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  Otthon, iskola, Isten háza 
 

Gondolatok tanévkezdéskor 

Minden kor felmutatja szellemi arculatát. Vagy nem mutatja. A mőve-
lıdéstörténet XVIII. századi fejezete arról vall, hogy ez az idıszak volt az 
egyik, amelyik valóban a szellem jegyében telt el; nemzetközi, egész Eu-
rópát átható szellemisége olyan távlatokat ért el, amelyeknek emlékeibıl 
mindmáig táplálkozunk. A nemes, nagyvonalú humanizmus, az emberi 
személyiség tisztelete, a mőveltség jövıjébe vetett hit még a gúnyolódó-
kat is elnémította. Ugyanakkor tudjuk: vallás és mőveltség elváltak egy-
mástól. Mondhatnók: új evangelizációs módszerre volt szükség, mivel a 
felvilágosodás a lelkiségben jobbára csak rombolt. Azonban ha mélyeb-
ben belenézünk a kor tükrébe, észrevehetjük az emberekkel való gon-
dos lelkipásztori törıdést, a józanságot (a barokk túlzások ellen), amely 
a modern spiritualitás lépcsıje lesz majd a következı évszázadokban. A 
lélekgondozás lép elıtérbe, amelynek olyan képviselıi, mint Ligouri 
Szent Alfonz vagy Bécs apostola, Hofbauer Szent Kelemen (Széchényi 
Ferenc barátja és támogatottja!) napjaink idıszerő szentjei is lehetnek: 
egy közömbös világban, amelyben túlságosan megosztódnak az embe-
rek.  

A hit, a mőveltség, a nevelés háttérbe nyomódik, elılép a siker-, az 
érdekszemlélet, s hol van már az a szemlélet, erény, melyet a 170 esz-
tendeje elhunyt Goethe, ez az egyetemes európai szellem képviselt mő-
vészetével: az alázatosság, az igazságosság. Mindez egyetlen fogalom-
ban érhetı tetten nála: az emberszeretetben.  

Goethétıl indulva az asszociáció így folytatódhat: mennyi ma a sze-
retet azokban, akik hitvallásukba foglalják a családot, a gyermeket, és 
észreveszik: hit és mőveltség - a kor pusztuló szívében - mégis össze-
tartozik? A XVIII. század szellemi éhsége-törekvése helyébe passzív 
„önmővelés” lépett, vagyis a tohonyaság, a pénzimádat, amely már szü-
lık, tanárok jóvoltából is gyakorta megfertızi a különbözı korosztályo-
kat.  

Egy teljes program ez, ha tanévkezdéskor tanítók, tanárok, szülık - a 
nevelés tükrébe néznek, mint hajdan uralkodásra készülı királyfiak, akik 
a hivatásukat (!) „igazító” királytükrökbıl tanulták a bölcsességet, igazsá-
got. 

Mintha nagyon messzire estünk volna azoktól az idıktıl, amikor az 

Gondolatébresztı… 
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4.  
otthon, az iskola és a templom testvérként növekedtek az idıben, amely 
igazán a tartamot ismerte, miként Szent Ágoston, Kalazanci Szent Jó-
zsef vagy Bosco Szent János és a XX. századnak nem egy névtelenje a 
„sajdító, fájdalmas, üldözı” években.   

Nos, a hármas szent „intézmény” - amit a cím jelöl - ismételten meg-
vizsgálandó a keresztény nevelésben: hogyan tartotta meg (még) hiva-
tástudatát, miként lép túl az iskola a csupán a tudás közlésén, a család a 
családi összetartozást pótló cselekvéseken, s tér vissza önmeghatározá-
sához, a templom pedig úgy áll-e a keresztény nevelés középpontjában, 
mint két tér: a belsı és a külsı találkozása, az égié és a földié? Isten 
hajléka mint „megélt tér” épüljön a család köré, a lelkipásztor (hitoktató) 
pedig e tér szolgálatának jól felkészült, alázatos isteni megbízottja le-
gyen. Mert manapság ez utóbbira egyre nagyobb szükség van, s aki vál-
lalja a hitre nevelés pedagógiáját, annak figyelmes bensı látással kell 
rendelkeznie, hogy fölismerje-fölismertesse a változó gondolkodásban 
az egyetlen Változatlant. 

Nagy erıfeszítésre van szükség, egyre nagyobbra, a kihívás egyre 
részletesebb megértésére, hogy összeálljon az egész. Ez korunk plura-
lista nevelés-mővészete, nem pedig a megzavaró, hol ezt, hol azt fix 
pontnak tekintı, hirdetı (tanító) ilyen-olyan ideológiai álláspontja. Külön-
ben: Krisztus nem ideológia, hanem egyre éltetıbb Valóság, maga a ke-
reszténység, aki összetartja a családot, az iskolát és a templomot. 

Amikor néhány hete egy tizenegy esztendıs leánygyerek - agyonfes-
tett körmökkel, arccal azt mondta: nem érdekli az iskola, a könyv, csak a 
kép, amely olyan arcokat, kezeket mutat, amilyen az övé, azt kérdeztem, 
hol lakik a családja, ahol él. A válasz:  

- Család? Az mi? Anyám van, vele élek, más 
nem érdekel. 

S hogy mi ez az érdekel, még spontánabbul fe-
lelte:  

- İ mindent megenged, pénzt is ad. 

Nem a kezdıdı kamaszévek vállrándító flegma-
ságát éreztem a szavaiban, hanem a már tizenéve-
sek kiégettségét. 

A 2009/2010-es tanév kezdıdjék, mint a szentmise 
bőnbánati liturgiája: vizsgálja meg magát minden-
ki…        
         (T S) 
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A máriapócsi ministránstáborból jelentjük  

 

A községünktıl távoli Nyírségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fedeztük 
fel Máriapócsot, amely 300 éve a történelmi Magyarország egyik leghíresebb búcsú-
járóhelye. Ezen a nyáron itt tartottuk a nyolcadik ministránstáborunkat. A táborozók 
elsı csapata a gödöllıi vasútállomásról a 4 csömöri résztvevıvel együtt már július 6-
án hétfın elindult. A fárasztó vonatozás után az utat lovas kocsival tehették meg a 
máriapócsi vasúti megállótól a táborhelyig. Csapatunk másik része kedden 
mikrobusszal vágott neki a nem kis távnak.  

A több mint 350 évvel ezelıtt épült Bazilika, Monostor és a Kolostor szomszéd-
ságában található zarándokházban intézte szállásunkat az egyik táborvezetınk, Len-
cse Gyula Balázs. A 25 táborlakó lelkesen vett részt minden szervezett programon. 
Néhány alkalom kivételével az étkezéseinket a zarándokházban oldottuk meg. Ilyen-
kor a helybéli ismerıs családok vendégei voltunk, akik nagy szeretettel és odafigye-
léssel gondoskodtak rólunk. A gyerekek megismerkedhettek a családi gazdasággal és 
a vidéki élettel.  

Minden napunk a 7 órai ébresztıvel kezdıdött. Az elmaradhatatlan reggeli torna 
után 8-kor jó étvággyal fogyaszthattuk reggelinket. Délutáni programok között római 
katolikus vagy görög katolikus szertartás szerinti szentmise is szerepelt. Az esti prog-
ram keretén belül beszélgetések, filmvetítés és más szabadidıs tevékenységek szere-
peltek.  

Szerdán a település határában felfedezett termál-medencében pancsolhatott a 
csapat. A délutáni focibajnokságon szinte mindenki a pályán volt. A lendületes mér-
kızés elsı percében már gól is született.   

Csütörtökön délelıtt a házigazdánk Miklós atya érdekes vetélkedıt állított össze 
az Ószövetségbıl. A kiértékeléskor megállapítottuk, hogy vannak még hiányossága-
ink. Ezen a délelıttön a Kerepesi Rádióban 11-kor élı adásban számolhattunk be a 
tábor eseményeirıl.  

Nyírbátori gyalogtúránkat a pénteki napra szerveztük. A 12 km-re fekvı telepü-
lés katolikus templomában tájékoztatást kaptunk az ott található kulturális értékekrıl.  
A szomszédos múzeumban megnéztük az állandó kiállítást. A református templomhoz 
a városon keresztül vezetett egy hosszabb séta. A parkban található Tinódi Lantos Se-
bestyén bronzszobra.  

Ezen a héten is megtapasztaltuk az Istentıl kapott sok jót, mellyel elhalmozott 
minket. Köszönjük a szülık bizalmát, András atya támogatását és a máriapócsi kis-
papok és Miklós atya segítségét, vendégszeretetét! 

Reméljük, jövıre is lehetıségünk lesz egy ilyen hétre! 

 

      Lobmayer Miklós „nyolcszoros” táborvezetı 
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Vasadi Péter: Elfogadni egymást 
Mindent megpróbáltunk már: kilestük egymás hadállásait, melyikünk bukkan 

fel elıbb, fedetlenül hagyva a szívét, vagy a homlokát, hogy egy szempillantás-

nyi idıvel gyorsabbak lehessünk a másiknál. Mindketten sebet kaptunk.  

Megpróbáltuk rendezett körülmények között elbuktatni a másikat. Látszólag 
békés csendben, könnyed taglejtésekkel, halk hangon és a figyelmét elterelve a 

hurokról. Vagy sikerült a cselvetés, vagy nem. Ha sikerült, az áldozat népének 

bosszújától kell félnünk, ha nem, a békét csak fegyverszünetnek hívtuk.  

Megpróbáltuk saját képünkre és hasonlatosságunkra átalakítani ıt, a másikat, 

akit elneveztünk társnak, partnernak, szövetségesnek, rokonnak, csak éppen 

felebarátnak nem; faragtuk ıt, hol gyöngéden, hol hevesebb módon, hogy felis-
merjük benne magunkat, vagy azt, akit fel akartunk benne ismerni; ı azonban 

ellenállt, Az akart lenni, ami - valójában. E perctıl kezdve nem nevezzük társ-

nak, rokonnak; ellenfelünk lett. Megpróbáltunk mindent, éjjel, amikor aludt, 

learattuk a gabonáját, nappal, amikor dolgozni ment, felégettük a házát és fel-

mutattunk a fehéren izzó napra, barátjában megingattuk a hitet, beárultuk a 

felügyelınél, hogy részeg, azért nem dolgozik, pedig tudtuk, hogy otthon fek-
szik, betegen. Virágot vittünk neki, hogy megtudjuk, meddig húzhatja még, 

vagy ha megdicsértük, mindjárt ecetet csepegtettünk ünnepi borába, mert nem 

bírtuk elviselni tiszta örömét. De idı elıtt elfáradtunk e folytonos hadviselés-

ben. Azután megpróbáltuk bebizonyítani neki, hogy helytelen úton jár, hogy té-

ved, igen, téved, sıt, súlyos tévedésben van, s igyekezzék megváltoztatni gondo-

latait, vagyis kövesse azt, ami helyes, egyedül helyes. Eleinte ıszintén és türe-
lemmel szóltunk hozzá, de ı elhallgatott és lesütötte a szemét. Aztán erısebben 

kértük, figyelmeztettük a veszélyekre, ám ı konokul hallgatott. Majd heves ki-

áltásra fakadt, s kölcsönös türelmetlenségünk egymást állította fal mellé, és a 

máglyára. Mindent megpróbáltunk és akkor végre az Apostol kimondta az ulti-

ma rátiot: ,,Fogadjátok el egymást'', s hozzáfőzte, erre ıt Mestere tanította.   

Fogadjátok el egymást: vagyis szabadítsátok ki egymást a győlölet cellájából, 

fogadjátok el egymást: vagyis adjatok helyet a valóságnak, mert a valóság mi 

vagyunk, mindannyian, akik vagyunk s úgy, ahogyan vagyunk. Elfogadni egy-

mást csak fenntartás nélkül lehet. Ha én téged elfogadlak, elfogadom benned 

azt is, amit te kivetnél magadból. Ezt csak én tehetem meg veled, te magaddal 

nem. S így e kettıségben vagy te egy: egységed az én elfogadásom. Szükséged 
van tehát rám, hogy te egység lehess: az én szeretetem a te egységedhez elen-

gedhetetlen. Bólintanom kell hát: azzal, hogy elfogadlak, egyben meg is oldalak 

téged, ha önmagadnak talán megoldhatatlan vagy. Ezért nem válogathatok 

benned: ezért nem mondhatom rád, hogy eddig kellesz, innen azonban már 

nem. Ha ezt teszem, jóváhagyom a kettéosztottságodat, ahelyett, hogy egységre 

segítenélek. S a legutolsó érv: hogyan utasíthatnálak, s hogyan utasíthatnál 

vissza, ha Mesterünk, akié vagyunk te és én, elfogad minket?  
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Fohászkodás a hazáért 
Oh áldott Szőz! Oh Magyarországnak kegyes Asszonya! Tekints a mi sok fo-

gyatkozásunkra: Szánd meg a mi romlásunkat. Csaknem megholt, akit te szeret-
tél; csaknem elfogyott a te országod, nemes Asszonyunk. Azért állj elı a te szent 
Fiadnál. Mond azt néki: Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit; 
nincs igazság, nincs isteni félelem; nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ı bora; 
nagyrészt tévelygésre fordult igaz vallása; elpusztult szentegyháza; megromlott 
ereje; pogány rabságra adatott szabadsága. Elhiggyed édes hazám, Magyaror-
szág, Ha a Boldogasszony tanácsát követed, És magadat megeszmélvén, abban 
eljársz, amit az ı szent Fia parancsol, foganatja lészen a Szőz könyörgésének. 
Ámen             Pázmány Péter 
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Magyar, Szőzanyádnak… 
 

1. Magyar, Szőzanyádnak, ki kincse hazádnak, énekeld dicsıségét!  

Örökös asszonyod, pártfogód s gyámolod: hirdesd az ı szent nevét?  

Egész világ elıtt terjeszd az ı hírét és magasztald nagy kegyét! 
 

2. Voltak sok csapásid, dúló háborúid, sok veszélyben forogtál. 

Szőzanyád pártfogolt, jobbjával felkarolt, s hazád földjén maradtál. 

Ezért, anyánk, néped, mindig hálás néked, s hı imája hozzád száll. 
 

3. Boldogságos anyánk, mi erıs pátrónánk, ezután se hagyj minket! 

A te nagy jóságod, szent közbenjárásod elızze meg vesztünket. 

Szép felvirulásra és elboldogulásra hadd segítse népünket! 

Boldogságos Szőz Mária, Megváltóm  
szent anyja, oltalmam és menedékem.  
Végy szárnyaid alá, kinek anyai 
karjaiba én teljes bizalommal vetem  
magamat. 
Légy oltalmam és reményem minden 
nehéz körülményben, vigaszom a  
nyomorban és szükségben,  
erısségem a szomorúságok  

és keservek közepette. 
Kérd ki számomra azon malasztot, hogy 
az élet terhes útját jól megfussam. 
Védj és harcolj mellettem a kísértésben,  
és ne hagyj el ama borosztó pillanatban, 
midın az örökkévalóságban költözöm át: 
Te vezess ki az életbıl és kísérj át  
Fiadhoz, bírámhoz, és esedezzél nála, 
Számomra kegyelmet és irgalmat.  Ámen. 

Naponkénti ajánlás Mária oltalmában 
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Szőz Mária, Magyarok Nagyasszonya  

október 8.  
 

Szent István király teljes királyi díszben imádkozik: „Itt állok, Uram, életem romjain. 
Most már nincs semmi más, csak az Isten! Hallgass rám, Isten! Én a te kezedbe adom az or-
szágot. Ez az ország mától a te országod. Királyt koronázok. Nem mának, nem holnapnak. 
Az örökkévalóságnak. Aki a tietek mindörökre. És ti az övéi mindörökre. Ezentúl két ország-
ban uralkodik: Magyarországban és mennyországban.” Leveszi fejérıl a koronát, és elin-
dul a nyílt kápolnaajtó felé. A koronát két kézzel emelve feje fölé, a Mária-szobor 
elé lép. Lassan letérdel, és a koronát az oltárra teszi, a szobor lábához. (Sík Sándor: 
István király) 
Szent Istvánt legtöbbször így ábrázolják, hogy kezében tartja a Szent Koronát, és 
felajánlja országát és népét a magyarok Nagyasszonyának. A magyar nép mindvé-
gig megırizte lelkében ennek a felajánlásnak a tudatát, és ez lett a magyar Mária-
tisztelet nemzeti sajátossága. Elsı szent királyunk végrendeleti felajánlása történe-
lemalakító tett volt. Szent Gellért tanította meg a magyar népet, hogy Máriát Bol-
dogasszonynak, Úrnınek, vagyis Királynınek nevezze, „mert Pannóniát Szent Ist-
ván király a Boldogságos Szőz családjának mondotta”. 
 
Mária és a nép közötti szent kapcsolat szinte minden népnél megvan. Mi, magya-
rok azonban elsıként tiszteltük Nagyasszonyunknak, azaz nemzeti Patrónánknak a 
Boldogságos Szőz Máriát. Több ország ajánlotta a Szőzanya oltalmába nemzetét: 
például Bajorország 1620-ban, Franciaország 1638-ban, Ausztria 1647-ben, Lengyel-
ország 1656-ban, Mexikó 1821-ben és Anglia 1893-ban. Mariazellben Szőz Mária 
védelmét sokan kérik: „Ausztria Nagyasszonya, Magyarország Patrónája, a szláv 
népek Édesanyja, Németország Védasszonya, kísérj keresztutunkon!” 
Hálát akarunk adni az isteni gondviselésnek megmaradásunkért, és tanulnunk kell 
távolabbi és közelebbi múltunkból. Szőz Mária, a fájdalmak férfijának fájdalmas 
anyja együtt engesztel és szenved érettünk. A sebeket mindig bekötözte, és azóta is 
kötözi. A Szőzanya védi az örökségét! A belsı sebek és az erkölcsi sebek felırlik a 
lelki életet. A magyar történelmi nagyságok életükkel, harcukkal és imájukkal is 
megvallották a Szőzanya segítségét. 
„Legyünk most az imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz hon-
nét erıt s bizalmat meríteni. Én is a milliók imahadjáratában és édesanyám mostan-
tól még szorosabbra fogott rózsafüzérében bízom. Ne veszítsétek el bizalmatokat!” 
Mindszenty bíboros kérése valósággá lett, a több mint egymillió imádkozó magyar 
nemcsak Magyarországról jelentkezett, de a határon túlról, sıt a nyugati világból 
is. Így együtt ajánljuk népünk jövıjét Nagyasszonyunk és Patrónánk oltalmába. 
„Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges 
Szőz Mária, emlékezzél meg örökségedrıl” (Esterházy Pál imája), mert ,,nagy ín-
ségben lévén így szólít meg hazánk: / Magyarországról, édes hazánkról, / ne fe-
ledkezzél el szegény magyarokról!” (Héray András FSO  Das Werk–Krisztus ügye) 
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A lelkiismeret szabadságharca 
Már hővösek a hajnalok. Reggel még sötét van, rosszul esik útra kelni. Az ember ma-
gányosan, szájában a kávé keserő ízével bandukol. Arra gondol, ahogy közelít a tél, s 
rövidülnek a nappalok, egyre rosszabb lesz. Kibújni az ágyból, szembesülni a hideg-
gel, s az elıttünk álló gondokkal egy kicsit olyan, mint elhagyni az anyaméhet! A ko-
pár fákban már ott az elmúlás gondolata A fénytelen világban azon rágódunk, leszünk
-e valaha igazán boldogok? Vajon mindaz, amit eddig átéltünk, az örökkévalóságba 
emel-e bennünket, vagy csak úgy sodródunk a múló napokkal? Talán mindenki érezte 
már, hogy jó lenne megszabadulni a hétköznapok bilincseibıl. A megszokástól, a szív 
fáradtságától. Idınként elegünk van minduntalan visszatérı vétkeinkbıl. Néha lázad-
ni szeretnénk a körülmények diktatúrája ellen. Ilyenkor legszívesebben felrúgnánk 
mindazt, ami eddig volt, s mindent újra kezdenénk. Újraépítenénk az egészet sokkal 
szebben, sokkal jobban! Nem tudom, hogy egy nemzet eszmélésére hatással vannak-e 
az évszakok. Talán semmi értelme ezen töprengeni.  

 

Valószínőleg csak a történelmi helyzet adta, hogy éppen 1956 októberében ébredt fel 
a magyarok szabadságvágya. De lehet, hogy a szeles ıszi reggelek is hozzájárultak a 
változás utáni szomjukhoz. Őr támadt a lelkekben, s a budapestiek megpróbálták szét-
feszíteni az értelmetlen korlátokat. Jó lenne megtudni, vajon a pesti srácok gondol-
kodtak-e akkoriban a jövın! Biztosan voltak álmaik. Szıttek-e nagyra törı terveket, 
vagy csak élvezték a fiatalok gondtalannak mondott életét? Mikor a harcok reggelén 
az utcára léptek, gondoltak-e rá, hogy aznap akár a lánctalpak alatt végezhetik? Van, 
aki váltig állítja, hısiességük öntudatlan játék volt csupán. Katonásdi, izgalmas ka-
land. Inkább áldozatok voltak, semmint valódi szabadságharcosok. Aki ezt mondja, 
talán joggal teszi. Én mégsem hiszem, hogy csupán bábok lettek volna. Ami meggon-
dolatlanságnak indult, néhány óra alatt igazi áldozatvállalássá érett. Hiszen érezniük 
kellett, hogy valami nagyszerő, megismételhetetlen dolog részesei. A történelem kivé-
telessé teszi ıket: hirtelen értelmet kínál életüknek akár haláluk árán is! A forradalom 
ugyanis a fiatalok kiváltsága. A költıké, a heves vérő suhancoké. Ez a természet rend-
je. Az anya joga a féltés, az apáé a józanság a fiúké pedig a jog, hogy jóvátegyék azt, 
amibe az öregek már belenyugodtak. A mi életünk nem háború. Hétköznapjainkban 
nem kell géppisztolyt cipelnünk. Mégis ezernyi apró csatát vívunk. Lázadunk a ma-
gány és a kiüresedés ellen. Életünkre lassan rátelepedik a pragmatikus világ és el-
nyomja a serdülıkor ıszinte eszméit. Nem engedi, hogy nagyot álmodjunk. Nem uta-
zást és karriert; családot vagy társadalmi megbecsülést pusztán a tiszta, utat mutató 
Igazságot! Sajnos sokak életében eljön a pillanat, mikor rájönnek, hogy a földkerek-
séget már nem tudják megváltani. Ezért kiábrándulnak és reményvesztetten megal-
kusznak. Beállnak a lelketlen élıholtak közé lopni, marni, hasznot lesni. Minden sza-
badságharcban vannak olyanok, akik a tapasztalat nevében paktumot kötnek a tétlen-
séggel. Körülöttünk is biztosan számos, önmagát tiszteletreméltó bölcsnek tartó hal-
latja hangját. Gyávaságukból fakadó keserőségükben vagy számításból sulykolják fe-

IX. évfolyam 9. 10. szám 



11.  
jünkbe tanácsaikat: nyugodj bele a gúzsba kötı féligazságokba! İk azok, akik hangos 
szóval magasztalják ugyan a múlt mártírjait, de a jelenben élı szenteket félkegyelmő-
nek tartják. Mindennapi magánforradalmaink a lelkiismeret háborgásából fakadnak. 
Olykor jelentéktelennek tőnı helyzetekben robbannak ki, de megnyugvást hoznak: 
ma sem hódoltam be a kliséknek, mertem a nagyobb ellenállás irányába haladni! A 
vétkes, nyugtalan múltat is le lehet zárni. Belenyugodni viszont nem! A belenyugvás 
akarat nélküli sodródás. Megbékélni önmagunkkal csak akkor tudunk, ha felvállaljuk 
a küzdelmet. Végre szembenézünk a kísértı árnyakkal. Gondolkodjunk kevesebbet, 
és egyszerően tegyük, ami helyes. Legyünk olyanok, mint a legkisebbek?!  (H Gy.) 
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Hogyan viseljük el azokat, akik folyton a hibáinkat  

dörgölik az orrunk alá? 

Karthauzi: 

„Errıl két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy ha tényleg a hibáimat emlegeti, akkor azt 
megköszönöm neki és bíztatom, hogy továbbra is tegye ezt, mert az embernek így sokkal 
könnyebben megy az önnevelés. Még attól is megkímél, hogy a lelkiismeretem szavára fi-
gyeljek, hiszen, ha hibázom ı rögtön szól - bár a lelkiismeret már elıtte is szólni szokott - 
és már is tudom mit kell másképp csinálnom legközelebb. Adná az Ég, hogy legyen ilyen 
ember (nem lenne munkanélküli). Persze néha azért mindenki „bepöccen”, erre az esetre 
szerintem egy dologgal lehet fölkészülni: a szeretettel. Ha ez meg van bennem, minden 
oké. Bizonyára Szent Pál is ezt mondaná: „A szeretet. . . mindent eltőr. . .” /1Kor 13,7/. 

J. Arndt: 

„A jó barát olyan ember, aki ismer téged - és mégis szeret.” 

Henri Boulad  

„A megbocsátás képessége Istentıl származik. Megbocsátani annyit jelent, mint a megbo-
csátáson túl a szívünket is átadni. Megbocsátani annyit jelent, mint a másiknak vétkét ma-
gunkra vállalni, szeretetünkre váltani. A megbocsátás titkos felhívás arra, hogy önmagun-
kat legyızzük és önmagunkat elfelejtsük. Mindez azért nehéz, mert az ember legérzéke-
nyebb pontját érinti, a személyes méltóságunkat, ezért minden megbocsátás egy hısies tett. 
Amikor megbocsátunk, akkor a másiknak és önmagunknak egy új esélyt adunk, hogy újra 
szerethetjük és újra szerethet bennünket. Valahol ez azt jelenti, hogy egészen oldozzuk fel a 
másikat, tegyük szabaddá, engedjük, hogy újra szülessen, és ezáltal segítsük megtalálni 
számára az újrakezdést. Megbocsátásunk azt jelenti, hogy bízunk a másikban és hiszünk a 
vétkek eltörlésében. S így történik meg saját magunk legnagyobb legyızése, amely bensı 
szabadságunkhoz vezet.” 
 Antoine de Saint Exupéry: 

„Áldozattal kell megkezdened a szeretet megalapozását!”  

Peter Lippert: 

„A szeretet kérés nélkül ad, makacskodás nélkül elfogad, késlekedés nélkül megbocsát, és 
csak saját elégtelensége miatt szenved.” 
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  A cursillo 
A cursillo (spanyol eredető szó) magyarul a kereszténységrıl szóló rövid tanfo-

lyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittıl, egyháztól távol lévık, a 
maguk módján Istenhívık is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a 

keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek 
nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott. 

Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo, ami egy rövid, intenzív, bentlakásos 
rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 17:30-tól vasárnap 19 óráig tart; 

teljes ellátással, díjmentesen) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen 
át emlékezni fognak.  

A cursillo nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót a katolikus egyház 
szervezi, de nagyrészt világiak tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a 

résztvevık nemétıl, családi helyzetétıl, felekezetétıl, korától, képzettségétıl 
és társadalmi helyzetétıl, sıt vallásossága mértékétıl függetlenül is érvényes, 

és nem ritkán lelkesedést kelt. Mára tízezer ember végezte el a cursillót ha-
zánkban.  

A cursillo inkább lelki élmény, megrendülés a résztvevıknek, mint tudás meg-
szerzése, bár az is. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik 

Istennek gyermeke. Szeme elıtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, 

mint egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillót nem lehet köny-
vekbıl megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki 

átélte.  
A cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre 

sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursillo új barát-
ságokkal és új közösségekkel is megajándékozhatja az embert.  

A cursillo azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. A cursillo célja, 
hogy az erkölcs megerısítésével javuljanak a közállapotok, és Magyarország új-

ra keresztény legyen.  
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Szeretettel hívjuk a budatétényi cursillora! 

A Verbiták Szent Arnold Lelkigyakorlatosházában, októberben és november-

ben, nık számára tartandó cursillora Egyházközségünkbıl is szeretnének  

jelentkezni. A cursillo csütörtök estétıl vasárnap estig tart, teljes ellátással; 

térítési díja: egyéni adomány szerint. A templomban és a kápolnában  

kihelyezett jelentkezési lapon szeptember 13-ig lehet feliratkozni. 
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G y e r m e k o l d a l   

 

Ha megfejted a rejtvény vízszintes sorait, a megjelölt függıleges oszlopban egy 
híres magyarországi búcsújáró hely nevét olvashatod, ahol szintén Kisasszony 
napján tartják a búcsút; az ide zarándokoló asszonyok a hajnalt várva imádkoz-
nak, és a felkelı napot az úrangyala imádsággal köszöntik.  

A zarándokhely nevét írjátok le egy papírra a nevetekkel együtt, és hozzátok 

magatokkal a templomba szeptember 20-án a 8.00 órai szentmisére! 

A helyes megfejtık között ajándéksorsolást tartunk. 

Nagyon várjuk megfejtéseiteket! 

1. Annak a tövises, hüvelyes terméső növénynek az idegen neve, amit krisztus-
tövisként is emlegetünk, mert olyan nagy tüskéi vannak, mint amilyenbıl Krisz-
tus töviskoronája készülhetett. 

2. Ószövetségi személy. Tíz bátyja volt, akik féltékenységbıl el akarták tenni 
láb alól, ám ı mégis sokra vitte.  

3. Erzsébet férje, aki hitetlenségéért hosszú némaságra ítéltetett. 

4. Ennek az Ószövetségbıl ismert férfiúnak a felesége kapzsisága és kí-
váncsisága miatt sóbálvánnyá vált. 

5. Ennek a városnak a falait Izrael népe Isten segítségével harc nélkül om-
lasztotta le. 

6. Zsinagógai elöljáró, akinek a lányát Jézus feltámasztotta. 
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Veni Sancte 

Te kisiskolás 

Te felszántatlan jó föld  

Te bejáratalap erdı 

Te bevetetlen televény 

Te megíratlan irka 

Te nyomdaillatú új könyv  

Te felnyitandó új lap 

Te frissen bırözött labda 

Te rügy-balzsamozó harmat 

Menj és nyíljanak csodák  

Tágranyílt szép szemedben  

Sarjadjon a világ 

Szelekkel versenyt fuss  

Minden a tied jár a juss  

Veni veni veni 

Veni Sancte Spiritus  

    Lukács Ottó  

Imádság tanév kezdetén 
Ismét oltárod köré győltek, Uram, azok a 
gyermekek, akiket annyira szeretsz, s 
akiket földi életedben oly szívesen en-
gedtél magadhoz. 

 Engedd kérünk, hogy ne csak közelítse-
nek Hozzád, hanem meg is találjanak, itt 
az oltárnál is, az iskolában is, abban a tu-
dásanyagban, amelyet elsajátítva még 
alaposabban megismernek Téged, mert 
mőveidben láthatják a Mestert. 

 Adj nekik ehhez erıt, tehetséget és szor-
galmat, tanáraiknak pedig elegendı sze-
retetet, igazságosságot és türelmet. Sok-
felé lobbannak fel a világon, Uram, a 
szeretetlenség tüzei; gyakran állnak 
szemben egymással idısebbek és fiata-
lok, 

mert éket ver közéjük a meg nem értés és 
szeretetlenség. 

 Ajándékozd meg, kérünk, az idısebbeket 
a belátással, a fiatalabbakat pedig a türe-
lemmel. És akkor ismét a szeretetben ta-
lálkoznak egymással azok a nemzedékek, 
amelyek most nem tudnak egymás nyel-
vén beszélni.  

 Te tizenkét éves korodban csodál

 kozva kérdezted szüleidtıl: „Nem tudtá-
tok, hogy Atyám házában kell lennem?" 

 Add meg, hogy a mai fiatalok számára 
is ilyen természetessé váljék az atyai 
házban való tartózkodás. 

Benépesülnek az iskolák, Uram, s napról 
napra hallgatjuk most ismét a 

napfényben fürdı termek csodálatos 
zengését, melynek hangjával nem ver-
senghet semmiféle zenekar. Add meg ké-
rünk, hogy évrıl évre többen legyenek 
ezekben a termekben, és sok család vál-
lalja a gyermekek felnevelésének áldoza-
tát. 
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Miért érdemes élni? 

Bölcs negyedikesek válaszai az élet értelmérıl. 

♦ Minden ember valami maradandót akar alkotni az életében.  

♦ A céltalan emberek a pillanatnyi örömöket keresik, azt mondják, hogy az életnek nincs 
sok értelme. Hát nem is csodálom, ha ezt mondják. Szerintem érdemes élni, célokat 
keresni és azokat elérni. Legyen ez a cél egy könyv elolvasása, egy iskola elvégzése. 
Ezek által, a tudományok által a világ szépségét, Isten szeretetét tapasztalhatjuk meg. 
Ez az Isten felé törekvés az élet értelme, és persze, hogy bejussunk az örök Boldogság-
ba. 

♦ Hogy legyenek az embernek gyermekei, s tudjon azokról gondoskodni. Sokan ezt hü-
lyeségnek tartják, de szerintem ez a legfontosabb. 

♦ A családért, a barátokért, a szórakozásért. 

♦ Sokak szerint a pénzért, a hivatásért, a testi gyönyörökért vagy Istenért. Szerintem eze-
ket a megfelelı arányban kell vegyíteni.  

♦ Valaki mással érdemes élni, egy társsal, akivel megoszthatjuk örömeinket, bánatainkat. 

♦ Ez erre adott válasz sokszor hangulatfüggı: olykor "semmiért", olykor "mindenért". 
Szerintem mindenképpen érdemes élni: pl. a szerelemért,a szeretetért, a barátokért stb. 

♦ Étel + ital + buli = ÉLET. Számomra ezt jelenti az élet manapság. Most még így fo-
gom fel. Nem akarok még megkomolyodni, mert még tanulok és nincs feleségem, gye-
rekem. A barátok, a bulik fontosak számomra. Ám a család melegétıl semmi sem fon-
tosabb. 

♦ Úgy gondolom, hogy minden embernek van valami célja e földön. Aki okosabb, az ta-
nuljon, hogy tenni tudjon az emberiségért. Aki kevésbé okos, az pedig dolgozzon, 
hogy a közvetlen környezete, pl. a városa szebb, tisztább legyen. 

♦ Az örömökért érdemes élni. 

♦ Rossz a világ, de ha egyenként jobbá tesszük, jobb lesz. Érdemes? 

♦ Szerintem csak úgy érdemes élni, hogy észrevesszük az élet apró örömeit. Máshogy 
kibírhatatlan lenne az élet. Minden percnek, napnak meg van a maga szépsége és értel-
me, csak meg kell találni. Néha ez persze nehéz… 

♦ Mert sok boldogságban lehet részünk. Persze rengeteg bánat és csalódás is ér minket, 
de ezt kárpótolhatja az öröm. Mindenkinek más okoz nagy örömet, pl. egy lány szerel-
me, buli, barátok. 

♦ Minden újra élt nap egy új csoda. Az ember élete nem más, mint küzdelem. Ezért a 

küzdelemért (a keresztünkért) érdemes élnünk.   (Nagy Attila győjteménye)  
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Isten patikája 

 
 Isten elválasztotta a sós vizet az édestıl, alkotta a szárazföldeket, ültetett 
kerteket, 
 állatokat és halakat teremtett, ezt mind megteremtette, mielıtt az embert. İ 
mindent biztosított, mielıtt megszülettünk. 
 Mi nagyon lassan tanulunk. 
 Isten adott egy óriási nyomravezetı segítséget, hogy az ennivalók hogyan 
segítenek a testrészeinken. (Ezek a legjobbak és a leghatásosabbak, ha 
nyersen fogyasztjuk.) 
 
 Isten patikája fantasztikus! 
 
 Sárgarépa 
 Egy szelet sárgarépa úgy néz ki, mint egy emberi szem. A pupilla, az írisz, a 
sugárirányú vonalak úgy néznek ki, mint az emberi szem. És IGEN, a tudo-
mány ma már tudja, a sárgarépa nagyszerően feljavítja a szem vérkeringését 
és mőködését. 

 
 Paradicsom 
 A paradicsomnak négy kamrája van és piros. A szívnek négy kamrája van és 
piros. 
 A kutatások azt mutatják, hogy a paradicsomok tele vannak lycopineokkal 
amik igazi táplálék a vérnek és a szívnek. (lycopine: antioxidáns, hatása erı-
sebb a C vitaminnál, lassítja a sejtek öregedését) 
 
 Szılı 
 A szılık fürtökben lógnak, formájuk, mint egy szív. A szılıszem olyan, mint 
egy vérsejt, a mai kutatások szerint a szılı élénkíti a szívet és a vért. 
 
 Dió 
 A dió olyan, mint az agy, jobb és bal félteke, a kisagy és a nagyagy. A győrı-
dések és a behajtások olyanok, mint az agykéreg. Tudjuk, hogy a dió jelentı-
sen segíti az agymőködést. 
 
 Kidney bean 
 A vesebab segíti a vese mőködését és valóban úgy néz ki, mint egy vese. 
 

 Zeller, Kínai kel, Rebarbara 
 A zeller, a kínai kel és a rebarbara olyanok, mint a csontok. Ezek erısítik a 
csontokat. 
 A csontok 23 % szódát tartalmaznak. Ezek a zöldségek is 23 % szódát tartal-
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maznak. 
 Ha nincs elég szóda az étrendedben, a szervezet kivonja a csontokból és 
emiatt csontjaid meggyengülnek. Ezek az ételek megerısítik a csontvázat 
 
 Avocadó 
 Az avokádó, a padlizsán és a körte segítik anyaméh és a méhnyak egészsé-
ges mőködését. Hasonlítanak is rájuk. A tudományos kutatások szerint, ha 
egy nı heti egy avokádót 
 elfogyaszt, egyensúlyban tartja a hormonjait, megakadályozzák a nemkívá-
natos születési súlyt és megelızik a méhnyakrákot. Mennyire megalapozott 
ez? 
 Pontosan 9 hónap kell, hogy az avokádó bimbóból érett gyümölccsé fejlıd-
jön, több mint 14000 különbözı élelem-alkotóelem található minden egyes 
gyümölcsben, a modern tudomány eddig csak 141-et tanulmányozott. 

 
 Füge 
 A fügék tele vannak magokkal és párosával lógnak, míg fejlıdnek. A fügék 
elısegítik a spermák mozgási sebességét és növelik a mennyiségüket, ami 
kizárja a magtalanságot. 
 
 Édesburgonya 
 Az édes burgonya a hasnyálmirigyre hasonlít és ténylegesen egyensúly-
ban  tartja a szervezetet a cukorbetegség megelızése szempontjából. 
 
 Olive 
 Az oliva bogyó segíti a petefészek egészséges mőködését. 
 
 Narancs 
 A narancs a grapefruit és az egyéb citrusfélék olyanok, mint a nıi emlımiri-
gyek és segítik a mell egészségét és a nyirokmirigy csomók a mellbıl való el-
távozását. 

 
 Hagyma 
 A hagyma olyan, mint az emberi sejt. A tudomány mai állása szerint a hagy-
ma segít eltávolítani a hulladék anyagokat a sejtekbıl. Könnyeket fakaszta-
nak, amik viszont tisztítják a szemet. Társa a fok-
hagyma szintén segít eltüntetni a hulladék anyago-
kat és a veszélyes mérgezı anyagokat. 
 
 Tárgy: Zsoltárok könyve 46,11 
 Csendesedjetek és ismerjétek el,  
 hogy én vagyok az Isten! 
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Ferences földrajz  
 
A ferencesek hatévente tartják tisztújító csúcstalálkozójukat, vagyis 
nagykáptalanjukat, mely az összegzés ideje. A világ harmadik legnépe-
sebb szerzetesi közösségének, a ferenceseknek vagy hivatalos nevükön a 
Kisebb Testvérek Rendjének jelenleg 15 ezer tagja van, 1300-zal keve-
sebb, mint hat évvel korábban. Ugyanakkor jelenlétük a világban szépen 
fejlıdött. 

2003-ban 110 országban mőködtek a barátok, most 113-ban. Az eltelt hat 
évben megszőnt a rend jelenléte Uruguayban, de négy „frontvonalban” 
lévı új területen telepedtek le: Burkina Fasóban, Namíbiában, Szudán-
ban és Mianmarban. Az utóbbi években egyes rendi egységek megszőn-
tek, de újak is alakultak. Így a 2003-as 125 rendi egység mára 146-ra nıtt 
a következı megoszlásban: 103 provincia, 8 önálló kusztódia, 14 függı 
kusztódia, 20 fundáció és egy föderáció. 

A létszámbeli csökkenés több provinciában már az ötvenes években 
megkezdıdött, a zsinat utáni években némileg erısödött, és máig folya-
matos. Apadása várhatóan folytatódik a következı években is. Miért? 
Mert a közösség legnagyobb létszámban azokban az országokban van je-
len, ahol kevés az utánpótlás. A ferencesek több mint fele európai, ahol 
nem várható a közeljövıben a hivatások számának növekedése. Jelentıs 
a létszám Észak-Amerikában is, ahol szintén fogy a jelentkezık száma. 
Így egyre emelkedik az átlagéletkor, ami most 57 év; huszonkét rendi 
egységben meghaladja a 65 évet, sıt nyolcban a hetvenet is. A csökkenés 
okai között a hivatások ingatagsága is szerepel, ami ma kortünet. Lét-
számbeli növekedés csak Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerika bizo-
nyos részein tapasztalható. 

Ferences szempontból a világ területe 14 úgynevezett konferenciára osz-
lik. Ezekbe tömörülnek a kisebb egységek, vagyis a provinciák. A legné-
pesebb az olasz, ennek része az albániai provincia is. A húsz olasz tarto-
mány összlétszáma közel két és félezer. A második legnépesebb az 
„anglofón” konferencia (1856), amelynek Nagy-Britannia, Írország, 
Észak-Amerika mellett meglepı módon a litván provincia is tagja. Igen 
népes testület az északszláv (1520), illetve a délszláv (1232), a rangsorban 
a harmadik, illetve a hatodik helyen vannak – az északi a lengyelek, a 
déli pedig a bosnyákok és a horvátok miatt. Hazánk az Alpokon túli 
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vagy közép-európai csoporthoz tar-
tozik, amely Franciaországtól Erdé-
lyig érti földrészünk közepét. Ez a 
negyedik legnépesebb (1313). A 
magyar (113) és az erdélyi (52) 
rendtartomány együttesen ezen 
egység több mint egytizedét alkotja. 
Ötödik legnépesebb a Mexikót is 
magába foglaló közép-amerikai 
konferencia (1266). Az egyetlen olyan csoport, amely egy ország területé-
nek ferenceseit fogja össze, a brazil. Létszám tekintetében ık a 
nyolcadikok (1035). Közös konferenciát alkotnak az Ibériai-félsziget or-
szágai (997 fı). Két konferenciára vannak felosztva a spanyol ajkú dél-
amerikai országok. Ázsia, Óceánia és Afrika is egy-egy testületet alkot, 
valamint konferencia rangú a szentföldi ferences kusztódia.  

A világ legnépesebb ferences provinciái a mexikói Ferencrıl és Jakab 
apostolról nevezett (426), a brazil Szeplıtelen Fogantatás (424), a hasonló 
nevő lengyel (357) és a bosnyák Szent Kereszt rendtartomány (352). 

A bíborosi kollégiumnak hat ferences tagja van, köztük Paskai László 
nyugalmazott esztergom–budapesti érsek. A ferencesek közül 15-en ér-
seki, 86-an püspöki rangban szolgálnak ma a világban, köztük Majnek 
Antal Kárpátalján és Zserdin Antal Gellért Peruban.  

José Rodrigez Carballo, a rend most újraválasztott spanyol nemzetiségő 
generálisa nem kedveli a statisztikákat, mert – mint rendtársainak mond-
ta –, „ha a számok jót mutatnak, akkor könnyen hátradılünk és meg-
nyugszunk, mintha minden rendben lenne; mit sem törıdünk az együtt-
mőködéssel, hiszen elegek vagyunk magunknak; és ami a legrosszabb, 
nem kérdıjelezzük meg életvitelünket, gondolván, hogy a számok kielé-
gítıen bizonyítják életünk evangéliumi minıségét. Ha pedig a számok 
rosszat mutatnak, bőntudatunk támad, olykor alaptalanul, vagy bele-
nyugszunk, hogy úgyse lehet csinálni semmit a fogyás ellen. Mindezek a 
magatartások sem az evangéliumnak, sem a ferences eszménynek nem 
felelnek meg – figyelmeztetett. A számok nem minden – folytatta. A mi 
erınk nem az erıs hadsereg és a lovak sokasága, hanem az Úr maga. 
Szögezzük le, hogy jövınk elsısorban az evangéliumi élet minıségén 
múlik. Ugyanakkor a számokra is oda kell figyelni.”    (Szerdahelyi Cs.) 



Hazai hírek, programok 

A Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház lelkigyakorlatai  
Szeptember 25-27. Lelkigyakorlat minden korosztály számára  
Vezeti: Varga László atya (Kaposvár) 

Október 9-11. Nık lelkigyakorlata Vezeti: Sztrilich Ágnes SSS 

Október 9-11. Lelkigyakorlat minden korosztály számára Vezeti: Kemenes Gábor atya 

Jelentkezés és további információ: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 
2100 Gödöllı-Máriabesnyı, Kapucinusok tere 3. Tel.: (28) 420-176, 510-740  

Társkeresık hétvégéje Máriabesnyın  
Társkeresık találkozójára kerül sor a máriabesnyıi Mater Salvatoris lelkigyakorlatos ház-
ban október 16. és 18. között a TK Munkacsoport szervezésében.  
A csoport tagjai 2004 tavasza óta szerveznek olyan találkozási lehetıségeket, programo-
kat, melyek során hívı katolikus lányok és fiúk, nık és férfiak részére teremtenek ismer-
kedési lehetıségeket. A szervezık célja nem pusztán az emberek egyéni boldogságának a 
szolgálata – a hívı keresztény családok születésének elısegítésével szeretnének hozzájá-
rulni az Egyház építését is. Lelki programokkal, beszélgetésekkel, játékkal, vetélkedıvel 
és táncházzal várják az októberi társkeresı hétvégére érkezıket. 
Jelentkezési határidı: szeptember 20.  

A meghívó és a jelentkezési lap letölthetı a www.rktkoldal.fw.hu  internetes oldalról.  

Jezsuita 7: szept. 13-20.  
Kíváncsi vagy mire készülnek ısszel a jezsuiták? Gyere el, tudd meg! Szeptember harma-
dik hetében valami egészen különös dolog történik majd Budapest belvárosában. Különle-
ges és rendkívüli, mint egy 100 éves születésnap… hisz konkrétan errıl is van szó! A ma-
gyar jezsuiták ezen a héten ünneplik önállóságuk 100. évfordulóját.  
 „Mégis öröm” 

Egy héten át, a párbeszédre természetüktıl fogva is hajlamos jezsuiták, még tágabbra tár-
ják kapuikat, hogy olyan emberekkel ismerkedhessenek meg, olyan emberekkel ismertet-
hessék meg a jezsuita rendet, akik eddig még nem kerülhettek közelebb hozzájuk, az isme-
rıs barátokkal pedig még szorosabbá főzhessék kapcsolatukat! 
A mindennapokban ıket jellemzı, örömet, reményt, életet adó programokkal várnak min-
den érdeklıdıt, véletlen betérıt, csak ezért a programért Budapestre utazót, kíváncsi kör-
nyékbelit, hívıt, nem hívıt, bizonytalant, nyitott szívőt, mosolygós arcot, elkeseredett em-
bert, fiatalt és idıst! 

Két helyszín - tucatnyi program 
És amiket átitat majd a fent említett öröm: lesz két kávézó, imasuli, közéleti udvar, gospell 
mise, utcafeszt, bemutatkoznak a jezsuita nık, lesz utcai lelkigyakorlat, könyvvásár, Bo-
gár fesztivál, hangverseny-kamarazene, VALÓDI jezsuiták elıadásai, színház, kiállítás... 
Na és ezt mind a szerzetesek szervezik? 

Nem! Ott pezseg majd a Párbeszéd háza közössége, a Jézus Szíve templom hívei, a Szent 
Ignác-os szakkollégisták , a Chemin Neuf közösség, a Sote Mentálhigiené Intézet, a Ke-
resztény Élet Közösség fiataljai, a Jézus Szíve Társaság nıvérei, a Szentjánosbogarak, a 
Magis csoport, és a Loyolai Szent Ignác cserkészcsapat! 
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A plébániánkról jelentjük … 
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Felépült az új 

plébánia  

A november-decemberi számban Egyházközségi pályázatot hirdetünk  
Betlehemi jászol készítésére. Kísérjük figyelemmel a pályázati kiírást, 

és már most készüljünk ötletekkel a részvételre! 

A júliusi vihar a templomkertben kidöntött egy korhadt gesztenyefát, ami sérülést okozott a 
sekrestye falán. Képünk a helyreállítási munkálatokat mutatja.  

A mőszaki átadás után megkezdıdött az új plébánia birtokba vétele. Hálás köszönetünket 
kell kifejeznünk Dr. Beer Miklós püspökünknek, Simon Péternek az Egyházmegye fıépíté-
szének, Salamin Pál tervezı építészmérnöknek, a kivitelezınek, az építıknek és  természe-
tesen mindazoknak, akik sok önkéntes munkával és felajánlással járultak hozzá, hogy a plé-
bánia elkészüljön. Így Decsi Bálintnak, aki a világítótesteket ajánlotta fel, és Palotai László-

nak, aki a belsı biztonsági- és hírközlési szereléseket vállalta. Köszönet azoknak a kedves 
híveknek is, akik a csomagolásban, költöztetésben segítségünkre voltak. 

Közös örömünk ünneplésére szeretetettel hívjuk agapéra kedves híveinket egy késıbbiekben 

megjelölt idıpontban.        

A templom 100. évfordulójához kö-
zeledve nagy elırelépést jelentett a  
templom bejárati lépcsıjének, elıte-
rének a „Lourdes-i kápolnának” és a 
kis mellékoltár kövezetének felújítá-
sa. Ezúton szeretnénk név szerint is 
köszönetet mondani  Katona Imre 

vállalkozónak, Varga József kıfara-
gónak, Simoncsik László festınek és 
munkatársaiknak, akik a munkálato-
kat önkéntes felajánlásból végezték.  
           Frajna András plébános 
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 Szőz Mária nevenapjára 

A "Szőz neve Mária volt" - jegyzi meg röviden Szent Lukács Boldogasszo-
nyunk nevérıl evangéliuma elején. De mit is jelent ez a csodálatos név va-
lójában? Vegyük az eredeti héber Mirjam nevet, illetve nézzük meg annak 

hármas jelentését az egyházatyák értelmezése alapján! 
Elıször is, Mirjam fényességet, megvilágosítást jelent. Szent Jeromos a 
"tenger csillagá"- nak fordítja, különös szeretettel szólítva meg a Szőzanyát: 
"Ave Maris Stella". Máriára nagyon illik ez a név, İ valóban csillaghoz ha-
sonlít. Csillag, mely világít, vezet a sötét éjszakában. Csillag, mely fényes 
sugarakat bocsát ki magából, s elhozza a lelki világ hajnalfényét, az embe-
riség megváltásának hajnalhasadását. Mária az a nagyszerő és kiváló csil-
lag, amely oly magasra emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, 

hogy ott ragyogjon erényeivel, és világoskodjék jó példájával. 
Másodszor, a Mirjam név a rabbik magyarázata szerint a "marar" tıbıl 
származik, jelentése pedig keserőség. Igen, pár nappal Mária nevenapja 
után ott a Fájdalmas Anya emléknapja. Illett reá ez a név is: "Mária, tenger 
keserősége, mirhája". Keserőségének, hétfájdalmának gondolatánál meg-
szállja a mi lelkünket is a részvét s a fájdalom. Tudnunk kell megköszönni 
a Szőzanyának, hogy oly sokat szenvedett, oly sokat tőrt értünk, s ezzel a 
mi édesanyánkká lett. Bár neve szerint İ a tenger mirhája, keserősége, ez 
a név mégis oly édes nekünk. Ha bármikor keserővé, nehézzé és fájdalmak-
tól gyötörtté válik is életünk, akkor mindig csak a Szent Szőz nevére kell 
gondolnunk, Máriát kell hívnunk. Ahogy Szent Bernát buzdít: "Mária neve 
ne távozzék soha ajkadról, ne távozzék szívedbıl, mert İ mindig bátorít, 
bíztat és erıt ad". Hogy közbenjáró imáját is elnyerhessük, soha ne szőn-

jünk meg példáját követni. 
Végül Mária - vagy ahogy Jézus idejében nevezték, Marjam - az arám 
"mara" (Úr) szóból eredeztetve Úrnıt, uralkodónıt is jelent. Amikor a vá-
lasztott nép átkelt a Vörös-tengeren és az egyiptomiak a hullámokba vesz-
tek, Mirjam, Mózes nıvére énekelte el a gyızelmi éneket s utána vonultak 
az asszonyok mind dobokkal, éneket és himnuszt zengve. Ez a Mária már 
elıképe a Boldogságos Szőz Máriának, aki ugyancsak tud gyızni és him-

nuszt énekelni: "Magasztalja az én lelkem az Urat"!  
İ valóban gyızött a világon, gyızött a bőnön, mely İt soha meg nem za-
varta. Úrnıje İ ezért minden nemzedékeknek, melyek neki hódolnak és İt 
boldognak hívják. Hozzá futnak minden bánatukkal és nála megnyugod-
nak. Aki İt követi, nem fog többé eltévedni. Aki İt kéri, nem fog kétségbe-
esni. Aki az İ kezét fogja, nem fog elbukni. Akit İ vezet, annak nincs mitıl 

félni: Vele bizton célba ér. 
Mária nevenapján mi is hasonló bizalommal eltelve szólítsuk a Boldogságos 
Szőzanyát, és kérjük éltünkre szeretı édesanyai oltalmát és hathatós köz-

benjárását.       Bognár István spirituális 
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Szentmise szándékok október  hónapban 
 

1. +Turai Mihályné és +Károly fia  
2. Jézus Szent Szívének tiszteletére engesztelésül - a Turai és a Brancs +szülık  
3. +Soproni szülık, +István fiuk és +Nagyszülık   

4. A Szabó család +Tagjai         (8.00) 
 +Franka Pál és neje +Lukács Sarolta, +Hoffer János és +Éder Júlia, Frankáné 

+Karchesz Emese          (11.00) 
 +Kiss Sándorné, +Férje         (18.00) 
5. +Burik Imre 4. évf., +Szüleim +Nagyszülık és +Hozzátartozók  
6. +Hoffmann István +Neje, +István fiuk és +Szüleik 
7 +Hitkó István és +neje 
8. A Szőzanya közbenjárásáért 
9. +Gáspár, +Mária szülık és fiuk +Gáspár 
10. +Kovács Mihályné és +Szülei 
11. +Striczky József, +Neje és leányuk +Anna      (8.00) 

 Hívekért           (11.00) 
 +Hajósi István, +Neje, +Szüleik és összes +Hozzátartozóik    (18.00) 
12. +Pup Józsefné,  +Férje és összes +Hozzátartozó 
13. +Gróf József 3. évf.,  +Felesége 3. évf.,  és + édesanya 
14.  A Rózsafüzér társulat 4.(Molnár Istvánné) csoportjának  élı Tagjai       
15. A Rózsafüzér társulat 4.(Molnár Istvánné) csoportjának  +Tagjai  
16. +Ladjánszky Mihály 2.évf., +Szécsényi szülık és +János fiuk  
17. +Szöllıs János, +neje Brancs Anna, +János fiuk    
18.  +Berta József és neje +Brancs Julianna        (8.00) 
 …………………………………………………………    (11.00) 
 +Rémi János és +Szülei         (18.00) 
19. +Mándó Józsefné 10. évf. 
20. +Kundra László és neje +Stógl Anna 
21. +Lovicska István, felesége +Kundra Terézia, +fiuk Lovicska László és +Nagyszülık  
22. Hálából 
23. +Gróf László és +Hozzátartozók   
24. Hısi halottakért 

25. +Gróf Mihály 4. évf.         (8.00) 
 +Szakal szülık, a Csoma és Stadler  +nagyszülık         (11.00) 
 +Rusznyák Mihály, +neje Veres Julianna  és összes +Hozzátartozó   (18.00) 
26. +Alexa István, +Szülei és összes +Hozzátartozó  
27. +Varga János 
28. ………………………………………………………… 
29. ………………………………………………………… 
30. ………………………………………………………… 
31. Hálából  -  születésnapon 



 

ARANY LÉPCSİ 
 

Tiszta élet, 
nyílt elme, 

megtisztult szív, 
élénk értelem, 

világos szellemi meglátás, 
testvéries érzés tanulótársunk iránt, 

készség tanítást és tanácsot adni és kapni, 

személyes igazságtalanságok bátor elviselése, 
elveinkért való bátor helytállás, 

félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak 
és folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és  

tökéletesedés eszményének, amit a titkos tudomány elénk tár  
- ez az az Arany Lépcsı, amelynek fokain a tanuló felhághat  

az Isteni Bölcsesség templomához. 

IX. évfolyam 9. 10. szám 24. 

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 


