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Szentmise szándékok február hónapban 

 
1.  +Varró Gyula, +Kiszel András, +Neje, +Fiuk és a Csepeti cs. +Tagjai ( 8.00) 
 A Percze család +Tagjai, és id. +Pánczél János     (11.00) 
 A Rózsafőzér Társ. 5. (Hajósiné - Szalainé) csoportja élı Tagjai  (18.00) 
2. A Rózsafőzér Társ. 5. (Hajósiné - Szalainé) csoportja +Tagjai 
3.  .......................................................................................... 
4.  +Ruzsai Pál 3. évf.      

5. S Z E N T S É G I M Á D Á S I   N A P     (10.00-18.00) 
 +Csaja Károly és +veres szülık       (18.00) 
6. Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül; +Pál Imre, +Pál Imréné 
7.  A Rózsafőzér Társulat 25. (Feráné) Csoportja élı Tagjai 
8. +Kiss Sándor 1.évf. és +Szülei       ( 8.00) 
 ..........................................................................................   (11.00) 
 Élı Simoncsik Lászlóné, +Szülık, +Nagyszülık és +Testvérek  (18.00) 
9. A Szőzanya közbenjárásáért 
10. A Rózsafőzér Társulat 25. (Feráné) Csoportja +Tagjai     
11. +Burkovics Péter    
12. Makkosné +Kökény Magdolna 
13. …………………………………………………………. 
14. A Rózsafőzér Társulat 16. (Rusznyákné) Csoportja élı Tagjai 
15. +Budavári József 7. évf.         (8.00) 
 +Szülık, +Testvér, +Dezsı        (11.00) 
 +Néczin András 2. évf.         (18.00) 
16. +Nagy Jánosné, +Férje  és +Családtagjaik 
17. +Rozmüller József, neje +Szokolik Julianna és két +Gyermekük  
18. A Rózsafőzér Társulat 16. (Rusznyákné) Csoportja +Tagjai 
19.  +Kotter Károly 
20. +Turai József, +neje Teréz és +Hozzátartozóik 
21. +Paulovics Károlyné Sörös Mária, +Férje és +Szüleik 
22. +József és +Julianna          (8.00) 
 ..........................................................................................   (11.00) 
 +Kisgyörgy Sándor és neje +Horváth Ilona     (18.00) 
23. A Rózsafőzér Társulat 24. (Horváthné) Csoportja élı Tagjai    
24. A Rózsafőzér Társulat 24. (Horváthné) Csoportja +Tagjai  
25. ..................................................................................        HAMVAZÓSZERDA 
26. .......................................................................................... 
27.  +László és +Valentina  
28.  +Rapavi Mihály és +szülei 
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2009 a ferences lelkiség szerinti 
élet pápai jóváhagyásának 800  

       éves jubileumának éve 
 

Rendalapító Atyánk, Assisi Szent Ferenc 

Assisi Szent Ferenc a harmadik évezred nagy hírnöke. Az egész világon ismerik 
Ferencet. A Pápa már kétszer is sírja mellé hívta imádkozni a világért a világval-
lások vezetıit. Írtak róla sokat, katolikusok, protestánsok. Kutatják titkát. Ferenc 
számára nagy kinyilatkoztatás volt, hogy a XIII. sz. elején is a legfontosabb fel-
fedezni és megélni az Evangéliumot. Legényként gondtalanul élt. Napi munkája 
felett ott lobogott az esti szórakozás vonzó varázsa. Jó volt így élni, boldog volt. 
Aztán kezdett érni, gondolkodni saját jövıjérıl. Többre vágyott, mint ifjú, nevet, 
sıt hírnevet akart. Lovag lesz, a harcokban sebet oszt, és sebet kap. Rájön hogy, 
ez sem az ı útja. „Magamat legyızni”, ez a legnagyobb hısiesség, s nem fut el a 
bélpoklos elıl, kezet fog vele, majd ápolja is. Más ember lesz belıle. A róla ké-
szült film bemutatóján nyíltszíni tapsot kap az a jelenet, amikor apja kitagadja és 
ı minden ruháját visszaadja neki, majd elmondja: „eddig Bernardone Pietrot 
mondtam apámnak, ezentúl csak azt mondom: Mi Atyánk.” Óriási csalódás a jó-
tékonykodó, jámborkodó, bélpoklosokkal érintkezı fiú az apának, tehát jön a ki-
tagadás. Ám igazán híres és nagy lesz a kitagadott fiú. Rendeket alapít, megis-
merik az egész világon. Rendje alapszabálya ez az egy gondolat: A kisebb test-
vérek szabálya és élete: Tartsák meg a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliu-
mát.”Isten békéjét nemcsak hordozza a szívében, de sugározza is. A teremtés 
ajándékait nézi, élvezi, óvja a természetet. Jézus szemével látja a liliomot, a ma-
darakat, a napot, a holdat. Gyönyörő himnuszt költ. A természetvédelem védı-
szentje, ma is milyen aktuális minden gondolatata! Szüntelenül imádkozik, San 
Damiano feszületén megelevenedik az Úr: Ferenc, menj, renováld egyházamat, 
amely - mint látod -, omladozik. Rendbe is hoz három templomocskát, mire rá-
ébred, hogy az ı hivatása a Katolikus Egyház renoválása. Ferenc ma sem tud 
többet mondani, csak a „legtöbbet”, ez Jézus üzenete, ez az ember keresztény 
küldetésének lényege és foglalata. Miben áll? Van nektek Mennyei Atyátok, 
higgyetek benne, ismerjétek meg jóságát, irgalmát, hatalmát, bízzátok rá maga-
tokat a gondviselésre, ezt mutassátok meg tettekkel is. Elmélkedik az Evangéli-
umról: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki 
ıbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”(Jn 3,16) A legnagyobb 
ajándék és bizonyíték Jézus Krisztus, a megtestesült Isten. İt kell szeretni az 
Eucharisztiában, a kereszten, és beszélni kell róla mindenkinek. Ferenc prédikál, 
küldi a testvéreket is, hazánkba is jönnek. Ünneplése és tisztelete ma is nagyon 
idıszerő. Tanuljunk tıle hitet, bizalmat, természetszeretet és egymás szeretetét. 
      ♣♣ ♣♣ ♣♣ 

Gondolatébresztı… 



Szent Pál és Barnabás nyomában  
Ciprus szigetén II. rész 

 

Pál és Barnabás bejárták Paphoszig az egész szigetet, 

olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben (13,6).  

Többet nem mond el útjukról Szent Lukács.  

Merre járhattak? Bizonyára a legfontosabb  

városokat keresték föl. 

Ezek közé tartozik Kition, a mai Larnaca. A Ciprusra 
látogató turisták fele ide érkezik, mert a török megszál-
lás óta itt van Ciprus nemzetközi repülıtere. A mai vá-

ros alatt vannak a régi Kition maradványai. Az agorát, a város falát és a hatalmas templom 
romjait ásták ki a föld alól. Kition híres polgára volt Zénon, a sztoikus filozófia atyja, aki 
Kr. e. 333-ban született. A sztoikus filozófia nagy hatást gyakorolt a Krisztus elıtti századra 
és hatással volt Szent Pálra is. A filozófus szobra a város egyik terén áll. 

Larnaca egyik nevezetessége a Szent Lázár templom. A hagyomány úgy tudja, hogy 
feltámasztása után Lázárt a betániai zsidók rögtön kiutasították, s ı Cipruson talált menedé-
ket. İ lett Kition elsı püspöke és ott halt meg. Az ı sírját is csak 890-ben találták meg. Ez-
után épült sírja fölé a szép templom. Lázár ereklyéi azután késıbb Konstantinápolyba, majd 
innen Marseille-be kerültek. Lázár üres sírkamrája a templom déli apszisa alatt található. Az 
1659-es ezüst ikonosztáz Lázár halálát és feltámasztását ábrázolja. 

Larnaca mellett található két érdekes turisztikai nevezetesség, amelyek nincsenek kap-
csolatban Pál apostollal. Az egyik a Kiti hegységben lévı templom, amelyben VI. századból 
való mozaik látható a központi szentélyben. A templom neve: Angeloktisztosz �angyalok 
által épített�. A legenda szerint a templomot az angyalok építették. 

A másik, egy híres mohamedán emlékhely, a Hala Sultan Tekke mecset. Mekka, Medi-
na, és a jeruzsálemi El Aksza mecset után a mohamedánok negyedik szent helye. 

Larnacától mintegy negyven kilométerre emelkedik 688 méter magasan egy szikla-
tömbön a Stavrovouni kolostor. A fıútról meredek hajtőkanyarok vezetnek a tetıre, ahon-
nan káprázatos kilátás nyílik a tájra minden irányban. A kolostort 327-ben építették. A ha-
gyomány szerint a Szentföldrıl hazatérı Szent Heléna hajóját a vihar Ciprusra sodorta. İ 
hozta a Szent Kereszt egy darabját ide és ekkor épült ırzésére a kolostor. A sok vihart látott 
többször lerombolt és felgyújtott kolostort a XVII. században vették újra birtokba a szerze-
tesek. A Szent Kereszt ereklyét ezüstbe foglalva beépítették egy ötszáz éves keresztbe. Ez a 
kolostor féltve ırzött kincse. Ma harminchárom szerzetes, köztük négy pap, imádkozik és 
dolgozik a kolostorban. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe elıtti napon jártam a 
kolostorba. Készültek az éjszakai vigíliára és a másnapi nagy ünnepre. Nagyon sajnáltam, 
hogy nem maradhattam ott éjszakára. Talán Pál apostol is elhaladt e magaslat alatt, ha a ko-
lostor akkor még nem is állt a hegycsúcson. Nicosiától délnyugatra 19 km távolságra talál-
ható Tamaszszosz, az egyik legısibb ciprusi város. Itt volt a ciprusi rézbányászat központja, 
ezért népes zsidó közösség élt a városban. A hagyomány és a legenda a következıket mond-
ja el Pál apostollal kapcsolatban. Pál ide is eljutott Barnabással együtt. A helybéli 
Herakleidosz kísérte ide ıket, akit Pál térített meg, és a Pedhieosz folyóban keresztelt meg. 
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Herakleidosz egy pogány pap fia volt, de megtérése után ı lett Tamasszosz elsı püspöke. 
Egy másik ciprusi személy, Mnázon, is segítségemre volt. 

Mnázont az Apostolok Cselekedeteinek könyve említi (21,16). A zsidók, annak ellené-
re, hogy Herakleidosz sok csodát is tett körükben, Mnázon távollétében megölték. Ezután 
Mnázon vette át a tamaszoszi közösség vezetését. 

A két szent sírja fölé bazilika, majd kolostor épült. Ez is sok viszontagságot látott, s a 
mai templom a XV-XVI. században épült. A kolostor templomától délre a XIV. században 
kis, kereszt alakú kupolás templomot építettek a szentek feltételezett sírja fölé. 

Pál és Barnabás innen valószínőleg dél felé tartottak, hogy a sziget nyugati részén lévı 
városaiban is hirdessék az Evangéliumot.     (Gyürki László) 

A plébániánkról jelentjük … 
 

Egyházközségi jótékonysági farsangi bált rendezünk 

Idıpont: 2009. február 21. szombat  

Helyszín: ”Royal Station” (kép) 

            Szabadság út 102/B 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk egyház-

községünk - ezúttal kizárólag felnıtt 

- tagjait egy kellemes estére, a közel-

jövıben megnyíló szabadidıközpont 

megnyitó elıtti báljára és az épület 

felszentelésére.  

Belépıdíj vacsorával: 2 500.– Ft. / fı  

Élı zene - tánc, - büfé (önköltséges), - vetélkedı, - táncverseny, - tombola 

Az önköltségen felüli összeget a templom állagmegóvási munkálataira fordítjuk. 

Belépıjegyek vásárolhatók  a templom, vagy a kápolna sekrestyéjében. 

—————————————————————————————————-- 

 Megújult egyházközségi honlapunk elérhetı: http://kerepes.plebania.hu 
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Egyházközségi beszámoló 
A „Lépcsık” kiadványunk  2007. október 7-i számában, a Plébániáról jelentjük 
rovatban közzétettük, hogy a Szent Anna templom 100. éves évfordulóját 
méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Annál is inkább, mivel a templom kül-
sı és belsı felújítása az évfordulótól eltekintve is idıszerő.  Komolyan kell 
venni, hogy az építmény Templom utcai oldala megsüllyedt, így a süllyedés 
megszüntetése elsırendő feladat. 

A munkálatokhoz szükséges költségeket, csak adományokból tudjuk fedezni. 
Ezért győjtést hirdettünk meg. Ezt az elképzelést több elkötelezett hívünk ma-
gáévá tette, és mint csoportvezetık, a győjtés élére álltak. 

Néhány adat a győjtés eredményérıl: 

A győjtésben résztvevı csoportok, ahol a tagok két évre elkötelezték magu-
kat, hogy havi rendszerességgel fizetnek bizonyos összeget az alábbiak sze-
rint.   
  5 000 Ft./fı/hó  18 fı 
  3 000 Ft./fı/hó    7 fı 

  2 500 Ft./fı/hó  13 fı 
  2 000 Ft./fı/hó    1 fı 
  1 200 Ft./fı/hó    5 fı 
  1 000 Ft./fı/hó  80 fı 
     500 Ft./fı/hó    2 fı 
       50 Ft./fı/hó    1 fı 
 Egyénileg eseti befizetı 26 fı 
  Összesen:        153 fı  

Az adakozásban részt vett 153 fı összesen 2 849 650 Ft.-ot fizetett be. 

Megjegyezzük, hogy a havi rendszerességgel fizetık közül nem mindenki 
2008. január 1-tıl indult, hanem késıbb csatlakozott a győjtéshez. 

A befolyt, és az elkötelezett befizetıktıl várható összeg figyelembe vételével 
már elkezdhetı a szükséges felújítás tervezése, illetve ütemezése. 

 Hálásan megköszönjük mindazoknak, akik megértették kéréseinket és 
önzetlenül, kitartóan részt vállalnak közös célunk megvalósításában. A kimu-
tatásból az is látszik, hogy egy havi ötven forintos támogatónk is van. İ egy 
iskolás kislány, aki a zsebpénzébıl fizeti ki ezt az összeget. Azt gondoljuk, ez 
mindannyiunk számára példaértékő.  

A templom felújítására érkezett még csekkes befizetés, 250 000.-Ft összeg-
ben.  

Téglajegyek vásárlásából – amit az új plébánia építésére fordítunk -   
315 000. -Ft. folyt be. Hálás köszönetünket fejezzük ki ezért is. 
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A fenti számokból látszik, hogy vannak még múltjukat tisztelı, hitüket szeretı, 
jövıbe nézı kerepesiek, akik fontosnak tartják Kerepes értékeinek megırzé-
sét. (Akik nemcsak itt laknak Kerepesen, hanem itt is élnek.) 

 Nem titkolt szándékunk, hogy amikor kifejezzük köszönetünket, egyben 
buzdítunk is a csatlakozásra, hogy további csoportok alakítását és eseti befi-
zetéseket kérjünk azoktól, akik ezt megtehetik. Részletes információt tovább-
ra is Varga József az Egyházközség Gazdasági Tanácsának tagja ad, a 
06/20/636-49-17 számú telefonon.    
 

(Összeállította: Gazdag Béla, az Egyházközség Lelkipásztori Tanácsának Tagja) 

Imádság nagyböjtre 

 az önmegtagadás szelleméért 
 

Uram Jézus, ki azt mondtad, hogy ha utánad akarok menni, föl kell venni keresz-
temet, az önmegtagadás keresztjét, s úgy követni téged; adj nekem erıt, hogy fölve-
gyem a harcot tagjaimban lakozó ellenségeim és a külsı haszontalan behatások ellen! 

Tudom, hogy ami kevés jó bennem van, az menthetetlenül veszendıbe megy, ha 
nem ırzöm az önmegtagadás erıs  fegyverével. Azért Te, Uram, aki tüzet hoztál a 
földre, s azt akartad, hogy égjen, gyújtsd meg bennem az elszántság és a hısies ön-
megtagadás szent tüzét. Add, hogy amirıl nehéz lemondanom, attól az Irántad való 
szeretet indítására el tudjak szakadni, a hogy keresztemet a Tiéddel egyesítve Húsvé-
tod örömébe is bemehessek. Ámen!  

♣♣ ♣♣ ♣♣ 

Nehéz a keresztem… 
 
Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom, 
De amit rám mértél szívesen hordozom. 
Szívembıl szeretlek, ha meg is látogatsz. 
Eléd térdelek, bár milyen csapást adsz. 
Te Krisztus vagy - mégis összerogytál, 
Én ezerszer kisebb porszem a pornál. 
Viszem a keresztem - csak erıt adj hozzá, 
Ha Neked úgy tetszik, - váljak áldozattá. 
Minden bőnömet, bocsásd meg nekem, 
Hogy a másvilágra tisztám érkezhessem. 
Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura, 
Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja. Ámen. 



IX. évfolyam 2. szám 8.  

Tíz megállapítás  

az élettársi kapcsolatokról…  

 
Tíz tény, amely igazolja, hogy az együtt élés a 

férfinak rossz, a nınek rosszabb, a gyermek 

számára pedig tragikus. 

Az alábbi adatokat A. Patrick Schneider, a 
Harvard Egyetem doktora közölte a New Ox-
ford Review-ban. Az USA-beli helyzetet fel-
táró cikk, illetve a megállapításokat alátá-
masztó hivatkozások a Life Site News Com  
oldalon olvashatóak.  

Az együtt élés – elıkészület a válásra 

1. Az együtt élés egyre gyakoribb 
35-40 évvel ezelıtt igen ritka volt, társadalmi-
lag tabunak számított. Az együtt élések száma az 1960-as években 19%-kal, az 
1970-es években 204%-kal, az 1980-as években 80%-kal, az 1990-es években 
66%-kal, 2000. és 2004. között 7,7%-kal növekedett, azaz az elmúlt évtizedek-
ben összesen tizenegyszeresére nıtt.  

2. Bizonytalanok a kapcsolatok 
Az együtt élı párok hatoda mindössze 3 évig marad együtt; az élettársi kapcso-
latoknak csupán tizede tart 5 évnél tovább.  

3. Nagyobb a válás kockázata 
Közel kétszeres valószínőséggel válnak el azok, akik házasságuk elıtt együtt él-
tek (39%), mint akik nem éltek együtt (21%). 

4. A nık többet szenvednek 
Az élettársi kapcsolatban élı nıkre sokszor ugyanakkora felelısség nehezedik, 
mintha házasságban élnének (elsısorban a gyermeknevelés feladata), ám a szük-
séges jogi védelem nélkül – miközben a kapcsolatban ık teremtik elı a jövede-
lem 70%-át.  

5. Nagyobb a nemi úton terjedı betegségek kockázata 
Az élettársi kapcsolatban élı férfiak négyszer akkora valószínőséggel csalják 
meg párjukat, mint a házasságban élık. Az 1960-as években még csak három 
nemi úton terjedı betegség volt; ma több mint húsz gyógyíthatatlan nemi beteg-
séget ismerünk. Az elmúlt 6 évben az esetek száma megháromszorozódott. Az 
élettársi viszonyban élık körében hatszor annyi a nemi beteg, mint a házasság-
ban élı nık között.  
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6. Nagyobb a drogfüggıség és a pszichiátriai problémák esélye 
Egy 130 tanulmány alapján készült vizsgálat szerint azok a házaspárok, akik ko-
rábban együtt éltek, hajlamosabbak a kábítószer- és alkoholszenvedélyre. Együtt 
élı pároknál a depresszió esélye háromszor nagyobb, mint házaspároknál.  

7. Rosszabb az anyagi helyzet 
Azok az együtt élık, akik sohasem házasodnak össze, 78%-kal kevesebb va-
gyonnal rendelkeznek, mint a folyamatosan házasságban élık; ugyanez az adat 
68% azoknál az együtt élıknél, akik korábban elváltak vagy megözvegyültek.  

8. A gyermekek szenvednek 
Az élettársi kapcsolatban élık gyermekeinek szegénységi mutatói ötször rosz-
szabbak, mint azokéi, akiknek szülei házasságban élnek.  
Az együtt élı párok 12-16 éves gyermekeinél hatszor annyi érzelmi és viselke-
dési probléma mutatkozik, mint azoknál a kortársaiknál, akiknek biológiai szülei 
házasságban élnek. Az élettársak tizenéves gyermekeit 122%-kal nagyobb való-
színőséggel tanácsolják el az iskolából, és 90%-kal valószínőbb, hogy alacsony 
tanulmányi átlagot produkálnak.  
Ezek a gyermekek csonka családban, nagyszülık, nagybácsik, nagynénik, uno-
katestvérek nélkül nınek fel. 

9. A társadalom fizet 
A bebörtönzöttek aránya a világ összes országa közül az Egyesült Államokban a 
legmagasabb, ahol kétmillió embert tartanak fogva. 1980-ban ez a szám még 
alig haladta meg az 500 000-et. Az állami börtönökben fogva tartott fiatalkorúak 
70%-ánál az apa nem él a családdal. A gyermekkorú bőnelkövetık háromnegye-
dénél a szülık élettársi kapcsolatban élnek. 

10. Az együtt élésben nagyobb az erıszakos cselekedetek aránya 
A gyermekek elleni erıszak mutatói az ép családokban a legalacsonyabbak; en-
nek 6-szorosa ott, ahol nevelıszülık nevelik a gyermekeket; 14-szerese ott, ahol 
az anya egyedül neveli a gyermekeket; 20-szorosa ott, ahol a biológiai szülık 
élettársi kapcsolatban élnek; 33-szorosa ott, ahol az anya élettársa nem a bioló-
giai apa. Az élettársi kapcsolatban élı nıket háromszor nagyobb valószínőség-
gel bántalmazzák fizikailag, mint a házasságban élıket, és kilencszer nagyobb 
gyakorisággal esnek gyilkosság áldozataivá.  
Gyermekek esetében hasonlóak az adatok. 

Az együtt élés a férfinak rossz, a nınek rosszabb, a gyermek számára pedig tra-
gikus. Mérgezi a házasságot, a családot és a társadalmat.  
 
XVI. Benedek pápa Sacramentum Caritatis kezdető apostoli buzdításában a 

négy alapvetı, megkérdıjelezhetetlen érték között mindjárt az emberi élet iránti 

tisztelet után említi a családot, amely „egy férfi és egy nı házasságán alapszik". 



A SZILKERÉK ÉS A SZILBAND EGYÜTTES KÖZÖS KARÁCSONYI  

KONCERTET ADOTT A TEMPLOMBAN 2008. DECEMBER 21-ÉN  
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AZ ADVENTI LELKIGYAKORLATUNK VEZETİJE  
BORSOS JÓZSEF PÁLOS SZERZETES ATYA VOLT 
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Az öt fordulós egyházközségi  bibli-
ai vetélkedınk eredményhirdetésére 
és a nyertesek díjazására Vízkereszt 
vasárnapján a 8.00 órai szentmise 
után került sor. 
Az összesített pontszámok alapján az elsı 4 
helyezést díjaztuk, de a holtverseny miatt, a 
22 résztvevıbıl végül 10 versenyzı része-
sült könyvjutalomban. Ezúton is gratulá-
lunk mindnyájuknak, és köszönjük a kitar-
tó, lelkes részvételüket!  
 

A nyertesek: 1. a Molnár család,  
2. Gróf Károlyné 2. Pomázi Józsefné 

2. a Rapavi család, 3. Brancs Mihály,  
3. a Herczeg család, 

4. Benedek család, 4. Gazdag Béla,  
4. Lobmayer Miklós és Katica,  

4. Paulovics Mihály 

További résztvevık: Bakonyiné Rusz-
nyák Márta, Decsi család, Iványi 
Imréné, Kiss Károlyné, Kóti Katalin, 
Mezı István Györgyné, Molnár 
Sándorné, Parkánszki család, Sengelné 
Burik Ágnes, Tóthné Malina Erzsébet, 
Zalai Józsefné, Zsikovné C. Ágnes 

Szent Pál évének alkalmából, Húsvétkor is-

mét rendezünk bibliai vetélkedıt Szent Pál 

életébıl, leveleibıl és az Apostolok Csele-

kedeteibıl .   
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Mezei Mária - Vallomástöredékek 

Boriska, szívem, üzenem neked; hogy a tartozásod ki van egyenlítve. Mert befogadott 
engem, mikor a legnagyobb szükségem volt rá - egy kicsi testvéred, a Kababik Rozika, 
akinek az arca éppen olyan kedves, mint a tied, a szeme éppen olyan tiszta; s akiben 
ugyanaz a szeretet él, ami benned, Boriska. 
 
Ugye, te törött tekintető, reszketı kező, repedezett: körmő furcsa kicsi ember, aki a 
poprádi utcasarkon megfogtad a kezem s nem kérdeztél semmit, csak felsegítettél az 
idegen gépkocsira. - aki takargattál, enni adtál, pedig te is rongyos, te is éhes voltál, hi-
szen nagyon messzirıl, egy haláltáborból jöttél vissza – ugye tudod, hogy a te jóságo-
dat valahol, valaki azóta már visszaadta a te anyádnak, a te nıvérednek, a te gyerme-
kednek. 
És te, kedves Tatár, aki ırünk voltál, aki mindig nevettél, és mindig énekeltél. Raktad a 
tüzet egész éjjel; hogy mi, szegény foglyok, jaj, csak meg ne fázzunk - aki enni hoztál, 
és cserébe semmit se vártál -, talán te nem is tudod, hogy a szeretet énekelt benned. Te 
csak élsz és dalolsz, mint a madarak, s a madarak biztos ösztönével végzed feladatodat 
a világban. 
És te, idegen lány az idegen városban, aki kézen fogtál, lefektettél, simogattál, az 
egyetlen megmaradt cipıdben az én dolgaim után szaladgáltál - ugye tudod, hogy a sok 
megaláztatás és bujkálás alatt lopakodott beléd a szeretet, amit aztán rám pazaroltál. 
 
Ó igen, adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erıt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret. 
Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Meleg-
séget, élı hitet. Odaadni akárkinek, a legelsı nincstelennek, a náladnál szegényebbnek. 
Szeretettel adni és érte semmit sem kívánni. 
Így kell élni. 
S ha valóságban így fogsz élni, akkor, de csakis akkor mindent, de mindent vissza 
fogsz kapni. Amirıl álmodtál, valósággá válik. Amire vágyódtál - elébed hozzák. Akit 
elvesztettél - újra megtalálod. Mert megtalálhatod anyád simogatását egy idegen asz-
szony kezében, elhozhatja neked eltőnt kedvesed csókját egy idegen csókja, s megvi-
gasztalódhatsz egy idegen gyermek mosolyától is. De csak akkor, ha adtál valaha vala-
kinek valamit olyan szeretettel, mintha valóságos anyád, valóságos fiad, valóságos ked-
vesed lenne. 
Mert ne felejtsd el soha, hogy mindnyájan egyek vagyunk, mindnyájan testvérek va-
gyunk, és testvéreink a fák, a füvek, a kutyák, a kövek, a hüllık, a bogarak, a csillagok 
s a madarak. Mindnyájan testvérek vagyunk - mert mindnyájan a Szeretet teremtmé-
nyei vagyunk. S tudjátok-e, hogy aki a szeretetben él, annak többet soha semmitıl sem 
kell már félnie. Nem kell töprengenie, hogy jól csinál-e valamit vagy sem, mert nem ı 
cselekszik már, hanem a szeretet cselekszik ıbenne. Annak a lábát puha kezek fogják s 
szépen igazítják, ne ide lépj, - nézd csak - inkább ide, így jobb. S ha elhomályosodik 
elıtte az Út, kis jelek és csodák gyúlnak ki a sötétben s világítanak a léptei elıtt. 
 
Elmesélek most egy ilyen "kis csodát", amit akkor kaptam, mikor egyszer nagyon elfá-
radtam. Olyan fáradt voltam. hogy úgy éreztem, mégis legjobb lenne lefeküdni az út 



mellett s hagyni, hogy az élet menjen szépen tovább - nélkülem. 
 
Kórházban feküdtem akkor. Egy reggel valami furcsa kis nyugtalanságtól hajtva bújtam 
ki az ágyból s minden cél nélkül kisiettem a folyosóra. Mintha . . . igen, mintha hívott 
volna valaki. Egy kis szıke, rongyos, angyalszemő fiú sírt az egyik sarokban. Egyik ke-
zecskéjét elvitte az akna és az anyja szidta, szidta, hogy milyen rossz fiú, neki ilyen nagy 
bajt okozott. Behívtam ıket magamhoz. Az asszony szegény - favágó felesége. Férjét el-
vitték, még négy lánya van, s ez az egy fia most ilyen költséges bajba sodorta, hiszen 
nincsen pénz még vonatra se, hogy kötızésre tudjanak bejárni. 
Szerényen mondta – hát adtam neki. Sírni kezdett. Hihetetlen, mennyire elszoktak az 
emberek egy szemernyi jóságtól. Tiltakozott, s a végén erıvel a kezembe nyomott egy 
kis csomag maradék vajat amit kopott kiskosarából kapart elı. Elmentek, s ahogy kibon-
tom a piszkos hártyapapírt az egyik oldalán szépséges arany iniciáléval, égszínkék be-
tőkkel ráírva ezt olvasom : ,,Az odafelvalókkal törıdjetek, ne a földiekkel ” (Kol. 3,2) 
 
Óh, hát elfáradhat-e az, félhet-e az valamitıl, akinek – levelet írt az Úristen? 
És most végezetül nagyon halkan szeretnék még valamit mondani. Meg kell tanulnunk 
újra imádkozni. Hihetetlen erı az ima. Még egy halk sóhajtás is felmérhetetlen erıket 
hív életre. Ne szégyelljük magunkat, sóhajtsunk fel: "Édes jó Istenem, segíts meg ben-
nünket." 
 
És az Isten odahajol hozzád és segíteni fog rajtad - mint ahogy segített azon a kicsi fiún 
is, akit egy éjjel összeroncsolt hassal hoztak be a mőtıbe, akirıl lemondott az apja de le-
mondott az orvosa is s akinek a mőtıasztalon súgtam a fülébe: „Meglásd megsegít az Is-
ten.” S ı kékülı ajakkal, kétségbeesetten jajongó hívással kiáltotta: "Istenem, Istenem, 
Istenem!" És az Isten odahajolt a mőtıasztal fölé, megfogta a sebész elcsüggedt kezét, 
vezette, megsimogatta az irtózatos sebet, rálehelte az İ titokzatos melegét erre a szegény 
kihőlı kis testre. S a kicsi Tatárka György tíz nap múlva, jókedvően szaladt a kertben, 
cseresznyét majszolt, s amikor megkérdeztem, hogy mit gondol, vajon ki segített rajta – 
lesütött szemekkel, a zavartól pirosan, halkan azt felelte: „Az Isten”. 
 
Igen. İ segített rajtad, kicsi Tatárka György, s İ segít, csak İ segíthet rajtunk is, mind-
nyájunkon. Ezen a fölsebzett országon, ezen az egész irtózatos világon. Hívjuk hát, hogy 
jöjjön, jöjjön ide hozzánk. Hajoljon ide hozzánk, simogassa le rólunk a közönyt, a gıgöt. 
Nyissa ki a szívünk rozsdás ajtaját, lépjen be és maradjon bennünk. Hogy építhessünk 
neki magunkból templomot, s a sok kicsi ember-templomból építhessünk egy új Orszá-
got, aminek az alapja a szeretet, s tartalma a szeretet, a koronája a szeretet legyen. Mert 
nincsen nagyobb hatalom, és nincsen nagyobb erı, mint a szeretet – mert a szeretet Is-
ten. Jöjj hát Szeretet, hogy legyen a mi lelkünk a te templomod, s ha sírunk, ha nevetünk 
– ha imádkozunk vagy bukfencet hányunk, mindig a Te törvényedet szolgáljuk: meleg-
séget árasszunk, örömet osztogassunk, szeretetet kínáljunk. 
 
Én Édes Istenem, segíts hozzá minket! 

       Forrás: Mezei Mária: Vallomástöredékek  
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 14.  IX. évfolyam 2. szám 

Hazai hírek 

A SZERELEM ELMÚLIK? - tematikus nap a Mária Rádióban 

Erre a kérdésre keresi a választ a Mária Rádió 2009. február 14-i mősoraiban.  

A Pilinszky Irodalmi Kávéházban, ahová a szervezık minden érdeklıdıt szeretet-
tel várnak (Bp. V. ker. Váci utca 33.), Bíró László családreferens püspök fejti ki véleményét, 
és több házaspár tesz tanúságot arról, hogy a holtomiglan holtodiglan valóság. 

7:30 Igazi szerelem 

 Irodalmi összeállítás 

8:30 Rózsafüzér 

 A dicsıséges szentolvasót szerelmespárok imádkozzák  

9:00 Életünk három oszlopa 

 Ipoly atya beszél a házasság szentségérıl 

10:00 A szerelem elmúlik? 

 Körkérdés és válaszok 

12:20 Rózsafüzér 

 Az örvendetes szentolvasót szerelmespárok imádkozzák  

13:40 Tanúságtétel 

 Hogyan segített a hitünk a házasságunkon? 

14:00 A szerelem elmúlik? 

 Körkérdés és válaszok 

15:30 A nap szentje 

 Szent Bálint 

16:30 A szerelem elmúlik? 

 Körkérdés és válaszok 

17:00 Igazi szerelem 

 Irodalmi összeállítás 

17:30 Rózsafüzér 

 A világosság szentolvasót szerelmespárok imádkozzák  

18:00 Szentmise a házasság világnapján 

 Budapest Belvárosi Fıplébánia templom (Bemutatja: Bíró László püspök atya) 

20:00 Ilyeneké a mennyek országa 

 Mese és beszélgetés gyerekekkel a szerelemrıl – Homoki Nagy Katalin mősora 

20:30 Szombat esti beszélgetés 

 Fórumbeszélgetés házaspárokkal és Bíró László püspökkel a Pilinszky kávéházban 
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Itt a farsang, - készítsetek 

 álarcot lufiból! 

  

Elkészítéséhez szükség lesz: felfújt, 
gömbölyő lufira, tapétaragasztóra, szi-
vacsra vagy puha szırő széles ecsetre, 
és újságpapírból tépett csíkokra. Kenjük 
be tapétaragasztóval a lufit, és a véko-
nyan bekent papírcsíkokat simítsuk rá 
úgy, hogy közben győrıdések ne kelet-
kezzenek! Öthat réteget vigyünk fel 
egymásra! 
Az orrot papírgalacsinból, az állatjelme-
zek fülét hajtogatással készíthetjük. 
Száradás után a lufi t eresszük le, és 
húzzuk ki a papírgömb belsejébıl! 

 

Gyufavarázslat 
Törj el öt szál gyufát középen úgy, 
hogy ne váljon szét a két része, egy 
kis szál tartsa össze. Ezután rakd 
ıket a mellékelt rajz alapján 

csillag alakba! Az alakzat közepébe 
(oda, ahol az ábrán az A bető látha-
tó), csöppents egy csepp vizet! 

Csiribú-csiribá – mi lett belıle? 

(Fontos, hogy a csepp mindenhol 
megnedvesítse a gyufaszálak törés-
helyeit!) 

 

 

 

 

 

 

A gyufák olyanok, 

mint a rossz gyerekek… 
…menekülnek a szappan elıl, de cu-
korral mindenhová el lehet ıket csa-
logatni! Próbáld ki te is!  
Két tálat tölts tele vízzel! Az elsı tál-
ba, középre fektess le pár szál gyufát 
úgy, ahogyan a rajzon látod. Ha egy 
puha kis szappant a gyufaalakzat kö-
zepén a vízbe mártasz, a gyufák 
széjjelszaladnak. A második tálba, az 
alakzat közepébe márts kockacukrot! 
A gyufák mind köré győlnek.  

(A szappan a víz felületén eltolja a 
gyufaszálakat, a kockacukor viszont 
magába szívja a vizet, így maga felé 
„húzza” a gyufaszálakat is.) 

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



A gyufaszál és a gyertya 
Egy nap azt mondta a gyufaszál a gyertyának:  

- Az a feladatom, hogy meggyújtsalak! 

- Jaj, ne! - mondta ijedten a gyertya - csak azt ne! Ha 
égek, meg vannak számlálva a napjaim. Senki sem fog-
ja többé megcsodálni a szépségemet. 

Erre megkérdezte ıt a gyufaszál: 

- De hát életed végéig hideg és merev szeretnél marad-
ni, anélkül, hogy valaha is éltél volna? 

- Az égés fájdalmas és minden erımet elveszi - suttogta a gyertya bizonytalanul 
és félelemmel eltelve. 

- Ez mind igaz - válaszolta a gyufaszál - de hát ez az a titok, amiért mi mindket-
ten itt vagyunk. Az a mi megbízásunk, hogy fényt adjunk. Amit én tehetek, na-
gyon kevés. Ha nem gyújtalak meg, elszalasztom az életem értelmét. Én azért 
vagyok, hogy tüzet gyújtsak. Te egy gyertya vagy. Neked fényt és meleget kell 
ajándékoznod az embereknek. Minden fájdalom, erı és lemondás, amit oda-
ajándékozol, átváltozik világossággá, melegséggé és biztonsággá. Nem ve-
szel el, ha teljesen átadod magad, hanem inkább tovább élsz, ha mások is to-
vábbviszik a te tüzedet. Azonban, ha nem engeded, hogy meggyújtsalak, min-
denki számára élettelen és hideg maradsz. 

Ezek után a gyertya szabaddá tette a beléöntött kanócot és várakozásteljesen így 
szólt: 

- Kérlek Téged, gyújts meg engem! 

Ezután meleg fény árasztotta el mindkettıjüket. 

 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap: reggel 6.15 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 
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A szilasligeti kápolnában -  minden hónap 1. vasárnapján reggel  8.00 
   órakor görög katolikus szentmise,   
 -  minden hónap elsı péntekén 17.00 órakor 
   gyóntatás és áldoztatás 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: http://kerepes.plebania.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 


