amit Krisztus akart, és visszautasította, amit nem tudott egyeztetni Isten aka-
ratával.  

Mőködésének kezdetén írta a kínai Dél-Shantungban: „Egyedül álltam a teljesen pogány 
nép között. Istennek legyen érte hála. Csak hát mit tehetek itt, és mit tudok véghezvinni? 
Jóságos Isten, Te építs, különben én hiába építek. Te küzdj, Te ırködj, különben minden 
hiábavaló. Bizonyára sok lenne az aratás, de... És mégis: Isten akarja! Tehát munkára 
fel!” 

K a t o l i k u s   s z á m o k 

Az egyházmegyék minden évben, így idén is összegezték elızı évi, vagyis a 
2007. évi hitéleti adataikat. Ezek alapján megállapítható, hogy hazánkban 
6.085.781 katolikus él. Az egyházmegyés papok száma 1949, a férfi szerzetese-
ké 765 (közülük 542 pap), a szerzetesnıké 1263. A lelkipásztori munka 2077 
plébánia keretében zajlik, az országban 4000 katolikus templom és kápolna ta-
lálható. 

Az elızı esztendıben 44.546 keresztelés történt, 27.533-an lettek elsıáldozók, 
18.156-an részesültek a bérmálás szentségében és 11.444 egyházi házasság köt-
tetett. (Ugyanebben az idıszakban hazánkban 97.613 gyerek született és 40.892 
polgári házasságot kötöttek.) 

Magyarország területe egyházjogilag négy érseki tartományra oszlik, melyek 
három-három római katolikus egyházmegyét foglalnak magukba. (1. Esztergom 
Budapesti Fıegyházmegye, Gyıri Egyházmegye, Székesfehérvári Egyházme-
gye; 2. Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Szeged-
Csanádi Egyházmegye; 3. Egri Fıegyházmegye, Váci Egyházmegye, Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye; 4. Veszprémi Fıegyházmegye, Szombathelyi Egy-
házmegye, Kaposvári Egyházmegye.) A görög katolikusoknak is van egy egy-
házmegyéjük (Hajdúdorog) és egy apostoli exarchátusuk (Miskolc), valamint 
önálló egyházkormányzati egység még a Pannonhalmi Területi Apátság. 
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2000 ÉVE SZÜLETETT A NÉPEK APOSTOLA 
 

Ha Pál azt írja az apostolokról, hogy ,,mindenek sa-
lakjaivá'' lettek (1Kor 4,13), az illik a valós helyzetre. 
A kívülállók számára Pál elkeveredett az antik ván-
dorprédikátorok seregében. Újra és újra bizonyítania 
kellett igaz voltát és a többiektıl való különbözıségét. 
Hol és hogyan találhatott a városokban alkalmat az 
igehirdetésre? Hiszen megjelenése nem volt imponáló, 
és szónoki képességével sem tudta az embereket elbő-
völni (2Kor 10,10; 1Kor 2,1). Amivel ügyéért harcba 
tudott vonulni, az egyedül meggyızıdésének ıszinte-
sége és szolgálatának önzetlensége volt. Missziós útját 
kezdettıl fogva összeütközések, bebörtönzések, igen 
kemény büntetések (megvesszızés, korbácsolás, meg-

kövezés) jellemezték -- így hordozta magán ,,Jézus jegyeit'' (Gal 6,17; vö. 1Tesz, 2,2; Fil 
1,12 skk.; 2,17; 1Kor 4,9 skk.; 15,30 skk; 2Kor 1,4 skk.; 4,8 skk.; 11,23 skk.; Filem 13).  

És mindezt beteg emberként teljesítette (Gal 4,14; 2Kor 12,7--10)! Betegségének miben-
létét nem lehet már megállapítani, de nyilván nagyon megviselte. Úgy vállalta, mint a 
többi veszélyt, mert fölismerte, hogy Isten ereje az erıtlenségben érvényesül tökéletesen. 
Korlátainak ismeretében tanulta meg, hogy az Istenbe vetett bizalomból éljen (1Kor 1,9 
skk.; 4,7).  

Életmőve számára a legveszélyesebb fenyegetések magukból a keresztény egyházközsé-
gekbıl jöttek. Galáciai, filippibeli és korintusi ellenfeleinek vallástörténeti besorolása 
nagyon nehéz, csak a levelekben lévı utalásokból lehet rájuk következtetni. Nincs kizár-
va, hogy idıvel Pál is megértette ıket. Valószínőleg mindnyájan gnosztikus szektákhoz 
tartoztak. Jellemzı volt ezekre a csoportokra a világtól elforduló lélek-kultusz, amely a 
jelenben birtokolni vélte az üdvösség tökéletességét, s a szentségeket mágikus módon 
értelmezte. A keresztény élet történetiségét nem látták. Számukra az üdvösség a léleknek 
egy bizonyos égi lét számára való fölszabadulását jelentette, nem pedig az egész ember-
nek és a világnak a megváltását.  

A kereszténység Törvény alá hajtásának veszélye ellen alig felülmúlható élességgel vé-
delmezte Pál evangéliumát a galatáknak írott levelében. Visszanyúl a zsidó ellenfeleivel 
kapcsolatos korábbi tapasztalataira. Számára magától értetıdik, hogy a hitnek meg kell 
valósulnia egy szeretettıl meghatározott életben (Gal 5,6; 6,13 skk.). Ott azonban, ahol 
az Isten elıtti megigazulás alapjául az emberi teljesítményt teszik meg, Krisztushoz való 
hőtlenséget látott (Gal 5,2- -4). Az ember nemcsak akkor fordul el Istentıl, ha bőnt követ 
el, hanem akkor is, ha jámbor tettekkel akarja helyzetét Isten elıtt biztosítani. Akkor 
még a látszólag jámbor is ,,testi módon'' él, azaz önközpontúan és evilági módon, Isten-
tıl elzárkózva. Hinni annyi, mint radikálisan komolyan venni azt, hogy az élet értelmét 
csak Isten tudja megadni, és Jézusban végérvényesen meg is adta. A Törvény teljesítése 
nem képes életet adni. A Törvény azért jött, hogy Krisztushoz vezessen mint pedagógus 
(Gal 3,19--28; Róm 5,20). A keresztény Istennek kiskorú fia, kiskorú leánya, és ezért a 
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Törvény minden szolgaságától szabad (Gal 4,4--7; 5,1). Pál szerint az Egyházban meg-
valósult a szabadság alapformája (Gal 4,21--31).  

A kereszténység gnosztikus félreértésével szemben Pál hangsúlyozta, különösképp a 
filippieknek és a korintusiaknak írott levelében, a kereszténység történelmi vonatkozása-
it. Pál is súlyt helyezett arra, hogy hangoztassa az üdvösség jelenvalóságát, Istennek a 
világhoz fordulását, de a ,,már'' mellé odaállította a ,,még nem”-et, a megváltás jövıbeli-
ségét. A keresztény lét paradoxonának így találta meg a feloldását: megváltás a veszé-
lyeztetettségben, szabadság a megkötöttségben, élet a halálban és Isten a történelemben. 
A keresztény minden remény ellenére él a reményben (Róm 4,18). Még nem tökéletes, 
még úton van, de feledve, ami mögötte maradt, és nekifeszül annak, ami elıtte áll (vö. 
Fil 3,13).  

A megkeresztelt nem mentesül a helytállástól, ellenkezıleg, a történelmi döntés lehetı-
sége épp most adott számára (vö. Róm 6). Tevékenysége nem esik a világon kívül. Test-
ben élni annyit jelent, mint párbeszédben lenni a világgal és megfelelni kihívásaira. ,,A 
test az Úrért van, az Úr pedig a testért'' (1Kor 6,13). A pneumatikus képzelgésekkel 
szemben Pál a szeretetet tette meg minden kegyelmi adomány teljesülésének. A keresz-
tény élet másokra irányul, józan szolgálat a világ hétköznapjaiban. Megköveteli, hogy 
tőrjük a feszültségeket, és vállaljuk saját helyzetünket. Ezekben valósítja meg a keresz-
tény a hivatását. Pál próbálja ellenfeleit megérteni és meggyızni. Nem mindig sikerül 
neki. Miközben a velük folytatott vitákban az ,,ı'' evangéliumát újra átgondolja, egy új 
korszak számára teszi érthetıvé Jézus evangéliumát.  

Korintusból írta Pál legjelentısebb levelét a római egyházközséghez. Fordulópontot rög-
zít: Pál a birodalom keleti felében lezártnak tekinti a missziót, Rómán keresztül tovább 
akar menni, hogy Hispániát térítse. A levél mindent összefoglal, ami a két évtizedben te-
ológiailag kiérett benne. Kiegyensúlyozottan kifejti evangéliumát: a megigazulás egye-
dül csak a hitbıl van, a Törvény, a bőn és a halál alól való szabadság Isten mőve Jézus 
Krisztusban. Hitének középpontja Isten szeretete, amitıl semmi sem szakíthat el (Róm 
8,38 sk.). A ,,választott nép'' sorsa felıl föltett kérdés az evangéliumnak megfelelı vá-
laszt kap: ,,Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin kö-
nyörüljön'' (Róm 11,32). A Rómaiakhoz írott levél teológiai végrendelete lett. Az Apos-
tolok Cselekedetei szerint Pál mint a római állam foglya érkezett Rómába. Mi lett misz-
sziós terveibıl, nem tudjuk. Halálának idejére vonatkozóan is meg kell elégednünk a ta-
lálgatásokkal. Régi hagyomány szerint 67-ben, de talán már 66-ban végezték ki Néró 
idejében. Pál egyházközségei nem vitték tovább evangéliumát. A 2. században legtöbb-
jük a gnózisba tévedt. A nagy Egyház is alig tudta gondolkodásának feszültségét és dina-
mikáját elviselni. A gyöngeségrıl adott tanítás itt ismét igazolta magát. Ha bárhol az 
egyháztörténelem folyamán fölfedezték evangéliumát, megmutatkozott üzenetének ere-
je, a hit mindig új indításokat kapott és kap belıle. Az általa hirdetett evangélium igazsá-
ga ítéletté válik az emberek rendszerei és törekvései fölött, amelyek erıt akarnak venni 
Isten bölcsességén és tettein. A népek szent apostolának életérıl, aki ,,Isten kiválasztott 
eszközeként'' szóval és tettel utat tört az evangéliumnak a világban, megrendítı tájékoz-
tatást adnak levelei és az Apostolok Cselekedetei. Kövessük ennek a Krisztus követésé-
ben magát fölemésztı életnek a nyomát.         
            (folytatjuk)  



Hol nyissam ki a Bibliámat? 
 

Ha úgy érzed, hogy messze van tıled az 
Isten – Zsolt 139. 

Ha szomorú vagy – Jn 14 és Zsolt 146 

Ha elhagytak az emberek – Zsolt 27 

Ha bőnt követtél el – Zsolt 51és 1Ján 1. 

Ha gondterhelt vagy – Mt 6,19-34 és 
Zsolt 43. 

Ha betegségben szenvedsz – Zsolt 41. 

Ha veszélyben vagy – Zsolt 91. 

Ha levertség vesz erıt rajtad – Zsolt 34. 

Ha bátortalan vagy – Iz 40. 

Ha elhagyatott vagy és félsz – Zsolt 23. 

Ha megfeledkeztél az Úr áldásairól – 
Zsolt 103. 

Ha hiányzik belıled az elszántság – Józs 
1, 1-9. 

Ha a világ nagyobbnak tőnik elıtted, mint 
Isten – Zsolt 90. 

Ha nyugalomra és békére van szükséged – 
Máté 11, 25-30 

Ha bizalomra van szükséged – Rom 8. 

Ha örömöt keresel – Kol 3, Sir 30,31 

Ha útra készülsz – Zsolt 121. 

Ha keserőség vagy túlérzékenység gyötör 
– 1Kor 13. 

Ha azon töprengsz, mibe fektesd pénzedet 
– Mk 10,17-31 

Ha útmutatást keresel munkádhoz – Rom 
12. 

Ezek után nem marad más hátra, mint-

hogy Dávid, a király és pásztor, szavait 

magadévá tedd: 

„Szívembe rejtem szavaidat, nehogy vét-
kezzem ellened.” Zsolt 119,11 
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Imádság az Égi Édesanyához 
 

Oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, 
püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, 
családtagjainkat, közösségünket és az egész 
magyar egyházat! Mindazoknak, akik még 
nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és vilá-
gossága által add meg az élı hit kegyelmét, 
hogy ez az ország Mária országa, a Te orszá-
god lehessen. Tisztíts meg minket a bőntıl a 
Szentlélek tüzével és vezess el Szent Fiadhoz, 
Jézushoz! Ámen. 



VIII. évfolyam 10. szám 
 13.  

JOGI SAROK     

    Az életjáradéki szerzıdés 

Életjáradéki szerzıdés alapján az egyik fél meghatározott pénzösszeg 
vagy terménymennyiség idıszakonként visszatérı szolgáltatására köteles 
(Ptk. 591. § (1) bekezdés). A szerzıdés fogalmából kitőnik, hogy az élet-
járadéki szerzıdés célja a jogosult, az Eltartott létfenntartásának biztosítása a kötelezett ál-
tal pénz vagy terménymennyiség teljesítésével, amely szolgáltatást az Eltartó általában az 
Eltartott ingatlanának átruházása fejében vállal. Az életjáradéki szerzıdés ismérve a tartós 
jelleg. Az életjáradéki szerzıdés - felek ellenkezı kikötése hiányában - a jogosult haláláig 
áll fenn (Ptk. 586. § (4) bekezdés). Az életjáradéki szerzıdést nemcsak személyesen lehet 
teljesíteni. Míg a tartási szerzıdés esetében a tartás természetben, esetenként saját háztartás-
ban, együttlakás mellett történik, addig az életjáradéki szerzıdés esetében a létfenntartás 
céljára adott szolgáltatás pénz vagy terménymennyiség idıszakonként visszatérı szol-
gáltatása, valamilyen ellenszolgáltatás fejében. Amennyiben az életjáradék ingatlan tulaj-
donjogának fejében köttetik, az errıl szóló szerzıdést az illetékes földhivatalhoz 30 napon 
belül be kell nyújtani. 

Az életjáradéki szerzıdés az eltartott, és az eltartó között jön létre. A hatályos szabályok 
szerint eltartóként a jogi személyek is köthetnek szerzıdést, mivel a jogi személy tagjai, al-
kalmazottai útján ugyanúgy képes a szerzıdésbıl eredı kötelezettségeit teljesíteni, mint a 
magánszemély (Ptk. 586. § (1) bekezdés). 

Az életjáradéki szerzıdést írásba kell foglalni. Az életjáradéki szerzıdésben vállalt pénz 
vagy terménymennyiség - miután a jogosult létfenntartását szolgálja, - idıszakonként elı-
re esedékes. A jogosult a hat hónapnál régebben lejárt, és alapos ok nélkül nem érvényesí-
tett részleteket bírósági úton többé nem követelheti.  

A bíróság az életjáradéki szerzıdést mindkét fél érdekének kölcsönös és méltányos figye-
lembevételével módosíthatja, ha a szerzıdés megkötését követıen a felek viszonyaiban 
olyan változás áll be, amely a szerzıdés változatlan tartalommal való fenntartását lehetet-
lenné tenné. A szerzıdés felbontására irányuló kereseti kérelem esetén vizsgálni kell a felek 
a szerzıdés megkötésekor fennálló jövedelmét és azt egybevetni a jelenlegivel. A tartási 
szerzıdéssel ellentétben az életjáradéki szerzıdés alapján az Eltartó nem természetben látja 
el az Eltartót, hanem meghatározott pénzösszeget, vagy terménymennyiséget ad az Eltar-
tottnak, így a bizalmi viszony megromlása esetén a szerzıdés célja és rendeltetése nincs ve-
szélyeztetve. A szerzıdés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a szerzıdés célja nem va-
lósítható meg. Az életjáradéki szerzıdésnek az a célja, amely szerint az eltartott havonta 
rendszeres pénzösszegben részesül, mindaddig megvalósul, amíg a kötelezett teherbíró ké-
pessége ezt lehetıvé teszi. Amennyiben a jogosult az életjáradék összegének elfogadását 

visszautasítja, de a kötelezett szerzıdésszerően kíván ennek ellenére teljesíteni, letétbe he-

lyezheti, illetve a jogosult részére külön bankszámlára fizetheti meg havonta az életjáradék 

összegét, így továbbra is szerzıdésszerően teljesíthet az Eltartó. Ha valamelyik fél magatar-
tása vagy körülményei folytán az életjáradéki szerzıdés célja többé nem valósítható meg, a 
szerzıdés megszüntetésének is helye lehet, a felek megfelelı kielégítése mellett, azaz a fe-
leknek egymás között el kell számolniuk..  

Legközelebbi rovatunkban az öröklési szerzıdéssel foglalkozunk. 

      Dr. Fila László ügyvéd     Telefon/fax: 06-28-480-163  
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Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 
 

8.  HÁZAS H ÉTVÉGE 
 

A HH világmérető lelkiségi mozgalom (Worldwide Marriage 
Encounter), amely a szentségi kapcsolatok megerısítését szolgálja, 
a II. Vatikáni Zs inat gyümölcse. 

Teremtınk szándéka, hogy az ember már itt a földön boldog le-
gyen. Azért teremtett férfinak és nınek bennün-ket, hogy egymást 
kiegészítsük, segítsük, boldoggá tegyük. 

Ez a boldogság az alapja az örömteli családi életnek és a gyerme-
kek testi-lelki épségének, kiegyensúlyozott fejlıdésének is. 

A katolikus Egyház alapkövei a házasság és az egyházi rend. E 
két közösség-alkotó szentség eltérı módon, de ugyanazt a célt szolgálja: Krisztus szereteté-
nek megélését és továbbadását. Ebben segít a Házas Hétvége lelkiség, amikor utat mutat a 
házaspárok, a papok és szerzetesek számára, hogyan tudják megújítani és elmélyíteni kap-
csolatukat egymással, illetve közösségükkel. 

A Hétvége súlypontjai: - Ki vagyok én? 

- Kik vagyunk mint házaspár? Hogyan tekintünk egymásra? 

- Milyen jelentést hordoz életadó szeretetünk az Egyház és a társadalom számára? 

A Hétvége menete 

Az Elsı Hétvége péntek este kezdıdı, vasárnap délután szentmisével záru-ló összefüggı 
program, ezért nem lehet késıbb csatlakozni vagy csupán egy részén részt venni. Elenged-
hetetlen az is, hogy férj és feleség közös elhatá-rozással, végig együtt legyenek jelen. A Hét-
végét három házaspár és egy pap együtt vezeti, akik saját életpéldáikat osztják meg a részt-
vevıkkel, majd egy-két kérdés alapján a résztvevı párok nyugodtan megbeszélhetik, ami az 
ı kapcsolatukat érinti. 

Ha házaspárok, papok vagy szerzetesek igénylik, lehetıséget kínálunk számukra,  
hogy lakóhelyükhöz közel havi rendszerességgel egy este hasonló programban folytassák és 
elmélyítsék, amit az Elsı Hétvégén megéltek. 

Eddig 5000 házaspár és 400 pap vagy szerzetes vett részt programjainkon. 

A Házas Hétvége egész Magyarországon és a határainkon kívüli magyarlakta területeken 30 
régióba szervezetten mőködik. Bıvebb felvilágosítás a honlapon (www.hazashetvege.hu) 
vagy a nemzeti felelısöktıl kérhetı. 

 

A jelenlegi Nemzeti Felelıs Team: Thorday Attila atya E-mail: thorday@gmail.com 

Mikesy Pongrác & Judit Cím: 2131 Göd, Pesti út 100/b  
Tel.: 27/333-227, mobil: 20/411-7168  E-mail: mpongi@vnet.hu  
Honlap: wvvw.hazashetvege.hu 
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Isten színe elıtt 

♦ A templomba érkezve  keresztet vetünk a szenteltvíztartónál. Megjelölve magunkat ke-
resztségünk emlékére, és a Szentháromság dicsıítésére. - A bejáratnál  nem hajtunk 
térdet! (Nem akadályozzuk a mögöttünk érkezıket!) 

♦ A helyünkre menve viszont csak térdet hajtunk, - tiszteletünket, alázatunkat kifejezve - 

de nem vetünk keresztet. (a görög katolikus szertartásban mély meghajlással fejezzük 
ki ezt) Udvariasabb forma, ha nem ülünk az üres pad két szélére, hanem fenntartjuk a 
helyet a késıbb érkezıknek.  

♦ Igyekezzünk minél közelebb kerülni az oltárhoz. Nem méltó, hogy a bejáratnál (a 
szenteltvíztartónál) megállva vegyünk részt a szentmisén, (feltéve, ha zsúfolt a temp-
lom) hiszen Jézus mindenkit a közelébe hív az ünnepi „lakomára”, nemcsak az ajtóig! 
A gyermekek helye az elsı padokban van, ahol nemcsak Jézushoz, de egymáshoz is 
közelebb kerülhetnek! Buzdítsuk gyermekeinket a kihelyezett Hozsanna imakönyv 
használatára! 

♦ A szentmise ideje alatt nem viseljük kezünkön a rózsafüzért, (mint egy kiegészítıt, 
vagy ékszert) mert a szentmisére összpontosítunk és remélhetıen közben nem a rózsa-
füzért imádkozzuk! (sokakat zavar is a kiengesztelı kézfogásnál) 
 A gyónást is lehetıleg a szentmise elıtt végezzük el! 

♦ A szentmise szövegét szép ha tudjuk, de legyünk tekintettel arra, hogy a felszentelt pap 
átváltoztató imáját csakis is kizárólag a pap mondhatja! A híveknek ez egyházjo-
gilag tilos! (még halkan mondva is!) 

♦ A szentáldozáshoz járulva, nem egyezik a liturgia meghittségével, ha egyszerre, közép-
rıl és mindkét oldalról tömegesen kivonulva igyekszünk Jézust magunkhoz venni. - 
Padsoronként, méltósággal és türelemmel kellene egymás után felsorakozni! 

♦  A szentáldozás két formája elfogadott: nyelvre, vagy kézbe áldozás.  A kézbe áldozás 
hivatalos formája, hogy a jobb tenyeret a bal tenyér alá helyezzük, majd a ráhelyezett 
szent ostyát jobb kezünkkel a szánkba vesszük. (Sokan két kezükkel együtt beemelik a 
szájukba.) Mindezt azonnal végezzük, - térdhajtás és keresztvetés nélkül - tilos a szent 
ostyát kézben magunkkal vinni!  

♦ A szentmise érvényes: a bőnbánati résztıl a befejezı ál-

dásig. (Ne késsünk el, és ne távozzunk a hirdetés után!)  

♦ Vigyük magunkkal a szentmisén hallott evangélium és 
szentbeszéd gondolatait, elmélkedjünk rajta, és keresz-
tény küldetésünkhöz hően adjuk át másoknak is az evan-
géliumot.  



 

VIII. évfolyam 10. szám 16. 

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

„LÉPCSİK”  
A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség lapja 

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

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

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

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

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 

 hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 18.00 

 
Szilasligeti kápolnában: 

Vasárnap: 11.00 

Októberi jeles napok  
Október 15. 
Szent Teréz napja. Sokfelé szüretkezdı nap volt, például Baranyában vagy a Balaton szılı-
termı vidékein. Egerben Teréz-szedés az ekkori szüret neve. Bácskában, Bánátban asszonyi 
dologtiltó nap volt, nem moshattak, süthettek. 

A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény. Általában a falubéli gazdák segítet-
tek egymás szılıjében a szüretelésnél, illetve bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a 
szüretelıket megvendégelte, annak befejeztével pedig szüreti bálokat is tartottak. Szokásban 
voltak bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a munkák utolsó napján az ún. végzés-
kor. Ilyen tréfás szokás volt az uraság megkötözése, szüreti koszorú készítése (mint aratás-
kor az aratókoszorú), a gazda köszöntése tréfás versekkel, a legjobb szedık megajándékozá-
sa. A szüreti felvonulásokon gyakori az ún. baksus figura (Bacchus görög boristen nevébıl), 
egy hordón ülı bábu, kezében poharat, lopótököt tartva. 

Október 20. 
Vendel napja. A legenda szerint Vendel ír királyfi volt, a VII. században élt. Rómába zarán-
dokolt, majd egy gazdához szegıdött pásztornak. Ezért a jószágtartók, juhászok védıszent-
jükként tisztelték elsısorban a Dunántúlon. Gyakran ábrázolták pásztorruhában, lábánál ku-
tyával. Kultusza viszonylag újkelető, a XVIII. század során alakult ki. E napon nem fogták 
be az állatokat és vásárra sem vitték ıket, nehogy Vendel elvigye az állatokat, azaz valami-
lyen fertızı betegség üsse fel a fejét a nyájban. A szent tiszteletére körmeneteket rendeztek, 
a pásztorok pedig ünnepet tartottak. 

Október 26. 
Dömötör, keresztény vértanú napja. Az ország keleti felén a pásztorok védıszentje. Juhász-
újévnek is nevezeték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászokkal, fizették ki a 
bérüket, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. Szent Mihály napjához 
hasonló jelentıségő nap a hajdani gazdasági évben. Nagy állatvásárokat is tartottak Dömö-
tör napon. A Hortobágy környéki pásztorok nagy mulatságokat rendeztek ezen a napon, bir-
kapaprikást fıztek, majd táncmulatságot tartottak. Ezért juhászbálnak is nevezték. 


