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    A tartalomból: A Mária Légió beszámolója 

    Lelkitükör szülőknek 

    Beteglátogatók találkozója 

    Adventi készülethez 

    Egy mondat a szeretetről 

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

 

Urunk Jézus! 

Eljöveteled  

vigasztalja meg  

azokat, akik 

 jóságos  

szeretetedben 

 bizakodnak. 

(Római Misekönyv) 



 2.  
Szentmise szándékok november hónapban 

 

1. +Édesapa           (8.00) 
 …………………………………………………     (18.00) 
2. …………………………………………………     (7.00) 
 A Szentatya szándékára         (7.30) 
 A kerepesi összes +Hívekért        (8.00) 
3. Az Egyházközségben szolgált +Papok, +Tanítók  lelki üdvéért    
4. Jézus Szent Szívének tiszteletére 
5. +Burik László 
 6.   +Gróf  Mihály 6. évf. és neje +Brancs Anna       (8.00) 
 …………………………………………………….     (11.00) 
 +Gróf Gábor 8. évf.           (18.00) 
7. Hálából - születésnapon 
8. A 24 órás szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 
9. +Berta Márton, +Felesége és +Leányuk  
10. +Noszál Béla évf. és +Noszál Béláné   
11. +Tabányi József, +Szülei és összes +Hozzátartozó 
12.  +Ildikó 2. évf. 
13. +Buti Istvánné 22. évf. +Nagyszülők és összes +Hozzátartozó   (8.00) 
 ……………………………………………………     (11.00) 
 +Sárvári László, +Szülei és +Testvérei       (18.00) 
14.  +Zsiák Józsefné 12. évf. 
15. A Mária Légió +tagjaiért 
16.  +Hajnóczi Gyula, +Neje +Ilona és +Hozzátartozók  
17. A Szűzanya tiszteletére 
18.  +Heik János, neje +Berta Julianna és +Hozzátartozók 
19.  +Szépvölgyi Jánosné és +Férje 
20.  +Wéber Árpád és +Szülei         (8.00) 

 ……………………………………………………     (11.00) 
  +Legéndi László           (18.00) 
21. +Varga József és +Szülei 
22. +Ohád János, neje +Pintér Anna  és +Szüleik  
23. …………………………………………………… 
24. …………………………………………………… 
25. Élő Sándor 
26. +Hortobágyi Istvánné, +Férje és összes +Hozzátartozó  
27. Az Egyházközség novemberben elhunyt hívei      (8.00) 

……………………………………………………     (11.00) 
 +Dián András           (18.00) 
28. …………………………………………………… 
29. …………………………………………………… 
30. +Kovács Mihály, +Szülei és összes +Hozzátartozó 
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  Üzenet a Madridi Világifjúsági 
Találkozóról   

Kedves Fiatalok, a szent eucharisztia, melyet most együtt ünneplünk a Világif-
júsági Találkozó csúcspontja. Mikor itt látlak benneteket, akik a világ minden 

tájáról ilyen szép számban összegyűltetek, örömmel telik meg a szívem, mert arra a külön-
leges szeretetre gondolok, amivel Jézus néz benneteket. Igen, az Úr szeret, és barátainak ne-
vez benneteket (Jn 15,15). Ő az, akivel találkozunk, és aki el akar minket kísérni utunkon, 
hogy megnyissa előttünk egy teljesebb élet ajtaját, és bevezessen az Atyával való mélyebb 
közösségbe. Mi, akik tudunk erről a hatalmas szeretetről, nagylelkűen akarunk válaszolni 
rá, azzal a szándékkal, hogy a többiekkel is megosztjuk az örömet, amit kaptunk. Valóban 
sokan vannak, akiket vonz Krisztus alakja, és jobban meg akarják őt ismerni. Érzékelik, 
hogy ő a válasz személyes gondjaikra, aggodalmaikra. De ki ő valójában? Hogyan lehetsé-
ges, hogy valakinek, aki olyan sok évvel ezelőtt élt a földön, valami köze van hozzám,ma? 

Az evangélium, amit hallottatok (Mt 16,13-20) Jézus megismerésének két különféle módját 
mutatja meg nekünk. Az első egy felszínes ismeret, amit a közvélemény formál. Jézus kér-
désére: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”, a tanítványok ezt válaszolják: „Egyesek 
Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak vagy egynek a próféták kö-
zül”. […] Aztán Jézus a tanítványokhoz fordul és őket kérdezi: „És ti kinek tartotok en-
gem?” Péter válasza, az első hitvallás szavai: „Te vagy Krisztus, az élő Isten fia”. A hit az 
egyszerű tapasztalati és történeti tények mögé lát, és képes megragadni Krisztus személyé-
nek misztériumát a maga mélységében. 

De a hit nem emberi erőfeszítés és okoskodás gyümölcse, hanem Isten ajándéka: „Boldog 
vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én 
Atyám, aki a mennyekben van!” A hit Isten kezdeményezéséből ered, aki felfedi nekünk ön-
magát, és meghív, hogy vegyünk részt isteni életében. A hit nem puszta információt jelent 
Krisztus személyazonosságáról, sokkal inkább személyes kapcsolatot feltételez vele; az 
egész személy belegyökerezését, saját értelmével, akaratával, érzelmeivel, abba a kinyilat-
koztatásba, amelyet Isten ad önmagáról. Így a kérdés: „És ti kinek tartotok engem?”, valójá-
ban arra ösztönzi a tanítványokat, hogy döntsék el, ki nekik Krisztus. A hit és Krisztus kö-
vetése szoros kapcsolatban állnak. Ha követjük a Mestert, akkor hitünknek olyan mértékben 
kell erősödnie és növekednie, mélyülnie és érnie, ahogy Jézussal való kapcsolatunk erősö-
dik, egyre bensőségesebbé válik. Péternek és az apostoloknak is haladniuk kellett ezen az 
úton, míg a feltámadt Úrral való találkozás meg nem nyitotta szemeiket a hit teljességére. 

 

Ezek voltak a Szentatya szavai hozzánk, a Világifjúsági Találkozót záró szentmiséjén. 

  Másfélmillió fiatal hallotta ezeket a szavakat Madridban, s ki tudja hány keresztény 
a tévéképernyők vagy az internet előtt. Hányan hallották? És hányan nem hallották? És akik 
hallották, továbbadják-e? Mert én úgy hiszem, nem csak annak a másfél millió jelenlévőnek, 
nem is csak a tévét néző vagy internetező f iataloknak, sőt nem is csak a fiataloknak, hanem 
minden római katolikus kereszténynek, minden kereszténynek, minden krisztushívőnek szól 
az üzenet. Neked is, aki most ezt olvasod. 

Engedd meg, hogy röviden megfogalmazzam az üzenetet, amit ezek között a sorok között 
hallottam, ami megérintett, amit elhoztam Madridból, hogy hozzád is eljusson! 

Gondolatébresztő… 
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Jézusnak szerető pillantása pihen minden keresztényen, aki a világegyház tagjaként össze-
gyűlik megünnepelni az eucharisztiát a világ bármely pontján. Legyél biztos ebben! Jézus – 
az élő Jézus- téged is barátjának nevez, téged is elkísér. Ismerd fel az ő szerető jelenlétét! 
Mert Krisztus közelségét érezni öröm és remény, amiről nem hallgathatunk, amit tovább kell 
adnunk. Neki, aki az élő Isten fia, és sok évvel ezelőtt emberként megszületett, élt, meghalt 
és feltámadt, mindannyiunkhoz köze van. Te, aki a szentségek révén újra és újra megízleled 
Krisztus erejét és dicsőségét, a tanúja kell, hogy legyél ennek a kapcsolatnak, ennek a kö-
zösségnek. De hogy ezt valóban meg tudd tenni, neked is el kell döntened, ki neked Jézus 
Krisztus. Mindegy, hogy hány éves vagy, tíz, húsz, negyven vagy hatvan! A szíved legmélyé-
ből kell most hitvallást tenned, hogy aztán növekedni tudj a hitben egyre közelebb kerülve 
az Úrhoz, egészen a boldogító színelátásig.                        (Czompó Melinda) 

„Ezért tehát, ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne, gyökerezze-
tek meg őbenne, és épüljetek rá! Erősödjetek meg a hitben, ahogyan tanultátok, és legyen 
bőséges a hálaadásotok!” (Kol 2,6-7) 

 
Beer Miklós megyéspüspök 

2011. szeptember 24-én, 
szombaton 18.00 órakor ün-

nepi szentmise keretében lek-
torokat és akolitusokat avatott 

a váci Székesegyházban.  
Egyházközségünkből 
Lobmayer Miklóst   

a lektori szolgálatra. 

 

A Fájdalmas Szűzanya búcsújá-
hoz kapcsolódóan szeptember 
25-án tartották Gyöngyösön a 
hordozható Mária-szobrok 
Kárpát-medencei találkozóját. 
Az idei búcsúra több mint het-
ven Mária-szobor érkezett, - 
ahol a kerepesi Máriás lányok is 
bemutatkoztak. (A régi hagyo-
mányhoz ragaszkodva ma is 
azok lehetnek máriás fiatalok, - 
képviselhetik szoborvivőként 
településüket, - akik erkölcsi 
tisztasággal, példamutató maga-
viselettel jeleskednek.) 
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Beszámoló a Mária Légió kerepesi Béke Királynője  
praesidium egyéves működéséről 

 
 Szeretnénk megköszönni a Szűzanya segítő kegyelmét és oltalmát, valamint vezető-
inknek és a csömöri praesidiumnak, hogy munkájukkal és imáikkal segítettek bennünket 
megalakulásunk óta. 
2010. július 29.-én alakultunk, hat fővel. Jelenleg 8 fogadalmas és 15 háttérimádkozónk 
van, akik imáikkal segítik a munkánkat. Megalakulásunk napján megválasztottuk a tisztség-
viselőket.  
 Állandó, ismétlődő munkáink:  

A betegeket rendszeresen látogatjuk. 
Csodás érméket ajándékozunk testvéreinknek.  
Havi rendszerességgel a Szűzanya tiszteletére szentmisét mondatunk. 
Minden hónapban a 24 órás szentségimádást előkészítjük és végezzük. 
A  Mária rádióban futár-szolgálatot látunk el. 
Vasárnaponként a szentmise előtt a hívekkel rózsafüzért imádkozunk. 
A csütörtöki szentségimádásokon és az azt követő szentmisén is részt veszünk. 
Az élő rózsafüzér zarándoklat  záró szentmiséje  Kerepesen van. Az érkező zarándok 
testvéreinket agapéval várjuk. 
A Mária út kapcsán több alkalommal fogadunk zarándokokat templomunkban. 
 

Köszönetet mondunk testvérünknek, aki önzetlen segítségével vállalja a gyenge, beteg test-
véreink gépkocsival való szállítását , hogy a szentmiséken, szentségimádásokon, 
prasidiumokon részt vehessenek.  
 2010. augusztusában Máriabesnyőn voltunk engesztelésen. Meghalt testvérünkért 
szentmisét ajánlottunk fel.  Augusztus 15-én Mária Szeplőtelen Szívének felajánló szentmi-
séjén és a felajánláson vettünk részt Vácott. Elkészült a Mária Légiós terítőnk. 
  Szeptemberben zarándoklaton voltunk Pannonhalmán. Testvéreink 4 napos zarán-
dok úton vettek részt Erdélyben. A Máriás lányokkal Gyöngyösre mentünk a Fájdalmas 
Szűzanya búcsújára. 
 Októberben rózsafüzért imádkoztunk. Engesztelő napon vettünk részt az Örökimá-
dás templomban. 
 Novemberben megvásároltuk a Mária szobrot. Mindenszentek napján a temető ke-
resztjénél együtt imádkoztunk a hívekkel. Szentmisét mondattunk egyházközösségünk el-
hunyt papjaiért, tanítókért és kántorokért. 
 December 2-án lelkivezetőnk, András atya előtt tettük le a Mária Légió fogadalmát. 
Krisztus Király ünnepén szentségimádást tartottunk. A Hősök terén imádkoztunk a Regnum 
Marianum keresztnél. Fekvő betegeinkhez elhívtuk az atyát, hogy lelkileg is felkészüljenek 
a karácsonyra. A Szentcsalád kilencedet együtt végeztük. Elhoztuk templomunkba a Betle-
hemi lángot. Egy testvérünk megkapta a Katolikus Kultúráért díjat az egyházközségben 
végzett odaadó munkájáért. 
 2011. januárjában egy taggal bővült a háttérimádkozók száma. Segítettünk egy csa-
ládnak a lakásszentelése előkészítésében. Varga József főesperes, - Kerepes volt plébánosá-
nak -  temetési miséjén és temetésén vettünk részt, majd a halotti tor előkészületeiben segí-
tettünk. 
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 Februárban elhoztuk a szeretetlángot a templomba és otthonainkba. 
 Márciusban Szűz Mária segítő szeretetét tapasztaltuk meg egy alkalommal a csodás 
érem átadása után. Részt vettünk a plébánia takarításában. Nagyböjtben a keresztutat együtt 
imádkoztuk. Három napos Fülöp kurzuson vettünk részt  a plébániánkon. A helyi iskolában 
egy testvérünk a hittanórán előadást tartott a Mária Légióról és feladatairól. Az előadás vé-
gén csodás érméket ajándékozott a gyermekeknek, melyet örömmel fogadtak. 
 Áprilisban  a húsvéti liturgiához előkészítettük a körmeneti gyertyákat. Nagycsütör-
tökön a szentmise után a plébános atya vezetésével és egyházközösségünk több tagjával fel-
mentünk a Kálvária hegyre. A templomba visszaérve 23 óráig virrasztottunk. Nagypénteken 
és nagyszombaton felváltva vállaltuk a szentsír látogatását. Az idősek otthonában megláto-
gattuk a beteg testvéreinket és együtt imádkoztunk. 
 Májusban a Lorettói litániát imádkoztuk. Az Isteni  Irgalmasság napján szentképeket 
osztottunk a szentmise után. Templomunk felújításának előkészületeiben is segítettünk. 
Meghalt háttérimádkozónkért szentmisét mondattunk. A Fatimai Szűzanya megjelenésének 
évfordulóján szentmisén vettünk részt a soroksári templomban. A Szent Rita kápolnában 
rózsaszentelésen voltunk. 
 Júniusban közreműködtünk az elsőáldozási ünnep megrendezésében.  A Mária Lé-
gió tagjai Csíksomlyóra zarándokoltak. Pünkösdvasárnap este templomunkban szentség-
imádással egybekötött szentlélekhívás volt. Pünkösdhétfőn részt vettünk az egyházközségi 
napon. Az úrnapi körmenethez virágok gyűjtésében és a sátrak díszítésében is részt vállal-
tunk. 
 Júliusban a Szent István Bazilikában fogadtuk a Chestohovai Szűzanya kegyképét.  
A 24 órás szentségimádás 2011. évi hálaadó szentmiséjén a Bazilikában voltunk. Templo-
munk búcsújára, a méltó megünnepléshez Szent Anna kilenceddel és szentségimádással ké-
szültünk. Templomunk szépítésében, a festés utáni nagytakarításában és a Máriás lányok 
helyi népviseleti ruhájuk rendbehozatalában is részt vállaltunk. 
 Augusztusban A Szűzanyánk ünnepén a Máriabesnyői bazilikában voltunk. Nagy-
boldogasszony napján a szentmise előtt rózsafüzért imádkoztunk, majd szentmise után 
szentképeket osztottunk. Az éves találkozón, a tagság és a háttérimádkozók részvételével 
egy közös imán és agapén vettünk részt. 
 Szeptemberben egyházközségi zarándoklaton voltunk Sümegen. Gyöngyösön a hor-
dozható Mária-szobrok Kárpát-medencei találkozóján a kerepesi Máriás lányokkal képvi-
seltük egyházközségünket.  

 Októberben a Magyarok Nagyasszonya ünnepére megszerveztük és segítséggel el-
hoztuk templomunkba a Szűzanya vándorszobrát, hogy ilyen formában is közelebb kerül-
hessünk Mária által Jézushoz. Ebben bízunk, és elődeink jó példája ösztönözzön minket, 
hogy amit meg tudunk tenni imával, tettel, szeretettel, tegyük is meg a jövőnkért, hogy Isten 
dicsősége, a Szűzanya ügye minél jobban diadalmaskodjék hazánkban, egyházközségünk-
ben, és minden magyar szívet egyesítsen.  
 
Ezért szeretettel hívunk és várunk új tagokat a kerepesi Mária Légió Béke Királynője ima-
csoportjába. Köszönjük a Szűzanya mindenkori segítségét, a tagok szívbéli helytállását, az 
egyházközség híveinek imádságos támogatását, melyek elkísérnek minket a következő esz-
tendőben is.  
 
                    A kerepesi Béke Királynője praesidium elnöke és tagjai                                                                                                                       
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Anyaság, mint erőforrás? 
Engedd meg, kérlek, hogy néhány gondolat ere-
jéig foglalkozzam azzal, honnan merítek erőt 
anyaként nap mint nap. Félve nyúlok a témához, 
hiszen másfél éve és 9 hónapja léphettem az 
anyaság ösvényére. S az Úristen ki nem mond-
ható ajándéka, nem kis meglepetés okozva, ik-
rekkel ajándékozott meg bennünket. 

A tény, hogy egyszerre ketten kaptak életet, óriá-
si erőforrás, elsősorban számomra. Erőforrás, mert egy nehéz élethelyzetben – állás nélkül, 
a haszontalanság és reménytelenség érzései között hánykolódva, megkérdőjelezve eddigi 
tevékenységeim létjogosultságát – fogantak meg. Csupán az emberi lehetőségeket latolgat-
va kissé bevállalósnak tűnhettünk, hogy mégis kilátásba helyeztük férjemmel: gyermeket 
vállalunk. S ezen ponton nyúlt bele Isten – számomra egyértelműen – az életünkbe, az éle-
tembe. Ő úgy látta jónak, hogy minden fentebb említett körülmény ellenére – vagy éppen 
ezért – nem egy, hanem egyszerre két gyermeket bíz ránk. Isten kegyelmét éltem meg eb-
ben, s ez olyan erőforrás, amelyet senki nem vehet el tőlem. 
Az ember lánya még csak nem is sejti, milyen új világba csöppen, amikor életet ad gyerme-
kének, pontosabban gyermekeinek. : ) Lehet, sőt olykor hasznos, még többször azonban ár-
talmas forgatni a szakirodalmat. Lehet tanácsot kérni – kéretlenül is tanácsok ezreit kapjuk 
–, lehet bébiszitterkedni, ezzel is gyakorolni az ÉLET-re, mindez mégis semmi ahhoz ké-
pest, amit valójában jelent az anyaság. Ikres anyának lenni pedig sokak szerint kész téboly. 
Meghökkentem, amikor ikres anyukákkal találkozva hallottam, hogy ők maguk vallottak 
így saját helyzetükről.  
A beszélgetések során aztán szép lassan az is kiderült, hogy legtöbben nem tudták elfogad-
ni, hogy a sors „elbánt" velük. Mennyi energiát égetnek ők el arra, hogy nap mint nap meg-
küzdjenek a valósággal: ikreim vannak. Ezzel szemben azt tapasztalom, mekkora erőforrás 
számomra, hogy elfogadtam kiváltságos helyzetemet, sőt örömmel vártam fiaink érkezését. 
Annak idején nem forgácsolódott szét az erőm arra gondolva, hogy de jó lenne, ha csak egy 
pocaklakóm lenne, hanem belesimulva Isten akaratába elfogadtam mindazt, amit készített a 
számunkra. S bár nem tagadom, közel sem olyan egyszerű ez, hiszen nehézségeink, miértje-
ink nekünk is akadnak, mégis vallom, hogy Isten békességét érzem a magaménak, amikor 
az „Így van jól!" hozzáállással viszonyulok a körülményeimhez. Tudom, hogy történjen 
bármi, Ő a tenyerén hordoz. 

A gyermekek első éveiben az anyák világa kissé összezsugorodik, ebben nekem sokat jelent 
közösségem baba-mama köre, ill. az internet és a mobil adta találkozási, beszélgetési lehe-
tőségek. Milyen felszabadító tud lenni egy beszélgetés, melyben kiderül, hogy nehézségeink 
mennyire hasonlóak, s közösen kereshetünk megoldásokat! De ezek lehetőséget nyújtanak 
arra is, hogy megosszuk gyermekeinkkel kapcsolatos örömeinket is. Bár én a személyes ta-
lálkozásokat részesítem előnyben. 
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S milyen gazdag erőforrás, hogy kiterjedt baráti társaságunk nő tagjai az anyasággal kap-
csolatos tapasztalatok megosztásában is számíthatnak egymásra.  
De nem teljes a kép, ha nem ejtek szót a férjemről, szülőtársamról, gyermekeink apjáról. 
Amint gyermekeink megszületésével anyává váltam, úgy a férjem apává. Ő pedig apaként 
szülőtársam lett. Erőforrás ez számára, számomra és gyermekeink számára. Gyermekeink 
olyan családba születhettek, amelyben az édesapjuk jelen van, s jelenlétével engem is tud 
támogatni. Ha úgy alakul, akár a házimunka elvégzésével is. : ) Az ő támogatása, bátorítása, 
tettekben is megnyilvánuló segítségnyújtása, feladatok átvállalása a nehéz pillanatokon is 
átlendít, amiért igen hálás vagyok neki. 

A fiaink, Kende és Bulcsú vérbeli srácok. Mióta járnak – úgy három hónapja –, azóta töret-
lenül haladnak előre a világ meghódításának útján. Így leírva jól hangzik, izgalmasnak tűnik 
ez, de a való életben egy anyának, aggódást, néha nehéz logisztikai manővereket jelent. Azt 
nem spórolhatjuk meg, hogy olykor-olykor ne történjen baleset. Bulcsú, milyen megfonto-
lásból, ki tudja, nekilódult a lépcsőn, s bukfencezve ért talajt. Aztán míg azzal voltam elfog-
lalva, hogy megnyugtassam, Kende szép módszeresen kipakolta a szemetest. Mindezek el-
lenére mégis elég rájuk néznem, mosolyukban megfürödnöm, szeretgetéseiknek átadnom 
magam, s máris töltenek energiával. Anyaságomban ők maguk is erőforrássá váltak jelenlét-
ükkel. 
Az Istennel való párbeszéd számomra is felkínált lehetősége nélkül a valódi erőforrás hiá-
nyozna az életemből. Nap mint nap szükségem van Rá, az Ő erejére. E nélkül az üzem-
anyag nélkül nem működnék. Nem működnék elég jól.   (Péter-Szarka Katalin) 

Az ember mint félpanziós lény  
 
Életünk olyan, mint egy hosszú félpanzió. Csak az elején és a végén táplálkozunk komo-
lyan, a középső viruló időszakban pedig rohanunk. Nincs idő ebédre. Nincs idő megállásra. 
 Az elején és a végén mellbevágóbb, hogy nem vagyunk érthetőek, és egy tőlünk nem 
függő világban van a gyökerünk és célunk, de a középső időszakban ez nem látható. Tuda-
tosan eltakarjuk azzal, hogy csak a haszon számít. Úgy állandósítjuk a jelen pillanatot, hogy 
nem foglalkozunk a múlttal és a jövővel. A birtoklás- és üzletagyúvá tett emberek nem tud-
nak a múltba és a jövőbe tekinteni, örökké a jelennel vannak elfoglalva. 
Nagyon csalóka dolog ez. Hiszen tudjuk, hogy a Szentlélek a jelen pillanat lelke; mindig a 

jelen pillanatban kell szeretni. A hit a múltból származik, a jövő pedig a remény dimenziója, 
a szeretet a jelené. E hármat most még nem lehet szétválasztani, mert lépkednünk kell az 
örök haza felé. De mégis, a jelennek élő emberek akaratukon kívül is az örök jelenben élő 
Istenről tanúskodnak. Legalábbis másoknak. 
Mindenki hitvalló, ha akarja, ha nem, csak a sokféle hiszekegy nem egyforma értékű. Ma 
sokan úgy élnek, hogy nem érdekli őket a múlt, és nem foglalkoznak a jövővel, és csak a 
mának élnek. Egy darabig elvannak, de eljön az a pillanat, amikor át kell változniuk, életük 
ezer jelen-töredékét egyetlen egésszé kell összekovácsolniuk Isten előtt, hogy beszámolhas-
sanak arról, kik is ők.                    (Sánta János)  
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XVI. BENEDEK PÁPA IMÁJA  

A MAGZATI ÉLETÉRT 

 
„Urunk Jézus, Te, aki hűségesen meglátogatod és je-
lenléteddel elárasztod az egyházat és az emberi törté-
nelmet, aki Tested és Véred csodálatos Szentsége által 
részesítesz bennünket isteni életedben és megízlelte-
ted velünk az örök élet örömét, imádunk és áldunk 
Téged. 
Leborulva előtted, aki a közöttünk valóban jelenlévő 
élet forrása vagy, könyörgünk hozzád: Ébreszd fel 
bennünk újra a tiszteletet minden születendő emberi 
élet iránt, tégy képessé minket arra, hogy az anya mé-
hének gyümölcsében megpillantsuk a Teremtő csodá-
latos művét, tedd készségessé szívünket, hogy nagy-
lelkűen befogadjunk minden gyermeket, aki kopogtat 
az élet ajtaján. 
Áldd meg a családokat, szenteld meg a házaspárokat, 
tedd termékennyé szeretetüket. Kísérd el Szentlelked 
világosságával a törvényhozó testületek döntéseit, 
hogy a népek és nemzetek elismerjék és tiszteljék az 
élet, minden emberi élet szent mivoltát. 

Vezesd a tudósok és orvosok munkáját, hogy a hal-
adás járuljon hozzá a személy átfogó fejlődéséhez és 
senki ne szenvedjen elnyomást, igazságtalanságot. 
Adj találékony szeretetet a köztisztviselőknek és gaz-
dasági szakértőknek, hogy teremtsenek megfelelő fel-
tételeket a fiatal családok számára az új élet örömteli 
befogadására. Vigasztald meg azokat a házaspárokat, 
amelyek azért szenvednek, mert nem lehet gyerme-
kük. Gondoskodj róluk jóságoddal. 
Nevelj mindenkit arra: viseljék gondját az árva és sor-
sukra hagyott gyermekeknek, hogy megtapasztalhas-
sák szereteted melegségét, isteni szíved vigaszát. 
Mélyen hívő Édesanyáddal, Máriával együtt, akinek 
ölében magadra vetted emberi természetünket, Tőled, 
egyetlen igaz Jónktól és Üdvözítőnktől várjuk az erőt, 
hogy szeressük és szolgáljuk az életet, miközben vár-
juk, hogy mindig Benned és a Boldogságos Szenthá-
romság szeretetközösségében élhessünk,  Amen. 

Túrmezei Erzsébet: 

Öröm, bánat, kérés 
Hogy tegnap és ma 
és örökkőn őrökké  
mindig ugyanaz vagy,  
Megváltó Krisztusom:  
boldog biztonságom,  
szüntelen örömöm, - - 
jó, ha minden reggel  
újra megköszönőm.  
 

Tegnap megváltottál.  
Ma itt vagy énvelem.  
Holnap Te vársz engem 
az atyai háznak 
kitárt kapujában.  
Végtelen kegyelem!  
Újra beragyogja  
minden új reggelem. 
 

De ha megdöbbent, hogy 
én vagyok ugyanaz . . .  
mozdul az óember, 
sír a régi panasz, 
és csak gyengeséget,  
foltot, hiányt látok:  
újulásért akkor  
Tehozzád kiáltok.  
 

Te, aki ugyanaz vagy  
tegnap, ma, örökre,  
tégy újjá, a régi  
akárhogy kötözne!  
Hogy ne tartson vissza,  
ne gátoljon semmi,  
hozzád napról-napra  
hasonlóbbá lenni! 
 
Akármilyen tűzben,  
akármilyen áron!  
Kegyelmedet kérem.  
Szentlelkedét várom. 
Segítsen a régit  
levetnem, letennem! 
Irgalmas arcodat  
formálja ki bennem!  
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Öt hitigazság, amely hitetlenek számára is ésszerű 
 

A hit eredményes átadásának legfontosabb felté-
tele, hogy az imádság és a szentségek vétele által 
megszentelődjünk, vagyis ne csak szavainkkal, 
hanem egész lényünkkel közvetítsük Krisztust. 
Emellett azonban bölcs szavakra is szükség van.  
Bár a nem hívő ember alapvetően őrültségnek 
tartja a természetfelettibe vetett hitet, egyes hit-
tételek valamivel ésszerűbbnek tűnnek számára, 

mint mások. Jennifer Fulwiler, aki felnőtt megtérőként komoly tapasz-
talattal rendelkezik az ateistákkal folytatott párbeszéd terén, az alábbi 
hitigazságokat javasolja kiindulási pontként, és azt is elmondja, miért: 
1. A tisztítóhely  
Fiatalabb koromban, öntudatos ateistaként nemegyszer tapasztaltam 
szeretetlenséget keresztények részéről. Amikor aztán ugyanezektől a 
hívőktől azt hallottam, hogy haláluk után egyenesen a mennyországba 
fognak kerülni, mivel elfogadták Jézust – nos, ezt bizony nem értettem. 
Annyit tudtam, hogy a mennyországban állítólag tökéletes szeretet és 
béke uralkodik, így nem tűnt logikusnak, hogy valaki, aki egész életé-
ben undok volt, kileheli a lelkét, s máris beléphet a mennyek kapuján. 
Ugyanakkor azt sem éreztem volna indokoltnak, hogy a szerető Isten 
néhány apró botlás miatt örökre a pokolba taszítsa az embereket. Évek-
kel később, amikor a katolikus hitet megismerve találkoztam a tisztító-
hely fogalmával, nagyon logikusnak tűnt, mert választ adott arra a kér-
désre, hogyan lehet a mennyországban tökéletes szeretet és béke, s ho-
gyan lehet Isten ugyanakkor irgalmas azokhoz, akiknek haláluk után 
még csiszolódniuk kell. 
2. A szentek közössége 
Az a gondolat, hogy elhunyt szeretteink tudják, mi történik velünk itt a 
földön, szinte egyetemes meggyőződés. Antropológiai tanulmányaim so-
rán rácsodálkoztam, hogy a halál utáni élet gondolata egymástól időben 
és térben távoli kultúrákban egyaránt jellemző, mintha csak belénk vol-
na programozva. Így megtérésem idején ez a hitigazság egyáltalán nem 
jelentett gondot; úgy fogtam fel, mint valamiféle ősi, szívekben élő tu-
dás megfogalmazását. 
3. Mária tisztelete  
Úgy tapasztaltam, hogy a vallásos háttérrel egyáltalán nem rendelkező 
megtérőknek nem okoz gondot az egyház Mária-tisztelete. Sokan mond-
ják, hogy mindig is logikusnak tartották. Jómagam a hit szempontjából 
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következetlenségnek tartottam Mária elhanyagolását. Ha ugyanis hisz-
szük, hogy van egy mérhetetlenül hatalmas Teremtő, aki a semmiből 
hívta életre az egész világegyetemet... és hisszük, hogy maga választot-
ta ki leendő édesanyját... hát hogyne repesnénk, ha erre az asszonyra 
gondolunk? Micsoda egészen rendkívüli nő lehetett, ha alkalmas volt 
rá, hogy maga az Isten édesanyjának szólítsa?! Így amikor a katolikus 
Mária-tisztelettel találkoztam, egy vállrándítással csak annyit mond-
tam: „Igen. Hát persze.” 
4. A nem katolikusok és a nem keresztények üdvözülése  
Sohasem értettem a kereszténységben azt a gondolatot, hogy akik önhi-
bájukon kívül nem hallottak Jézusról, örökre elkárhoznak, vagy akik 
őszintén keresik Istent, de „nem jól” imádják, nem juthatnak a menny-
országba. Nem értettem, hogyan hihetik az emberek ezt is és ugyanak-
kor azt is, hogy Isten jóságos és szeret – hiszen ha ártatlanokat bün-
tet, akkor szeretetlen. Igazságosnak és logikusnak találtam a választ, 
amelyre a katolikus katekizmusban bukkantam: „Akik ugyanis Krisztus 

evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszin-
te szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeret-

ük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget.”  
            (KEK 847) 
5. Az apostoli tekintély 
A hitetlenek kedvenc vesszőparipája a mai keresztények egyéni biblia-
értelmezése. Ateistaként számomra is meghökkentő volt, amikor a kö-
zösség minden tagja másképpen értelmezett egy bibliai szakaszt, és 
mindenki szentül meg volt győződve, hogy neki van igaza. Amikor aztán 
még győzködni is kezdték egymást, végképp meggyőződtem, hogy a val-
lás nem más, mint mások manipulálására szolgáló eszköz. Évekkel ké-
sőbb, amikor elkezdtem megismerni a kereszténységet, majdnem felad-
tam az egészet, mert képtelen voltam rájönni, mi a tanítása. Nem tud-
tam, melyik templomba menjek el, hiszen ezernyi felekezet van, és 
mind azt állítja, hogy a Biblia alapján áll. S akkor valakitől megtudtam, 
hogy Jézus egyetlen egyházat alapított, amelyet mindmáig ő vezet, s 
hogy ez az egyetlen, Istentől irányított egyház képviseli a végső tekin-
télyt a hittani kérdésekben. Ez végre valóban érthető volt. 

* 
Mindez remélhetőleg hasznos indítást ad a beszélgetésekhez – de azért 
ne várjuk, hogy egy ilyen beszélgetéstől bárki azonnal megtérjen! A 
megtérés hosszú folyamat, amelyhez az értelmi belátás mellett a szív 
nyitottsága is szükséges; magyarázatainknál pedig sokkal fontosabb az 
imádságunk.           (Forrás: MK) 



 12.  XI. évfolyam 11. 12. szám 

LELKITÜKÖR SZÜLŐKNEK 
   
Lelkem 
Vallási meggyőződésemben nem vagyok-e megalkuvó? Péter apostol szavai szerint 
mindig készen állok-e arra, hogy reménységünkrő l megfeleljek mindenkinek, aki kér-
dez? (Pt3,15) Mások vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartom-e? Nem 
gúnyolom-e? Nem adok-e helyt lelkemben olyan érzésnek, hogy vallásom, származá-
som, nemem, műveltségem miatt felsőbbrendű, értékesebb vagyok más embereknél? 
Vagy nincs-e valami miatt kisebbségi érzésem? Ismerem-e a vallásom tanítását? Prob-
lémáim esetén tanácsot kérek-e olyasvalakitő l, aki jobban ért hozzá? Hálás vagyok-e 
Istennek hitemért? Ha kell, kiállok-e védelmében? Viszont túl kenetes magatartásom-
mal nem riasztok-e tő le vissza másokat? Járulok-e évente többször szentgyónáshoz És 
minden szentmisén szentáldozáshoz? Pontosan érkezem-e vasár- és ünnepnapi misék-
re? Megvárom-e a mise végét? Mise alatt hol foglalok helyet a templomban? Félreér-
tett alázatból olyan hátul, amennyire csak lehet, mert nem érzem át, hogy másokkal itt 
közösségben vagyok? Vagy (hacsak nem vagyok mozgássérült) udvariatlanul a pad 
szélén, akadályozva másokat? Megyek-e néha hétköznap is misére? A miséken részt 
veszek-e a közösség imájában, énekében? Vállalok-e aktív szerepet a misén (pl. felol-
vasás)? Családom tagjaival időnként megbeszéljük-e a beszédben hallottakat? (Nem 
kritikai, hanem lelki szempontból). Hogyan alakítjuk a családi, közös imát? Imádsá-
gom kizárólag kérő ima vagy kötött imaszöveg, vagy próbálok-e Istenhez saját szava-
immal is fordulni, neki mindenért köszönetet mondani, vagy akár csak kis ideig a je-
lenlétére gondolni? Tudok-e a család előtt a jó Istentő l hangosan is bocsánatot kérni? 
Imádkozom-e házastársamért és gyermekeimért külön-külön is? Szoktunk-e legalább 
néha közösen egy kis részt olvasni a Szentírásból? A felebaráti szeretet megnyilatko-
zik-e szavaimban és tetteimben családom, rokonaim iránt? Barátaim, munkatársaim 
iránt? Rosszakaróim iránt? Észreveszem-e saját környezetemben, hogy kik szorulnak 
testi-lelki segítségemre gyermekeket, öregeket, betegeket, magányosokat? Érzem-e, 
hogy kiket vagy kit bízott rám különösen is az Úr? Törődöm-e (az ajándékozáson kí-
vül) keresztgyermekeimmel? Beszélgetek-e velük: érdeklődöm-e egyéniségük fejlő-
dése iránt? Kész vagyok-e rugalmasan változtatni terveimen, ha másoknak szükségük 
van segítségemre? Van-e érzékem ahhoz, hogy észre-
vegyem mások ki nem mondott gondjait, és igyekez-
zem segítségükre lenni? Van-e lelkivezetőm? Nem 
élek-e vissza mások bizalmával? Tudok-e titkot tarta-
ni? Kerülöm-e beszédemben a közönséges, káromló, 
szitkozódó, gúnyolódó, trágár szavakat, kifejezése-
ket? Nemcsak családomban, de a munkahelyemen is, 
- még akkor is, ha ott ez a stílus? Könnyen és gyak-
ran elvesztem-e önuralmamat? Kész vagyok-e má-
soktól bocsánatot kérni, és magam is kész vagyok 
szívbő l kiengesztelődni, még akkor is, ha valaki for-
ma szerint nem kért bocsánatot? 
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Szellemi életem 
Igyekszem-e magam nemcsak szűkebb szakmámban, de az általános műveltség terén 
is tovább képezni? Nem vagyok-e, vagy nem tartanak-e szakbarbárnak? Hitbeli isme-
reteim nem rekedtek-e meg kezdetleges fokon? Igyekszem-e magam e tekintetben is 
tovább képezni: könyvek, vallási folyóiratok, rendszeres olvasásával, Szentírás olva-
sásával, közösségi összejövetelekkel, előadások hallgatásával? Igyekszem-e jó társal-
gó lenni? Merek-e közösségben, pl. templomban is felolvasni, előadni? Társaságban 
merek-e megszólalni? Vagy ellenkező leg: nem igénylem-e, hogy mindig én beszél-
jek? Tudok-e másoktól tanácsot, véleményt, kritikát kérni vagy elfogadni? Nem sértő-
döm-e meg a kritika miatt; nem feltételezem-e, hogy csakis nekem lehet igazam? Tu-
dok-e hallgatni akkor, ha beszédemmel esetleg ártanék? Nem pocsékolok el túl sok 
időt haszontalanságokkal? Magam és családom tagjai előre kijelöljük-e a tévé-
műsorból a nézni kívánt részeket, és utána van-e erőnk a készüléket kikapcsolni? 
Nem előbb kapcsoljuk-e be a tévét, és csak utána nézzük meg, mi is megy a műsor-
ban? Tisztában vagyok-e azzal, hogy az állandó tévénézés lassacskán megbomlasztja 
a családtagok közti szerető érintkezést? 
 
Otthonm 
Igyekszem-e egyre szebbé, kedvesebbé, barátságosabbá tenni 
otthonunkat? Törekszem-e arra, hogy családom tagjai a lakás-
ban igazán otthonosan érezzék magukat? Türelmes vagyok-e 
családtagjaim, különösen az idősek és a fiatalok életstílusa 
iránt? Szívesen töltöm-e otthon a szabadidőmet? Házastársam 
és gyermekeim barátait szívesen látom-e otthonunkban? Val-
lásos légkör uralkodik-e otthonunkban? Rendben tartjuk-e ott-
honunkat? Megosztjuk-e az otthoni feladatokat? Buzdítom-e gyerekeimet, hogy ön-
zetlenül is segítsenek? Figyelek-e arra, hogy segítségük ne legyen terhes számukra? 
Ha olyan házimunkát kell végeznem, amit nem szeretek, nem végzem-e aszkéta arc-
cal? Másfelő l: nem vagyok-e rabja otthonunknak? Nem tartok-e túlzott rendet, ami 
múzeummá, kiállító teremmé teszi a lakást, és akadályozza, hogy otthon legyen? 
Okosan gazdálkodunk-e a pénzzel? Az ezzel kapcsolatos kérdéseket megbeszélem-e 
házastársammal? Segítünk-e másokat anyagilag? Minek tartanak engem a többiek a 
családban? Basának? Házisárkánynak? Vagy édes szülőnek? Biztos lehetek ez utóbbi-
ban? Étkezéseink közben boldog, vidám hangulat uralkodik-e? Egyáltalán: vannak-e 
közös étkezéseink? Van beszélgetés ilyenkor, vagy talán ekkor is rádiót hallgatunk, 
tévét nézünk? Igyekszünk-e akkor is ízlésesen teríteni, amikor nem várunk vendége-
ket? Nem rontjuk-e a családi étkezések hangulatát mogorva hallgatással, zsörtölődés-
sel, haraggal? Nem vagyunk-e az étkezésben kényeskedők, válogatósak (az esetleg 
szükséges diéta kivételével)? Elismerjük-e házastársunk, gyermekünk konyhaművé-
szetét? Érdeklődünk-e mindenki és minden után? Nem hozakodunk-e elő az asztalnál 
kellemetlen dolgokkal? Olyan-e a társalgás szelleme, hogy a gyermekek nyugodtan 
hallgathatják, és részt is vehetnek benne? Szeretettel tanítom-e gyermekeinket az il-
lemszabályokra, fő leg saját példámmal? Meghitt-e az esti családi együttlétünk?  
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Beteglátogatók találkozója 
Kedves Hívek! 
Bizonnyal hallottak a Váci Egyházmegye által indított önkéntes beteglátogatók 
közösségéről, akik a kistarcsai  kórházban is teljesítenek szolgálatot. Ez a talál-
kozó immár negyedik alkalommal került megrendezésre, melyen közel 100 ön-
kéntes vett részt. 

A program Dr. Bábel Balázs érsek atya által tartott szentmisével kezdődött, majd 
ugyanő tartott előadást a keresztény családokról „Remény és lehetőség”címmel.  
Ezután vendégül látták az egybegyűlteket ebéddel, amikor lehetőség nyílt a kö-
tetlen beszélgetésre, és a személyes tapasztalatok megosztására. 
Ebéd után Adányi László programvezető mondta el, hogyan segíthetnek a se-
gélyszervezetek és mi emberek is. Ezután Takács Tamás alezredes, tábori lelkész 
beszélt arról, hogy mit csinál egy pap a katonák között. Elmesélt egy történetet 
még kezdő papi élményeiből: egy beteg katonához hívták, aki  társai elmondása 
szerint nagyon rosszul volt, és papra volt szüksége. A beteghez tartva azon gon-
dolkodott, hogy  mivel tud majd segíteni ezen az emberen, mit mondjon majd 
neki, ami enyhülést adhat a szenvedésében. De amikor meglátta a fájdalomtól 
üvöltő katonát, csak leült mellé, megfogta a kezét és elkezdte mondani az Úr 
imáját, és a katona szépen megnyugodott.  

Kedves Hívek! Milyen kevés elég, hogy beteg megnyugodjon; egy ima, amel y 

megvigasztalja, egy simogatás, egy mosoly és már egy kicsit könnyebb lesz el-
viselni a betegséget, a magányt és az elhagyatottságot. 

Ezt követően Dr.  Horváth Tamás főorvos beszélt a 20 éves Máltai Mentőszolgá-
lat munkájáról, gondjairól, és sikereiről, végezetül pedig Tőtési Margit szociális 
munkás tartott előadást arról hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
milyen módon és milyen eszközökkel tudja segíteni az arra rászoruló családo-
kat.  -  Mindezt összegezve sok kedves és segítőkész önkéntesre van szükség, 
mert sok beteg, rászoruló ember van körülöttünk. A kistarcsai kórházban szinte 
minden osztályon vannak önkéntes beteglátogatók, akik beszélgetéssel, a bete-
gek meghallgatásával  igyekeznek enyhíteni a betegséggel járó magányon, elha-
gyatottságon, és fájdalmon. Ezeknek az áldozatkész embereknek a vezetője Sza-
bóné Szekeres Ildikó, aki mint lelki gondozó, és csodálatos ember saját maga is 
részt vesz ebben az önzetlen munkában.      
                 Hitkó Lászlóné  önkéntes beteglátogató 

Tégy meg minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogy csak lehetséges. 
               Charles Dickens 
Ha nagyon szerencsétlennek érzed magad, gondolj azokra az emberekre, akik szívesen  
cserélnének veled.          Robert Lembke 
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G y e r m e k o l d a l  

Indulj el a bal  felső sarokban lévő M betűtől mindig a következő nyíl  irá-
nyába, (először lefelé kell indulnod) és közben olvasd össze a betűket, 
amíg a mondatvégi  nagy K  betűhöz nem érsz. Megfejtésül a karácsonyi 
evangélium egy mondatát kapod meg. 

Kedves gyerekek!  
A   két rejtvény megfejtését dec. 18-ig adjátok le a sekrestyékben,  

névvel ellátott zárt borítékban!  
Az ajándéksorsolást dec. 25-én a 8 órai szentmise után tartjuk.  

Jó fejtörést kívánunk!  

S T B A D 

F P Z E G 

E T N Ő R 

Y H R S I 

E C J A F 

A Szentírásban egy írástudó kérdez,  
Jézus válaszol. Miről kérdez és mi a  
válasz? 

Indulj el az ábra bal felső sarkából  
„L” alakban, - a sakk játék ló ugrásával!  



XI. évfolyam 11. 12. szám 16. 

Adventi készülethez 
10 DOLOG, AMI MIATT EREDMÉNYTELEN LEHET AZ IMÁD 

1. Ha úgy imádkozol, hogy még nem ismerted meg Istent Jézus Krisztus által 
Jn 14,6  „Én vagyok az út, az igazság és az élet; Senki sem juthat el az Atyához, csak 
általam.” 

2. Ha bűnnel terhelt, megtéretlen szívvel imádkozol 
Zsolt 66 18,19  „Ha szívemben gonoszság lett volna, nem hallgatott volna meg az 
Úr. Ámde Isten meghallgatott, felfigyelt könyörgő szavamra.” 

3. Ha magamutogatásból imádkozol 
Mt 6,5  „Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek 
szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogas-
sák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.” 

4. Ha üres szavakat ismételgetve imádkozol 
Mt 6, 7  „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hi-
szik, hogy ha ömlik belő lük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!” 

5. Ha nem imádkozol 
Jak 4, 2 „Kívántok valamit, és nincs meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudjátok elérni. 
Harcoltok és háborúskodtok, de nem a tiétek, mert nem kéritek. ” 

6. Ha gonosz vágyakkal teli szívvel imádkozol 
Jak 4, 3  „Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, 
hogy bűnös vágyaitokban elpazaroljátok.” 

7. Ha úgy imádkozol, hogy közben rosszul bánsz a társaddal 
1 Péter 3,7  „Hasonlóképpen, ti férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint 
a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint az élet kegyelmében örökös-
társatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.” 

8. Ha úgy imádkozol, hogy közben megfeledkezel a szegényekről 
Péld 21,13 „Aki bedugja fülét, amikor kér a szegény, maga is kér majd, de nem hallgat-
ják meg.” 

9. Ha úgy imádkozol, hogy közben keserűség van a szívedben valaki iránt 
Mk 11,25 „Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, 
hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket.” 

10. Ha hitetlen szívvel imádkozol 
Jak 1, 6-8  „ …aki szívesen ad mindenkinek, 
anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, 
csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. 
Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámai-
hoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a 
szél. Az ilyen ember ne higgye, hogy bármit is 
kap az Úrtól.” 
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10 DOLOG, MELYEK EREDMÉNYESSÉ TESZIK AZ IMÁDSÁGOT 

1. Ha úgy imádkozol, hogy kérsz, keresel, és zörgetsz 
Mt 7, 7-8,11 – „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak 
nektek! 8Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. - 
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel 
inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.” 

2. Ha hittel imádkozol 
Mk 11,24  „Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, 
higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek.” 

3. Ha titokban imádkozol 
Máté 6,6  „Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál ti-
tokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” 

4. Ha Isten Akarata szerint imádkozol 
 1Jn 5,14 – „Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is 
akarata szerint, meghallgatja.” 

5. Ha Jézus nevében imádkozol 
Jn 14,13-14  „… s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya meg-
dicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” 

6. Ha más hívőkkel egyetértésben imádkozol 
Mt 18,19-20  „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a 
földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman 
összegyű lnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” 

7. Ha böjtöléssel imádkozol 
ApCsel 14, 23  „Az egyházak élére (kézrátétellel) elöljárókat rendeltek, és imádkozva, 
böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek.” 

8. Ha engedelmes szívvel imádkozol 
1Jn 3, 21-22 – „Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten 
iránt.  Bármit kérünk, megkapjuk tő le, hisz megtartjuk parancsait, és ami tetszik neki, 
azt tesszük.” 

9. Ha úgy imádkozol, hogy megmaradsz Krisztusban és az Ő Igéjében 
Jn 15,7  „Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, 
kérjetek, és megkapjátok.” 

10. Ha úgy imádkozol, hogy gyönyörködsz az Úrban 
37. Zsolt 4-6  “Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra 
utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt 
derít.” 

AZ IMÁDSÁG ZÁRAINAK ÉS KULCSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA: 

1. Megfelelő kapcsolatban kell lenned Istennel 
2. Megfelelő kapcsolatban kell lenned másokkal 
3. A szívednek megfelelő állapotban kell lennie 
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Megbocsájtani ellenségünknek: lehetséges? 

 
P. Celso Corbioli 30 éve misszionárius különböző afrikai orszá-

gokban. Olyan epizódot mesél el, amelynek főszereplői eljutot-
tak a bosszúvágytól a megbocsátásig, sőt a barátságig is. Mi a 

titok nyitja? Komolyan élték az Élet Igéjét hónapról hónapra.  
 

„Plébános voltam Bissau-Guinea szenegáli határánál fekvő 
farimi misszióban. Egy faluba jártunk keresztség előkészítő hittant tartani. Fontos volt 

amit tanítottunk, de én magam úgy éreztem, mintha csak az elmélet szintjén marad-

nánk. Az előző években, a kameruni Fonjumetawban megtapasztaltam, mennyit segí-
tett az evangelizációs munkában az Élet Igéje. Így aztán a hittanórákon elővettem a 

hónap életigéjét, és egyszerű magyarázata után arra hívtam mindenkit, hogy váltsuk 

tettekre, majd a rákövetkező héten osszuk meg egymással ennek gyümölcseit. 

Hogy könnyebbé tegyem a dolgot, mindenkinek adtam egy kis papírt, rajta az evangé-
liumi mondattal, és javasoltam, hogy tegyék az ágyuk mellé, és olvassák el reggel, 

amint felkeltek, és este, mielőtt lefekszenek. Ha nem tudtak olvasni, azt tanácsoltam, 

hogy kérjenek segítséget gyermekeiktő l. A rákövetkező hetekben egyre többeknek lett 
„mondanivalója” az életigével kapcsolatban. 

Farimtól 20 kilométerre, Sandjal falujában egy férfi elmesélte, mi történt vele az el-

múlt héten. Az életige ez volt: „Szeressétek ellenségeiteket” (Mt 5,44). 
«Egyik éjjel a szomszéd tehenei átjöttek a babültetvényünkre, és mindent elpusztítot-

tak. Nem először történt. Emiatt már hónapok óta nem szóltunk egymáshoz. Most vi-

szont elhatároztuk, hogy megfizettetjük vele. Ideje volt, hogy rájöjjön, mennyi kárt 

okozott nekünk. Én, a feleségem és a gyermekeim, mindannyian fogtunk egy jó darab 
husángot, és elindultunk a szomszéd háza felé. De néhány lépés után eszembe jutott 

az Ige és azt mondtam:  'Állj! Nem mehetünk oda. A múlt héten kaptam egy kis pa-

pírt, amin az volt, hogy bocsássunk meg ellenségeinknek, és néhány nap múlva újra 
megyek majd hittanra. Mit mondok majd, ha most megyünk és megbüntetjük a szom-

szédunkat?' 'De akkor minden folytatódik majd, ahogy eddig!' Hazamentünk és leül-

tünk. Hagyni mindent, mintha mi sem történt volna, nem tűnt jónak. Úgy döntöttünk, 
hogy átmegyünk hozzá, de nem fenyegetően, hanem, hogy párbeszédet kezdjünk ve-

le. Elmagyaráztuk neki, mi történt, és kértük, hogy vigyázzon jobban a teheneivel. A 

szomszéd szóhoz se jutott. Lábaimhoz borult, és többször bocsánatot kért. Azóta újra 
köszönünk egymásnak, sőt, mondhatnám barátok lettünk. Hónapok óta nem beszél-

tünk egymással! Otthonunkba új öröm költözött. »  
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Elizabeth Silance Ballard: A tanító tanítása 
 

Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyere-
keknek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban 
Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel 
írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb ér-
demjegyet. Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és megdöbbent 
Peti előző tanítóinak bejegyzésein. „Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Mun-
káját pontosan végzi és jó modorú. Öröm a közelében lenni” – írta első osztályos tanítója.  
Másodikban így szólt a jellemzés: „Peti kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de ag-
gódik, mert édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet.” Harmadik 
osztályos bizonyítványában ez állt: „Édesanyja halála nagy megrázkódtatás számára. Igyek-
szik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele.” Negyedik osztályos tanítója 
ezt írta: „Peti visszahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Nem sok barátja 
van, és néha alszik az osztályban.” Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a problémára és elszé-
gyellte magát. Még rosszabbul érezte magát, amikor a Karácsonyi ünnepségen tanítványai 
fényes papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és köztük 
meglátta Peti ajándékát, a fűszeresnél kapható vastag barna papírba bugyolálva. Éva néni a 
gyerekek előtt bontotta ki az ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány 
gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hi-
ányzott, és mellette egy negyedüvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, ami-
kor hallották, ahogy Éva néni felkiált: „Milyen szép karkötő!”, és látták, hogy felveszi a 
karkötőt és csuklójára cseppent a parfümből. Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az isko-
lában, hogy megszólíthassa: „Éva néni, ma olyan volt az illata, mint valamikor édesanyá-
mé.” Éva néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve nem olvasást, 
írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani.  
 Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mint-
ha életre kelt volna. Minél több bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti 
az osztály élére került, és már azért volt hazugság, hogy minden gyerekeket egyformán sze-
ret, mert Peti lett a legkedvesebb diákja. Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit 
az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt írta, hogy 
befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen.  
Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz 
időszakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmaga-
sabb kitüntetéssel. Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. Ebben elmondta, hogy 
miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még min-
dig Éva néni a legjobb és legkedvesebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az 
aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth Péter.  
 A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél érkezett.  
Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni készül, és kérdezte, hogy Éva néni 
elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet. Természetesen Éva néni elfo-
gadta a meghívást. A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a parfümöt 
cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött Karácsonykor 
viselte az édesanyja. Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe súgta, 
„Köszönöm, Éva néni, hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért segített nekem, hogy 
fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem érték.”  
 Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta, „Peti, tévedsz. Te voltál az, aki meg-
mutattad nekem, hogy számítok, és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanul-
tam, hogy hogyan érdemes tanítani.  
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Batta György: Egy mondat a szeretetről 

Hol szeretet van,  
Ott szeretet van  
Nemcsak a Bibliában rögzült Isten szavában,  
Nemcsak jó anyák mosolyában  
Megannyi mozdulatában,  
Lelkük minden zugában  
Ott szeretet van  
Nemcsak bölcs vének tanácsában  
Az évek ne a keserűséget teremjék benned  
– a mérget –  
Hol szeretet van,  
Ott szeretet van és  
nemcsak abban, ahogy mindegyik gondolatban  
Másokért dobban a költő-szív szakadatlan  
Ahogy az anya is ott lüktet végig a magzatban  
Hol szeretet van,  
Ott szeretet van  
Nemcsak mikor az ujjak mell-kupolákra simulnak  
S forró szerelmi vágyban tüzesedve a lázban  
Hevülnek vörösre gyúlva akár az űrhajó burka  
Hol szeretet van,  
Ott szeretet van  
S fönnmarad holtodiglan  
Nem számít, hogy a vágytól feszülő kupolából  
Marad csak roskadt sátor az idő viharától  
S már nem az ujjak – dermedt pillantások  
Simulnak enyésző testmezőkre  
Mik eltűnnek örökre  
Hol szeretet van,  
Ott szeretet van  
Nemcsak az estben aláhulló pehelyben  
E máris tökéletesben, mert arányaiban  
Jövendő  világok váza – és remekben,  
Mert simulásában, arcodra hullásában,  
Ahogyan gyöngéden megérint az éjben –  
Abban szeretet van  
S hol szeretet van, puska nem dörren, Vér nem 
fröccsen, nem sújt tudatlan ököl sem váratlan,  
Edényeit a vér nem hagyja el a testben,  
Kering erekben, nem buzog sebekben,  
Torkolattüzek ibolyákban égnek csak,  
szelíd lángban  
Hol szeretet van,  
Ott szeretet van  
Szamócafej a vércsepp – igézve nézed  

Láthatsz fűszálat, áldott sörényes fákat,  
Tornyokat, kupolákat, de sehol katonákat  
Hol szeretet van,  
Nem baj, hogy más vagy  
Más a honod, a templomod, s nyelvedben,  
Lélek-emelte versedben másként  
Zendülnek az igék, csendülnek rím-harangok  
Hogy mongolos az arcod – szabad  
Hogy a szavak hozzád vonuljanak  
Mint hegyből a nyáj  
És senkinek se fáj, hogy bennük még  
Véreid rakta, Szent István-látta  
Tüzek parázslanak, Mátyás felhői gomolyganak,  
Budai paripák fújnak, holtakért gyertyák gyúlnak –  
Ott nem félsz  
Élsz csillagfénnyel a szemedben  
Nem gyűlöletben, hisz tudják:  
Tüdő halványlik, szívmoraj hallik,  
Oxigéntüzek égnek benned is, piros-kékek  
S lám, arcodon is közös a bélyeg  
A halál-sütötte enyészet  
Nézheted, mint állat bőrén a jelet  
Hol szeretet van,  
Elpusztíthatatlan  
Úri áradatból, az időfolyamból  
Arany szemcséit kimoshatod,  
S a világot belőlük összerakod,  
Mint ködből a tornyok, felhőből az ormok  
Ember s táj előragyog  
Megláthatod minden keservek könnyét  
Fájdalmak fekete gyöngyét mert  
Minden mi kín, a lélek-fény útjain  
Hozzád is átszáll  
Veled is munkál – fáj  
Bárhol a zsarnok: égetnek szenvedő arcok  
Szemükből a kiáltás roncsoló sugárzás  
Fenyőtű  hördül törten füst-fojtva a völgyben  
Zengő kövekből hallik  
Vizeken halál iramlik  
Rémülten hordod kozmikus sorsod  
Mint a bogár ahogyan löki-viszi a folyam  
Sodorja hullt falevélen –  
Nincs menekvés földön-égen?  
Kérded esetten, félelem-sebzetten,  
Idő-szegekkel verten a létkereszten  
Már-már abban a végső pillanatban  
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ahonnan tovább nincsen  
S ekkor fénylik fel Isten  
Lelkedben, minden sejtedben  
Általa emberré épülsz,  
Már csak a jóra készülsz,  
Röpít a kegyelem  
Gyorsan, aranyló hit-burokban,  
Virágzó, békét sugárzó,  
S mint betlehemi fényözön  
Elönti bensődet az öröm  
Hogy benned szeretet van – kiapadhatatlan  
Látod, hogy növi be a világot  
Mint fénylő moha, arcok s virágok mosolya  
Halál nem rettent, serkent: a jóra  
Törekedhetsz, másokért cselekedhetsz,  
Nyújtod a kezed, s tenyeredbe veszed  
Akár egy cinege madárkát, a Földet  
Ezt az árvát, ezt a vergődőt, vérzőt,  
Lángokban égőt, csapzottat, meggyalázottat,  
Simítod, ne remegjen,  
Gyógyuljon, ne ernyedjen  
Úri fán fényesedjen  
Csak arról énekeljen:  
Ahol szeretet van  
Remény és jövő  van  

A mosoly értéke 

Tíz rövid megállapítás a mosoly értékéről:  

1. Semmibe se kerül, de sokat teremt. 

2. Gazdaggá teszi azokat, akik kapják, és nem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.  

3. Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké megmarad.  

4. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne 
gazdagabb tőle.  

5. Táplálja a jóakarókat az üzleti életben, boldogságot teremt az otthonban, és mindenütt a  barát-
ság biztos jele.  

6. Pihenés az elfáradt embernek, napfény a csüggedtnek, világosság a szomorkodónak. A termé-
szet legnagyszerűbb ellenszere a bajokkal szemben.  

7. Nem jelent földi javakat senki számára: nem lehet elvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, 
csak önként lehet odaadni.  

8. Ha valaki túl fáradt, hogy mosolyogjon, legalább te nézz rá derülten.  

9. Senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki nem tud már mosolyogni.  

10. Ha meg akarod kedveltetni magadat az emberekkel, mosolyogj rájuk!  
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A plébániánkról jelentjük … 
 

⇒  Októbertől megkezdődött a Szent Anna templom 100. év-
fordulójára meghirdetett jubileumi év, amely 2012 október 14-én  
ér véget. Minden hónapban egy-egy kiemelkedő programmal ün-
nepelünk.  
A jubileumi év megnyitásaként október 9-én Batta György felvi-
déki író, költő, publicista előadását hallhattuk a Magyarok Nagy-

asszonyáról. Október 29-én külön busszal budapesti városnézésen vehettek részt hittano-
saink és híveink. 
November 13-án vasárnap  a 8.00 órai szentmise görög katolikus szertartású lesz, melyet 
Dr. Sivádó János gk. paróchus mutat be. 
December 11-én vasárnap a 18.00 órai szentmise után Pitti Katalin operaénekesnő ad mű-
sort  a templomban. Orgonán kíséri Virágh András Cziffra-díjas orgonaművész. 
December 16. 17. 18.  Dr. Diós István adventi lelkigyakorlata lesz a templomban.  
Kérem, kísérjék figyelemmel a hirdetéseket! 
⇒ A Kerepesi Közösségért Alapítvány számára a 2010. évi adó 1 %-os felajánlásaiból 

305 699.– Ft. érkezett. Köszönjük a kedves hívek múlt évi és jövőbeni támogatását!  
A templom oltárának felújítása 600 000 Ft. volt, az alapítványra beérkezett összegekből 
fedeztük ezt a kiadást. 
 A  főoltár restaurálását Schwartz Rezső okl. faszobrász-restaurátor művész készítette. 
A kerepesi templom szentélye egy ritkán látható, egységes megjelenésű szakrális tér. A be-
rendezések magas színvonalú munkák, jóval színvonalasabbak, a hasonló korú munkáktól.  
Az oltár felmérésekor a fő problémát az jelentette, hogy a fa anyaga szennyeződött volt. A 
felületét főleg a fenti részeken vastag, cementálódott porréteg fedte.  
 A tölgyfából készült és enyhén pácolt oltárépítményt gyantás alapú lakkal lekenték. A 
lakk, amivel előzőleg kezelték, dammár terpentinben lett feloldva. Sajnos az idők folya-
mán ez a lakkréteg a tölgyfa csersavtartalma miatt porlékonnyá vált és sok helyen pedig 
elszíneződött. Úgynevezett galéria tónus jött létre, amely bemattúlt foltként jelent meg a 
felületen. A lakk elveszítette védő szerepét és a pára átjutott a fa felületére. Ekkor a lakk 
megduzzadt és a párát mintegy csapdába ejtve nem engedte azt megszáradni. Ennek kö-
vetkeztében több helyütt penészedés és szürke korhadás jelent meg a felületen. 
A faanyag a hátoldalon rovarfertőzött volt. A károsítást aubium punctatum, magyar nevén 
szú okozta. Ugyancsak az enyvezett felületeknél is ez a rovar pusztította a faanyagot. A 
fertőzöttség az oltár fenti részénél jelentkezett, mivel ott a melegebb temperatúra jó élet-
feltételeket biztosított a kártevőknek. 
Az oltár állapota indokolta a restaurátori beavatkozást. Így időben lehetett megakadályoz-
ni a faanyag pusztulását. Minél tovább halasztottuk volna a munkát, annál nagyobb ron-
csolással kellett volna szembenéznünk. A restaurálás az építményen elsősorban konzervá-
lási tevékenység volt, ami jelentős változást nem hozott a látványban, mert hiszen a lát-
vánnyal látszólag nem volt baj. Minél később lett volna ez a munka elvégezve, annál na-
gyobb anyagi vonzata lett volna. Az oltár szobrain is jelentős szennyeződés volt. A fémszí-
nezés oxidálódott. Több helyen megjelent a kék rézoxid.  
Sajnos a fenti problémák érvényesek a szószékre a mellékoltárra és a többi szoborra is ... 
⇒ A templomkert főbejáratának oszlopai is megújultak, hálás köszönet érte Varga József 

mester Úrnak és munkatársainak.  

⇒ A közeljövőben szeretnénk a templom belső terének korszerűbb megvilágításához a 
megfelelő lámpatesteket beszerezni és felszereltetni a templom hajó oldalfalaira. 

⇒ Külön hálával tartozunk annak a két jótevőnknek, akiknek adományából a Püspök atya 
által  adott kölcsön nagyobbik részét már törleszteni tudtuk. A jó Isten áldja meg to-
vábbi munkájukat, életüket és szeretteiket.  
          Frajna András plébános 
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Szentmise szándékok december hónapban 

 

1. A 24 órás szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 
2. Jézus Szent Szívének tiszteletére 
3. +Gróf Mihály és neje +JedlicskaTeréz  
4. +Pócza Jánosné  Török Mária és +Szülei       (8.00) 
 …………………………………………………..     (11.00) 
 +Berta János, +Neje és +Szüleik        (18.00) 
5. +Fera István, neje +Wéber Julianna és +Gyermekeik 
6. +Naszódi Józsefné 
7. A Szűzanya tiszteletére 
8. +Hitkó Istvánné és +Férje 
9. …………………………………………………. 
10. +Óháti József, +Neje és +Szüleik        
11. +Édesanya, +János és +Mihály fiai       (8.00)  
 ………………………………………………….      (11.00) 
 +Csernák Mihály, +Neje, +Szüleik és összes +Hozzátartozóik   (18.00) 
12. …………………………………………………. 
13. …………………………………………………. 
14. +Zsiák József  28. évf.        
15. …………………………………………………. 
16. ……………………………………… Lelkigyak.- csak este van sztmise  (18.00)

……………………………………… Lelkigyak.- csak este van sztmise  (18.00) 
18. Hálából - születésnapon         (8.00) 
 ………………………………………………….     (11.00) 
 +Kovács István, +Szülei és összes +Hozzátartozóik     (18.00) 
19. …………………………………………………. 
20. …………………………………………………. (SZENTSÉGIMÁDÁS   6.30-14.00) 
21. A Szent Család áhitatot végzők szándékára  
22. +Bitter József,  +Szülei és összes +Hozzátartozó 
23. +Mikó Mihály 2.évf. és a Mikó és a Hornyai család +tagjai  
24. +Pintér János és összes +Hozzátartozó  
25. Az Egyházközség decemberben elhunyt hívei      (8.00) 
  ………………………………………………….     (11.00) 
 +Rapavi József,  +Neje és +Leányuk       (18.00) 
26. +Fekete Ferencné és +László fia        (8.00) 
 A Sengel és Megyik +Szülők         (18.00) 
27. +Szabó Ferenc, neje +Kovács Mária és összes +Hozzátartozó  
28. +Szauter Mihályné és összes +Hozzátartozó 
29. +Turai Istvánné, +Férje és összes +Hozzátartozó  
30. +Barna Sándor, +Barna Sándorné, +Szüleik, és a  Kiss család +szülei 
31.  A 24 órás szentségimádást végzőkért és az imát kérők szándékára  
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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.  

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 

Hétköznap:  6.15  
(adventben roráte 6.00) 
Kivéve csütörtök: 18.00 

  

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

„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 

Gesztenye rolád  
2 rúd kb. 20 szelet 

Hozzávalók:  
A tésztához: 6 tojássárgája, 12 dkg kris-
tálycukor, 15 dkg liszt, 6 tojás felvert habja, 1/2 kávéskanál sütőpor 
A krémhez: 10 dkg margarin, 10 dkg porcukor, 1 tasak vaníliapuding, 4 dl tej, 15 dkg gesz-
tenyemassza 
A töltelékhez: 35 dkg gesztenyemassza,  kb.20dkg étcsokoládé-bevonó 
6 tojásból piskótatészta-masszát készítünk úgy, hogy 6 dkg cukrot a sárgájához, 6 dkg -ot 
pedig a tojásfehérjéhez adunk. A piskóta masszát kétfelé osztjuk. Sütőpapíron egyenletesen 
elkenjük. 180 Celsius-fokos sütőben megsütjük, még melegen felcsavarjuk.  

A margarint a porcukorral habosra keverjük, a vaníliás 
pudingport tejjel felfőzzük, majd langyos állapotban a 
krémhez adjuk, és a gesztenyemasszát hozzákeverjük. 

A piskótalapot kiterítjük, levesszük a sütőpapírt, majd a 
krémmel egyenletesen megkenjük. A maradék geszte-
nyemasszát kisodorjuk a tészta hosszának megfelelően, 
ráhelyezzük a megkent piskótára, és felcsavarjuk. Egy 
órán keresztül a hűtőszekrényben pihentetjük. Gőz fölött 
csokoládét melegítünk, majd a piskóta roládot bevonjuk. 
Kihűlés után szeleteljük.  

Öntsünk egy kevés olajat a megmelegített csokoládéba, mert akkor a bevont gesztenye rolád 
külseje szép fényes lesz.  

Ünnepi asztalra  

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYT ÉS ÁLDÁSOS ÚJ ESZTENDŐT  
KÍVÁN AZ EGYHÁZKÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK 

 FRAJNA  ANDRÁS  PLÉBÁNOS ÉS A KÉPVISELŐ TESTÜLET TAGJAI . 


