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Szentmise szándékok március hónapban 

1.  Hálából - Édesanya 80. születésnapján        ( 8.00) 
 Az Egyházközség Híveiért / +Brédl szülık, +Mihály fiuk, +Erzsébet, +Mária /  
  A szenvedı lelkekért         (11.00) 
 Hálából - 55. házassági évfordulón       (18.00) 
2. A Rózsafőzér Társulat 28. (Heikné) csoport élı Tagjai 
3.  A Rózsafőzér Társulat 28. (Heikné) csoport +Tagjai 
4.  +Varga János és +Albinyi Mária neje     
5. +Konsai Pál, neje +Ellenbacher Ilona, +István és +Mihály fiuk, a Konsai, az 

Ellenbacher és Zsák család +Tagjai; +Kiss Dániel, neje +Leitgib Erzsébet, a Kiss, a 
Leitgib és a Kubovics család +Hozzátartozói       

6. Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül 
7.  Születésnapon - hálából 
8. +Szülık           ( 8.00) 
 +Bereczki Ferenc, +Balogh Rozália, +Forika Imola, +Dénesi Kálmán  (11.00) 
 +Gróf Mihály, +Neje, és összes +Hozzátartozó       (18.00) 
9. ………………………………………………………. 
10. +Turai József, +Neje, és a Nyerges család +Tagjai     
11. A Szőzanya közbenjárásáért    
12. +Vorobej Etel évf. 
13. +Hrúz Ádám, neje +Stukovszki Eleonóra, +Nagyszülık és gyermekeik: +Margit, 
 +Anna, +Mária, +Dezsı, +Eleonóra, +Hrúz Judit és +Stukovszki Anna 
14. +Andrási Mihály 1.évf. a Jenes és Andrási +szülık 
15. +Szikszai József, és +Édesapja         (8.00) 
 +Szülık, +Testvérek és +Hozzátartozók      (11.00) 
 +Baran József 15. évf.         (18.00) 
16. +Nagy István, +István fia és összes +Hozzátartozó 
17. A Kundra család +Tagjai 
18. A Kundra család +Tagjai 
19.  +Rémi szülık, +Gyermekeik és +Unokájuk 
20. +Burik József, +Felesége és  +Szüleik 
21. Hálából - 87. születésnapon   
22. +Szabó István, +Neje, +Szüleik és +Hozzátartozóik    (8.00) 
 A Dósa család +Tagjai         (11.00) 
 +Brancs Mihály és neje +Barka Anna       (18.00) 
23. +Szauter József 1. évf. és +Szülei    
24. A Péterffy és a Nagy család +tagjai  
25. +Legéndi szülık és +Gyermekeik         
26. +Kiszel István 24.évf. és +Szülei 
27.  +Hajósi József, +Szülık és +Gyermeke 
28.  Hálából - 50. házassági évfordulón 
29. +Paulovics István, +Felesége és gyermekeik +Klára, +István, +Károly  (8.00) 
 ………………………………………………….    (11.00) 
 +Legéndi Mihály, +Felesége és összes +Hozzátartozó    (18.00) 
30.  +Zoltán 
31. +Heik István, +Neje és összes +Hozzátartozó  
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Szent József: korunk egyházának védıszentje 
 

IX. Piusz pápa az egyház igen nehéz idı-
szakában azért nyilvánította Szent Józse-
fet a "katolikus egyház patrónusává", 
hogy ezzel az egyházat a szent pátriárka 
különleges oltalmába ajánlja. Nagyon jól 
tudta ugyanis, hogy ezzel nem egy eddig 
ismeretlen tiszteleti formát ajánl, hiszen 
az a kiemelkedı méltóság - amellyel Isten 
ruházta fel leghőségesebb szolgáját - in-
dokolta, hogy "az egyház az istenszülı 

Szőz után mindjárt annak jegyesét részesítse a legnagyobb tiszteletben, szo-
rongattatásaiban pedig hozzá folyamodjon segítségért".  

Mi az alapja ennek a nagy bizalomnak? XIII. Leó a következıképpen fo-
galmazza meg: "Az ok, amiért nevezetesen Szent Józsefet tekintjük az egy-
ház különleges védıszentjének és amiért az egyház a maga részérıl nagyon 
sokat remélhet oltalmától és közbenjárásától, fıként abból ered, hogy Mária 
hitvese és ahogy tartották: Jézus atyja... Ebbıl természetszerően fakad, hogy 
az isteni családot, melynek ı a feje - ırizze, védje és gondozza... Követke-
zésképpen: méltó hozzá, hogy amint a názáreti családot minden tekintetben 
ellátta és óvta, ugyanúgy most Krisztus egyházát oltalmazza és védje égi 
közbenjárásával." 

Ezt a pártfogást most kérni kell, erre az egyház mindig rászorul. Nemcsak 
azért, hogy kivédhesse a szüntelenül megújuló veszélyeket, hanem azért is, 
hogy támogassa az egyháznak a világ evangelizálására, illetve azoknak a né-
peknek és nemzeteknek az újraevangelizálására tett erıfeszítéseit - amint azt 
a Christifideles laici kezdető apostoli buzdításomban megállapítottam -, 
"amelyekben korábban virágzott a vallásos keresztény élet..., de akiket most 
komoly nehézségek gyötörnek".  

Elsısorban a "felülrıl jövı erı", a Szentlélek Úristen bıséges ajándékai 
kellenek ahhoz, hogy Krisztus örömhírét elvigyük azokra a helyekre, ahol 
még soha nem hirdették, vagy olyan vidékekre, ahol elhanyagolták, illetve fe-
ledni hagyták. E kegyelmek elnyeréséhez szinte nélkülözhetetlen a szentek 
közbenjárása és példájuk követése. Az egyház nemcsak Szent József haté-
kony oltalmába veti bizalmát, hanem túl ezen bízik példájában is. József pél-
dája ugyanis nem szorítkozik az élet néhány konkrét helyzetére, hanem túl-
lépve azokat, az egész keresztény közösség minden helyzetében és felada-
tában mindenkinek mintául szolgál.         ( Szent József ünnepe: március 19.) 

Gondolatébresztı… 



Szent Pál és Barnabás nyomában  
Ciprus szigetén III. rész 

 

Az eddigi helyeket két városból - Nicosiából és 
Larnacából - kerestem fel. A következı központ 
Limassol volt, ahol szintén a ferences atyák vendég-
szeretetét élvezhettem, szobát kaptam. Innen sike-
rült azután keletre is, meg nyugatra is eljutni, ahol 
történelmi helyek találhatók. 

Keletre található az ısi Amathosz, ahol Aphrodité 
szentélye állt. Késıbb ennek a helyén keresztény bazilika épült. Megálltak-e itt az 
apostolok, vagy egyszerően kikerülték a pogány szentélyt, nem tudjuk. 

Limassoltól nyugatra 19 km távolságra található Kourion. Ez Szalamisz után a 
legnagyobb régészeti terület Cipruson. Az ásatások szép helyen, magaslaton vannak. 
Kourion kıkorszaki múltra tekint vissza. Nagyon szép mozaikok találhatók az Achil-
les és a Gladiátorok házában. Elıkerültek a hatalmas keresztény bazilika maradvá-
nyai is, valamint a hegyoldalban kialakított 3500 nézıt befogadó görög-római szín-
ház. A színház mellett van Eusztoliusz háza ép mozaikokkal. Kourion fontos város 
volt Cipruson, egészen biztos, hogy Pál nem kerülte el igehirdetı útján. 

Pál és Barnabás egyre közelebb értek Paphoszhoz. Paphosz elıtt 25 km-re talál-
ható Ciprus egyik turista nevezetessége a Petra tou Romiou - Aphrodité sziklája. A 
legenda szerint itt született Aphrodité a tenger habjaiból� Innen már egészen közel 
van az ısi Paphosz - a Palaia Paphosz, ahol az antik világ legjelentısebb Aphrodité 
szentélye állt, az ókor keresett zarándokhelye. Maga a város akkor már elveszítette 
jelentıségét, talán Pál is elment mellette. Pál idejében már az ún. Nea Paphosz - Új 
Paphosz volt a sziget legfontosabb városa. Itt volt Szergiusz Paulusz római helytartó 
székhelye is és itt találkozott Pál a Barjézus nevő varázslóval. A helytartó hallani 
akarta Pál tanítását, de a varázsló igyekezett ettıl eltéríteni. Pál keményen szólt rá és 
vaksággal büntette meg. Erre a prokonzul hitt, mivel látta, hogy mi történt, és csodál-
kozott az Úr tanításán (ApCsel 13,11-12). 

Paphoszban a Pál korabeli emlékeket kerestem. Pál apostol utcájának keleti olda-
lán található a IV. századból származó bazilika romjaira épült Chrysopolitissa temp-
lom. Ez volt a sziget legnagyobb korakeresztény bazilikája. A templom mellett áll a 
megrepedezett Szent Pál oszlop. Errıl azt tartja a hagyomány, hogy a varázsló 
Barjézus izgatására ehhez az oszlophoz kötözték Pált és mértek rá egy híján negyven 
botütést. A második korintusi levélben az apostol megemlíti sok szenvedését, amelyet 
Jézusért szenvedett. Itt olvassuk: �A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján negyven 
ütést� (2Kor 11,24). Nagyon is valószínő, hogy egyik alkalommal itt szenvedte el Pál 
ezt a megalázó büntetést. 

A fıutcán tovább haladva a Szolomoné katakombához érünk. Ez Pál idejében zsi-
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nagóga volt. 

A Makkabeus anya és hét gyermeke vértanúságáról nevezték el. Mivel Pál igehir-
detését elıször mindig a zsinagógában kezdte, elképzelhetı, hogy Paphoszban itt pré-
dikált elıször. 

Az archeológiai területen megtalálhatók a város falai. A világítótoronyhoz közel 
van a színház, elıtte pedig a piactér. Thészeusz, Dionüszosz és Aion házában nagyon 
szép mozaikokat láthatunk. Thészeusz háza olyan nagy, hogy valószínőleg ez lehetett 
a római helytartó háza. 

A paphoszi kikötınél lehet búcsút venni az apostoltól. Innen indult tovább Kis-
Ázsiába. A két apostol fáradozása Ciprus szigetén meghozta a maga gyümölcsét. A 
IV. századtól kezdve épülnek a keresztény templomok és Ciprus teljesen hátat fordít a 
pogányságnak. A pogány templomok kereszténnyé alakulnak át. A mai napig mintegy 
száz bazilikát azonosítottak. A legnagyobbak a szalamiszi Campanopetra, Peyiaban 
az Ayiosz Yeoryiosz, Amathoszban az akropolisz bazilikája, Kourionban a kikötıi ba-
zilika. 

Pál és Barnabás mőködése során eresztett gyökeret a kereszténység és játszott 
szerepet a sziget az evangélium további elterjedésében is.  (Gyürki László) 

A plébániánkról jelentjük … 

♦ Ez év január végén megkezdıdött az  új plébánia épí-
tését megelızı bontási munka. (Képek a 6. oldalon) 

Elsı ütemben a plébánia épül meg, a továbbiakban pedig a  
közösségi ház. A Plébánia-közösségi ház építési munkáit a 

BOLAX Építıipari és Kereskedelmi Kft. végzi.  
Az  I. ütem teljesítési határideje 2009. június 30. Az építés mőszaki ellenıre a 
Váci Egyházmegye fıépítésze. 

Köszönjük a kedves Hívek eddigi és további minden adományát, a téglajegyek 
vásárlását, amivel segítik az új plébániánk és közösségi házunk felépítését!  

♦  Januártól  minden hónapban  filmvetítés van a templomban. Kísérjük figye-
lemmel a templomi hirdetést, amely tájékoztatást ad a film címérıl és a ve-
títés pontos idıpontjáról. 

♦ Szent Pál évének alkalmából március - áprilisban ismét rendezünk bibliai 
vetélkedıt Szent Pál életébıl, leveleibıl és az Apostolok Cselekedeteibıl. 
(A két hetente kiadott kérdéssor a templomban és a kápolnában van kitéve.)    
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Megkezdıdött az új plébánia építése 
A pince  

alátámasztása 2009. január 30. 

A pince födém betonozása 
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Láthatok búsulni mást  
S ne érezném bánatát? 
Láthatok-e szenvedıt, 
Hogy ne vigasztaljam ıt? 
 
Látva könnyet más szemén, 
Bánatát ne osszam én? 
Apa síró kisfiát 
Nézze, s bú ne járja át? 
 
Ülhet némán egy anya, 
Míg szorong, sír magzata? 
Nem, nem, ó, ez nem lehet, 
Ez nem eshet soha meg. 
 

S ki mosolyt hint, merre jár, 
Hallva, hogy egy csöpp madár 
Bútól, gondtól sújtva zeng, 
S egy kisded kínban mint 
eseng: 
 
Nem ül fészkéhez talán, 
S enyhít szíve bánatán? 
Vagy a kis bölcsı felett 
Nem sír gyermek-könnyeket? 
 
S ülve éjt-napot vele, 
Könnyeit nem törli le? 
Nem, nem, ó, ez nem lehet, 
Ilyet soha nem tehet. 

Örömét szétosztva mind 
Szinte kisded lesz megint, 
A bú ismerıjeként 
Hordja bánatunk felét. 
 
S ne hidd, míg száll sóhajod, 
Hogy Teremtıd nincsen ott, 
És ne hidd, ha könnyezel, 
Hogy Teremtıd nincs közel. 
 
Belénk oltja örömét: 
Hogy bajunk ı zúzza szét, 
És míg meg nem enyhülünk, 
Mellénk ül és sír velünk. 

 
         (Tótfalusi István fordítása) 

Ó Uram jó nekem itt  
néha még jó a rossz is  
amirıl azt hittem örökkévaló  
íme máris szertefoszlik.  
 
Uram hiszen te jól tudod  
milyen gyarló és esendı vagyok  
bár törekszem nagyon a jóra  
a rossz mindig legyızi bennem a jót.  
 
Igen nagy az én terhem  
roskadozom alatta nyögök  
bizony nagy kockázatot vállalt  
aki jóllehet nem önként idejött.  
 
Bevallom jó nekem itt  
olykor még jó a rossz is  
ha színrıl színre látlak majd  
szememrıl a hályog lefoszlik.  
 

Mindenben téged kereslek  
éjszakánként már hallom lépteid  
ne fájjon azért oly nagyon  
ó Uram akkor majd segíts.  
 
Már nem vagyok egészen itt  
áttőnök csupán mint fény a résen  
ugye nem volt hiába semmi  
nem volt hasztalan szenvedésem. 

William Blake:  A mások bánata 

Fecske Csaba: Jó nekem itt 
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A Mater Salvatoris  
Lelkigyakorlatos Ház  

lelkigyakorlatai  
2009 elsı félévében  

 
A Lelkigyakorlatos Ház a következı  

programokat ajánlja  
az érdeklıdık figyelmébe: 

Február 20–22. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
Fogorvosi várószoba vagy örömteli ünnep a szentgyónás? – lelkigyakorlat minden 
korosztály számára 
Vezeti: Gáspár István 

Február 27–március 1. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
Kapj észbe! – nagyböjti lelkigyakorlat minden korosztály számára 
Vezeti: Bokros Levente 

Március 2–4. (hétfı ebédtıl szerda ebédig) 
„Énekelve imádkozzatok!” – kántorok, karnagyok, ének- és scholavezetık lelkigya-
korlata 
Szervezı: OMCE; vezeti: Varga László 

Március 6–8. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
„Legyen neked a Te hited szerint” – gyógyító lelkigyakorlat minden korosztály szá-
mára 
Vezetik: Szent Ferenc Kisnıvérei 

Március 20–22. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
„Az Úr, a Te Istened, közötted van, erıs İ és megszabadít. Örvendezik majd felet-
ted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ül-
ne.” (Szof 3,17) – lelkigyakorlat egészségügyi dolgozók, nıvérek, betegápolók, 
lelkigondozók részére 
Vezeti: Tóth Béla kórházlelkész 

Március 20–22. (péntek estétıl vasárnap ebédig) 
MÉCS Napok Fiatal pároknak 
Vezeti: Mészáros Domonkos OP  

Március 23–26. (hétfı vacsorától csütörtök ebédig) 
Nagyböjti csendes lelkigyakorlat kenyéren és vízen, minden korosztály számára. 
Vezeti: Kemenes Gábor 

Április 2–5. (csütörtök vacsorától vasárnap ebédig) 
Szent Ignác-i lelkigyakorlat 
Vezeti: Gáspár István és segítıi 

Április 8–12. (szerda vacsorától vasárnap ebédig) 
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„Hogy életünk sebein átragyogjon a feltámadás fénye” – nagyheti lelkigyakorlat 
minden korosztály számára 
Vezeti: Gáspár István 

Április 20–23 (hétfı vacsorától csütörtök ebédig) 
„Ne féljetek” – lelkigyakorlat papoknak, szerzeteseknek 
Vezeti: Seregély István érsek 

Április 24–26. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
Lelkigyakorlat az Új Ember hetilap olvasóinak, baráti körének 
Vezeti: Papp Tamás fıszerkesztı 
 
Április 24–26. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
„Gyönyörő vagy, én Uram!” – lelkigyakorlat az Eucharisztiáról 
Vezeti: Gáspár István 
 
Április 30–május 2. (csütörtök vacsorától szombat ebédig) 
„Hit, amely a szeretet által tevékeny” – lelkigyakorlat minden korosztály számára 
Vezeti: Kunszabó Zoltán állandó diakónus 
 
Május 1–3. (péntek estétıl vasárnap ebédig) 
„Szüntelenül imádkozzatok” – imaiskola minden korosztály számára 
Vezeti: Gáspár István 
 
Május 29–31. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
„Kezetekbe tüzet kaptatok!” – pünkösdi lelkigyakorlat minden korosztály számára 
Vezeti: Gáspár István 
 
Június 5–7. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
„Mit tegyünk, hogy a plébániánk a közösségek közössége és a Szentháromság 
ikonja legyen?”  – lelkigyakorlat egyháztanácsosok és egyházközségi képviselık 
számára 
Vezeti: Gáspár István 
 
Június 8–11. (hétfı vacsorától csütörtök ebédig) 
Imamélyítı lelkigyakorlat papoknak, szerzeteseknek 
Vezeti: Gáspár István 
 
Június 12–14. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
„Darab morzsa vagy mindennapi kenyér számomra a Szentírás? – lelkigyakorlat a 
Bibliáról minden korosztály számára 
Vezeti: Gáspár István 
 
Helyszín:  

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpont 

2100 Gödöllı-Máriabesnyı, Kapucinusok tere 3. 

http://www.matersalvatoris.hu/  
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Ruth Sanford 

Nyitott kézzel szeretni 
 „Egy gondoskodó személy egy pillangó küzdelmét 
figyelte, amint épp a bábból próbált kitörni. Gyen-
géd kézzel, segítıkészen meglazította a szálacská-
kat, melyek így egy nyílást formáltak. A pillangó 
könnyedén kiszabadult, ám csak verdesett a báb kö-
rül, képtelen volt elrepülni. Ez a gondoskodó sze-
mély nem tudta, hogy csak a születéssel járó küz-
delem során erısödnek meg a szárnyak annyira, 
hogy repülni lehessen velük. Így hát a pillangó a föl-
dön töltötte rövidke életét, és soha nem ismerte meg 
a repülés szabadságát, sosem élt igazán." Úgy hí-
vom ezt: nyitott tenyérrel szeretni. Ez a tudás lassan érlelıdött meg bennem, a fájdalmak 
tüzén és a türelem vizein át jutottam el hozzá. Még ma is tanulom: fel kell szabadítanom, 
akit szeretek, mert ha belekapaszkodom, csüngök rajta és állandóan ellenırzöm, épp azt 
veszítem el, amit megtartani szeretnék. Ha egy szeretett lényt igyekszem megváltoztatni, 
mert úgy érzem, tudom, hogy milyennek kellene lennie, akkor megfosztom ıt egyik leg-
értékesebb jogától; attól, hogy felelısséget vállalhasson saját életéért, választásaiért, 
életmódjáért. Valahányszor ráerıszakolom valakire az akaratomat vagy uralkodni próbá-
lok felette, megfosztom ıt attól, hogy a növekedés, az érés folyamatában kibontakozhas-
son. Birtoklási vágyammal megrövidítem és korlátozom ıt, bármennyire szívbıl jövık is 
a szándékaim. A legkedvesebb óvó szándékú tetteimmel korlátozhatom és megsebezhe-
tem a másik embert, és a túlzott védelem és gondoskodás minden szónál ékesebben ezt 
üzeni neki: „Képtelen vagy gondoskodni magadról. Nekem kell gondoskodnom rólad, 
mert az enyém vagy. Én vagyok érted a felelıs." 

 Amint tanulom, nap mint nap gyakorlom, már képes vagyok ezt mondani annak, akit 
szeretek; Szeretlek, értékellek, tisztellek és bízom abban, hogy lesz erıd azzá válni, ami-
vé lehetıséged van - ha nem állok az utadba. Szeretlek annyira, hogy szabaddá tudlak 
tenni, és egymás mellett mehetünk örömben és szomorúságban. Meg fogom osztani ve-
led a könnyeket, de nem kérem majd, hogy ne sírj. Ott leszek, ha szükséged lesz rám, át-
ölellek és megvigasztallak, de nem nyúlok a hónod alá, ha már egyedül is boldogulsz. 
Veled leszek magányodban és gyászodban, de nem veszem azt el tıled. Igyekszem nem 
csak a szavaidra figyelni, hanem arra is, amit mondani akarsz, ha nem is mindig értek 
egyet veled. Lehet, hogy néha dühös leszek rád, de akkor ezt igyekszem ıszintén elmon-
dani neked, hogy ne bánjam különbözıségünket és ne idegenedjek el tıled. Nem lehetek 
mindig melletted, nem ügyelhetek mindig a szavaidra, mert néha magamra kell figyel-
nem, magammal kell törıdnöm. De ilyenkor is annyira ıszinte leszek majd veled, 
amennyire csak képes vagyok. 

Tanulom, hogy ezt mondjam, nemcsak szavakkal, hanem azzal is, ahogyan másokhoz és 
magamhoz viszonyulok - azokhoz, akiket szeretek, akik fontosak nekem. Ezt hívom hát 
nyitott tenyérrel való szeretésnek. Idınként még ma is nehezemre esik, hogy ne nyúljak 
a bábhoz, de már sokkal kevésbé, mint régen. 
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MAGYARNAK LENNI  
HIVATÁSUNK   
/Koltay Gergely/ 
 

Szállj, szállj kicsi madár, 

erdık fölött, réteken át. 

Vidd a hírt messzi vidékre 

áll még a utolsó vár. 

És az esı súlyosan, 

a fészkekben enni kérnek. 

Lesz idı mikor elfelejted, 

az árnyakat, mik elkísérnek 

Kereszt áll az út szélén, 

keskeny ösvény vezeti lábunk. 

Új idıkre, dalokra várunk, 

magyarnak lenni hivatásunk. 

Szálljon a szó a gondolat, 

nem volt hiába az áldozat. 

Ha a dalok, a szívekhez érnek 

a templomokban letérdepelnek. 

Itt élet a halállal régen határos, 

itt minden élet más. 

Várjuk a Megváltó csillagát, 

s a tavaszi feltámadást. 

Kereszt áll az út szélén, 

keskeny ösvény vezeti lábunk. 

Új idıkre, dalokra várunk, 

magyarnak lenni hivatásunk. 

KIBÉDI ERVIN: HAZÁM  
 

Elnézem ezt a főzfaágat  

Bár törzse odvas, szikkadt, száradt,  

De barkáit büszkén kihajtva  

Vágyakozik egy túlsó partra,  

Hol nem lesz többé háború  

És sarja nem lesz szomorú.  

Most ága még a vízbe rebben,  

S tükörképével mered szemben.  

Ám reménykedik a jövıben,  

Hol nemcsak a lehajtott fıben,  

De tartásban is lesz igazság,  

S megfékezhetı lesz a gazság. 

Elnézem ezt a főzfaágat  

És ábrándozni kedvem támad  

Majd eljövendı emberekrıl,  

Szeszélyekrıl, igazságról, hitrıl.  

És mindenkor ha kedvem támad  

Szidni, ostorozni hazámat  

S mivel már sok volt, ki megvédte,  

Még talán meg is halnék érte. 
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Cseri Kálmán: Megtérésem 
"... Sokat hallottam Jézusról, de nem ismertem İt. Ezt soha nem szabad összetévesz-
teni, hogy valaki hallgatója Jézusnak, vagy a tanítványa. Hallgatója voltam, de egyál-
talán nem ismertem İt. Volt általános istenhitem, de éltem a magam életét Istentıl 
teljesen függetlenül. Ez a gyakorlati ateizmus, a gyakorlati Isten-nélküliség. A vallá-
sos emberek többsége is így él. Nem tagadják Istent, de nem része Isten az életüknek. 
Legfıképpen pedig nem Ura. Akkor került sor a szülıvárosomban egy ugyanilyen so-
rozatra, amelyikre elmentem. Az elején nem túl nagy érdeklıdéssel. Egyik este meg-
lepıdtem, mert amit ott elmondtak arról, miféle botlások, tisztátalan gondolatok, bő-
nök kísérik az emberek életét általában, egy az egyben rám is igaz. Annak egy részét 
láttam már addig is, hogy milyen cselekedeti bőnöket, gondolati bőnöket, a beszé-
demmel milyen bőnöket követek el nap mint nap. Egy részétıl szerettem volna szaba-
dulni, sokszor elhatároztam, hogy megjavulok. Bizonyos módszereket ki is dolgoztam 
arra. Természetesen egyik sem vezetett eredményre. 

Azon az estén, mintha reflektor világított volna be a szívem rejtett bugyraiba is, lát-
nom kellett, ki vagyok valójában. Még a viszonylag elfogadható szép máz mögött is 
mi van. Mennyi mocsok lehet valakiben, akit egyébként gyakran dicsérnek, és akirıl 
sok jót el lehet mondani. Ez zavart engem, de nem tudtam megváltoztatni magam. 
Most, mintha tükröt tartottak volna elém, világosság támadt. Még jobban kellett lát-
nom, ki vagyok valójában. Még inkább úrrá lett az a félelem rajtam, hogy ennek kö-
vetkezményei lesznek. Isten igazságos, azt akkor már tudtam, és a bőnt megbünteti. 

Az igazságos Istentıl való félelem kezdett eluralkodni rajtam. Az İ különös kegyel-
me volt már az is, hogy bevilágított az életembe, és fájni kezdett a bőnöm. Folytató-
dott az İ kegyelmének a munkája azzal, hogy a következı estéken arról volt szó, 
hogy Isten igazságos, de a Biblia hangsúlyozza, hogy Isten kegyelmes is. Nem akarja 
a bőnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen gonosz útjáról és éljen. ... De mit 
jelent ez, mit kell ehhez tennem? Akkor, azon a héten világossá tette Isten számomra 
azt, amirıl biztos, hogy sokszor hallottam elıtte az istentiszteleteken, de ott hallottam 
meg. Ott tette egészen személyes igazsággá számomra Isten a kereszt igazságát. Pon-
tosan mit? Azt, hogy Isten a bőnt büntetı igazságát, amitıl féltem, már érvényesítette. 
... amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor minden ember minden bőnének 
az Isten szerint igazságos ítéletét magára vállalta. Az enyémet is? Azt is. Honnan tud-
hatom ezt meg? A Bibliából. 

Aki ezt hittel komolyan veszi és magára nézve is érvényesnek tartja, az megkapta a 
teljes bocsánatot minden addigi és azutáni bőnére. Ez olyan jó hír volt, hogy nagy 
örömmel telt meg a szívem. 

Az is a Szentlélek munkája volt, hogy ezt teljes bizonyossággal hittem. İ munkálja 
ám a hitet abban, aki hallgatja az igét, és törekszik változni. Lemond arról, hogy ma-
gát megjobbítja, és elfogadja az İ felkínált kegyelmét. 

Még azon a héten az egyik este, amit akkor már bőnnek láttam, megvallottam, mert 
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Hazai hírek, programok 

Az egyház és a mővészetek kapcsolata – elıadássorozat Vácott  
Az egyház és a mővészetek kapcsolatáról szóló elıadásokat hallgathatnak meg 
az érdeklıdık a nagyböjti idıszakban a váci Credo-házban (Kossuth tér 4.). 

A tervezett program: 

• március 3. 18.30 – Bábel Balázs: Szent Pál és korának kultúrája 
• március 10. 18 óra – Varga Lajos: Mővészetek és a keresztény lelkiség 
• március 17. 18 óra – Káposztássy Béla: Mővészet és liturgia 
• március 24. 18 óra – Stanco Attila: Zene a bibliában, biblia a zenében 
• március 31. 18 óra – Jelenits István: Költészet a bibliában, biblia a költészetben  

További információ: Sátori Lászlóné – 20/974-2458 
 
1759. április 19-én találták meg a máriabesnyıi kegyszobrot.  
Az eseményre jubileumi évvel emlékeznek, amelynek programjait az alábbiakban közöljük. 
• Március 7-8. szombat – vasárnap 
Emlékkonferencia a máriabesnyıi kegyszobor megtalálásának 250. évfordulója alkalmából 
a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban 
Vasárnap az ünnepi zárómise a bazilikában ½ 11-kor.  
Fıcelebráns: Varga Lajos váci segédpüspök 

errıl is szó volt. Jézus mondja: "Az ajtó elıtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a 
hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ı pedig énve-
lem." (Jel. 3,20) İ jön oda és zörget, utána İ jön be és adja nekem mindenét. Az én 
feladatom: ha meghallom, nyissam ki az ajtót. Mit jelent kinyitni az ajtót? Mi választ 
el Jézustól? A Biblia szerint a bőneim. A bőnvallás az ajtónyitás. Én úgy voltam, hogy 
sarkig akarom nyitni minél elıbb. Nem a jövı héten, nem holnapután, most. 

Így került sor életemben elıször ıszinte, radikális bőnvallásra. 

...Isten még újabbakat és újabbakat futtat eszembe. ... Tisztogat a mai napig, és tiszto-
gat minden hívıt. Egyre érzékenyebbé tesz arra, ami İneki utálatos. 

A hívı is elkövet utálatosságokat, ı is engedetlen olykor, de nagy különbség van a hí-
vı élet meg a megelızı között. Mert nem ez a jellemzı már, hogy cselekszem nyak-
ra-fıre azt, ami Istennek utálatos. Ha mégis elıfordul, észreveszem, fáj, és azonnal 
rendezni akarom. Tudom, hogy ezt csak úgy lehet rendezni, ahogy az út elején ren-
dezte Isten: jövök, megvallom, és kérem a bocsánatát. 

Arcig ebben a testben járunk, addig ismétlıdnek a bőnök, de Pál apostol azt írja: nem 
a bőn uralkodik már az ilyen emberen, hanem Jézus. 

...életem egyik legkedvesebb éneke...: Véredbe rejtve én tiszta s igaz vagyok." 
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Moha és Páfrány 
Hogyan nyitották ki a forrást 
 Kora tavasszal, amikor az utolsó fagyok 
még a sőrő bokrok között bujkáltak, Mo-
ha az erdıben járt. Ahogy ment, mende-
gélt, egy befagyott forráshoz ért. A forrás 
mellett egy tündér sírdogált. 
– Miért sírsz, tündérke? – kérdezte Moha. 
A forrás tündére pici öklével kitörölte 
szemébıl a könnyeket, sarkával megko-
pogtatta a jeget, és így válaszolt:  
– Mert nem tudok hazamenni. Elugrot-
tam egy pillanatra valahová, és azalatt a 
fagy jégkulcsra zárta a forrásomat.  
– Talán erısebb vagyok nálad – mondta 
Moha, és körülnézett, hol a legvékonyabb 
a jég. Ott pedig a sarkával, mint egy kala-
páccsal, ütögetni kezdte a jégpáncélt. A 
jég csengett-bongott, de nem engedett, és 
a tündér egyre jobban zokogott. 
– Ne sírj, tündérke, mert a könnyeidtıl 
nedves lesz az ingecskéd, és meghőlsz! – 
mondta Moha. – Várj itt egy kicsit, én el-
futok a házikóba, és idehozom Páfrányt. 
Páfránynak semmi kedve nem volt kidug-
ni az orrát a házikóból, végül mégis kö-
télnek állt, felhúzta vastag sarkú cipıjét, 
és követte Mohát.  
– Na, itt is van – állt Moha a tündér elé. – 
Láthatod, milyen erıs, és a cipıje sarka 
meg van vasalva. İ Bizonyára boldogul a 
jéggel. – Dobbants egy nagyot, Páfrány, 
és nyisd ki a forrásomat! – kérte a tündér. 
Páfrány dobbantott egyet.  
– Nagyobbat! – mondta a tündér. Páfrány 
nagyobbat dobbantott. – Még nagyobbat 
kell dobbantanod! – mondta a tündér. 
 – Már nem tudok nagyobbat, mert letö-
rik a sarkam – mondta Páfrány. – Letörik 
a sarka – ismételte Moha, és a forrás tün-

dére olyan keserves sírásra fakadt, hogy 
egész testében remegett.  
Moha vigasztalta: – Ne sírj, tündérke, 
mindjárt hozok még valamit. Moha elsza-
ladt a házikóba, és deszkával a vállán jött 
vissza, maga elıtt meg egy fahasábot 
görgetett. Egészen a befagyott forráshoz 
cipelte a deszkát, és görgette a fát.  
– Azt hittem, rendes szerszámot hozol, te 
pedig csak két fadarabot vonszoltál ide – 
mondta szomorúan a tündér.  
– Ez még nem minden! – nyugtatta Mo-
ha. Elment a tisztásra, és onnan egy nagy 
követ gurított egészen a forrás peremére. 
Aztán a fahasábot legurította a jégre, ke-
resztbe tette rajta a deszkát, és ujjával 
Páfrányra mutatott: – Állj az egyik végé-
re! – parancsolta. Páfrány ráállt a faha-
sábbal alátámasztott deszka végére. Ek-
kor Moha nagyot kiáltott: – Hórukk! És a 
forrás peremérıl rágördítette a követ a 
deszka másik végére.  
– Jaj! – kiáltott fel a tündér. A deszka a 
magasba röpítette Páfrányt. Még a fenyı-
fánál is magasabbra. Olyan magasra, aho-
vá már a madár sem tud felröpülni. Csu-
pán valamivel alacsonyabbra a csillagok-
nál. Azután zuhant lefelé. Egyenesen le a 
befagyott forrásra. Nagy reccsenés hallat-
szott, Páfrány a cipıje sarkával rést ütött 
a jégen. A tündér pedig villámgyorsan be-
surrant a megnyílt jégkapun át a forrásba.
    (Václav Čtvrtek) 

 

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



Keresztút színezı 
Kedves Gyerekek! Színezzétek ki a képeket, és írjátok a szaggatott vonalra a  

keresztút állomásait! Persze az volna igazán szép nagyböjti felajánlás,  
ha a templomban járnátok végig Jézussal a keresztutat. 
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Gyümölcsoltó Boldogasszony Gyümölcsoltó Boldogasszony Gyümölcsoltó Boldogasszony Gyümölcsoltó Boldogasszony     
    

 Az ünnep hivatalos elnevezése: Jézus születésének hírül adása, 
ezen a napon ünnepli az Egyház, hogy Szőz Mária igent mondott 
Isten akaratára és méhébe fogadta Jézust. Az ünnep népi elnevezé-
se a Gyümölcsoltó Boldogasszony elnevezés, amely arra utal, hogy 
ebben az idıben termékenyülnek meg a virágok és lesznek belılük 
gyümölcsök, úgy ahogy Mária is magába fogadta Isten Igéjét, hogy 
majd, mint érett gyümölcsöt hozza világra. 

A karácsonyhoz igazodó ünnep az V. században keletkezett. Gá-
bor fıangyal ezen a napon adja hírül Máriának, hogy İ lesz a meg-
váltó édesanyja . 
Az angyali üdvözlettel kezdıdik a megváltás misztériuma, ez a 

nap az új élet, az üdvösség hajnala, mely egybeesik nálunk a tavasszal, a természet megúju-
lásával. Ahogy Krisztussal az isteni életbe lettünk beoltva, úgy nemesítjük, oltjuk be a ter-
mészetet, a fákat is, hogy szebb, nagyobb, jobb termést hozzanak. Az ünnep az ısi latin mi-
sekönyvben így szerepel: Az Úr megtestesülésének hírül adása.  
Az ünnep a mi lelkünkbe is oltogatja a Szent Szőz szívének legszentebb erényeit: a tiszta-
ságot, az alázatosságot, Isten akaratának elfogadását minden földi körülmény között. 

Istenünk, Te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szőz méhében emberi testet öltsön.  
Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek  

valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk. 
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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.  

Szentmisék  rendje: 
 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap:  6.15 

Kivéve csütörtök: 18.00 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

„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 


