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  II. János Pál:  
 Üzenet a családoknak  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei esztendőt a Család évé-
nek nyilvánította, II. János Pál pápát pedig május 1-jén XVI. Benedek pápa boldoggá 
avatja. A Szent István Társulat e két esemény rendkívüli jelentőségét elismerve dön-
tött úgy, hogy egy kötetben kiadja a lengyel pápa 1994 és 1999 között a családokhoz, 
a gyermekekhez, a nőkhöz és az idősekhez írt leveleit, hangsúlyozva, hogy egyetlen 
elődje sem fordult oly gyakran és emberi közvetlenséggel a családokhoz, mint Karol 
Wojtyla. 

A családokhoz írt levelében a néhai pápa emlékeztet rá: Jézus Krisztus bízta az em-
bert az Egyházra, mint küldetésének és misztériumának útját. E számos út közül a 
család az első és legfontosabb: „Egy olyan általános, mégis különleges út, mely 
egyetlen és megismételhetetlen, mint ahogyan megismételhetetlen minden ember… 
Az ember… rendes körülmények között családban jön a világra, s mondhatjuk, hogy 
emberi létéhez szüksége van a családra. Ha a család hiányzik, a világra jövő személy-
ben fájdalmas hiány támad, mely teherként kíséri egész életét.” 

II. János Pál hangsúlyozva a család különleges jelentőségét, mindvégig tisztában volt 
azzal, hogy a családot napjainkban – a levél 1994-ben íródott! – többféle veszély fe-
nyegeti, és szomorúan állapította meg: „… a nagyon hatásos hírközlő eszközök kü-
lönféle programjai a családok szétzilálására törekszenek. Minden módon ’rendes’ és 
vonzó állapotnak próbálják föltüntetni azokat a helyzeteket, melyek valójában 
„rendellenesek’.” A sugallt élethelyzetek ugyanis ellentmondanak annak az igazság-
nak és szeretetnek, melynek vezérelnie kell a férfi és nő kapcsolatát, ezért súlyos kö-
vetkezményekkel járó feszültséget és megosztást idéznek elő a családokban, főként a 
gyermekekre nézve. A csaknem húsz évvel ezelőtt írt levélben a pápa égetően aktuá-
lisnak minősíti Szent Pál apostol szavait a szabadságról, mellyel Krisztus megszaba-
dított minket, s a rabszolgaságról, mely a bűn következménye (Gal 5,1). II. János Pál 
figyelmeztet, hogy a szentségi házasság személyek szövetsége a szeretetben, „ szere-
tetet azonban elmélyíteni és megőrizni csak a Szeretet képes, az a Szeretet, ’aki a szí-
vünkbe áradt a Szentlélek által, aki nekünk adatott’” (Róm 5,5). A pápa a gyermekál-
dással kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a házastársak a gyermeket önmagáért akar-
ják, s bennük látják kölcsönös szeretetük megkoronázását, „A családért akarják a 
gyermekeket mint legdrágább ajándékot.” Ám a szülők akaratának összhangban kell 
lennie Isten akaratával, abban az értelemben, hogy az új emberi teremtményt nekik is 
úgy kell akarniuk, ahogy a Teremtő akarja, „önmagáért.” Karol Wojtyla rávilágít a 
kettősségre: az emberi akarat mindig alá van vetve az idő és az esendőség törvényé-
nek, ezzel ellentétben viszont Isten akarata örökkévaló. Ahogy azt Jeremiás próféta 
könyvében olvashatjuk: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, ismertelek…, mie-
lőtt világra jöttél volna, megszenteltelek téged” (Jer 1,5).      
Ezért a személy származása „mindenekelőtt Isten örökkévalóságával van egységben, 
s csak ezután az emberi atyasággal és anyasággal, melyek az időben létrehívják.  
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Gondolatébresztő… 
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Az ember már fogantatása pillanatában az isteni örökkévaló-
ságra van rendelve.” 

Figyelmeztet a pápa a felelős atyaságra és anyaságra, kiemel-
ve, hogy a család alapvetően és rengeteg szállal függ a szeretet 
civilizációjától, „melyben megtalálja családi létének lehetősé-
geit. Ugyanakkor a család a szeretet civilizációjának központja 
és szíve.” A szeretet civilizációja pedig örömre hív, „örömre, 
többek között azért, mert ember születik a világra, s mert en-
nek következtében a házastársak szülőkké válnak.” Ám a csa-
lád sebezhető, s könnyen áldozatává válhat az egységét és ál-
landóságát gyengítő vagy romboló veszedelmeknek, egy eltor-

zult család pedig az „ellencivilizáció” sajátos formáját erősíti azáltal, hogy rombolja a 
szeretetet, amelynek súlyos következményei lesznek az egész társadalomban. Ennek 
ellenszere csakis a Szent Pál-i (1Kor 13,7), mindent elviselő szeretet lehet, melyben 
„Isten hatalmas ereje működik…, aki a Szeretet. Krisztusnak, a világ Üdvözítő jének 
és az ember Megváltójának hatalmas ereje működik benne.” A család elsőrendű fela-
data, hogy a jó erőinek fölszabadításáért harcoljon, aminek forrása az ember Megvál-
tójában, Krisztusban van. 

A gyermekekhez írt levelében II. János Pál Krisztus személyiségének egységére mu-
tat rá, hangsúlyozva: a betlehemi jászolban lévő újszülöttben már ott van a 
tizenkétéves fiú, aki a jeruzsálemi Templomban az írástudóknak tart előadást, ő pedig 
ugyanaz a férfi, aki később harmincévesen megkezdi földi küldetését, és „az isteni 
igazság tanítójaként rendkívüli szeretetet tanúsít a gyermekek iránt.” Idézi a pápa Jé-
zus szavait: „… ha nem tértek meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem 
mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3). Hozzáteszi: „A gyermekekben van vala-
mi, ami sose hiányozhat abból, aki be akar jutni a mennyek országába. A mennyor-
szág olyanoké, akik olyan egyszerűek, mint a gyermekek; azoké, akiket eltölt a biza-
lom és a teljes önátadás, a jóság és tisztaság, mint a gyermekeket. Csak az ilyenek ta-
lálhatnak Istenben atyára és lehetnek a maguk részérő l Jézus által Isten gyermekévé.” 

A nőkhöz intézett üzenetében a Szentatya egyértelműen kiáll amellett, hogy a nők is-
mét megkapják a méltóságuknak és szerepüknek kijáró tiszteletet, s kifejezi csodála-
tát „azon jóakaratú nők iránt, akik a nők védelmében az alapvető társadalmi, gazdasá-
gi és politikai jogok kivívásának szentelték magukat, és bátor kezdeményezésükkel 
olyan korban álltak elő, amikor e küzdelmüket túlzásnak, a hiányzó nő iesség jelének, 
nagyzolásnak, sőt bűnnek tekintették!” 

A pápa a Teremtés könyve – „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segí-
tőtársat, aki hozzá illő” (2,18) – alapján hívja fel a figyelmet, hogy a nő teremtése óta 
„a segítségnyújtás elvére van rendelve, de nem – s ez megfontolandó – az egyoldalú, 
hanem a kölcsönös segítségnyújtás elvére. A nő a férfi kiegészítő je, mint ahogy a férfi 
a nő kiegészítő je: férfi és nő kölcsönösen beteljesíti egymást. A nő iesség éppúgy 
megvalósítja az ’emberit’, mint a férfiasság, de másfajta, kiegészítő jelleggel…  
A nő i és férfi mivolt nemcsak fizikai és pszichikai, hanem ontológiai szempontból is 
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kiegészíti egymást. Csak a ’férfias’ és ’nő ies’ kettősség valósítja meg teljesen az 
’emberit’.” 

Az idősekhez intézett levelében a Szentatya külön kiemeli, hogy a kortársaihoz be-
szél, és szentírási példákkal (Ábrahám, Sára, Mózes, Tóbiás, Zakariás, Simeon, stb.) 
illusztrálja, hogy a hosszú életet kezdettő l fogva Isten áldásának tekintették, s az öreg-
kor nem jelent feltétlenül tétlenséget, feladat nélküliséget. Az öregkor „az emberi ér-
lelődés döntő korszaka és az isteni áldás kifejeződése… A korban előrehaladott embe-
rek segítenek abban, hogy több bölcsességgel szemléljük a földi adottságokat… Az 
öregek a közös emlékezés fenntartói, s így kiváltságos értelmező i azon közösségi esz-
mék és értékek összességének, melyek hordozzák és irányítják a társadalomban az 
együttélést” – írja a pápa, s meggyőződéssel vallja: „az öregemberek iránt érzett tisz-
telet és szeretet hozzátartozik az igazán emberi civilizációhoz.” Az idősekhez írt leve-
lének idején – 1999-ben – II. János Pál már súlyos beteg volt, folyamatosan gyötörték 
a fizikai fájdalmak. Mélységes empátiával fordul hasonlóan sokat szenvedett sors- és 
kortársaihoz. Levelében kitér az eutanáziára is, egyértelműen elutasítva annak lehető-
ségét. Emlékeztet rá, hogy az erkölcsi törvény a „túlbuzgó gyógyításról” való lemon-
dást hagyja jóvá, „és csak olyan kezelést igényel, amely az orvoslás normális követel-
ményeihez tartozik. Az eutanázia azonban mint a halál közvetlen elő idézése egészen 
más! Tekintet nélkül a körülményekre és a szándékokra, önmagában rossz cselekedet, 
az isteni törvény és az emberi személy méltóságának semmibevétele.”     

II. János Pál figyelmeztet: az öregkor éveit azzal az érzülettel kell végigélni, mellyel 
az ember teljes bizalommal ráhagyatkozik a gondviselő és irgalmas Isten kezére. Kor-
tól és egészségi állapottól függetlenül mindenki számára reményteliek lehetnek a 
Szentatya azóta is sokat idézett sorai: „… nagy békességet érzek, ha arra a pillanatra 
gondolok, amikor az Úr majd magához szólít: az életbő l az Életbe!” 

Az örök emberi értékeket felmutató és azok mellett egyértelműen kiálló négy levelet 
elolvasva felidéződhet bennünk, hogy II. János Pál egyszer így válaszolt az őt bíráló 
újságíróknak: „Talán részben igazuk van, elég konzervatív vagyok, de az alapvető 
igazságokat, mint a család szentsége, az élethez való jog a fogantatástól a halálig, 
nem a korszellem határozza meg”. (Szent István Társulat, 2011.)         /Magyar Kurír/ 

————————————————————————————————
Karol Wojtyla: Szerelem és felelősség 
Karol Wojtyla könyve először 1960-ban jelent meg. A Kairosz Kiadó által 2010-ben 
kiadott kötetben olvasható tanulmányok azokat az előadásokat tartalmazzák, melye-
ket 1958-59-ben tartott a lublini katolikus egyetem etika professzoraként. 

A szerző elismeri: vannak, akik úgy vélekednek, hogy a házasságról csak azok nyilat-
kozhatnak, akik maguk is házasok, a nő és a férfi közötti szerelemrő l pedig csupán 
olyan személyek, akik maguk is átélik ezt. A cölibátusban élő papoknak, teológusok-
nak tehát nem lehet sok mondanivalójuk ebben a témában. Ám Karol Wojtyla rámu-
tat: a lelkipásztorok hivatásuk gyakorlása közben olyan sűrűn találkoznak ezekkel a 
problémákkal, mégpedig különféle szituációkban, hogy ezekbő l másfajta tapasztalatot 
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merítenek, mint a benne élők, „kétségkívül sokkal közvetettebbet és idegenebbet, 
ugyanakkor sokkal szélesebb körűt.”  

A későbbi II. János Pál pápa több mint negyedszázados pontifikálásának egyik meg-
határozó tanítása volt, hogy kivétel nélkül minden egyes embert megillet méltóságá-
nak a tiszteletben tartása, a fogantatástól kezdve a földi halál pillanatáig. Ugyanígy, 
már egyetemi professzorként és fiatal püspökként a férfi és a nő szerelmét elemezve 
figyelmeztet: a szerelem csak akkor válik valóban két ember közötti harmonikus kap-
csolattá, amelyet meghatároz a szeretet és egymás feltétel nélküli elfogadása, ha fel-
emelkedik a személyi méltóság igenlésének szintjére, „úgy a szerelem alanyának te-
kintetében, mint annak tárgyának a viszonyában, mégpedig mindenben, amibő l ez a 
méltóság kinő.” A férfi és a nő szexuális kapcsolatát illetően Wojtyla hangsúlyozza, 
hogy „csak a szerelem zárhatja ki az egyik személynek a másik által történő kihaszná-
lását. A szerelem nem lehet használati tárgy, hanem csak a szeretet tárgya, mindkét fél 
részéről… A szerelem… egyes személyeknek az ugyanahhoz a jóhoz fűződő kölcsö-
nös kapcsolatuk révén jöhet létre. Ezt a jót célként választják, és annak rendelik alá 
magukat. A házasság ennek az elvnek az egyik megvalósítási területe.” Ez a jó – kö-
zös – cél a házasság esetében a gyermeknemzés, az utódok, a család, egyúttal a két 
személy együttélésének a házastársi közösség összes területén érvényesülő, szüntele-
nül növekvő érettsége. 

Wojtyla egyik alapgondolata, hogy a személy – külön kihangsúlyozza, hogy más ne-
mű egyén – egy másik személy számára „nem lehet csak a célhoz szolgáló eszköz, 
amit a szexuális öröm vagy élvezet nyújt… A házasság nem korlátozódhat csak a fizi-
kai közösülésre, ahhoz egy érzelmi klímára is szükség van, amely nélkül az erény – a 
szerelem és a tisztaság erénye – nehezen valósítható meg.” Azt, hogy a férfi a nőt – 
vagy fordítva – ne csak szexuális tárgyként használja, a szeretet zárja ki, ami nem 
csupán testi, de lelki dimenzióba is emeli a férfi és a nő kapcsolatát. Test és lélek kö-
zött ugyanis szoros kapcsolat van, összefüggésben a teremtéssel: „A férfi és a nő sze-
xuális kapcsolata alapvetően testi kapcsolat, aminek viszont ugyanúgy lelki szerelem-
bő l is kell fakadnia. Amikor pedig egy új ember fogantatik, egy új lélek is fogam-
zik… Az emberi lény ezáltal – amint az Egyház is tanítja – magának az Istennek a 
műve. Ő teremti ennek a lénynek a szellemi és halhatatlan lelkét, amelynek a szerve-
zete egy férfi és egy nő testi kapcsolatának következményeképpen kezd létezni. A tes-
ti kapcsolatnak személyek szerelmébő l kell fakadnia és abban kell teljes fedezetének 
is lennie.” Wojtyla püspök a szexuális ösztön tulajdonképpeni célját az utódnemzés-
ben jelöli meg, „ami… a férfi és a nő számára egyúttal a szerelem alapanyagát is 
nyújtja…. A férfi és a nő házasságon belüli nemi élete csak akkor rendelkezik a sze-
mélyes egyesülés teljes értékével, ha az a szülő i hivatás lehetőségének tudatos elfoga-
dását is tartalmazza.” Ám a krakkói püspök tisztában van azzal, hogy a házastársi ne-
mi élet a kölcsönös odaadó szerelembő l ered, „és abból is kell erednie. Arra a szere-
lemhez, nem pedig csak az utódnemzéshez van szükség.” 

Karol Wojtyla kiemeli: a Teremtő, megadva a férfinak és a nőnek az értelmet, azt a 
lehetőséget, hogy tudatosan dönthetnek saját cselekedeteikrő l, azt is biztosította szá-
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mukra, hogy „önállóan válasszák ki azt a célt, amelyhez a nemi élet természetes úton 
vezet. Ott ugyanis, ahol két személy bizonyos jót közös célként választhat, ott létezik 
a szerelem lehetősége is. A Teremtő tehát nem használja fel a személyeket teremtő ha-
talmának eszközeként, hanem feltárja előttük a szerelem különös megvalósításának 
lehetőségét. Az már az ő dolguk, hogy a nemi életüket a szerelem szintjére, az egyén-
nek megfelelő szintre emelik-e, vagy megelégednek annak alacsonyabb szintjével.” 

A szerző arra is rávilágít: a Teremtő akarata „nemcsak az, hogy a fajt a nemi élet útján 
fenntartsa, hanem hogy azt az emberhez méltó szerelem tartsa fenn. A Teremtő akara-
tának ilyen értelmezésére késztet minket az evangéliumon keresztül, ami a szeretet 
parancsolatának a tartalma… A házasság összes céljának megvalósítása egyben a sze-
retetnek mint erénynek a megvalósítása is kell, hogy szolgáljon, mivel a szeretet csak 
mint erény felel meg az evangéliumi parancsolatnak, valamint az ebben a parancsolat-
ban foglalt perszonális normának. Az a gondolat, hogy a házasság céljai a perszonális 
elvre való támaszkodás nélkül is megvalósíthatók, alapjában véve nem lenne keresz-
tény, mivel ellentétes az evangélium alapvető etikai posztulátumával.” 

A kötet szerint Karol Wojtyla szükségesnek tartotta a nemi életre való folyamatos ne-
velést is, melynek legfontosabb pontjának minősítette, hogy az egyénben alakuljon ki 
az a meggyőződés, hogy „a másik személy fontosabb nálam. Az ilyen meggyőződés 
nem jelenik meg hirtelen, a semmibő l, a testi közösülés során. Az kizárólag a szere-
lem nevelésének integrális következménye lehet. A nemi élet maga nem tanít a szere-
lemre, de a szerelem – ha igazi erény – azzá válik a házastársak nemi életében is. 
Csak akkor teljesít megfelelő szolgálatot a ’szexuális képzettség’: annak nevelése nél-
kül inkább csak kárt okoz…” (Kairosz Kiadó, 2010). Bodnár Dániel/Magyar Kurír  

 

Jegyesek imája 
 

Köszönöm Neked a boldogságot Uram, amit nekünk ajándékoz-
tál. Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mel-

lett maradhassunk, és segíthessük egymást a házasság felé ve-

zető úton. A szeretet a megbocsátásból él. Add, hogy egymás-

nak tudjunk megbocsátani, hogy növekedjünk egymás szerete-
tében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább nö-

vekszünk az irántad való szeretetben is. 

Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensősége-

sebben szeressük, s minden gyöngeségünkkel, szívünk dobba-

násával és élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító 

vallomást: Szeretlek! 
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Pozitív gondolatok 
„Amikor azt mondod: „Feladom!” - gondolj arra, hogy ilyenkor más valaki azt mondja: 
„Egek, micsoda lehetőség!”  (H. Jackson Brown) 

“Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt el-
érjük.”  (Zig Ziglar) 

“A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoz-
tak, amikor már semmi sem segített.”  (Dale Carnegie) 

„Akkor szeress, amikor legkevésbé érdemlem. Mert akkor van rá nagy szükségem.”   
(kínai közmondás) 

“Ha meg akarod ismerni a múltadat,  vizsgáld meg a jelenlegi körülményeidet.  

Ha tudni akarod a jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!” (kínai közmondás) 

“Jó dolog, ha néha minden támaszték kidő l alólunk. Ilyenkor láthatjuk, hogy mi kő a tal-
punk alatt, és mi homok.”  (Madeleine L’Engle) 

"A bölcs nem az, aki soha nem szenvedett, hanem aki átélte és legyőzte a kétségbe-
esést!" (Indiai tanítás) 

“Vicces az élet: másokról azt hisszük, hogy velük  minden rendben van, ők  viszont ró-
lunk hiszik  ugyanezt. Végeredményben olyanoktól tartunk, akik tő lünk  tartanak.”   
(Andrew Matthews) 

“Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vi-
torlákat.” (ismeretlen) 

“Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, veszítettél!”  (ismeretlen)  

“Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor valamit felépítettél már az éle-
tedben.”  (Winston Churchill) 

“Egy pesszimista minden  lehetőségben a nehézséget látja; egy optimista minden nehé-

zségben meglátja a  lehetőséget.”  (Winston Churchill) 

“Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem találkoztam olyannal, akinek nincs lába.” 
(perzsa közmondás) 

“Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk.” 
(Aldous Huxley) 

“Jobb, ha felkészülten hiába várjuk a lehetőségeket, mint ha a lehetőség készületlenül 
talál.” 
(Whitney Young) 

“Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen!”(Mark Twain) 

“Ha rugalmas vagy és hagysz másokat olyannak lenni amilyenek, akkor egy rakás 
stressztől kíméled meg magad. (ismeretlen) 

„A lelki béke a megváltozott hozzáállásból származik, nem pedig a megváltozott körül-
ményekből.”(Andrew Matthews) 
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Kijavíthatjuk-e nevelési hibáinkat? 
 

A Facebookon végzett „közvélemény-kutatás” során a szülők-
nek erre a kérdésre kellett felelniük: „Mit csinálnék másként, ha 
ma újrakezdhetném?” A válaszok négy fő gondolat köré csopor-
tosíthatók: nagyobb következetesség, kevesebb aggódás, több 
együttlét, szeretetteljesebb megnyilvánulások  

Nagyobb következetesség 
• Következetes lennék, és jobban ügyelnék, hogy súlya legyen 
annak, ha valamire nemet mondok. 
• Megtanulnám, hogyan kell következetesnek lenni.  
• Következetesebb és fegyelmezettebb lennék a házimunkával és a testmozgással kapcsolat-
ban. 
• KÖVETKEZETESEBB lennék. Ha az ember nem elég következetes, abból mindig csak 
baj van.  
• Szabályokat alkotnék az otthoni élethez, és ragaszkodnék hozzájuk. Sokszor csak vaktá-
ban fegyelmeztünk, és ettől eléggé következetlen lett a nevelésünk. 
• Következetesebb lennék. 
• Ügyelnék rá, hogy már a kezelendő problémák felmerülése ELŐTT közös nevezőn le-
gyünk a férjemmel! Ez a legfontosabb - hogy következetesek legyünk -, és ha ez nincs meg, 
az sok fájdalmat okoz. 

Kevesebb aggódás 
• Nem aggódnék annyit azon, hogy nem teszek-e esetleg rosszul valamit. Rájöttem: lehet, 
hogy az ember mindent „jól” csinál és mégis hibázik. Jobban elengedném magam, élvez-
ném, hogy anyuka vagyok, örülnék a gyerekeimnek – olyan csodálatos kis emberek! 
• Nem félteném annyira a legnagyobb fiamat, ha ma lenne középiskolás. Soha nem adott 
okot rá, hogy ne engedjem el valahová, de annyira aggódtam, nehogy valami baja essen, 
hogy túl sokszor mondtam neki nemet. Most már egyetemre jár, és alig látjuk, mert végre 
„szabad”. 
• Nem aggodalmaskodnék annyit. 
• Nem aggódnék apróságok miatt! 
• Sokszor mondogatnám magamnak, hogy nem kell annyit aggódni.  
• Nem aggódnék annyit azon, hogy minden rendben legyen... egyébként is, mi az, hogy 
rendben?! 
• Kevesebbet aggódnék... valaki egyszer azt mondta, hogy ha többet aggódom a tanulásuk, a 
jövő jük stb. miatt, mint ők, akkor túl sokat aggódom. Rájöttem, hogy igaza volt!  
• Lazítanék. Engednék nekik. Bíznék bennük. Élvezném őket... 

Több együttlét 
• Többet lennénk együtt a családdal!  
• A lányom tizenhét éves, és nem töltöttem vele kettesben elég időt, nem beszélgettünk ele-
get. Nagy távolság van köztünk; remélem, a kisebb lányaimmal nem követem el ugyanezt a 
hibát. 
• Többet lennénk együtt a családdal és a gyerekekkel külön-külön is. 
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• Többször kikapcsolnám a tévét, és több olyan dolgot csinálnék, ami a gyerekeket érdekli. 
• Több időt töltenék a gyerekekkel, kevesebbet lennék távol otthonról a munka miatt. 
• Többet játszanék a lányommal, ha újra kicsi lenne: babáznék, szerepjátékot játszanék, fo-
gócskáznék, bújócskáznék vele, és többször fognánk együtt szentjánosbogarat... 
• Nem szoknék rá annyira a tévére és más elektronikus figyelemelterelőkre, viszont többet 
játszanék otthon és a szabadban. 
• Többet étkeznénk közösen. Közben beszélgetünk... addig is együtt vagyunk. 
• Nem dolgoznék annyit; többet lennék otthon a családdal. 

Szeretet- és tiszteletteljesebb megnyilvánulások 

 • Többször meghallgatnám és kevesebbet oktatnám őket. Nem akarnék mindent lenyomni a 
torkukon, nem várnám el, hogy vakon engedelmeskedjenek, mert ez ma már nem így műkö-
dik... LÁZADNI fognak, és ez okoz minden szenvedést! 
• Többször kérnék bocsánatot. 
• Kevesebbet kiabálnék. 
• Nem kiabálnék velük és jobban tisztelném őket. 
• Nem veszekednék a férjemmel a gyerekek előtt. Jobban engedném, hogy a gyerekek kife-
jezzék, amit éreznek, és ne kelljen elnyomniuk az érzelmeiket. 
• Többször meghallgatnám őket, kevesebbet prédikálnék, és gyakrabban megkérdezném a 
véleményüket erről-arról. Kitartanék mellettük a nehézségek idején.  
• Nem vitatkoznék velük még akkor sem, ha látszólag lételemük a vitatkozás. 
• Megtanítanám az egész családot, hogyan kell szeretettel, normálisan kommunikálni egy-
mással. 
• Feltétel nélkül szeretném őket. 
• Többször megölelném, megpuszilnám őket (kamaszkorban is). Szülőként néha olyan 
„kínosnak” érezzük ezt, hiszen már nagyok... pedig pont akkor van rá leginkább szükségük. 

Érdekes, hogy a kívánt a változtatások egyik kategóriában sem a gyerekek magatartásával, 
hanem a szülők viselkedésével, kapcsolatteremtésével, reakcióival és mulasztásaival kap-
csolatosak. De a sorok közt olvasva az is kiderül: a szü-
lőkben valószínűleg attól ébredt lelkiismeret-furdalás, 
hogy hibáik következtében megromlott és talán még 
most is feszült a gyermekükkel való kapcsolatuk. 

A válaszadók rájöttek: saját viselkedésük is hozzájárult 
ahhoz, hogy milyen lett a kapcsolatuk felnőtt gyerme-
keikkel és  miként boldogulnak ma gyermekeik az élet-
ben. Ha újrakezdhetnék, néhány dolgot bizonyára más-
ként tennének. Ügyeljünk hát ezekre saját gyermekeink 
nevelésében! A kamaszévek – bár némelyik gyereknél 
nagyon nehéznek és szinte örökkévalónak tűnnek – va-
lójában hamar elszállnak, s utána egy egész életet tölt-
hetünk együtt. Milyen bölcs tanácsokkal segítenek a 
tapasztalt szülők? Legyünk következetesek... legyünk 
sokat együtt... ne aggódjunk annyit... és nagy szeretet-
tel beszélgessünk a gyermekeinkkel!  

Forrás: Mark Gregston, cbn.com 



Mennyire keresztény nevek a mai keresztnevek? 
A névválasztást ne a véletlen vagy a pillanatnyi szeszély határozza meg 
– hangsúlyozta a Szentatya –, hiszen a keresztnév – ha valóban keresz-
tény név – azt fejezi ki, hogy a megkeresztelt ember a Szentlélek erejé-
ből újjászületett, a természetfeletti rendbe lépett, kapcsolatba került Is-
tennel. A keresztségben kapott név a földi és az örök élet közötti kap-
csolatra utal. Ha egy szent neve, arra is utal, hogy Isten az új keresz-
tényt is a szentségre hívja – druszájához hasonlóan.  

Az amerikai sajtó nemrégiben foglalkozott vele, hogy a Mária megfelelő je, a Mary – amely 
1910 és 1965 között folyamatosan az első vagy a második helyen állt a női nevek népszerű-
ségi listáján – 2009-ben kiszorult a száz leggyakoribb női név közül. Magyarországon ha-
sonló a helyzet: a 2010 januárjában kiadott statisztika szerint a leggyakoribb női név ugyan 
még mindig a Mária, de az újszülött leánycsecsemőknek legszívesebben adott száz név kö-
zött már nem szerepel. Utóbbiak közül legnépszerűbb a Jázmin, de Jézus anyjának nevénél 
kedveltebb a Bianka, a Fruzsina, a Ramóna, a Melissza, a Zsanett, a Zille a Vanessza, a La-
ra, a Dzsenifer, az Evelin, az Amira, a Cintia és a Mercédesz is.   
A férfineveknél is hasonló tendencia figyelhető meg. A jelenleg leggyakoribbakat – László, 
István, József – újszülött gyermekük számára ma már jóval ritkábban választják a szülők: a 
László név az újszülött nevek tavalyi népszerűségi listájának 18. helyére, az István a 30. 
helyre, a József a 41. helyre szorult vissza. A legszívesebben választott száz név közt szere-
pel ugyanakkor a Roland, a Kevin, az Alex, a Rikárdó, a Brendon, a Noel, az Adrián, a Már-
kó, és a Rómeó.  

A szüleinktő l kapott név életre szóló ajándék – vagy éppen teher. Életünk során több millió-
szor halljuk, hiszen mindenki ezen a néven szólít. Akit szülei olyan névritkasággal sújtanak, 
mint Ajád, Anicét, Beriszló, Árlen, Edda, Anakin, Főnix, Linett, Béda, Cserjén, Febrónia, 
Delf ina vagy Tegza – valamennyi engedélyezett név –, arról a neve alapján esetleg nem fog-
ják tudni, férfi vagy nő, de legalábbis visszakérdeznek a bemutatkozáskor: Hogy tetszett 
mondani?  
A gyermek neve nem olyan, mint egy e-mail cím, amit ki-ki a fantáziája szerint kitalálhat. 
Valamiképpen kapcsolódik a személyiségéhez, egy életen át elkíséri, sőt – a Szentírásból 
tudjuk – maga Isten is komolyan veszi. Ő adta Ábrámnak az Ábrahám, Sárainak a Sára, Já-
kobnak az Izrael, Simonnak a Péter nevet. Ő mondta Zakariásnak, hogy fiát Jánosnak, Jó-
zsefnek pedig, hogy Mária Fiát Jézusnak nevezze. Az Isten képmására teremtett Ádámnak 
hatalmat adott, hogy nevet adjon a teremtményeknek. Valakinek nevet adni megszentelt cse-
lekedet, Isten teremtő tervében való részesedés, vagyis komoly felelősség. A gyermeket vá-
ró pároknak érdemes átgondolniuk, mit fog szólni leendő gyermekük évek múlva a nevé-
hez, és mit gondol majd, miért éppen ezt választották számára. Talán egy kedves családtag 
emlékére, vagy azért, hogy ily módon egy példás életű személyhez kössék – vagy minden 
személyes kötődés nélkül, pusztán azért, mert jól hangzik?   
A keresztelés szertartása során Isten színe előtt adnak nevet a gyermeknek. A név lehet egy 
szenté, aki példát ad az Istenhez való hűségre és a szeretetre, s akinek közbenjárására szá-
míthatunk. De utalhat valamely keresztény misztériumra vagy erényre is. Fontos, hogy ke-
rüljük a keresztény eszménnyel ellentétes jelentésű neveket. Benedek pápa arra buzdítja a 
keresztény szülőket, hogy olyan nevet adjanak gyermeküknek, amely Istennel és azokkal 
köti össze őket, akik Isten szent Nevében éltek. 
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Honnan tudni, hogy magyar vagy? 

Amikor több tejfölt használsz, mint ketchupot. 
Amikor a paprika legalább olyan fontos mint a só és bors. 
Amikor valamelyik rokonod Attila. Vagy József. Vagy János. Vagy László. Vagy István. 
Amikor szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni a külföldieknek, mi a 
csuda az, amíg ki nem próbálták. 
Amikor a vonat még el sem hagyta az állomást, de te már 
eszed a szendvicsed (általában egy fél paprika vagy paradi-
csom is van benne és többnyire rántott hús). 
Amikor egy 79 km hosszú tavat Magyar Tengernek hívsz. 
Amikor mindig ugyanazon a helyen, vagy széken foglalsz 
helyet, még akkor is, ha a terem, szoba üres és a te helyed 
a szoba végében van. 
Amikor tudod mi az a tepertős pogácsa,dobos torta, kürtős kalács, túrógombóc, és sze-
reted is őket. 
Amikor a Micimackó és a Flinstone család sokkal viccesebb szinkronizálva. 
Amikor tudod, hogy a „rézfánfütyülő rézangyalát” igazából egy káromkodás. 
Amikor van névnapod, és senki nem érti, mire jó az. 
 Amikor tudod, hogy minden zseninek vagy hírességnek van magyar kapcsolata, vagy 
csak szimplán magyar. 
Amikor mindenkinek elmondod, hogy a Rubik kocka magyar találmány. 
Amikor esküszöl, hogy a fokhagyma és a mézes tea kiűzi belőled a nyavalyát kevesebb, 
mint egy nap alatt. 
Amikor gyerekként folyton répát kellett enned, és arra a kérdésedre, hogy miért, a szüle-
id azt válaszolták, hogy azért, hogy jobban tudj fütyülni. 
Amikor nehéz elmagyarázni, hogy családnév az első helyen van, vagyis ez nem a ke-
resztneved. 
Amikor tudod, hogy a vörösbor - kóla kombináció finom, és furcsa, hogy a külföldiek 
furcsálják. 
Amikor boldog szülinapot kívánnak meghúzva a füled. 
Amikor termálvíz vagy fürdő van a városodban, vagy közel hozzá. 
Amikor tudod, hogy melyik nemzet adta a legtöbb Nobel-díjast a világnak. 
Amikor ha esőben állsz, megnősz. 
Amikor egy külföldiek azt ecseteled, hogy ne egyen görögdinnyét augusztus 15-e után, 
mert Lőrinc belepisilt. 
Amikor magyarul beszélsz külföldieknek, de lassabban és hangosabban, hogy "értse". 
Amikor madártejet eszel desszertnek. 

Amikor a mesék úgy végződnek, boldogan élnek, míg meg nem halnak. 

Amikor saját erős paprikát termesztesz az erkélyen kis cserépben, hogy garantáld az 

erősségét. 
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SZIÉNAI SZENT  BERNARDIN 
1380. - 1444. május 20. 

Szent Bernardin Sziéna közelé-ben született ugyanabban az évben, amelyben 
Sziénai Szent Katalin meghalt. Négy éves volt mind-össze, amikor szüleit el-
vesztette. A gaz-dag család egyetlen árván maradt gyer-mekét sziénai rokonok 
vették maguk-hoz. 

Húsz éves volt, amikor pestis tört ki Sziénában. Másokkal ellentétben ő a vá-
rosban maradt, s a betegség megfer-tőzte. Halálos betegen mély ismere-tekre tett 
szert a lélek dolgairól, s miu- tán visszanyerte egészségét, vagyonát szétosztotta 
a szegények között, és 1402-ben felvételét kérte egy minorita kolostorba. A pes-
tises betegek szolgá- lata és betegsége indította arra, hogy 

Krisztus követésének e formáját válassza Szent Ferenc fiai között. 1404-ben 
pappá szentelték. Utána hosszú ideig magányosan egy kolostorban élt, majd egy 
nyilvános beszéde mély benyomást keltett a nép körében. Ennek hatására Isten 
üzenetének hirdetőjeként bejárta Itáliát. 

Ferences szerzetesként élvezte a szegények és a jogfosztottak bizalmát, sőt ké-
pes volt a hatalmasokat is megindítani. Foglyokat szabadított ki, súlyos adós-
ságok elengedését sikerült elérnie. Istenhez tudta vezetni az embereket. Házas-
ságtörők új életet kezdtek, nyilvános bűnösök visszatértek az Egyházba, szegé-
nyek és árvák felvételt nyertek ispotályokba, háborúk és viszálykodások szűntek 
meg, rend és nyugalom lett a falvakban és a városokban. Rágalmazók azonban 
feljelentették, és V. Márton pápa eltiltotta a további prédikálástól. Bernardin állt 
pápák előtt, tisztelettudóan, de szabadon és ügyében biztosan. Híd volt ő a békít-
hetetlennek tűnő ellentétek között: gazdag és szegény, pápa és csá-szár, ég és 
föld között. Egy nápolyi útja során megbetegedett, s 1444. május 20--án meg-
halt. V. Miklós pápa hat évvel később szentté avatta. 

         (Diós István: A szentek élete ) 

Táblára íratta Jézus nevének monog-
ramját, és körbe hordozta. Így terjedt 
el az ismerős IHS. Veronában  a feren-
ces kolostor és a templom is Sziénai 
szent Bernardin tiszteletére épült, a 
szent prédikációink emlékére. Minden-
hol ott látható a jelvénye, Jézus nevé-
nek a monogramja. „Bármit kértek az 
én nevemben megteszem nektek.” 
Szent Bernardin ennek az evangéliumi 
résznek a bűvkörében élt. 
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A plébániánkról jelentjük … 

⇒ Május 1-én este 6.00 órakor jótékonysági koncert lesz a 
templom javára.  A műsorban fellépnek Szerekován János és 
Göcz Judit operaénekesek, Pászty Viki musical énekes és a hely-
beli fiatalok a Kántor Úr vezetésével. 

⇒ A templombelső jobb megvilágítása céljából még a 
festés előtt megtörtént a villanyhálózat bővítése. A vil-

lanyszerelés utáni javító munkát Simoncsik László Úrnak köszönjük.(Az új lám-
patestek a munkálatok befejezése után kerülnek felszerelésre.) Húsvét után meg-
kezdődött a belső festéshez szükséges állványzat felállítása. Az állványokat az 
Egyházmegye adta kölcsön; a szállítási és összeszerelési költséget Szegedi Ist-

ván Úr, a SZIGÜ Zrt. igazgatója finanszírozza.  
Előzetesen már említettük, hogy a templom festését, a hajóban lévő freskó resta-
urálását és a díszítő festés rekonstrukcióját Tarr György restaurátor művész Úr 
végzi. A festéssel egy időben sor kerül a kóruson lévő padok lecserélésére, ame-
lyek minden valószínűség szerint még a régi templomból kerültek ide, és igen 

rossz állapotban voltak.  
Rábai Lajos és Rábai Csaba mester 
Urak  készítik  az alábbi vázlatrajz 
szerint a nyolc új padot. Mindeze-
ken túl, szeretnénk az összes padra 
új ülő párnákat készíttetni. A hívek 
nagy csoportja magára vállalja en-
nek költségét. Köszönet érte! 
                  Frajna András plébános 

 

Egyházközségi ünnepek, programok 

⇒ Májusban hétköznap 19.00-kor lesz a szentmise, előtte  18.30-kor litánia. 

⇒ Június 12-én Pünkösdvasárnap a 8.00 órai szentmisén tanévzáró Te Deum lesz.  
Ezt követően a gyermekek Szentmisenaplóinak értékelése, jutalmazása.  

⇒ Június 13-án Pünkösdhétfőn, egyházközségi juniálisra hívjuk szeretettel közösségünk 
felnőtt és gyermek tagjait. (részletek a templomi hirdetésben)  

⇒ Június 19-én   Szentháromság vasárnapján, elsőáldozás lesz a templomban. 

⇒ Június 26. Úrnapja - az Úrnapi sátrak díszítéséhez felajánlott virágokat, szirmokat kér-
jük a sekrestyéhez vinni, lehető leg szombat délután. Számítunk a kedves hívek nagy 
létszámú közreműködésére a négy sátor készítésénél és a kert díszítésénél. Az idei el-
sőáldozókat várjuk a szirmok hintésére, a ministránsokat oltárszolgálatra és virág gyűj-
tésre, a bérmálkozókat a sátrak készítéséhez.  

⇒ Július 3. A szilasligeti kápolna Búcsú-ünnepe. 

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

Új kóruspadok vázlata 
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G y e r m e k o l d a l   

 
Neked is sikerül... 

 

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt. Az apja 
adott neki egy zacskó szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszí-
ti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be egy szöget az 
udvar végében lévő kerítésbe. 
Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. A elkövetkezendő 
hetek során megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe beütött 
szögek száma, napról napra csökkent: felfedezte, hogy sokkal 
könnyebb uralkodni magán, mit a szögeket beütni a kerítésbe. 
Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött 
be a kerítés fájába, Ekkor megkereste az apját, és elmesélte neki, 
hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie. Ekkor az 
apja, azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyu-
galmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy 
szöget a kerítésből. A napok teltek, amikor egy nap a fiú közölte 
apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben.. 
Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt: „Édes fiam, te 
igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg mennyi 
lyuk van ezen a kerítésen. Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt. 
Amikor összeveszel valakivel, és amikor egy gonosz dolgot mon-
dasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a 
kerítésen. Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott 
marad. A szavakkal okozott seb is 
olyan, mint egy fizikai seb. 
A barátok nagyon ritka ékszerek, 
megnevettetnek és bátorítanak. 
Ők mindig készek téged meghallgatni, 
mindannyiszor, amikor neked arra 
szükséged van, támogatnak, kitárják 
előtted a szívüket. 
Mutasd meg a barátaidnak, mennyire 
is szereted őket.  
„A barátság öröme, azt jelenti, hogy 
valaki rád bízott egy titkot”.  
   (Alessandro Manzoni) 
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 Nehéz helyzetek pozitív megoldása 
Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bő-
gött, miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is tehetne. 
Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; 

nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. 
Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A szamár megér-
tette, mi történik és először rémisztően üvöltött. 
Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt lené-
zett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami 
csodálatosat csinál. Lerázza magáról a földet és egy lépéssel, feljebb mászik. 
Ahogy a paraszt és a szomszédai tovább lapátolták a földet a szamárra, lerázta 
magáról és egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár 
átlépett a kút peremén és boldogan elsétált! 
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból kimászás 
trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést. 
Minden probléma csak egy lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából 
van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet feljebb. 
 
A lakatlan szigeten 
Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl. Őt a víz egy lakatlan 
sziget partjára vetette. Azon imádkozott nap mint nap, hogy jöjjön és mentse 
meg valaki. Mindennap kémlelte a horizontot, hátha meglát egy hajót, ami meg-
mentheti, de hiába. Végül, beletörődve sorsába, épített magának egy kis kunyhót 
a szigeten. Aztán egy napon, amikor elment halászni, hogy legyen aznapra is mit 
ennie, szörnyű dologra ért vissza. Az egész kunyhó lángokban állt! Teljesen el-
égett, úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A hajótörött teljesen elkeseredett. 
Nemcsak hogy hajótörést szenvedett, de mire beletörődött sorsába és épített ma-
gának egy kis zárt menedéket, az is oda lett. 
"Hogy tehetted ezt velem Istenem? Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? Pedig 
már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét gondolatával, és olyan jól éreztem 
magam ebben a kis kunyhóban, miért kellett ezt is elvenned tőlem?" - kiáltott 
Istenhez. 
Másnap kora reggel, amikor kisírt szemét kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt egy 
hajó. Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajóra megkérdezte a kapitányt, 
hogy honnan tudták, hogy ő ott van. 
"Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan 
szigeten." - felelte a kapitány. 
Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor mindent elveszettnek érez, 
mert annyi rossz dolog történik vele. De az életnek minden negatív történésre 
van egy pozitív válasza! (ismeretlen szerző) 
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Milyen buli van az intenzív osztályon? - Eszméletlen!  
 
Akarsz sokat keresni? - Igen. - Akkor jól elbújok.  
 
Mi van, ha a sündisznó nem megy iskolába? - Sünnap. 

  
Hogy lehet 30 birkát hatvan felé zavarni? - Az M3-ason  
 
Hogy hívják a cigány légitársaságot? - KOLOMP AIR.  
 
Mi lesz a kígyó és a kenguru keresztezéséből? Ugrókötél.  
 
Ki követi el a legtöbb összeadási hibát? Az anyakönyvvezető.  
 
Milyen az arab lopakodó? - Teve mamuszban.  
 
Milyen mértékegységgel mérik a malac hosszát? - Röfben.  
 
Hogy öltöznek az eszkimók? - ??? - Nagyon gyorsan!  
 
Miért nem játszik a tűzoltózenekar betonon? - Mert olyan hangszer nincs. 
 
Mi lesz abból, ha két busz összeütközik? - Két rombusz.  
 
Mi van az idegbeteg ló lábán? -Pszichopata. 
 
Miért van a méheknek királynőjük? Mert ha kormányuk volna, nem lenne méz.  
 
Mennyi az ember átlagos alvásigénye? Csak még öt perc ...  
 
Mi kell a sörösládák cipeléséhez? Rekeszizom. 
 
Kérdés: 
- Miért nem gyűjt a darázs vasat?  - ???  - Mert azt a MÉH csinálja. 
 
Úszásoktatás: 
Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot?  - Hókusz, pók ússz! 
 
Kérdés: 
- Miért nincs bástya a vonaton?  - Mert a vonat nem vár..... 
 
Egyenlet: 
- Kislányom, teljesen egyedül oldottad meg ezt az egyenletet? 
- Nem. Két ismeretlennel.  
 
Bevásárlás: 
- Pistike, szaladj le a boltba, hozzál egy kiló hurkát! De ne véreset! 
- DENEVÉRESET??? 
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Anyák Napja margójára 

Egy nőtől - miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hiva-
talban - egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalko-
zása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová is so-
rolja magát.  
"Arra gondolok," magyarázta az adategyeztető, "hogy van-e munkája, 
vagy csak... ?" 
"Természetesen van munkám!" csattant fel a nő. "Anya vagyok." 
"Nincs ’anya’ kategóriánk foglalkozásként. A ’háztartásbeli’ fedi le ezt." 
mondta az adatfelvevő segítőkészen.  
Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap ugyanilyen hely-
zetben találtam magam a városházán. A hivatalnok nyi lvánvalóan egy 
karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan dolgozott, olyan jól csengő 
címet viselt, mint például "Hivatali kikérdező" vagy "Városi adatfelvevő". 
"Mi a foglalkozása?" kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam? 
Nem tudom. A szavak egyszerűen kibuggyantak belőlem.  
"Gyermekfejl ődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társ-
kutatóként.”   
A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla megállt a leve-
gőben. Felnézett, mint, aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust las-
san, kihangsúlyozva a leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva lát-
tam, hogy ezt mind leírta nagy fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre.  

Szeresd édesanyádat 
 
Ő az, aki halkan 
Bölcsőd fölé hajol, 
Ő az, aki neked 
Altató dalt dalol. 
Megmosdat, megfürdet 
Megfésül szépen, 
Tündér mesét mond 
Lágy téli estéken. 
Amikor beteg vagy 
Ő az, aki ápol, 
Két szemében mennyi 
Aggódás, gond lángol. 
Ő az, aki mindig 

 

 
Imádkozik érted 
Nincs, óh 
nincs határa 
Nagy szere-
tetének. 
Tele van a 
lelke 
Érted égő 
fénnyel, 
Ne bántsd 
meg őt soha 
Engedetlen-
séggel. 
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Apák Napja és Férfinap - június harmadik vasárnapja 
 
Az Apák Napja magyar-
országi meghonosításá-
ra 1994-ben a kezdődött 
Miskolcon. Magyaror-
szágon 13 után is keve-
sen tartják, mert keve-
sen tudnak róla, keve-
sen veszik komolyan, 
de attól még van. Ez is, 
mint több másik ünnep, 
Amerikából indult el Eu-
rópába. Ott már régóta 

köszöntik az Édesapákat is. 1924-ben hivatalosan a június 3. vasárnapja 
lett az Apák Napja. 1966-ban elnöki kiáltványban rögzítették, hogy az 
Apák Napját június harmadik vasárnapján kell megünnepelni. Később Ni-
xon elnök kezdeményezésére törvénybe iktatták megünneplését. Ma 
már a világ számos helyén  köszöntik a gyermekek édesapjukat. Itthon a 
széleskörű elterjedés még várat magára, különösen azért, mert a férfiak 
megítélése nem egyértelmű. Pedig éppen itt volna az ideje, hogy az 
egyenjogúság jegyében az apák  is kapjanak egy olyan napot, amikor 
csak őket ünneplik. 
Szeretettel köszöntjük az apákat, a nagyapákat a dédnagyapákat és az 
üknagyapákat és úgy általában a férfiakat. 

 

Ima a tisztaságért 
Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, aho-
gyan Te szeretsz. Tedd tisztává testünket, 
szellemünket és szívünket, hogy megláthas-
suk Istent és az Ő tervét velünk. Tisztíts meg  
minket és gyógyítsd meg a bűn okozta sebe-
ket. Erősíts meg minket minden nap, hogy 
megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. 
Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk 
nem tiszta, de Benned erősek és szentek le-
hetünk. 

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly 
tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisz-
taságáért és különösen a fiatalok tisztaságá-

ért. Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, 
mint Te vagy. Szent József, a Te bátorságodat 
kérjük, hogy őrködhessünk mások és önma-
gunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézus-
sal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Is-
tent testünkben, és egy napon veletek le-
gyünk a mennyben. 

Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk 
követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy 
mindig Ő vezessen és bátorítson minket. 
Szereteted Lelke kössön egybe minket, hogy 
mindig egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hoz-
zád, és kitartóan munkálkodjunk együtt or-
szágod eljöveteléért. A mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében. Ámen. 
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Alternatív gyógymódok – keresztény szemmel  
 
Napjainkban egyre népszerűbbek az alternatív, pontosabban nem hagyományos gyógymód-
ok. E tendenciát erősíti, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak a vegyi hatású gyógysze-
rekben, a tudományos technológiákban, a többnyire modern berendezésekkel történő, 
„lélektelen” orvoslásban. Csakhogy nem minden megbízható, amit az alternatív gyógyászat 
kínál, és az alkalmazott módszereket gyakran megkérdőjelezhető világszemlélet hatja át. A 
lényeg sokszor nem is a gyógyítás, hanem az ezoterikus boldogságfelfogás – többnyire bur-
kolt formában történő – továbbadása. Az alternatív gyógyászati eljárások általában kelleme-
sek, megnyugtatóak, reményt adóak, a módszerek által közvetített ideológiák azonban sok-
szor problémásak. E kettősség feszültséget okoz a hitéhez ragaszkodó keresztény emberben. 
Mit kell megvizsgálnunk, amikor nem hagyományos gyógymódokhoz folyamodunk, ho-
gyan tehetünk különbséget a megbízható és a kétes ajánlatok között, és hogyan ismerhetjük 
fel a felkínált terápiákban vagy az azok mögött rejlő vallási üzeneteket?  

Búza és ocsú – hogyan válasszuk szét? 

Mindenekelőtt leszögezhetjük, hogy az alternatív gyógyászat területén rengeteg sarlatán 
működik. Akad néhány valóban értelmes terápia, de mellettük számos eljárás épül az ezote-
rikus világszemléletre; ezeket sokan szinte vallásos buzgalommal hiszik és terjesztik. Mit 

kell megvizsgálnunk, hogy ne dőljünk be kétes vagy megkérdőjelezhető ideológiáknak?  

A fogyasztóvédelem óvatosságra int, 

• ha valamely terápiát nem lehet átfogó hatékonyság-vizsgálatnak alávetni; ha csupán kira-
gadott eseteket közölnek, amelyeknél a gyógymód állítólag sikeresnek bizonyult;  
• ha homályos fogalmakkal inkább elfedik, mintsem megvilágítják a valóságot. Az olyan 
kifejezések, mint rezgések, életenergia, energia-egyensúly, a test megtisztítása, méregtelení-
tés, energiaáramlás, energiablokk, éteri stb. nagy valószínűséggel megbízhatatlan, ezoteri-
kus gyógymódra  utalnak; 
• ha egy termék vagy eljárás több különböző problémára is gyógyulást ígér, amelyeknek 
alig van vagy egyáltalán nincs közük egymáshoz; 
• ha olyan általános gyógymódot vagy csodaszert kínálnak, amelyről azt állít ják, hogy min-
den betegséget gyógyít; 
• ha olyan kétes diagnosztikus módszereket használnak, amelyek okkult erőkön, mágikus 
eszméken vagy fogalmakon alapulnak.   Betegségek megállapítására alkalmatlan többek 
közt az íriszdiagnosztika, a kineziológiai izomtesztelés, az inga, a varázsvessző, a Kirlian-
fényképezés, az auradiagnosztika, a biotenzor stb. Alkalmazásukkor fennáll a veszély, hogy 
nem jól vagy nem időben ismerik fel a tényleges betegséget, vagy fordítva: nemlétező kórt 
állapítanak meg.  

Aki gyógyít, igazat beszél. Igaz ez? 
• Minden gyógymódnak vannak hívei, akik állítják: „rajtam segített”. Az efféle tapasztala-
tok azonban nem elégségesek ahhoz, hogy megfelelően igazolják magának a gyógyászati 
eljárásnak az eredményességét. 
• Az ember társas lény, s mint ilyen, reagál a biztató, reményt adó szavakra és tettekre. Bár-
mi, ami a betegnek reményt ad, pozitív hatást fejthet ki. Az orvostudomány placebo-
hatásnak nevezi ezt. A latin placebo szó jelentése: tetszeni fogok. A placebo-hatás minden 
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terápiának része, és különösen hatékony gyógymódok esetében is szerepet játszik. A place-
bo-hatás mindenkinél működik, azoknál is, akik nem hisznek benne. 
• Azok a gyógymódok, amelyek a placebo-hatáson felül nem mutatnak terápiás sikert, nem 
célzott látszatterápiának tekinthetők. Az ilyen gyógymódok esetében felmutatott eredmény 
nem bizonyítja a terápiás elv hatékonyságát. 
• A nem célzott látszatterápiák egyik jellemző je, hogy olyan terápiás mesék kísérik őket, 
amelyek szerint  az egészséget és a betegséget bizonyos erők vagy események okozzák és 
befolyásolják. Ezek a mesék különféle ideológiákat közvetíthetnek.    
• Az utóbbi években sok olyan gyógymód honosodott meg, amelyek (nyíltan vagy közvet-
ve) vallási eszméken, illetve különböző, többnyire ezoterikus világszemléletben gyökerező 
nézeteken alapulnak. 

Ezoterikus világszemléletre jellemző felfogás, hogy: 
• mindent valamiféle kozmikus energia hat át (csi, qi, reiki, prána, vis vitalis stb.) 
• az egészség vagy a betegség a harmonikus vagy blokkolt energiaáramlásoktól függ 
(meridiánok, csakrák, energiaközpontok stb.) 
• az ember szellemét, lelkét és testét különféle „energizáló" tevékenységek, pl. meditáció, 
rituális mozdulatok, légzés stb. segítségével lehet harmóniába hozni; 
• a gyógyszerek hatásosabbak, ha az éteri régióban speciális módon előkészítik: energizál-
ják, potenciálják,  őket, hogy ily módon hatni tudjanak az emberben működő „életerőre"; 

Néhány ezoterikus háttérrel rendelkező terápia: 
Bach-virágterápia, drágakő-terápia, reiki, auraszóma, prána gyógyítás, biorezonancia-
kezelés, craniosacralis terápia, auraterápia, bioenergetikai gyógyítás, spagyrika, reflexzóna 
terápia, homeopátia, Schüssler-sók, antropozófus orvoslás, rebirthing (újjászületés) légzés, 
csikung, tajcsi, vizeletterápia, lélekgyógyászat, kineziológia stb.  

A keresztény ember és az alternatív gyógyászat 

• Minden gyógymód valamilyen kulturális környezetbe ágyazódik. Minden gyógyhatású 
szer mögött valamilyen világnézeti felfogás áll. A gyógyító eljárás során ezt a felfogást köz-
vetve vagy közvetlenül elmagyarázzák és átadják a betegnek.  
• Az alternatív gyógyászatban a gyógyulással kapcsolatos tanítás együtt jár a boldogságról 
szóló  tanok átadásával. Különösen igaz ez olyankor, amikor holisztikus gyógyulást ígérnek, 
vagy amikor külön megemlítik az ember szellemi és lelki dimenzióját. Akit hosszasan ke-
zelnek ezoterikus hátterű gyógyító eljárásokkal, annak gondolkodása megváltozhat: össze-
férhetetlenné, sőt ellentétessé is válhat a keresztény hit alaptételeivel.  
• Az ezoter ikus terápiák alkalmazása vagy elfogadása – megkérdőjelezhető gyógyászati ha-
tékonyságuktól függetlenül – felgyorsítja az ezoterikus eszmék terjedését a társadalomban. 

Van értelmes alternatíva? 
• Léteznek  alkalmas kiegészítő gyógymódok. • Eredményesen egészítheti ki a terápiát az 
igazán természetes anyagok gyógyhatása (víz, levegő, mozgás, diéta). 
• Keresztény szempontból nemcsak értelmes, hanem kívánatos terápia is az Ige és a találko-
zás. 
• A keresztény szemléletű orvoslás tartózkodik a gyógyulás és a boldogság túlzó ígéreteitő l. 
Inkább  abban segít, hogy az ember el tudja fogadni határait, és helyesen álljon a szenvedés-
hez, sőt a halálhoz is.        Forrás: Magyar Kurír 
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    Május 7-én országos engesztelő za-

rándoklat lesz Magyarországért Mind-

szenty József külföldre távozásának 

40., halálának 36. hamvai hazahoza-

talának 20. évfordulója alkalmából.  

 

 A 10.30-kor kezdődő szentmisét Dr. Erdő Pé-

ter bíboros úr mutatja be a hercegprímás sír-

ja fele�. Szentbeszédet mond Schönberger 

Jenő szatmárnéme� megyéspüspök.  

Soha ki ne fakuljon emlékezetünkben az a 

ház, amelyben bölcsőnket ringa�ák: az a csa-

ládi asztal, amelynél megszegték nekünk az 

apai-anyai szeretet kenyerét: az ártatlan szív 

buzgalmával elrebege� imák, atyánk komoly 

eligazítása, anyánk könnyei, csókja. 

(1948.04.18. Sátoraljaújhely ) 

Minden népnek annyi és olyan papja van, 

amennyit és amilyent becsületes, egyéni 

és családi éle�el magának szült, nevelt és 

kiimádkozo�. (1974.01.05.) 

Szent Erzsébet példájára szeressük a ke-

resztet, embertársainkat és hazánkat. 

(Bécs, 1973. november 18.) 

Nagyon fontos, hogy es� órákban, amikor 

szünetel a munka és a gond, lefekvés elő� 

a Szen0rásból, elsősorban az evangéliu-

mokból olvassunk. 

(Bécs 1973. február 04.) 

Ami az én szerény személyemet ille�, nem 

tekintem magamat egyébnek, mint a 

nemzet és népem szolgála�evőjének. 

(Szeged 1946. szeptember 21.) 

Az új kardinálisok közül - mondta Mind-

szentynek XII. Piusz pápa 1946. február 21

-én - Te leszel az első, akinek vállalnod kell 

a bíbor színnel jelze� vértanúságot! 

 

Már0r volt, aki csodálatos helytállással 

viselt el tes� és lelki szenvedéseket egy-

házához és népéhez mindvégig kitartó hű-

ségében. Korszakunknak, egy olyan kor-

szaknak a vértanúja, amelyben új már0r0-

pust teremte� az ideológiai és poli�kai 

okokból támadt vallásüldözés... Tiszte-

le�el és nagyrabecsüléssel hajlunk meg ez 

elő� a modernkori vértanú elő�...  

 

(König bécsi bíboros-érsek Mindszenty József 

temetésén elhangzo� prédikációjából)  

A Szentatya, XVI. Benedek pápa Excellenciás és Főtisztelendő  
Udvardy György, ez ideig marazanae-i címzetes püspök,  

esztergom-budapesti segédpüspök urat pécsi megyéspüspökké nevezte ki. 
Udvardy György 1960. május 14-én született Balassagyarmaton. 1985. június 15-én szen-
telték pappá Esztergomban. 1985-től káplán volt Érsekvadkerten, majd 1988-tól 1990-ig 
Csitáron plébánosként szolgált. 1990. és 1993. között Rómában folytatott tanulmányokat. 
1993-tól 2003-ig hitoktatási felügyelő. 1997–2004 között a PPKE Hittudományi Kar Leve-
lező Tagozatának tanára, és 1998-tól a PPKE Hittudományi Karának docense 2004-ig. 
Ugyanezen időben a Társadalmi-Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki helynöke. 
1999-ben pápai káplán címet kapott. 2000-től az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára. 
2003-04-ben plébános Bp.-Erzsébetvárosban. 2003-tól érseki általános helynök és vagyon-
kezelő az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, valamint 2004-től az Országos Hitok-
tatási Bizottság elnöke. 
2004. január 24-én marazanae-i c. püspökké és esztergom-budapesti segédpüspökké nevez-
ték ki a Szentatya. 2004. február 21-én szentelték püspökké Esztergomban. 
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Szentmise szándékok június hónapban 

1. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért  
2.  +Vágó János, neje +Rusznyák Julianna és összes +Hozzátartozó  
3.  Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül 
4.  +Kántor Bálint, +Kántor Bálintné és fiuk +János  
5.  +László, +Valentina         (8.00) 
  …………………………………………………     (11.00) 
  …………………………………………………      (19.00) 
6.  A Szűzanya tiszteletére 
7.  A Tatár és Uzsoki +szülők, +Gyermekeik és összes +Hozzátartozó   

8. +Kerekes István 3.évf., +Szülei, +Testvérei és a Tóth család +tagjai 

9.  ………………………………………………… 
10.  A Rózsafüzér társulat 19.(Gróf Gáborné) csoportjának  élő Tagjai 
11.  +Sárvári József, +Felesége, +Gyermekeik, +Unokáik és +Nagyszülők 
12.   +Horváth György, és felesége +Dinók Julianna     (8.00) 

 …………………………………………………     (11.00) 
  +Édesapa            (19.00) 
13. +Fera Mihályné, +Férje és összes +Hozzátartozó  
14. +Kiss Sándor, +Felesége és +Sándor fiuk 
15.  Hálából - házassági évfordulón 
16. +Zsemle Mihály, +Neje, +Mihály fiuk, és összes +Hozzátartozó 

17. +Dragics Mihály, +Neje, +Leányuk, +Vejük és +Fiuk 

18. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 

19.   Az Elsőáldozókért, Szüleikért és Családtagjaikért     (8.00) 
  …………………………………………………     (11.00) 
  …………………………………………………     (19.00) 
20. +Kriger Gábor, +Szülei és +Testvérei 

21. +Varga Antal, +Neje, +Leányuk és +Vejük      

22. A Rózsafüzér társulat 19.(Gróf Gáborné) csoportjának  +Tagjai 
23. +Csernák Anna, +Szülei, +Csernák István, +Csernák Istvánné, és +Csernák József 
24. +Kriger Mihály, +Felesége  és összes +Hozzátartozó 
25. +Sörös István, +Neje, +Szüleik és +Gyermekeik   
26.  Az Egyházközség júniusban elhunyt hívei      (8.00) 
 …………………………………………………        (11.00) 
 …………………………………………………     (19.00) 
27. +Sréder László, felesége +Horváth Anna, +Horváth István és +Horváth Istvánné 
28. +Madarász Jánosné,  +Férje és összes +Hozzátartozó      
29. +Mihály paptestvér     
30. +Édesapa, +Fia, +Bollóg János és neje +Katalin 
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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 

A katolikusok száma 2009-ben 15 millióval emelkedett  
Bemutatták a Szentatyának 
a 2011-es Pápai Évkönyvet, 
amely hamarosan kapható 
lesz a könyvesboltokban.  

A könyv adatai között többek kö-
zött szerepel, hogy 2010-ben a pá-
pa tíz új püspökséget, egy apostoli 
exarchátust és egy apostoli hely-

nökséget állított fel. A 2009-re vonatkozó statisztikai adatok bemutatják, hogy 
hogyan alakult számokban a katolikus egyház élete, a világon található 2956 
egyházkerületben.  

A katolikusok száma a 2008-as egymilliárd 166 millióhoz képest 1,3 százalékkal 
emelkedett, ami számokban kifejezve 15 milliós növekedést jelent. A világ egy-
milliárd 181 millió hívének 49,4 százaléka Amerikában él. Ázsiában számuk 
10,7 százalékkal nőtt, de ez az arány jóval alacsonyabb a lakosság növekedésé-
nél, amely a világ összlakosságát tekintve 60,7 százaléka. Európában él a világ 
katolikusainak 24 százaléka.  
  
Ami a papok számát illeti, folytatódik a 2000-ben elkezdődött mérsékelt növe-
kedési tendencia. Az egyházmegyés illetve a szerzetespapok száma 2009-ben 
410 ezer 593 volt. A növekedés elsősorban Afrikában és Ázsiában tapasztalható. 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 

 

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 19.00  

Hétköznap:  6.15  
Kivéve csütörtök: 19.00 
 Májusban hétköznap:  
19.00;  18.30  litánia 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 


