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„Egyre nagyobb szükség van 

a világi hívek apostolkodására”  

 

Az elmúlt év végén XVI. Benedek pápa a Kon-
zisztórium Teremben kihallgatáson fogadta a 
Világiak Pápai Tanácsa plenáris ülésének 90 
résztvevıjét. Hozzájuk intézett beszédében 
hangsúlyozta, hogy nagy szükség van az elkö-
telezett világi hívek tanúságtételére.  
Benedek pápa beszédében hangsúlyozta: a la-
ikus hívek feladata, hogy tanúságot tegyenek 
az igazság szépségérıl és a keresztény örömrıl a családban, a társa-
dalmi élet minden területén, és a fiatalok körében. Ismételten leszögezte, 
hogy sürgetı szükség van az evangélium megismertetésére, valamint a 
politikai életben elkötelezett katolikusok új nemzedékének lelkipásztori 
gondozására.  
 
A világi hívek a közéletben is tegyenek következetes tanúságot hitükrıl, 
éljenek erkölcsös életet, legyenek szakmailag képzettek és szolgálják 
szenvedélyesen a közjót. XVI. Benedek hangsúlyozta a nık szerepét az 
egyházi és társadalmi életben. A férfiak és nık egyenlı méltósággal ren-
delkeznek – állapította meg a pápa. Arra kaptak meghívást, hogy kölcsö-
nösen gazdagítsák egymást a házasságban, a családban és a társadal-
mi élet minden területén. A keresztény nık tudatosan és bátran nézze-
nek szembe a rájuk váró igényes feladatokkal – mondta a pápa, majd 
hozzátette: soha nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az egyház milyen 
nagyra értékeli a nık részvételét az evangélium szolgálatában.  
 
Stanisław Ryłko bíboros, a Világiak Pápai Tanácsának elnöke a Szent-
atyához intézett beszédében kifejtette, hogy korunkban so-
kan megfeledkeznek Istenrıl.  
 
Sok megkeresztelt számára mintegy elhalványult a hit, ezért rendkí-
vül nagy szükség van a keresztények új nemzedékére, akik lelkes 

hittel és missziós lendülettel merészen szembenéznek a jelent uraló 

szekularizált kultúrával.           (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír) 
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Gondolatébresztı… 



Szent Pál és Barnabás nyomában  
Ciprus szigetén I. rész 

 

Negyedszázada keresem fel azokat a helye-
ket, ahol Pál apostol járt és az evangéliumot 
hirdette. A Szentföldön és Olaszországban 
kívül, ahol többször is jártam, négy alkalom-
mal kerestem föl Görögországot, kétszer jár-
tam Törökországban, ahol mőködésének 
legtöbb helye található: Korintus, Filippi 

Tesszalonika, Efezus, Troász, Perge, Attalia stb. Megkerestem Kréta szi-
getén a Jó kikötıt, amelyet érintett, amikor fogolyként Rómába vitték, ta-
valy eljutottam Málta szigetére, hogy a hajótörés feltételezett helyét is lát-
hassam. Ezekbıl az utazásokból állt össze Szent Pál apostol útjain címő 
írásom. 

Régóta terveztem már egy ciprusi utat, hogy Pál elsı missziós útjának 
állomásait is fölkereshessem. Erre került sor szeptember elsı felében. 

Ciprust az ókorban kiterített marhabırhöz hasonlították. Eléggé há-
nyatott a múltja, de szomorú a jelen is. A sziget északi részét nagyobb-
részt törökök, déli felét pedig görögök lakják. Ennek lett a következmé-
nye, hogy a függetlenség megszerzése után rövidesen, 1974-ben a törö-
kök megszállták az északi részt és kikiáltották függetlenségét. Errıl a te-
rületrıl elmenekült a görög lakosság, ottmaradt vagyona, háza. A két or-
szágrész között nincs kapcsolat. Csak a turistákat engedik át Nicosia 
egyetlen átkelıhelyén reggel nyolc órakor, de délután öt órára vissza kell 
térni. 

Pál és Barnabás eljutottak Szalamiszba 
Pál és Barnabás elsı mőködési területe Cipruson Szalamisz volt. Ez 

ma török területen van. Nicosia is megosztott, északi része török terület. 
A ferences Kusztódia Nicosia, Larnaca, Limassol és Pafosz (Paphosz?) 
városokban van jelen a görög ortodox vallású szigeten. A ferences kolos-
tor és a Szent Kereszt templom teljesen a határon van, sıt még átnyúlik 
a török területre is. A kolostorban kaptam szállást. Közvetlenül a szoba 
ablaka mellett húzódott a szögesdrót, átellenben a toronyban pedig 
ENSZ-katona vigyázott, állt ırt. Vasárnap nyolc órakor lehetett átmenni a 
határon, innen busszal Famagusztába, majd onnan taxival a szalamiszi 
rommezıre. Ide érkezett az apostol Antióchia kikötıjébıl. Szalamiszt a 
földrengések miatt elhagyták lakói és Famagusztában telepedtek le. A vá-
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ros azután évszázadokig a föld alatt volt. Száz éve kezdıdtek meg az 
ásatások, amelyek még ma sem fejezıdtek be. Ma elénk tárul a hatal-
mas rommezın a fürdı, a gimnázium, a színház, majd a késıbbi keresz-
tény bazilikák maradványai, a Campanopetra, Szent Epiphaniusz bazili-
ka. 

A fıút nyugati részén a bejárattól egy kilométer távolságra vannak a 
királysírok. A középkorban börtönnek is használták. Az 50-es királysír 
mellett Szent Katalin emlékmőve áll. A szobor hiányzik, a kereszt az épü-
let mellett fekszik. Szomorú képet mutat. Ettıl már nincs messze Szent 

Barnabás kolostora és egy különálló kápolnában Barnabás sírja. 

Elsı apostoli útján Barnabás volt Pál kísérıje. Miután a második 
apostoli út elején elváltak egymástól, Barnabás visszatért Ciprusba. İ a 
sziget védıszentje. Ciprusi levita volt, akit az apostolok az antióchiai 
egyház megszervezésével bíztak meg. Segítıül hívta Tarzusból Sault, 
majd együtt indultak el elsı apostoli  útjukra. A hagyomány úgy tudja, 
hogy Barnabást a zsidók Szalamiszban megkövezték. Unokaöccse, 
Márk, titokban eltemette. Sírja azonban sokáig ismeretlen maradt, míg 
azután az ötödik században Barnabás megjelent a pátriárkának álmában 
és felfedte neki sírja helyét. Így találták meg a sírt, s Barnabás mellén 
Szent Máté evangéliumát, amelyet a szent maga másolt. Ekkor Zénó 
császár függetlenséget adott Ciprusnak és az elszakadt az antióchiai 
anyaegyháztól. 

Barnabás sírja mellett kolostor, sírja fölött pedig kápolna épült. A tö-
rök megszállás után a szerzetesek elhagyták a kolostort, így az ma mú-
zeum, a kolostor templomában pedig ikonkiállítás van, öszszekeverve 
benne különbözı nagyságú és korú ikonok. Omladozik a freskó. Szent 
Barnabás kápolnája is teljesen üres, a kriptában néhány szarkofág. Ép-
pen dél volt, amikor ideértem, elimádkoztam az Úrangyalát. Ezzel kö-
szöntöttem Pál kísérıjét is.      (Gyürki László) 

Aklemann verse -    

Fordította: Túrmezey Erzsébet 

A kút 
Mindig csak adni 

Az öreg kút csendesen adja vizét… 
Így telik minden napja. 
Áldott élet ez! Fontolgatom: 
Csak adni, adni minden napon. 
Ilyen kúttá kellene lennem: 

Csak adni teljes életemben. 
Csak adni? Terhet is jelenthet, 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek… tükre rám ragyog: 
„Hiszen a forrás nem én vagyok.” 
Árad belém! Csak tovább adom 
Frissen, vidáman és szabadon! 
Had éljek ilyen kút életet, 
Osszak áldást és szeretetet. 
Nem az enyém. Krisztustól kapom, 
Egyszerően továbbadom. 
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Szent Pál, a vándor, a népek apostola  
XVI. Benedek pápa (rövidített) üzenete  

az elvándorlók és menekültek 95. világnapjára 

 
 Szent Pál a Szentlélek vezetése alatt teljesen feláldozta önmagát, hogy nemzetiségre vagy 
kultúrára való tekintet nélkül mindenkinek hirdesse az evangéliumot, amely „Isten üdvössé-
get hozó ereje minden hívınek, elıször is a zsidónak, azután a görögnek” (Róm 1,16). 
Apostoli útjai során – annak ellenére, hogy akadályokba ütközött – elıször a zsinagógákban 
hirdette az evangéliumot, különösen nagy figyelmet szentelve szórványban élı honfitársai-
nak (vö. ApCsel 18,4-6). Csak miután ezek elutasították, fordult a pogányok felé, és lett iga-
zán a „migránsok misszionáriusa”, hogy mint maga is vándor és Isten utazó követe, minden 
embert meghívjon arra, hogy „új teremtménnyé” váljon Isten Fiában (2Kor 5,17). 
 
Napjainkban, a globalizációnak ebben a korszakában, szintén ez az Egyháznak és minden 
tagjának is a hivatása-küldetése; olyan küldetés, amelyben a figyelmes lelkipásztori gondos-
kodás kiterjed a migránsok sokrétő világára is – a külföldön tanuló diákokra, számőzöttekre 
és kitelepítettekre –, beleértve a modern rabszolgaság valamennyi áldozatát, például az em-
berkereskedelem áldozatait.  
Az a kívánságom, hogy minden keresztény közösség ugyanazt az apostoli buzgóságot ápol-
ja, mint Szent Pál, aki mindenkinek az Atya üdvözítı szeretetét hirdette (Róm 8,15-16; Gal 
4,6), s aki, hogy „minél többet megnyerjen” [Krisztusnak] (1Kor 9,19), „a gyöngék közt 
gyönge... mindenkinek mindene [lett], hogy mindenkit üdvözítsen” (1Kor 9,22). Példája 
serkentsen minket is arra, hogy a világ minden részében szolidárisak legyünk e testvéreink-
kel, és minden eszközzel szorgalmazzuk a békés együttélést a különbözı etnikumok, kultú-
rák és vallások között. 
 
De mi volt a Népek Apostolának nagy titka? Kiemelkedı apostoli buzgósága, küzdı szelle-
misége azzal a ténnyel magyarázható, hogy „Krisztus magával ragadta” (Fil 3,12) és ı 
olyan szoros kapcsolatban élt vele, hogy miközben életének részese lett, „a szenvedésben is 
vállalja vele a közösséget” (Fil 3,10; vö. még: Róm 8,17; 2Kor 4,8-12; Kol 1,24). Ez Szent 
Pál apostoli buzgóságának forrása, amint maga mondja önmagáról: Isten „...már születé-
semtıl fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a Fiát, 
hogy hirdessem a pogányoknak...” (Gal 1, 15-16; vö. még: Róm 15, 15-16). Krisztussal 
együtt „társ-keresztrefeszítettnek” érezte magát, úgyhogy végül elmondhatta önmagáról: 
„Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem” (Gal 2, 20). Semmiféle nehézség 
sem tarthatta vissza attól, hogy bátran folytassa evangelizációs mőködését még az olyan 
kozmopolita városokban is, mint Róma és Korintus, amelyek lakossága abban az idıben a 
különbözı etnikumok és kultúrák valóságos mozaikját alkotta. 
 
Az Apostolok Cselekedeteit és Pál különbözı címzettekhez intézett leveleit olvasva olyan 
egyház bontakozik ki elıttünk, amely senkit sem zár ki, mindenki elıtt nyitva áll, és min-
denféle kultúrából, fajból származó hívekbıl tevıdik össze, hiszen minden megkeresztelt 
ember Krisztus Testének élı tagja. Ebbıl a szempontból egyedülálló jelentıségő a minden-
napokban konkrét formát öltı testvéri szolidaritás, a részvét és az örömmel való gondosko-
dás embertársainkról. Pál apostol mégis azt tanítja, hogy a kölcsönös testvéri elfogadásnak 



ezt a dimenzióját sem lehet tettekre váltani, ha hiányzik belılünk a készség Isten szavakkal 
hirdetett és gyakorlattá változtatott igéjének (vö. 1Tessz 1,6) hallgatására és befogadására. 
Ez az ige mindenkit Krisztus követésére szólít (vö. Ef 5,1-2) az Apostol nyomdokain (vö. 
1Kor 11,1). Ezért minél inkább egyesül egy közösség Krisztussal, annál inkább gondosko-
dik tagjairól, kerüli az elıítéletet, mások megvetését, a botrányt, és nyitva áll a kölcsönös 
befogadásra (vö. Róm 14,1-3; 15,7). A hívek Krisztushoz hasonulva testvérként, az egy kö-
zös Atya gyermekeiként ismerik fel egymást (Róm 8,14-16; Gal 3,26; 4,6). Ez az értékes 
testvériség készségessé teszi ıket arra, hogy „mindig gyakorolják a vendégszeretetet” (vö. 
Róm 12,13), amely az agapé elsıszülött gyermeke (vö. 1Tim 3,2; 5,10; Tit 1,8; Filem 17). 
Így megvalósul az Úr ígérete: „Akkor felkarollak benneteket és atyátok leszek, ti meg a fia-
im és a leányaim lesztek” (2Kor 6,17-18).  
 
Mindezek tudatában hogyne gondoskodnánk azokról, akik olyan nehéz szükséghelyzetekbe 
kerültek, mint a menekültek és a számőzöttek? Hogyne segítenénk szükségükben azokat a 
gyenge és védtelen, kétes és bizonytalan helyzetbe került embereket, akiket a társadalom 
peremére szorítottak, vagy abból teljességgel kizártak? Az ilyen embereknek különös fi-
gyelmet kell szentelnünk, Szent Pál egyik közismert szövegének megfelelıen: „Isten azt vá-
lasztotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket... s ami alacsony-
rendő és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse 
azokat, akik valaminek látszanak, hogy senki se dicsekedhessék Isten elıtt” (1Kor 1,27-29). 
 
Kedves Testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja, amelyet 2009. január 18-án 

tartunk, legyen mindenki számára ösztönzés arra, hogy teljes testvéri szeretetben éljen min-
denféle megkülönböztetett bánásmód és hátrányos különbségtétel nélkül. Legyünk meggyı-
zıdve arról, hogy minden ember, akinek szüksége van ránk és akin segíthetünk, felebará-
tunk (vö. Deus caritas est, 15). Szent Pál sok népnek és sokféle kultúrában hirdette az evan-
géliumot; a nagy, alázatos apostol és vándor tanítása és példája sarkalljon minket annak fel-
ismerésére, hogy a felebaráti szeretet gyakorlása az egész keresztény élet csúcspontja és 
foglalata. A szeretet parancsa csak úgy teljesíthetı – és ezt mi nagyon jól tudjuk – , ha Jézus 
tanítványai az ı asztalánál együtt részesülnek az Eucharisztiából, amely éppen a testvériség 
és a szeretet szentsége. Amint Jézus az utolsó vacsorán az Eucharisztia ajándékával együtt a 
felebaráti szeretet új parancsát is nekünk adta, ugyanúgy kell az ı barátainak is a kegyelem 
erejével és Krisztusnak, az emberek „szolgájának” nyomán haladva, teljes odaadással szol-
gálniuk és gondoskodniuk egymásról, amint Szent Pál is ajánlotta: „Hordozzátok egymás 
terhét; így teljesítitek Krisztus törvényét” (Gal 6,29).  
Csak így gyarapszik a szeretet egymás és mindenki iránt (vö. 1Tessz 3,12). 
 
Kedves Testvérek! Ezt az „örömhírt” szüntelenül hirdetnünk és tanítanunk kell, teljes lelke-
sedéssel, bátran, odaadással és minden erınkkel! A szeretet magába sőríti az evangélium 
teljes üzenetét, Jézus tanítványait pedig az egymás iránti szeretetükrıl és a mindenki iránt 
tanúsított vendégszeretetükrıl ismerik fel. Pál apostol és különösen Mária, a befogadás és a 
szeretet édesanyja esdje ki számunkra ezt az ajándékot. Miközben Isten segítségét kérem az 
elvándorlók minden támogatójára és gondozójára, az elvándorlók egész világára, imáimban 
állandóan megemlékezem mindenkirıl, és szívbıl adom apostoli áldásomat. 
 
           XVI. Benedek pápa  
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Mezei Mária - Vallomástöredékek 

Félelmetes szigorú iskolában ül az egész emberiség, ahol a fı tantárgy a szeretet; s ahol 
könyörtelenü1 le kell vizsgáznia mindenkinek, ha felsıbb osztályba akar lépni – ha bol-
dogabb, teljesebb, emberhez méltóbb életet akar ezután élni.  
 
Tehát: lemondani. De nem fogcsikorgatva, átkozódva, hanem jókedvően mosolyogva, - 
önként lemondani. Elıször csak kevésrıl, késıbb mindig többrıl, s mikor megtanulsz 
önként, jószántodból mindenrıl lemondani, akkor, de csakis akkor megkapsz újra min-
dent. Mert a szeretet elsı törvénye így szól: a szeretetet adni kell, csak akkor kaphatjuk. 
S minél többet adsz belıle, annál több lesz neked, magadnak belıle. Mert az önzetlen 
szeretet kimeríthetetlen forrásból táplálkozik: a világot éltetı, mozgató, fenntartó isteni 
szeretetbıl, s mikor adsz valamit - pénzt, ruhát, munkát, mosolyt vagy akárcsak egy si-
mogatást -, akkor láthatatlan sugarak kapcsolnak össze ezzel a legfıbb forrással, s Te 
csak mint közvetítı, összekötı vezeték, felfogod és továbbadod az "életnek vizét", ami 
soha el nem apad, amirıl Krisztus beszélt, s ami a szeretet. 
Hihetetlen, elképzelhetetlen erı az önzetlen szeretet. Csak megmozdul benned s máris 
megváltozik körülötted a levegı. Megváltozol elsısorban te magad. Letörli arcodról a 
keserő vonást, kisimítja szemed alól a ráncokat, belelop a szemedbe valami furcsa derőt, 
amitıl fényleni kezd az arcod is - fényleni kezd az egész lényed is. Újraépíti egész teste-
det - valóságosan új embert épít belıled. Jó étvágyat ad és nyugodt álmot. Igazi békét ad 
és igazi örömet. Úgy nevetni és úgy nevettetni senki sem tud, mint akiben felébredt a 
szeretet. Mert az igazi színház is tulajdonképpen szeretetadás: vigasztalás és örömet 
okozás. S tudod-e, hogy az élı szeretet megváltoztatja körülötted az embereket is. Mert 
az is a szeretet törvénye: akinek egyszer szeretetet adtál, az elıbb vagy utóbb kénytelen 
azt továbbadni - de vigyázz -, nem neked adja vissza, hanem valaki másnak. Hiszen ép-
pen az a szép, hogy egy kevés élı szeretet végtelen láncolatát indítja el a szeretet átadá-
sának, és egyszer valahonnan, valakitıl - amikor a legnagyobb szükséged van rá - 
megnövekedtett formában szépen visszakerül hozzád. 
Ugye, ti fénylı szemő hivık, ti, akikben már megszületett a szeretet, ugye, ti tudjátok, 
hogy ez az igazság? 
 
Óh, te kedves-édes Hermann Boriska, kicsi parasztasszony ágyszomszédom a kassai 
kórházban, akit hajnalban már felvert az aggodalom s beteg szívét meghajszolta a féle-
lem, hogy mi van az ı három kis gyermekével otthon, s mi lesz a negyedikkel, akit be-
teg szíve alatt hordott, ugye, te tudod, Boriska, hogy milyen "jó üzletet" csináltam én 
veled, amikor neked adtam a piros kabátom? A piros kabátot, ami olyan vonzóan és csá-
bítóan piros volt, hogy egész nap le nem tudtad a szemed venni róla. Dehogyis merted 
volna kérni. Csak vágyódva nézted, csodáltad és sírva fakadtál, mikor a kezedbe nyom-
tam. 
De utánam jöttél, napok múlva megkerestél s édes kis kékkarikás arcocskádban, puha 
kis csókodban elhoztad nekem az én soha nem látott édesanyám csókját - s meleg, hívó 
szavadban, hogy jöjjek hozzád falura, feküdjek ott nálad - elhoztad az én régen elsüly-
lyedt igazi otthonom melegét. Óh te kedves, hálás kicsi lélek, aki férjed helyett szántot-
tál-vetettél, magad helyett fıztél mostál, gyereket dajkáltál s beteg szívvel gyereket vár-
tál, - engem is vállalni akartál, csakhogy megháláld a piros kabát örömét.   (folytatjuk) 



A szeretet mindent megold 
   (élet-mese) 

 
Egy asszony kijött a házból, és három, hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az 
udvaron. Nem ismerte ıket.  Így szólt: “Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhes-
nek látszotok. Kérlek, gyertek be és egyetek valamit. “ 

 "A ház ura itthon van?", kérdezték.   
  "Nem", válaszolta az asszony. "Nincs itthon."  

 "Akkor nem mehetünk be, felelték.   
 Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki mi történt.    
 "Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be ıket!"   
 Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket"  

 "Együtt nem mehetünk be a házba," felelték.   
 "Miért nem?" kérdezte az asszony.  

 Az egyik öreg magyarázatba kezdett: "Az ı neve, Jólét," mutatott egyik barátjára, majd a 
másikra mutatva azt mondta,” İ a Siker és én vagyok a Szeretet.” Majd így folytatta, “Most 
menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.”   
  Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült. 
„Ez nagyszerő!!”, mondta. „Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse 
meg a házunkat jóléttel!” 

 A felesége nem értett egyet. "Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?” 

 A menyük eddig csak hallgatta ıket, és most elıállt saját javaslatával. „Nem lenne jobb a 
Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!”  

 "Hallgassunk a menyünkre," mondta a férj a feleségének.    
"Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!”  

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget, „Melyikıtök Szeretet? Kérlek, gyere 
be, és legyél a vendégünk.”  

 Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettı szintén felállt, és követték társukat. Az 
asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert, „Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?”  

 Az öregek egyszerre válaszoltak: "Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettınek 
kint kellett volna maradnia. De mivel, Szeretetet hívtad, ahova ı megy, oda mi is vele tar-
tunk.”  

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!!!!!!"   

KÍVÁNOM NEKTEK...  

Ahol fájdalom van, kívánok nektek békét, és könyörületet.   

Ahol kétségek vannak, kívánok nektek megújult önbizalmat képességeitekben, hogy le-
küzdhessétek. 

Ahol fáradtság, kimerültség van, kívánok nektek megértést, türelmet, és megújult erıt.  

Ahol félelem van, kívánok nektek szeretetet, és bátorságot.  
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JOGI SAROK   

A használat joga 

 

A használat jogát a Polgári Törvénykönyv 165. §-a szabályozza. A használat joga sok-
ban hasonlít a haszonélvezeti joghoz, ám szőkebb jogosultságokat tartalmaz. A hasz-
nálatra jogosult csak a maga valamint együttélı családtagjai szükségleteit meg nem 
haladó mértékben használhatja és hasznait szedheti. A használat jogának gyakorlása 
másnak nem engedhetı át.   

A használat joga tehát – a haszonélvezeti joghoz hasonlóan - személyhez kötött jog, 
amelynek jogosultja a más tulajdonában lévı dolgot korlátozott mértékben használ-
hatja és hasznait szedheti. 

Ellentétben a haszonélvezeti joggal, a használat joga nem alapul törvényen (mint pél-
dául az özvegyi haszonélvezeti jog), hanem azt szerzıdéssel kell alapítani. Az ingat-
lan-nyilvántartásba a használat joga az ingatlannak csak természetben meghatározott 
részére jegyezhetı be, azaz eszmei tulajdoni hányadra használati jog alapítása kizárt. 
A haszonélvezeti jogtól eltérıen. ugyancsak nem lehet használati jogot alapítani ka-
matozó követelésen (takarékbetétkönyv) vagy más hasznot hajtó dolgon sem. 

Egyebekben – az eltérésektıl eltekintve - a használat jogára a haszonélvezeti jogra 
vonatkozó szabályok az irányadóak. 

          Dr. Fila László ügyvéd     

Egyetlen Isten! 
Atya, Fiú és Szentlélek! 
Neked ajánljuk ma az emberi idı újkezdetét, 
Az évet, amely most kezdıdik. 
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet 
vagy, 
Aki igazság és Szeretet vagy, 
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, 
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! 
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. 
Az új évnek ezt az elsı napját 
Az Ige földi születése titkával egyesítjük. 
İ a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek  
ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. 
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel  
vesszük körül a názáreti Szőz anyaságát, 

Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy 
a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek  
mőve által, 
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan  
Háromság titkában. 
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: 
„Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! 
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád  
kegyes! 
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!” 
 
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat  
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: 
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! 
Az İ neve azt jelenti: Isten üdvözít! 

     II. János Pál 

ÚJÉVI IMA 
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Hazai hírek 

 
A Szentatya, XVI. Benedek pápa Excellenciás és Fıtisztelendı 
Bíró László püspök urat Magyarország Katonai Ordináriusává 
nevezte ki, áthelyezve ıt a kalocsa–kecskeméti segédpüspöki 

hivatalból és a Castrae Galbae-i címzetes püspöki székbıl. 

Bíró László kinevezett katonai ordináriust ünnepi szentmise keretében 
iktatják be hivatalába január 9-én 10.30-kor a Szent István-bazilikában. 
Bíró László püspök életrajza  

Bíró László 1950. október 31-én született Szekszárdon a Pécsi Egyházmegyében. A gyıri 
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Gyıri Hittudományi Fıisko-
lán folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait. 
1974. június 23-án szentelték pappá Szekszárdon a Pécsi Egyházmegye szolgálatára. 
1974–1977: segédlelkész Mágocson 
1977: káplán Szigetváron 
1977–1978: káplán a pécsi Székesegyházban, eközben: 
1978: szentszéki jegyzı 
1980–1989: püspöki szertartó és titkár, eközben: 
1983: az Egyházmegyei Hivatásgondozó Bizottság moderátora 
1989–1994: a pécsi Székesegyház plébánosa, eközben: 
1990: püspöki bírósági helynök, 
1991: mesterkanonok és 
1994: teológiai tanár 
1994. április 18-án İszentsége II. János Pál pápa Castrae Galbae-i címzetes püspökké és 
kalocsa–kecskeméti segédpüspökké nevezte ki. 1994. május 21-én szentelték püspökké a 
kecskeméti Társszékesegyházban, majd 1994. június 1-tıl 1995. augusztus 1-ig kalocsa–
kecskeméti érseki helynök volt.  
Emellett a Fıegyházmegyei Szinódus (1995–2000) koordinátori feladatait is ellátta. 
Jelenleg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke, és 

egyidejőleg a budapesti Központi Papnevelı Intézet rektora és az Egyetemi Templom igaz-

gatója (1995. augusztus 15-tıl). 

Bíró László több, a családdal foglalkozó publikáció szerzıje. (VPA)  

A plébániánkról jelentjük … 

Információ az új plébánia építésérıl 

A kiviteli terv elkészülése után sor került a költségvetés beárazásá-
ra. Több kivitelezıtıl  kértünk árajánlatot. A legkedvezıbbet a 
Püspök atya jóváhagyta, a Váci Egyházmegye fıépítésze is elfo-
gadta, és 2008. december 8-án megtörtént a szerzıdéskötés. Az év 

elején így megkezdıdik a szükséges bontás illetve az építkezés.  

Köszönjük a kedves Hívek eddigi és további minden adományát, a téglajegyek vásárlását, 
amivel segítik az új plébániánk felépítését!            (Frajna András plébános) 



Szent Pál apostol megtérése 
Ünnepe: január 25 

Saul a damaszkuszi úton a feltáma-
dott, élı Krisztussal találkozott, és ez 
új irányt adott életének. Addig is az 
Isten akaratát kereste, de tévúton, az 
erıszak és győlölet útján. Megtérése 
abban állt, hogy belátta, az Istenhez 
vezetı út Jézus Krisztus. Benne ráta-
lált élete hivatására: „Ha szeretet 
nincs bennem, mit sem érek!” Így lett 
a keresztények üldözıjébıl a nemze-
tek apostola, Saulból pedig Szent 
Pál. Nemcsak példájával tanított, ha-
nem kifejezett igehirdetésével is, így 
mindnyájunknak példát ad a folyto-
nos megtérésre, a szeretetbıl táplál-

kozó példamutató életvezetésre és a bátor, nyílt igehirdetésre. Szent 
Pállal együtt bátran hirdetjük: „A szeretet nem szőnik meg soha-
sem!” (Adoremusz 2006) 

Urunk, Jézus Krisztus! Te a győlölködı Sault meghívtad és átformáltad 

apostoloddá és szentté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön ben-
nünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk üdvösségünk mővét, és apos-

toli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat Hozzád. Aki élsz és 

uralkodol, mindörökkön örökké. 

 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap: reggel 6.15 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 
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A szilasligeti kápolnában minden hónap 1. vasárnapján   
reggel  8.00 órakor görög katolikus szentmise van.    

„LÉPCSİK”  
A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség lapja 

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

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

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

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 


