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„Csak idő kérdése,  

és az emberek tódulni fognak a katolikus egyházba” 
 

Egy kanadai pár titokban tartja négy hónapos gyermeke nemét, hogy maga dönthessen 
majd, fiú-e vagy lány. „Azzal, hogy nem áruljuk el a kicsi nemét, azt üzenjük a világnak: 
engedjék már meg, hogy ő maga mondja meg, mi akar lenni!” – indokolták döntésüket a 
szülők, akiknek esete a napokban bejárta a világsajtót. „Ebben a tébolyult világban a ka-
tolikus egyház a józan ész utolsó bástyája” – értékeli az esetet az ncregister.com. írása. 

A „nem nélküli” gyermek szülei, Kathy Witterick és David Stocker szerint a dolog jól 
működik két nagyobb gyermekük, az ötéves Jazz és a kétéves Kio esetében. Mindkét fi-
úcska hosszú hajú, és másfél éves koruk óta maguk választotta ruhában járnak: Jazz leg-
szívesebben rózsaszínben (festett körömmel), Kio bordóban. „Mindig lánynak nézik őket 
– mondja az apa, hozzátéve: a fiúk majd eldöntik, mit válaszolnak rá.” 

Magánál az ügynél szinte érdekesebb, hogy milyen megértő reakciókat váltott ki a kü-
lönféle internetes fórumokon. Egy pszichológus csupán azért aggódik, hogy a gyerek pe-
remre szorul majd ebben a világban, ahol az ember kénytelen a férfi, nő i vagy „a kettő 
közötti” kategóriába tartozni, miközben ő „egyik sem”. Van, aki úgy véli: ritkaság, hogy 
a szülők minden lehetőséget nyitva hagynak gyermekük számára, nem úgy, mint egyes 
ortodox zsidók és keresztények, akik „tudatosan ráerőszakolják saját szigorú ideológiá-
jukat a gyerekeikre, hogy életük végéig egy olyan kultúrában éljenek, amely ellentétes a 
földrajzi meghatározottságukkal.” Egy másik hozzászóló szerint korlátozást jelent, ha 
valakit férfinak vagy nőnek bélyegeznek; de sokan vélekednek úgy is: könnyen lehet, 
hogy mindez a szülők elleni lázadást vált majd ki a gyerekekben, akik később talán ép-
pen a nemi szerepekhez való igazodás mellett döntenek majd. 

Érdekes gondolat, hogy ha a biológia valóban semmit sem jelent, akkor a faj meghatáro-
zására is szabadságot lehetne adni a gyereknek: nem kellene korlátozni, hogy minden-
képpen a homo sapiens fajhoz kell tartoznia, hanem hadd döntse el, mi akar lenni: kutya, 
macska, esetleg puhatestű. Furcsa, hogy miközben ezt a gondolatot ma még mindenki 
képtelenségnek tartaná, hatalmas nyomást tapasztalunk abban az irányban, hogy az XX 
és XY kromoszómákról ne vegyünk tudomást, és a nemeket pusztán társadalmi konven-
ciónak tekintsük. 

Ezért indokolt vélemény, hogy csak idő kérdése, és az emberek tódulni fognak a katoli-
kus egyházba. A Witterick-Stocker család nem tesz mást, mint tettekre váltja a mai sze-
kuláris felfogás egyik tételét, nevezetesen azt, hogy a nemek különbözősége pusztán tár-
sadalmi képződmény. Ez azonban nem megy a végtelenségig. Ma, amikor felnőtt embe-
rek komolyan képesek vitatkozni arról, hogy jogot kell adni a bölcsődéseknek, hogy ma-
guk válasszák meg a nemüket, nem vagyunk messze a fordulóponttól, amikor bármely 
igazságkereső ember számára világossá válik, hogy ebben a tébolyult világban a katoli-
kus egyház a józan ész utolsó bástyája, az egyetlen intézmény, amely kétezer éve örök 
igazságokat hirdet – köztük azt is, hogy az ember nem maga dönti el, fiú-e vagy lány.  

(Jennifer Fulwiler írása nyomán; www.ncregister.com)    Magyar Kurír 
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Gondolatébresztő… 
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1. Öleljétek és csókoljátok meg egymást gyermekeitek előtt. 
2. Ígéreteiteket tartsátok be, soha ne hazudjatok. 
3. A nagyszülők kényeztethessék őket egy kicsit. 
4. Tegyétek másokkal azt, amit majd nekik is tenniük kell másokkal. 
5. Adjatok korhoz illő választ a kérdésre: „Hogyan születik egy gyermek?”  
6. Legyetek példaképek: ők mindig azt teszik, amit ti tesztek, és azt mondják, 
amit ti mondotok. 

7. Szoktassátok őket jó olvasmányokhoz. 
8. Amit elkezdtek, fejezzétek is be. Magyarázzátok meg, hogy a nagy tettek fá-
radságba kerülnek. 
9. Vegyék ki szavaitokból, amikor jót beszéltek másokról. 
10. Meséljetek gyermekkorotokról. Különösen arról, amikor olyan idősek volta-
tok, mint ők. 
11. Segítsétek őket, hogy csatlakozzanak egy csoporthoz, focicsapat, énekkar, 
cserkészet stb. 
12. Legyetek következetesek. Ők ismerik el először ennek értékét. 
13. Olvassatok fel nekik hangosan kedvenc könyveitekből. 
14. Tetteikért vállalják a felelősséget. A rájuk törő hullámokat nem védhetitek ki  
mindig. 
15. Minden este kérdezzétek meg, milyen volt a napjuk. 
16. Mielőtt büntetést kapnának, győződjetek meg, tisztában vannak–e a három 
„Miért? –tel: – Miért tiltott? – Miért kell jóvátenni? – Miért nem tehetik meg 
máskor? 
17. Biztosítsátok őket, bármi történjék is, mindig mellettük lesztek. 

  

50 ajándék  

gyermekeiteknek  
 

 

Olyan szellemi és lelki 
ajándékokról van szó, 

amelyet az anyai és apai 
fantázia dúsíthat: 
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18. Olykor énekeljen, vagy játsszon együtt a család. 

19. Ha magukra csukták szobájuk ajtaját, ne zavarjátok őket. 
20. Tanítsátok meg őket arra, hogy elismerjék a hibáikat és a bajért ne más vala-
kit okoljanak. 
21. Este mindig adjatok nekik egy csókot: akkor is, ha már alszanak, és akkor is, 
ha már elmúltak harminc évesek. 
22. Amit ma meglehet tenni, hajrá! A holnap bizonytalan! 
23. Ismételjétek, hogy szeretitek őket. Nevessetek együtt sokat. 
24. A káromkodást ne tűrjétek. 
25. Válaszoljatok kérdéseikre őszintén, különben nem kérdeznek. 
26. Feszült állapotban ne térjetek nyugovóra. 
27. Az egészségetekre ügyeljetek. Ez gyermekeiteké is. 
28. Ne mondjátok soha: „Na látod?… Ugye megmondtam…” 
29. Tanítsátok meg őket úszni, főzni, mosni és táncolni. 
30. A családban legyenek jellegzetes szokások. Mindenki kapjon feladatot. 
31. Különböztessétek meg a jót a rossztól – együtt. 
32. Ne kicsinyeljétek le a gyerek problémáit. 
33. Tanítsátok meg nekik, hol van a Sarkcsillag és a négy égtáj. 
34. Fizessetek nekik elő egy kedvenc gyermeklapra. 
35. Ismételjétek: „Elégedett vagyok veletek! Jól van! Sikerülni fog!” 
36. Szeressétek őket úgy, ahogy vannak. Ez a legnagyobb ajándék. 
37. „Mivel apád/anyád vagyok, felelős vagyok érted.” – ha többször hallják, 
nem zavarja őket. 
38. Gyakoroljátok, mit kell tenni tűz esetén, csőtöréskor. 
39. Ismerjétek meg gyermekeitek barátait. 
40. Tegyetek a zsebükbe valami apró meglepetést. 
41. Adjatok jó példát: használjátok a szemetes kosarat, - legyetek udvariasak. 
42. Szoktassátok rá őket, hogy elnézést kérjenek és bocsánatot is. 
43. A nyugodt és derűs szülők gyermekei is nyugodtak és derűsek. Ez tény! 
44. Hívjátok meg őket egy fagyira vagy pizzára. 
45. Kiránduljatok sokat, neveljétek bennük a természet szeretetét. 
46. Ne hasonlítsátok össze őket másokkal. 
47. Titkaik maradjanak titkok. 
48. Ne akarjatok hibátlanoknak tűnni előttük. 
49. Legyetek olyan szülők, amilyeneket ti szerettetek volna magatoknak. 
50. Imádkozzatok együtt minden este. 
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T öbb, közelmúltban történt esemény miatt remélhetjük, 
hogy felgyorsul Mindszenty József boldoggá-avatási eljá-
rása – mondta Habsburg Mihály, a Mindszenty Alapít-

vány elnöke, aki Rómában a Szentté-avatási Kongregációban tájé-
kozódott az eljárás alakulásáról. 

 
Habsburg Mihály II. János Pál boldoggá-
avatásán vett részt Rómában, és ez alkalomból a 
Szentté-avatási Kongregáció kérésére látogatott 
el a dikasztériumba, hogy a boldoggá-avatás 
ügyéről tárgyaljon. Mint mondta: természetes, 
hogy mi magyarok nagyon várjuk már Mind-
szenty József  oltárra emelését; de azt is tudjuk, 

hogy mindenképpen türelemmel kell lennünk, és 
be kell tartanunk az előírásokat. A peranyag 
1994 óta van Rómában. Az eljárás fontos szaka-
sza, amikor a benyújtott iratok alapján a relator 
elkészíti azt az összefoglaló munkát, melynek 
neve positio. Ez több kötet is lehet, jelen esetben 
várhatóan öt kötetet tesznek ki a benyújtott ira-
tok. Nagyon sok dokumentum áttanulmányozá-

sára van szükség – mondta Habsburg Mihály, és példaként hozta fel, hogy az 
Egyesült Államokban, Washingtonban, a Kongresszusi  Könyvtárban több mint 
hétezer iratot kellett végignézni, fénymásoltatni és a peranyaghoz csatolni. Ezek 
az anyagok a hercegprímás engedelmességéről, rendkívüli szerénységéről tanús-
kodnak.  
 
Nemrég új relátort neveztek ki. Vele találkozott most Habsburg Mihály, nála tá-
jékozódott az eljárás jelenlegi helyzetéről. A beszélgetés után most már tisztáb-
ban látjuk, hogyan is áll az ügy – mondta a Mindszenty Alapítvány elnöke. A 
relátor elmondta, hogy a Vatikáni Államtitkárság levéltárában 270 dossziét ta-
lált, amelyeket most tanulmányoz. Ezek az iratok elsősorban a kommunizmus 
időszakára vonatkoznak, most ezeket is – várhatóan ez év végéig – csatolni tud-
ják majd a peranyaghoz. Így a négy kötetet, amelyből az első a relátor és a 
posztulátor összefoglaló jelentését tartalmazza – nyomdába tudják adni. Ezek a 
kötetek, vagyis a positio csak a Vatikán által elismert nyomdában készülhetnek. 
A nyomdából kikerült köteteket először történészek, majd szakteológusok, azu-
tán bíborosok nézik át és véleményezik. Az ő fontos feladatuk annak megállapí-
tása és igazolása, hogy a boldoggá-avatandó az erényeket hősies fokon gyako-
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rolta. Ez a folyamat 2012-ben lezárulhat. Vizsgálják majd a benyújtott két cso-
dás gyógyulás elismerését is, orvoscsoport segítségével.  Az eljárás további me-
nete, hogy a Szentatya kihirdeti az első dekrétumot, az erények hősies fokon va-
ló gyakorlásáról, valamint a csoda elismeréséről. Erre remélhetően még 2013-
ban sor kerül. 
Látható tehát, hogy az eljárás bonyolult és sok alapos munkát kívánó folyamat, 
de azért most már látjuk a végét – mondta Habsburg Mihály. A hívek imáira 
azonban továbbra is szükség van. Örömmel mondhatjuk, hogy az imamozgalom-
hoz már több mint másfél millióan csatlakoztak. Nagy öröm az is, hogy immár a 
huszadik alkalommal került sor az esztergomi bazilikában a Mindszenty-
emlékmisére, illetve az azt megelőző zarándoklatra.  
Mindszenty József hercegprímás boldoggá-avatási perének posztulátora Andrea 
Ambrosi ügyvéd, viceposztulátora Szőke János szalézi atya. A relátor Criscuolo 
Vincenzo OFM. 

 

A szabályos ember és a rendes ember 
 

A szabályos emberek nem mindig rendesek, a rendesek pedig nem mindig sza-
bályosak. A szabály van a rendért és a nem a rend a szabályért. Rendből csak 
egy van, szabályból sok. A rend Istentől ered, a szabályok az embertől. Mégis a 
szabály nem más, mint a rend lecsapódása az ember tudatában és akaratában. 

Az ember tud szabályokat alkotni, és ezzel elárulja, hogy tud a rendről. Egyéb-
ként a bűn nem szabálytalanság, hanem rendetlenség. Nem szabad a rendet és 
a szabályt összekeverni. M agyarázni nem a rendes, hanem a rendel lenes szabá-
lyokat szokták, és gyanús, ha egy szabályt nehezen tudnak elfogadtatni, mert az 
ember lelke mélyén élő rend azt kontrol lálja és ti ltakozik el lene. A kevés és a sok 
szabály egyaránt emberel l enes. Csak annyi szabályt alkossunk, hogy rendes em-
berekké váljunk, de meg is maradjunk annak.          (Sánta János)  

REGGELI  IMA 
Uram Istenem!  Tiéd az éjszaka és tiéd a nappal. 
Kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap. 
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek. 
A világosság gyermeke. 
Köszönöm, hogy vagy és hogy megteremtettél engem is. 
Légy mindig jó hozzám, 
És a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem.  
Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel. 
Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem   
És szeretni akarlak Téged Uram!   Ámen! 
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 „Számos életrajzot és visszaemlékezést olvas-
tam olyan emberekről, akik teljesen Istenre bíz-
zák magukat. Életútjuk rendkívül különböző: 
vannak köztük katolikusok és protestánsok, pa-
pok, szerzetesek és világiak, férfiak és nők. Az 
élethez és Istenhez való viszonyulásuk mégis 
jellegzetes hasonlóságokat mutat.” – Egy fel-
nőttként megtért egykori ateista meglátásai. 

• Elfogadják a szenvedést 
A mennyei ember c. könyv beszéli el egy üldözött kínai keresztény, Jün testvér törté-
netét. Heteken át kínozták, elektrosokkolták, éheztették, verték, körmei alá tűt szúr-
tak, végül egy akkora cellába kényszerítették, amelynek mérete alig haladta meg egy 
koporsóét. Másnap indítást érzett, hogy egy Szentírásért imádkozzék. Furcsa gondo-
lat, hiszen sokan éppen azért voltak börtönben, mert bibliát találtak náluk – de azért 
elkezdett imádkozni. Másnap reggel az őr bedobott hozzá egy bibliát. „Térdre borulva 
zokogtam. A foglyoknak semmilyen keresztény könyvet nem engedélyeztek, Isten 
mégis küldött nekem egy Szentírást! Az Úr megmutatta, hogy az emberi gonoszság 
ellenére sem feledkezett meg rólam, és kezében tartja a sorsomat” – írja. 

Sokan bizony másként ítélnénk meg ezt a helyzetet. A bibliás esetet talán nem is te-
kintenénk imameghallgatásnak, hiszen a leghőbb vágy, hogy elmúljék a testi szenve-
dés, nem teljesült. Jün testvér és a hozzá hasonlók azonban nagyon világosan látják, 
hogy nem a szenvedés a legnagyobb rossz, hanem a bűn. 
Nem keresik a szenvedést, olykor imádkoznak is a szenve-
dés enyhüléséért, de sokkal fontosabbnak tartják, hogy ne 
vétkezzenek, mint azt, hogy ne szenvedjenek. Legfőbb cél-
juk, hogy maguk és mások is a mennybe jussanak.    

• Elfogadják a halált 
Az Istenre hagyatkozó emberek élete a mennyországra irá-
nyul. Nem naptári években, hanem az örökkévalóságban 
gondolkodnak. Nem az a céljuk, hogy földi életük minél 
hosszabb legyen, hanem az, hogy a mennyországba jussanak és minél többeknek se-
gítsenek oda jutni. S ha ezt Isten az életük megrövidítése által tudja legjobban elérni, 
azt is elfogadják.   

Gereon Goldmann ferences atya Szárnyai árnyékában című könyvében lélegzetelállí-
tóan írja le, hogyan menekült meg a haláltól a második világháborúban. Csodás meg-
menekülése felveti a kérdést: „és mi van azokkal, akik nem menekültek meg?” Gold-
mann atya bizonyára azt felelné: nem az volt az igazi ajándék, hogy Isten megmentet-

Az Istenre hagyatkozó emberek hét jellemzője 
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te a haláltól – hiszen előbb-utóbb mindenkinek meg kell halnia –, hanem az, hogy így 
a nácik között folytathatta az evangelizálást. Később Japánban szolgált, ott érte a ha-
lál, amelyet – noha  sok tennivalója lett volna még – bizonyára elfogadott, bízva ben-
ne, hogy Isten jót fog kihozni belő le. 

• Mindennap keresik a találkozást Istennel 
Nincs mélységes békével az Úrra hagyatkozó ember, aki ne szánna mindennap időt az 
imádságra. Az ilyen emberek naponta legalább néhány percet, de ha a körülmények 
engedik, akár egy-két órát is imádságba merülten töltenek, mégpedig általában reggel, 
mielőtt bármibe belekezdenének. 

• Az imádságban inkább hallgatnak, mint beszélnek 
Megdöbbentő tapasztalat, hogy az igazán szentéletű emberek imái gyakrabban talál-
nak meghallgatásra, mint másokéi. Amikor az ember azt hallja, hogy valaki valami 
egészen konkrét dologért imádkozott, és megkapta, elgondolkodik, hogy az illető ta-
lán különleges képességekkel bír, vagy netán Isten jobban szereti őt, mint másokat. 
Valójában azonban a legfőbb ok az, hogy ezek az emberek a Szentlélektő l kapják az 
indítást, hogy miért imádkozzanak, hiszen állandóan Isten akaratát keresik.    

Ismert történet például, hogy Angelica anya, a ma már világszerte fogható műholdas 
és internetes Eternal Word Television Network (EWTN) alapítója, amikor ki kellett 
fizetnie az első parabolaantenna horribilis árát, a kápolnában imádkozva kérte Isten 
segítségét. Hamarosan megszólalt a telefon, és egy ismeretlen pontosan a szükséges 
összeget ajánlotta fel adományként. Angelica nővér imája nem azért talált meghallga-
tásra, mert nagyon szeretett volna egy tévécsatornát, hanem mert helyesen ismerte fel 
Isten akaratát, aki azt kívánta tő le, hogy aznap elindítsa a televíziót. 

• Kizárják mindazt, ami zavarja az összeszedettséget  
Az Isten csempésze című könyv egy holland keresztény misszionárius, Andrew van 
der Bijl életérő l szól, aki megtérése után a hidegháború idején bibliákat és keresztény 
könyveket csempészett a szocialista országokba. A könyv egyik elgondolkodtató rész-
lete a következő:   

„Eszem ágában sincs igénybe venni a hívásértesítést, ami az egyik telefonbeszélgetést 
megszakítva értesít, hogy újabb hívás érkezett” – mondta Andrew testvér, majd hoz-
zátette: a technika túlságosan kiszolgáltatja az embert a pillanatnyi megkereséseknek, 
feladatoknak. A legfontosabb az, hogy csendben, türelme-
sen figyeljünk Isten hangjára. 

Legtöbben szeretjük a technikát, de valóban hatalmas a kí-
sértés, amely azt sugallja, hogy azonnal válaszoljunk egy-
egy e-mailre, Facebook-üzenetre, csetre, sms-re. A kom-
munikáció korát éljük, amikor újabb és újabb dolgok 
igénylik a figyelmünket. Egyre ritkábbak a csendes per-
cek, órák, amikor a lélek csendjében várakozhatunk a 
Szentlélek indításaira. 
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Az Istenre hagyatkozó emberek közös vonása, hogy nem engednek a hamis sürgetés-
nek. Nehéz elképzelni, hogy valakiben úgy születne meg Isten akaratának megrendítő 
felismerése, hogy közben állandóan jelez az iPhone, vagy éppen maga ellenőrzi öt-
percenként, nem kapott-e üzenetet a Facebookon. 

• Mások megítélésének is alávetik döntéseiket 
Akik régóta figyelik, hogyan működik az Úr az életükben, észreveszik, hogy az Úr 
sokszor szól hozzájuk szentéletű barátokon, családtagokon, papokon, szerzeteseken 
keresztül. Ha úgy érzik, hogy Isten valamire hívja őket, fő leg ha nagy dologról van 
szó, megkérnek egy-két bizalmas, hívő barátot, hogy imádkozzák át a dolgot, és jelez-
zék, vajon bennük is ugyanaz érlelődik-e meg. S ha figyelmeztetik őket – különösen a 
házastárs, a gyóntató vagy a lelkivezető –, hogy valamit ne tegyenek, azt nagyon ko-
moly jelzésnek veszik. 

• Maradéktalanul engedelmeskednek az Úrnak  
Az Isten csempésze című könyv egyik jelenetében Andrew testvér leírja Karl de 
Graaf látogatását. Graaf egy olyan imacsoport tagja, ahol hosszan, nagyrészt csendes 
áhítatban imádkoznak. 

„Kimentem, és a bejáratnál ott állt Karl de Graaf. Meglepetten köszöntöttem:  
– Szervusz! 
– Szervusz, Andy. Tudsz vezetni? 
– Vezetni?  
– Autót. 
– Nem – feleltem meghökkenve. – Nincs jogosítványom. 
– Mert tegnap este az Úr üzent veled kapcsolatban. Fontos, hogy megtanulj vezetni. 
– Ugyan minek? – kérdeztem. – Sose lesz autóm, az egyszer biztos. 
– Andrew – Graaf olyan tagoltan beszélt, mintha egy nehéz felfogású gyerekkel pró-
bálna megértetni valamit –, nem akarlak meggyőzni. Csak továbbítom az üzenetet.” 

 

Némi habozás után Andrew testvér úgy érezte, Isten valóban ezt kívánja tőle; megta-
nult hát vezetni. Hatalmas idő- és energiapazarlásnak tűnt, mégis engedelmeskedett 
az Úr hívásának. Röviddel azután, hogy megkapta a jogosítványt, a vezetés sorsdöntő 
lett további szolgálata szempontjából, melynek eredményeként több ezer emberhez 
jutott el az evangélium a vasfüggönyön túl. Amikor Andrew testvér a különös üzenet 
hallatán a fejét vakarta, Karl de Graaf csak ennyit mondott: „Ez az izgalmas az enge-
delmességben: amikor az ember utólag rájön, mit tervelt ki a Jóisten.” 

*** 

Bizonyos, hogy mások utánzása nem visz közelebb Istenhez.  
Az ehhez hasonló írások azonban jó kiindulást jelenthetnek, hogy átgondoljuk 
saját lelki fejlődésünket. 

          (Jennifer Fulwiler írása nyomán; Ménesi Krisztina) 



Miért fontos, hogy az apák templomba járjanak? 
 

1994-ben rendkívüli népszámlálást tartottak Svájcban, ahol azt is vizsgálták, 
hogy egy személy vallását továbbviszik-e gyermekei. Az eredmény több mint 
meghökkentő: a családban egyedül az apa vallási gyakorlata az, ami meghatá-
rozza, hogy a gyerekek a jövőben járnak-e templomba vagy sem. 
Anélkül, hogy statisztikai adatokkal bombáznánk az olvasót, Íme néhány adat. 
- Ha az apa és anya is rendszeres templomba járó, akkora gyermekek 33 százaléka rendsze-
res templomba járó lesz. 
- Ha az apa nem rendszeres templomba járó, de az anya Igen, akkor a gyermekek 3 százalé-
ka rendszeresen templomba jár. 
- Ha az apa nem gyakorolja hitét, míg az anya rendszeresen, akkor a gyerekek 2 százaléka 
lesz rendszeresen templomba járó. 
Az eredmény megdöbbentő, de megerősíti azt, amit a pszichológusok, kriminológusok és a 
keresztény értékek szerint gondolkodók tudnak: nem lehet ellenszegülni a teremtett rend bi-
ológiájának. Az apai befolyás, attól kezdve, hogy a nemzés során meghatározza a gyerek 
nemét, mindaddig, hogy milyen rítusú temetést kap, nincs arányban a rábízottakkal és az 
erősen csökkentett szereppel a nyugati liberális társadalomban. 
 Az anya szerepe mindig is elsődleges marad a meghittség, gondoskodás és nevelés 
szempontjából. Egyetlen apa sem képes helyettesíteni ezt a fajta kapcsolatot. Hasonlókép-
pen igaz, hogy amikor a gyermek belép abba a korszakba, amit az otthon helyett a baráti kör 
jelent, egyre növekvő mértékben vesz példát apjáról. Ahol az apa közömbös, nem odaillő, 
vagy éppen hiányzik, akkor az elkülönülés és a bekapcsolódás még nehezebb. Ha a gyere-
kek azt látják, hogy az Egyház „női-és gyerekdolog”, ennek megfelelően járnak el: nem jár-
nak oda, vagy csak sokkal ritkábban. 
Érdekes módon tudat alatt a felnőtt nők és férfiak is levonják a következtetést, hogy apu tá-
volléte azt jelzi, hogy a templomba járás nem igazán „felnőttes” dolog. Az elköteleződés 
szemszögéből az anyai szerep a bátorításé és a biztatásé, de nem ez az elsődleges a felnőtt 
utód döntésében. 
A megállapítások ugyan a svájci népességre vonatkoznak, de minden bizonnyal hasonló 
eredményű megállapításokra jutnának más nyugati országokban is, ahol nagy számban ta-
lálhatok családok egyedülálló szülővel, valamint bonyolult mostoha kapcsolatokkal, vagy 
ami rosszabb, vándorló férfiszemélyekkel (nevelőapákkal) a háztartásban, akiket nem érde-
kelnek a „párjuk” gyermekei. 
 A hiányzó apa - bárki hibájából volt is a válás és bármennyire hűséges is az illető 
Egyházához –valószínűleg nem fogja az engedélyezett, rövid „láthatási időt” gyermekével a 
templomban tölteni. Az egyik egyházközségben az egyik fiatal srác arról számolt be, hogy 
választania kellett, hogy templomba megy, avagy a vasárnapot apuval töltse negyven mér-
földdel távolabb, pecázással és focival. Egy másik, tizenegy éves fiú választása még nehe-
zebb volt: a földi vagy az égi Atya között, a szeretet és lojalitás keresztkötelékei között. Sa-
ját kudarcai által erőltetett, gyötrő érettséggel döntött úgy, hogy a mennyei Atya jobban 
megérti távollétét, mint a „földi” apja. Nagy igazság tehát: ha nincs apa - nincs család - 
nincs hit. A férfiak megnyerése és megtartása alapvető fontosságú az Egyház számára, és 
életbevágó minden anya munkájához, valamint gyermekeink jövője szempontjából.  
          (Robbie Low írása alapján) 
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A feleség  és anya lelkiismeretvizsgálata 

- Igazi társa vagyok-e a férjemnek? Állandó gondom-e a hűséges együttműködés? 
- Megbeszélek-e minden lényeges dolgot a férjemmel? Mellőzöm-e a kicsinyes bírál-
gatást és zsörtölődést? 
- Hordozom-e vele együtt a családi és a hivatásából adódó gondokat? Bizalmat, ott-
honosságot, melegséget talál-e ha hazajön? Készítek-e neki vacsorát, ha nagyon fá-
radt? 
- Elhanyagolom-e a szeretetem kimutatását felé? Nem rakom-e őt bármilyen szem-
pontból a gyerekek mögé? 
- Ápolt és csinos vagyok-e a kedvéért mindennap és van-e időm számára? 
- Szorgalmas vagyok-e vagy lusta? Takarékos vagyok-e, értek-e a beosztáshoz? Elé-
gedetlenkedem-e? 
- Imádkozunk-e közösen, járulunk-e rendszeresen szentségekhez? 
- Igyekszem-e felesleges költekezés nélkül-széppé tenni a család ünnepnapjait? 
- Gondom van-e igazán a férjem vendégeire? 
- Vagyok-e annyira lelkiismeretes, hogy a férjemet soha meg nem sértem, meg nem 
szégyenítem mások előtt nem ócsárolom? 
- Türelmes vagyok-e a hibái és gyengéi iránt? Megbocsátok-e neki és nem hánytor-
gatom fel a múltat? 
- Tiszteletben tartom-e a férjem lelkiismeretét? Okosan és szeretettel gondom van-e 
rá, hogy összhangban legyen a keresztény lelkiismeret követelményeivel? 
- Gondoskodom-e gyermekeink jó keresztény neveléséről? 
- Ápolom-e a kapcsolatot közeli rokonainkkal és jó vagyok-e a szegényekhez? 
- Öröm, vidámság, teljes hűség és töretlen szeretet uralkodik-e házasságunkban és 
családunkban?  

Ima a tisztaságért 
Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Te szeretsz. Tedd tisztává testünket, szelle-
münket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Tisztíts meg  minket 
és gyógyítsd meg a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük 
azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de 
Benned erősek és szentek lehetünk.  

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisz-
taságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, mint 
Te vagy. Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk 
tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent tes-
tünkben, és egy napon veletek legyünk a mennyben. 

Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy min-
dig Ő vezessen és bátorítson minket. Szereteted Lelke kössön egybe minket, hogy mindig 
egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöve-
teléért. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.  
Szent József, könyörögj értünk! 
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A férj és apa lelkiismeretvizsgálata 

- Törekedtem-e kezdettől fogva szeretetünk és házasságunk megerősítésére? 
Törekszem-e erre még ma is? 
- Gondom van-e rá, hogy feleségemmel közösen megbeszéljünk mindent?  
- Ismerem-e, elismerem-e feleségem jogos kívánságait, törekszem-e megérteni 
és elfogadni a nézeteit? 
- Lelkiismeretesen gazdálkodom-e a pénzzel és a vagyonnal? Feleségem kielé-
gítően el van-e látva mindennel, amire saját magának, a háztartásnak, a gyere-
keknek szüksége van? Vagy fösvény vagyok? 
- Feleségem és gyermekeim bizalommal vannak-e hozzám, vagy félniük kell 
tőlem? 
- Kölcsönös tisztelettel és tapintattal vagyunk-e egymás iránt? Elmulasztottam
-e hogy feleségem iránt gyakran bizonyságát adjam szeretetemnek és gyön-
gédségemnek? 
- Megdicsérem-e elismerésben részesítem-e feleségemet? Megünneplem-e 
születésnapját, névnapját, házassági évfordulónkat? 
- Gondolok-e mindig arra, hogy feleségem boldogságát találja odaadásában és 
hogy társadalmilag is érvényesüljön? 
- Szoktam-e feleségemet szidni, sértegetni a gyerekek idegenek előtt? 
- Őszinte és igaz vagyok-e mindig feleségemhez? Tud-e mindenről, amit te-
szek? 
- Mellette állok-e amikor áldott állapotban van? Osztozom-e a gyermekek ne-
velésében? Segítek-e neki a házimunkában? 
- Szakítok-e elegendő időt a szórakozásra vagy csak a hivatásomnak élek? 
- Sugárzik-e a házasságunkból és a családunkból a szeretet a többi emberre, 
különösen a szomszédokra és a szegényekre? 
- Gondolok-e feleségem pihenésére is? Segítőkész vagyok-e az egyéb szükség-
leteiben? 
- Tiszteletben tartom-e feleségem lelkiismeretét, jó példát adok-e gyermeke-
imnek? 

Imádság tiszta szerelemért 
Urunk, Mennyei Atyánk!Tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe 

van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk ke-

gyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk. Világosíts meg és erősíts 

meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tet-

sző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget 

és a tisztalelkűséget. Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük min-

dazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges arcodból. Engedd, hogy tiszta szerelemmel 

szeressük egymást, hogy tisztán és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók le-

gyünk áldásodra, Krisztus Urunk által. Ámen. 
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A plébániánkról jelentjük … 

⇒    Elkészült a templom belső festése. Tarr György 
restaurátor művész úr tájékoztatta a kedves híveket a 
munkálatok folyamatáról, a  festéssel kapcsolatos észre-
vételeiről. Kiemelte a szentély fölötti diadalív szépségét, 
technikai megoldását, mely Takács István festőművészt, 

a freskó alkotóját dicséri. A belső festés 2,9 millió Forintba került. Rába i 
Lajos és Rábai Csaba mesterek nyolc új padot készítettek a kórusra borovi 
fenyőből, melyre 1,2 millió Forintot fizettünk. Az összes padra új párnák 
kerülnek. Az anyagár (szövet és szivacs) 134 000 Ft., a varrás  Paulovics 
Mihály felajánlása. Hálás köszönet mindazoknak, akik munkájukkal vagy 
anyagi támogatásukkal hozzájárultak a felújításokhoz. 

⇒ Folytatódik a történelmi előadás sorozat a plébánia közösségi termében.  
Kísérjük figyelemmel a templomi hirdetésben közölt időpontot. 

⇒ Július 18-22 között hittanos- és ministránstábor lesz Pilismaróton. 

⇒ Július 31-én  tartjuk a Szent Anna templom Búcsú-ünnepét. 

⇒  A Családról a Család évében címmel kiállítást rendezett Szederkényi Bor-
bála tanító és Nagyné Szauzer Ildikó hitoktató (a Széchenyi iskola pedagó-
gusai), mely a plébánián volt megtekinthető júniusban minden vasárnap a 
szentmisék után.            

         Frajna András plébános 

 

Ferences zarándoklat Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra 
Időpont: aug.14-20. 

„Zarándoklatunk kiváló alkalom az elmélyülésre, az emberi kapcsolatok építésére és 
a testmozgásra – mondta Dobszay Benedek, a zarándoklat főszervező je. – Az úton já-
rás fáradságát és imáinkat idén is felajánljuk a papi és szerzetesi hivatásokért. Ebben 
nagy segítséget nyújtanak a különböző rendekhez tartozó, velünk zarándokló férfi és 
nő i szerzetesek. Az elmúlt évek tapasztalata ugyanakkor az is, hogy többen e napok-
ban találnak rá későbbi házastársukra.” 

 Bármely korosztály tagjai jelentkezhetnek, de a népes csoport együtt haladása szem-
pontjából fontos, hogy minden zarándok megfelelő kondícióban legyen a napi 25 ki-
lométeres út megtételére, és a tábori körülmények elfogadására. 

Jelentkezési határidő: aug.10.  

További információ: a zarandoklat@ofm.hu címen  

Jelentkezni: a www.ferences.eu/zarandoklat weblapon, vagy levélben az 1024 Buda-
pest, Margit krt. 23., (Fr. Dobszay Benedek)  címen lehet. 
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G y e r m e k o l d a l   

A SZOLGÁLAT 
(Máté evangéliuma 20.fejezet 28.vers) 

 - Anyu, nem találok limonádét a hűtőben! - kiabált Teri a konyhából édesanyjá-
nak, aki a kisöccsét pelenkázta. 
- Csinálj magadnak egy pohárral, kislányom, most nem érek rá, és te olyan ügyes 
vagy... 
- Persze, mindig a Bénike az első - nyafogott Teri, és kirohant a házból. Az aj-
tót is bevágta maga után. Anya sóhajtott: 
- Mintha két csecsemőm lenne, a tizenegy hónapos Bénike és a tizennégy éves 
Teri…  Néhány nap múlva Balázs, a kilencéves kerékpározás közben elesett és 
eltörte a bokáját. A kórházban ellátták, és gipszbe tett lábával a heverőn ülhe-
tett. Teri nagyon sajnálta az öccsét, és vállalta, hogy ápolja. A kicsi eleinte 
csendben nézte a tv-t, de később unatkozni kezdett. Vizet kért, majd egy kis 
idő múlva kekszet. Nemsokára pedig azt mondta: 
- Hozz egy könyvet inkább, Terike! - Ahogy megkapta, máris nyafogott ,tovább: 

- Jaj, ne ezt add ide, ezt már olvastam! Kérek másikat! És igazítsd meg a pár-
nát a hátamnál! 
Teri egy ideig igyekezett öccsét kiszolgálni, de másnap panaszkodott anyjának: 
- Balázs olyasmit is tőlem kér, amit ő is meg tudna tenni.  
Mintha élvezné, hogy tehetetlen, és ő van a figyelem központjában. Azt kíván-
ja, hogy csakis vele törődjek! 
- Igen, ezt én is észrevettem - válaszolta a mama, majd kis mosollyal hozzátet-
te: -, de mintha hasonlítana most a magatartása valakiére ebben a házban... 
Teri lehajtotta a fejét: 
- Tudom kire gondolsz, anyu! Én is ilyen vagyok, ugye? Mindent tőled kérek, pe-
dig magam is megcsinálhatnám. És igaz, irigylem, hogy Bénikével annyit foglal-
kozol. Ez az önzés, anyu? 
- Igen, kislányom! És ha olyan jól megértetted, akkor az már fél győzelem! 
Mert ugye nem akarsz ilyen maradni? 
- Nem, nem anyu! De azért, amíg Balázs nem tud lábra állni, nem hagyom abba 
az ápolását, legföljebb... 
- Majd én is beszélek vele, Terikém! Ám ha igazán boldog akarsz lenni, olvasd 
el, mi van azon a levelezőlapon! - Teri olvasta: ".. .az Emberfia nem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon..." (Máté 20,28).  
Légy önzetlenebb! 
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Egyházközségi juniális Szilasligeten 

Pünkösdhétfőn 

Elsőáldozás Szentháromság  

vasárnapján 
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Ez a magyar nyelv csodája! 
 
Tudod-e .... . . .. ki hogyan hal meg? 

 

Az aratóért jön a kaszás, 

A házmester beadja a kulcsot, 

A molnárt felőrli az élete, 

A szabónak elszakad élete fonala, 

A pék megeszi kenyere javát, 

A kertész a paradicsomba kerül, 

A postásnak megnyílik a mennyország kapuja, 

Az órásnak üt az utolsó órája, 

A kalauz eléri a végállomást, 

A prímásnak elszakad a húrja, 

A matróz az örök nyugalom tengerére hajózik, 

A pénztáros elszámol az élettel, 

A búvár örök álomba merül, 

A trombitásból kifogy a szusz, 

A koldus jobblétre szenderül, 

A díjbirkózót maga alá gyűri a halál, 

A bérlő örökös otthonra lel, 

A boldogtalan megboldogul, 

A léghajósnak elszáll a lelke, 

A vegetáriánus fűbe harap, 

A virágárus alulról szagolja az ibolyát, 

A lovász elpatkol, 

A papnak harangoznak, 

A vadásznak lőttek, 

A színésznek legördül a függöny, 

A muzsikusnak elhúzzák az utolsó nótáját, 

A borbélyt kinyírják, 

A kis embereket elteszik láb alól, 

A meteorológusnak befellegzett. 

 

Milyen változatos is a nyelvünk... 
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Szemünk fénye a gyermek – vagy a házastárs? 
David Cone protestáns lelkész és családterapeuta új könyvében azt hangsúlyozza, 
hogy azokban a családokban, ahol a szülők elsősorban egymásra figyelnek és har-
monikus házasságra törekszenek, a gyermekek boldogabbak, kiegyensúlyozottab-
bak, mint azokban, ahol a gyermek áll a középpontban. 

A kétgyermekes Cone szerint nem létezik konfliktusmentes házasság. 

„Sok házaspár úgy véli, ha nem veszekszenek, minden rendben van.” Ám ha nem 
néznek szembe a problémákkal, előbb-utóbb kerülni kezdik őket – és egymást. 
„Egyre többet számítógépeznek, dolgoznak, hozzák-viszik a gyerekeket, mellettük 
alszanak, és remek kifogásokat hoznak fel, miért nem kívánják a házastársi együtt-
létet.” Az elkerülő viselkedés feszültséget, szorongást okoz, ami a gyermekeknek is 
árt. „A házasságban nem lehet eltitkolni a feszültséget. A gyerekek mindent érzé-
kelnek. A szülők akaratlanul is a gyerekekre terhelik szorongásukat, a gyerekeken 
pedig orvosi vagy érzelmi tünetek jelennek meg”, – mutat rá a szerző. „A gyermek-
nevelés legnagyobb téveszméje az, hogy nevelésünk annál sikeresebb lesz, minél 
több figyelmet szentelünk gyermekünknek. A felmérések ezzel szemben azt mutat-
ják, hogy a szülők ma több időt töltenek gyermekeikkel,  a gyermekek mégsem let-
tek boldogabbak, önállóbbak, sikeresebbek, sőt mintha bizonytalanabbak, követelő-
zőbbek és boldogtalanabbak lennének.” A megoldás – az ösztönös szülői hozzáál-
lással szemben – így hangzik: aki boldog gyermekeket akar nevelni, annak a házas-
sága legyen a legfontosabb, s csak utána következzenek a gyermekek! „Fontosnak 
tartjuk a házasságot, de nem annyira, mint a gyerekek igényeit. Ezért aztán nem 
tápláljuk, nem öntözzük, s így szép lassan tönkremegy – s mire észrevesszük, hogy 
hibáztunk, már késő. Ráadásul nemcsak házasságunkat veszítjük el, hanem gyere-
keink leendő házasságához is rossz példát adunk, hiszen magukba szívják az ottho-
ni feszült légkört, és ők is ilyet teremtenek majd maguk körül”, – figyelmeztet a 
szerző. 

A megfelelő fontossági sorrend betartásával a nevelés másik csapdáját, az elké-
nyeztetést is elkerülhetjük. „Elkényeztetésről akkor beszélünk, amikor a szülő elvé-
gez olyasmit a gyerek körül, amit maga is meg tudna tenni, sőt meg is kellene ten-
nie. Azt hisszük, ezzel segítünk rajta, pedig erről szó sincs. Túldédelgetjük és túldi-
csérjük az édes kicsikét, míg el nem hiszi, hogy tényleg ő a világ közepe. Nem tanul 
meg másokkal együttműködni, és házastársa, leendő főnökei nem bírják majd elvi-
selni” – mondja Cone, beismerve, hogy ezen a téren maga is sok hibát követett el. 

Ma a legtöbb családban a gyerekek az elsők, a házasság fenntartása jóval kevésbé 
fontos. Pedig hosszú távon a kis változtatások is – a nap csúcsainak és mélypontjai-
nak megbeszélése, a gyerekek lefektetése után tévézés helyett séta kettesben, testi 
gyengédség – sokat jelenthetnek. Évek távlatában ezen is múlhat, hogy egyetemet 
végez-e a gyerek, elválik-e, netán lelkileg sérült gyermekei lesznek-e – idézi a szak-
embert a boston.com cikke.   
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A SÁTÁN  EVANGÉLIUMA  
Íme a főparancs: 
Szeresd önmagadat teljes szívedből.  

Teljes lelkedből, s minden erődből. 

A második hasonló, és így szól: 

Szeresd minden embertársadat,  

akiből hasznod van az utolsó fillérjéig. 

Sohase gondolkozz… ezt hagyd másokra…  

Te csak azzal törődj, hogyan használj ki másokat! 

Hogyan érvényesülj?! … Tehetség nélkül… 

Mindig azt tedd, amit a többiek tesznek… 

Amit az ösztönöd diktál… 

Boldogok a gyűjtögetők, mert övék lesz minden; 

A képmutatók, mert mindenkit félrevezetnek; 

Az önzők, mert övék a földi paradicsom; 

Az élvhajhászók, mert övék a mámor; 

A gyűlölködők, mert ők megtorolják sérelmeiket; 

A kárörvendők, mert övék a legtisztább öröm, hisz 

Nincs benne irigység.  

Az erőszakosak, mert ők érvényesülnek. 

Ha megütnek, üsd vissza tízszer! 

Törtess, könyökölj, taposs el mindenkit! 

Álszent, jámbor képpel vágj el, fúrj meg,  

Fűrészelj el mindenkit, aki utadba áll… - 

Lelkiismeret furdalás nélkül… 

Közben mindig nagyon ügyelj arra, hogy hitvány  

életedben a korrektség látszatát megőrizzed. 

Ajándékozz azoknak, főleg karácsonykor,  

Akiktől te is kapsz; mert ez a szeretet ünnepe, 

AZ ÖNSZERETET ÜNNEPE! 
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        Homeopátia – keresztény szemmel  

 

 

 

Sokan szeretik, egyesek szinte vallásos rajon-
gással védik, a tudomány kétkedve fogadja 
vagy éppen támadja, a teológusok bírálják – 
a homeopátiát sokan sokféleképpen ítélik 
meg. Mit tudunk erről a terápiáról, amely 
oly divatos manapság? Ártalmatlan alterna-
tív gyógymód, hatalmas szemfényvesztés, ne-
tán okkult bűbájosság – mi a homeopátia? 

• A homeopátia atyja Samuel Hahnemann német orvos (1755–1843). • A homeopátia szó 
eredete a görög homoiosz pathosz kifejezés, ami hasonló bántalmat jelent.  

• Hahnemann úgy gondolta, hogy azok az anyagok, amelyek bizonyos tüneteket  idéznek 
elő az egészséges embernél, képesek gyógyítani a hasonló bántalmakat okozó, hasonló tü-
netekkel járó betegségeket. A káros mellékhatások elkerülése céljából hatóanyagait erősen 
hígította. A homeopátiás szerek annál hatékonyabbak, minél nagyobb hígításúak; az erősebb 
hatású szerekben az eredeti hatóanyag egyetlen molekulája sem található meg.    

• Hogy a remélt pozitív hatás erősebb legyen, Hahnemann minden hígítási fázisban rázogat-
ta a keveréket. Ezzel kívánta felszabadítani az anyagban szunnyadó spirituálisabb energiá-
kat. Ezt az eljárást potenciálásnak nevezik. Hahnemann úgy vélte, hogy minden betegség 
valamiféle legátolt életerő következménye. Keverékeivel, homeopátiás szereivel erre az 
életerőre kívánt finoman hatást gyakorolni. 

• Hahnemann szerint a homeopátia az egyetlen igazi gyógymód, és azzal  a test és a lélek 
valamennyi betegsége gyógyítható. Úgy vélte, a homeopátia nemcsak az egyes betegsége-
ket, hanem az egész embert képes gyógyítani.  

• A klasszikus homeopátiának (vagyis a homeopátia azon ágának, amely mindmáig a lehető 
legpontosabban követi Hahnemann előírásait) alaptétele, hogy minden embert másképpen 
kell kezelni, és minden embernek megvan a maga egyedi szere, amelytől teljes gyógyulást 
nyerhet.  

Melyek a homeopátia pozitívumai? 
• Hahnemann úgy vélte, hogy csakis valamennyi tünet együttes figyelembevételével – va-
gyis az egész emberről alkotott kép alapján – lehet hitelesen megállapítani, milyen (e kép-
nek megfelelő) orvosság segítene rajta. Ezért van az, hogy a homeopaták mindmáig valóban 
odafigyelnek  a betegekre, és nagyon részletesen felmérik az állapotukat. A homeopata 
nemcsak a vörösvérsejtszám felől érdeklődik, hanem inkább azt kérdezi: milyen ez az em-
ber? 
• A homeopaták sok jó eredményt érnek el pusztán azzal, hogy megkülönböztetett figyelem-
mel fordulnak betegeik felé, és mélyrehatóan elbeszélgetnek velük. Ez az, amivel a homeo-
pátia rendkívüli módon gazdagítja a gyógyászatot, amelynek hagyományos, hivatalos orvosi 
gyakorlatában mindez sokszor elsikkad.  

Miért vált ki olyan éles tudományos bírálatot a homeopátia? 
• A homeopátiás szereket legtöbbször olyan erősen hígítják, hogy egyáltalán nem mutatható 
ki bennük hatóanyag. Ha egy szer neve mellett D23-nál nagyobb számjelzés szerepel, sem-
mi más nincs benne, mint tiszta alkohol vagy tiszta tejcukor. A feltüntetett hatóanyagot va-
lójában már nem tartalmazza. A tudósok szerint ahol semmi sincs, ott nem is hathat semmi 
(csak a reménykedés, ami bármely gyógymód esetén feléled).    
• Az az állítás, hogy a rázogatás, a potenciálás által rejtett hatóerők ébrednek az anyagban, a 
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fizika minden ismert törvényével ellenkezik. Az állítólagos spirituális hatásokat semmiféle 
eljárással nem lehet bizonyítani. Homeopaták időnként szenzációs sikerekről számolnak be, 
amelyek állítólag homeopátiás szereknek köszönhetőek, ám ezek eddig – gondos utánajárás 
után – kivétel nélkül megtévesztésnek bizonyultak. 
• A homeopátia feltalálása óta eltelt kétszáz év alatt sem sikerült konkrétan meghatározható 
hatásokat igazolni a homeopátiás betegeknél. A sikeres homeopátiás kezelések mindmáig 
egyértelműen a placebo-terápiák közé tartoznak.  
• Az életerő fogalma, amely alapvető a homeopátiában, tisztán spekulatív és semmilyen mó-
don nem bizonyítható.  
• A tudósok azért bírálják élesen a homeopátiát, mert azt állítja, hogy tudományos alapokon 
áll. Valójában azonban a homeopátia egy zárt hitrendszer, amelyről minden kritika lepereg. 

Téves hiedelmek a homeopátiával kapcsolatban 

A homeopátiát napjainkban „csak jótékony", kíméletes, természetes, növényi alapú gyógy-
módnak tartják, amelynek nincsenek káros mellékhatásai. Ezzel szemben: 

• A homeopátia nem természetes gyógymód. A hatóanyagokat nem természetes formájuk-
ban alkalmazzák; nemcsak hígítják őket, hanem sajátos homeopata felfogás szerint megvál-
toztatják a hatékonyságukat: „potenciálják", „dinamizálják" őket. 

• A homeopátia nem mentes a mellékhatásoktól. Azon kívül, hogy még a placebók is produ-
kálhatnak mellékhatást, az alacsony (D8 alatti) hígítású készítmények 
gyógyszervegyészetileg ténylegesen hatékonyak. Hosszas alkalmazás esetén az úgynevezett 
alacsony potenciák is súlyosan károsíthatják a szervezetet.  

• A homeopátia nem növényi alapú gyógymód. A növényeket – sok más mellett – csak kiin-
dulásként használják. A homeopátiás szerekhez szinte minden létező anyagot felhasználnak: 
ásványokat, állatokat, ürüléket, mérgeket, szintetikus anyagokat stb. 

Homeopátia és világnézet  

• Samuel Hahnemann, aki szabadkőműves volt, a neoplatonizmusban, a hermetikában, a re-
neszánsz ezotericizmusban és a felvilágosodás korabeli deizmusban gyökerező filozófiai 
eszmékre alapozta a homeopátiát.  

• Hahnemann „idealista utópistának" tartotta Jézus Krisztust, és teljesen elutasította a Krisz-
tus keresztje általi megváltás és üdvösség gondolatát. Azt állította, hogy a homeopátiában a 
„gyógyulás és az üdvösség" igaz tanítása tárult fel előtte.  

• A klasszikus homeopátia – Hahnemann szerint – nem annyira gyógymód, mint inkább az 
üdvösségről szóló tan. Idősebb korában Hahnemannt leginkább az érdekelte, hogyan lehet a 
homeopátia segítségével helyreállítani az eredeti embert és emberiséget.  

• A klasszikus homeopátia világnézeti alapjai hasonlóak a ma elterjedt ezoterikus világ-
szemlélet alapvető felfogásához. Ezért tekintik szekuláris körökben a homeopátiát 
„az”ezoterikus gyógymódnak. 

Mire ügyeljen a keresztény ember? 
• Számos homeopátiás iskola állítása, hogy készítményeikkel szellemi és lelki problémákat 
is „kezelni" tudnak, végső soron teljesen materialista világnézetet tükröz. A homeopátia 
csak látszólag jelenti a materialisztikus, elgépiesedett orvoslás alternatíváját. A homeopátia, 
amikor azt állítja, hogy gyógyszerekkel képes egyénre szabott módon meggyógyítani az 
embert, a személyiséget, valójában parttalan materializmust képvisel.  

• A modern homeopátia számos formája más ezoterikus gyógymódokhoz és eszmékhez kap-
csolódik (pl. homeopátia és asztrológia, homeopátia és sámánizmus stb.) 

• A homeopátiával való hosszabb távú kapcsolat az ezoterikus világnézethez kötődő gondol-
kodásmódot sugallhat vagy erősíthet az emberben.     (Forrás:  Magyar Kurír) 
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Én jól tudom, ki Ő  
 

Zsúfolt reggel volt a rendelőben, amikor fél 
9 körül bejött egy bekötözött ujjú idős úr. 
Rögtön szólt, hogy siet, mert 9 órakor van 
egy fontos találkozója. Kértem, hogy foglal-
jon helyet, tudván, hogy eltelik még fél óra, 
míg megérkezik az orvos. Figyeltem, milyen 
türelmetlenül néz percenként az órájára. Idő 
közben arra gondoltam, hogy nem lenne 
rossz, ha levenném a kötését, és megnézném, 
miről van szó. A seb nem tűnt olyan súlyos-
nak... az orvosra várva eldöntöttem, hogy fertőtlenítem a sebet, és egy 
kis beszélgetésbe elegyedtem. 
 Megkérdeztem, hogy mennyire fontos a találkozója, és hogy nem 
szeretné-e mégis megvárni az orvost a seb kezelésére. Azt válaszolta, 
hogy feltétlenül az idősek otthonába kell menjen, ahogyan évek óta 
mindig teszi, hogy reggelizzen a feleségével. 
Udvariasan, a felesége egészsége felől érdeklődtem. Kedvesen, az idős 
úr elmesélte, hogy az Alzheimer kóros felesége 7 éve él az idősek ottho-
nában. Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta pillanatában esetleg feliz-
gatná magát az ő késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét, de az 
idős úr elmagyarázta, hogy 5 éve nem ismeri fel... Akkor csodálkozva 
megkérdeztem: És Ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizze-
nek? Egy édes mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: Az 
igaz, hogy Ő már nem tudja, ki vagyok, de én jól tudom, ki Ő. 
Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam, miköz-
ben néztem a siető léptekkel távolodó öreget... Lenyeltem a könnyeimet, 
miközben arra gondoltam: Ez a szerelem, ez az, amit az élettől szeret-
nék!... Hiszen alapjába véve, ilyen az igazi szerelem?!... nem feltétlenül 
fizikai, és nem is ideálisan romantikus. Szeretni azt jelenti, hogy elfo-
gadjuk azt, ami volt, ami van, ami lesz, és azt, ami még nem történt 
meg. Nem feltétlenül azok a boldog és kiteljesedett személyek, akiknek 
minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják ki-
hozni mindabból, amijük van.  
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Szentmise szándékok augusztus hónapban 

 

1. +Maróti Józsefné,  +Bacsmai szülők, +Nagyszülők és összes +Hozzátartozó  
2. +Szilágyi Józsefné 1. évf. 
3. A Szűzanya tiszteletére 
4.  +Noszál Béláné 
5. Jézus Szent Szíve tiszteletére  
6. +Déri István 25. évf., neje +Lovicska Erzsébet és +Szüleik 
7. A Gróf és a Fogd család +tagjai        (8.00) 
  …………………………………………………     (11.00) 
 +Varga János és +Szülei           (19.00) 
8. A Rózsafüzér társulat 14.(Tatár Béláné) csoportjának  élő Tagjai 
9. A Rózsafüzér társulat 14.(Tatár Béláné) csoportjának  +Tagjai 
10. +Rémi szülők, gyermekeik +Mária és +Ilona, +unokájuk Marika 

11. +Rab János, +Szülei és +Testvérei  
12. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 
13.  Hálából a kapott kegyelmekért 
14.  A Szünstein család +tagjai         (8.00) 

 …………………………………………………     (11.00) 
 +Paulovics Károly, +Szülei, +Testvérei        (19.00) 
15. +id. Rapavi József és +Felesége        (8.00) 
 A Rózsafüzér társulat 22. (Burkovicsné) csoportjának élő Tagjai   (19.00) 
16. Hálából  -  születésnapon 
17.  +Hajósi Józsefné, +Leánya és összes +Hozzátartozó  
18. ………………………………………………… 
19. A Rózsafüzér társulat 22. (Burkovicsné) csoportjának  +Tagjai     

20. +Ruzsai Pál, +Neje, +Gyermekeik és összes +Hozzátartozó     (8.00) 
21.  +Édesapa           (8.00) 
 +Borbíró Jánosné, +Édesanyja és +Nagynénje      (11.00) 
 +Csernák Mihályné, +Férje, +Szülei és összes +Hozzátartozó    (19.00) 
22. +Zsiák János, +Szülei és élő Hozzátartozók  
23. +Stiller István és +Szülei      

24. +Gróf Mihály, három +Felesége, +Gyermekeik, +Unokáik és +Nagyszülők  
25. +Mészáros szülők, +Nagyszülők és összes +Hozzátartozó  
26. +Csapó Antal, neje +Szigethy Ilona és +Piroska leányuk 
27. +Kundra  Ferenc, +Szécsényi Erzsébet, +Szüleik és összes +Hozzátartozó  
28. Az Egyházközség augusztusban elhunyt hívei      (8.00) 
 …………………………………………………        (11.00) 
 …………………………………………………     (19.00) 
29. ………………………………………………… 
30. …………………………………………………     
31. ………………………………………………… 



XI. évfolyam 7. 8. szám 24. 

A szilasligeti kápolnában -  minden hónap 1. vasárnapján reggel  8.00 órakor  
    görög katolikus szentmise,   
 -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 
    gyóntatás és áldoztatás van.  

„LÉPCSŐK”  
A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános 
Főszerkesztő: Sohan Andrásné 

Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 
A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.  

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

Megjelenik két havonta, első vasárnap 450 példányban 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Uram, oly boldog vagyok, hogy most vakáció van! 

 Sokat várok tőle: sok örömet, sok pihenést! 

 Engedd, hogy észrevegyem, meglássam a világ szépségeit! 

 Add, hogy meghalljam hívásodat! 

Tölts el a te örömöddel, engedj minél többet ízlelni világod  

csodálatos ragyogásából és gazdagságából! 

 Vigyázz reám minden utamon, hogy a szünet végén 

 újult erővel térhessek vissza! 

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 19.00  

Hétköznap:  6.15  
 

Kivéve csütörtök: 19.00 
  

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 


