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Számomra áldás forrása a kereszt  

A betegek világnapja adta az apropót, hogy néhány gondolatot, érzést megosz-

szak másokkal, mivel magam is a szenvedő, a betegséget jól ismerő emberek 

közé tartozom.  

Miért van betegség, szenvedés, halál? Ez a kérdés minden ember életében felmerül. Az 

Ószövetség a betegséget Isten büntetésének tartotta. Sajnos, ez a büntető Istenről alkotott 

kép még ma is sokakban él. Pedig Isten, szerető mennyei Atyánk Krisztusban olyan Isten-

embert küldött a földre, Aki a mi betegségünket viselte, a mi fájdalmaink nehezedtek rá, a 

mi bűneinkért szúrták át és az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. (vö. Izajás 53,4-5)  

A szenvedés nem büntetés, hanem részesedés Jézus Krisztus megváltó szenvedéséből.  

Hogyan élem ezt meg? Úgy tekintek betegségemre, hogy kaptam egy szálkát, egy kis dara-

bot Jézus Krisztus keresztjéből. Nekem ezt kell vinni. Én erre a keresztre mondok igent, és 

hiszem, hogyha a keresztemet átölelve Jézussal viszem, akkor ebből is áldás, gyümölcs fa-

kad. A szenvedés végső soron mindig misztérium marad. Jézus nem magyarázta meg, ha-

nem igent mondott rá, szeretettel elfogadta, szenvedett, egészen a kereszthalálig.  

Én is a megfeszített Jézusra nézek a szenvedés óráiban és a kereszten függő, tehetetlen, né-

ma Jézus nekem szól, tanít, bátorít, vigasztal, békét ad a szívembe. Arra gondolok, amikor 

tehetetlenül fekszem ágyamon, és szeretnék dolgozni, mozogni, hogy Jézust a kereszten 

szögek tartják fogva, én pedig kényelmes fekhelyen vagyok. Engem, ha szükséges orvosok, 

ápolók törődése vesz körül, Őt gúnyolódó tömeg kísérte. Jézusra szögezett tekintetem min-

den megpróbáltatásban éltető, békét adó erőforrás. Őt átölelve nem félek, ha műtét előtt ál-

lok - jövőm, sorsom szerető, gondviselő Istenem kezében van. II. János Pál pápa mondta: 

„A hívő ember tudja, hogy szenvedésével sajátos kincs birtokába jutott, amivel Isten ke-

gyelmi rendjében másoknak is hasznára van, hogy türelemmel viselt szenvedését felajánl-

hatja azokért, akik kedvesek a szívének.” Szent Pál apostol úgy tekintett a megpróbáltatása-

ira, mint amelyek kiegészítik Krisztus szenvedését. A betegséget Isten felhasználhatja arra 

is, hogy ezen keresztül lépjen be egy ember életébe, kerüljön vele egyre szorosabb kapcso-

latba, hogy őt is megmentse, és Önmagát neki ajándékozhassa.  

Egy börtönmissziós látogatáson mondta egy elítélt: - Évek óta romlik a látásom. Lehet, 

hogy megvakulok, de nem bánom, mert most találtam meg Jézust. - Ez az ember mosoly-

gott, megköszönte betegségét, mert az igazi kincset, az igazgyöngyöt, a legnagyobbat, Jé-

zust, a betegségében, a börtönben megtalálta. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy há-

lát adjak Istennek azokért az orvosokért, és egészségügyi dolgozókért, akikkel életem folya-

mán kapcsolatba kerültem. Életükre, munkájukra Isten áldását kérem.    (Imrik Zoltánné ) 
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Gondolatébresztő… 

Húsvéti imádság 

Jézus, Feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! 

Hadd legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsás-

sak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elke-

serednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, 

add, hogy fény legyek a sötétségben! 
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A  jubileumi év márciusi programja: 

 
március 9-10-11. - Nagyböjti lelkigyakorlat és a Torinói lepel másolatának be-

mutatása - Vezetője: Tamás József plébános Tiszaföldvárról. 
  9-én 16.30 Kápolnában; 18.00 Templomban 

10-én 18.00 Templomban 

11-én 18.00 Templomban - A Torinói lepel bemutatása 

március 25. - A „Budapesti Ifjúsági Kórus” fellépése a templomban az esti 

szentmiséhez kapcsolódóan. 

Február 5-én Eperjes Károly 

tanúságtételét hallhattuk a 

templomban. 
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Február 18-án  tartottuk az V. Egyházközségi jótékonysági bált a  

Vis Vitalis Medical Wellness Hotelban.  
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A Szilasligeti Szent László Karitász csoport beszámolója  

a 2011. évről 
 

A szilasligeti Karitász csoport öt állandó tagból és kisegítőkből áll. Feladatunk a lelki 

és anyagi segítségnyújtás. Kisszámú csapatunk nagyon sokat tett önzetlenül másokért, 

tetteivel, imáival. 

Részt vettünk: zarándoklaton, lelki gyakorlatokon, szentségimádáson, az élő rózsa-

füzér szilasligeti fogadásán, közösen imádkoztunk betegeinkért, imát kértünk a váci 

karitásztól súlyos beteg, kórházban lévőkért, kórházi látogatásra mentünk, néhányszor 

részt vettünk a kertrendezésben és egész évben a kápolnát takarítottuk. 

 
Gyűjtés: 

 Saját gyűjtést rendeztünk a devecseri vörösiszap-károsultak részére, így tá-

mogattunk egy kisgyerekes, súlyos beteg családot 35 200 forinttal.  

 A mindannyiunk lelki épülését szolgáló Mária rádió fenntartásához 7000 fo-

rinttal járultunk hozzá. 

 Anyagi segítségnyújtáshoz a pénzt pályázatokon és gyűjtéssel, a hívek adako-

zásából szerezzük. 2011-ben pályáztunk a váci karitászhoz, ahonnan két csa-
lád kapott 20 és 30 ezer forint segítséget. 

 A Kerepesi Önkormányzat pályázatán 50 ezer forintot nyertünk, ebből készül-

tek a karácsonyi karitász csomagok időseknek, nagycsaládosoknak, rászoru-

lóknak és azoknak az idős embereknek, akik a kápolna építésében, fenntartá-

sában részt vettek (tiszteletcsomag). 

 „Adj egy kiló/liter/darab szeretetet”: saját kezdeményezésű akciónkkal tartós 

élelmiszert, használati eszközöket gyűjtöttünk többször. A húsvéti ajándékcso-

magok ebből készültek. 
 Több egyedülálló, nehéz körülmények között élő családot kellett sürgősen se-

gíteni az idén. 

 Karácsonyi éjféli misén jelképes, almás csomagokat osztottunk, amit ifjú kari-

tászosok segítségével készítettünk. 

 Egy fiatal házaspár december végén 50 000 forintot adományozott, köszönet 

érte! 

 Az „Ingyen adjuk, ingyen kapjuk” ruha-cipő-játék gyűjtés és osztás egyre 
szükségesebb. Ez évben többször, de még novemberben is hatalmas mennyi-

ségű anyagot gyűjtöttünk és osztottunk szentmise után és a kijelölt hétfői ka-

ritász napokon. 
 

Szeretnénk bővíteni a csoportot, ezért várjuk azok jelentkezését, akik ha nem is 

egész évben folyamatosan, de részfeladatok ellátásában részt tudnának venni. 

Szeretnénk egy helyet az összegyűjtött ruha-cipő-akciós anyag tárolására. Akkor to-

vább itt tarthatnánk, és folyamatosan rendelkezésre állna a hozott anyag. 
Isten fizesse meg az adományozók jótetteit, a karitász tagok sok-sok munkáját, segít-

ségét!      Bokorné Fekecs Piroska szilasligeti Karitász vezető 
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A Kerepesi Karitász csoport beszámolója  

a 2011. évről 
 

Szűkebb és tágabb környezetünkben igen sok le-

hetőség nyílik a segítségnyújtásra, hiszen sokan 

szorulnak rá a gondoskodásra, az odafigyelésre, 
egy kis meghallgatásra - a szeretetre. Igyekszünk 

minden alkalmat megragadni, hogy közvetítsük 

az emberek szeretetét egymás felé. Sok jó ember 
támogatása teszi lehetővé karitász munkánkat. 

Karitász munkánk egyik fő feladatának tekintjük 

a szociálisan hátrányos helyzetben levő, anyagi-
lag nehézségekkel küzdő vagy több gyermekes 

családok támogatását. A családoknak a múlt év-
ben segítséget tudtunk nyújtani: tankönyv vásárláshoz, 5 családot részesítettünk 

beiskolázási segélyben, osztottunk élelmiszercsomagot, ruhát. Egy gyermek, té-

rítésmentesen nyaralhatott Drégelypalánkon. 
Másik fő feladatunknak tekintjük az egyedül élő, idős beteg emberek segítését. 

Nekik az anyagi, természetbeni segítségnyújtásnál még talán többet jelent a sze-

mélyes kapcsolattartás. Két munkatársunk rendszeresen látogatja az idősek ott-
honában élő volt kerepesi lakosokat. Egy munkatársunk önkéntes beteglátogató 

a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban. 

Egyéb karitatív tevékenységeink: 
Az elmúlt évben két alkalommal Húsvétkor és Karácsonykor a hívek által össze-

adott tartós élelmiszerekből közel 100 családnak szeretetcsomagot vittek ki ön-

kénteseink, segítőink támogatottjaink számára. A szeretetcsomagokat nagyon 
gondosan, személyre, családra szabottan - kinek mire van szüksége - állítottuk 

össze. 

Beteglátogatások. 
Erzsébet-napi kenyérosztás 

Rendszeresen részt vettünk lelkigyakorlaton. 

Szerveztük a 24 órás szentségimádást. 
Temetési segélyezés. 

Nem utolsó sorban az egyházmegye valamennyi karitász csoportja imádkozik 

lelki-testi szükségletben szenvedőkért. 
Karitász csoportunk anyagi alapja elsősorban a hívek adománya, a Szent Antal 

perselyben elhelyezett adományok. és a pályázat útján nyert pénz. 

Hálásan köszönjük a híveknek tettekben is megnyilvánuló segítő szándékát, a 
sok - sok adományt, amivel segíteni tudták munkánkat. 

         Sengelné Burik Ágnes kerepesi Karitász vezető 
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A misén való részvétel kötelezettsége  
Egyházunk előírja, hogy a katolikusok minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Ide ju-

tottunk, hogy már ezt is elő kell írni. 

Amiért az őskeresztények életüket áldozták, ma elő kell írni. Mintha a kisgyereknek előír-

nák, hogy vegyen levegőt és egyen, különben meghal. Persze, egyházunk jól teszi, hogy ezt 

előírja, mert az ember hajlamos mindent megmagyarázni, még azt is, hogy a létező legfon-

tosabb helyett szerinte mi a fontosabb. Például az, hogy a maga módján ünnepeljen. 

Ez a legdivatosabb mai szöveg. Jobb esetben együtt tölti a család a vasárnapot. Ez hordozza 

a Szentháromság szentségét. Rosszabb esetben viszont ott a pláza, vagy az ágyat nyomva a 

tv-csatornák unott kapcsolgatása. 

Nem tudjuk, hogy a gonosz mennyire szövi még át a világot, és mennyire veszi el a kedvet 

az élettől. Eljöhet az az idő, amikor majd az egyháznak azt is elő kell írnia, hogy a gyalog-

láshoz lépni kell. És ennek az a menete, hogy az egyik lábunkat a másik elé tesszük. S köz-

ben a testsúlyunkat váltakozva az éppen elöl levő lábunkra helyezzük. 

Ha a világ nagyon kifordul magából, akkor a hit és erkölcs kijelentései éppen arról szólnak, 

amit józan paraszti ésszel ki lehet találni.      (Sánta János atya)  

Hogyan kell viselkednünk a templomban? 
A közösség nagy áldozatát a templomban mutatják be. Egyéni áhítatom és buzgóságom 

az, ami elvisz engem az Isten házába. Mikor azonban ott vagyok Isten nagy családjának ott-

honában, megszűntem pusztán egyén lenni, a nagy közösségnek vagyok egy tagja, akit kö-

teleznek a közös templomi áhítat íratlan törvényei, amelyeket most itt megpróbálunk szabá-

lyokba foglalni. 

1. A templomba megyek 

Templomainkban az Oltáriszentségben a kenyér színe alatt állandóan jelen van a második 

isteni személy, az Úr Jézus Krisztus. Ezért szoktuk templomunkat  Isten házának mondani.  

Ha valakihez látogatóba megyek, ott nem viselkedhetek akárhogyan. Kötnek az illendő-

ség szabályai. A templomnak is vannak illemszabályai. Mennyire kell vigyáznom viselkedé-

semre, ha a mindenható Isten, az én jóságos mennyei Atyám házába megyek. 

Már otthon elkezdem a készülődést. Nem az a legfontosabb, hogy ünneplő ruhát vegyek 

fel. Ne tartson vissza az Isten házától az, hogy nem tudok úgy felöltözködni, mint mások. 

Mennyei Atyám nem a ruhámra kíváncsi, hanem a tiszta lelkemre. 

Vasárnapon és ünnepnapon természetesen igyekszem a legjobb ruhámat felvenni. De 

hétköznap, munkába menet vagy jövet munkaruhámban is nyugodtan bemegyek a templom-

ba. Arra mindig gondom van, hogy ruházatom ne a divat túlzásait kövesse, hanem a keresz-

tény erkölcs és jó ízlés követelményeinek mindenben megfeleljen. Vigyázok, hogy ruhám, 

ha szegényes is, mindig tiszta legyen. Hasonlóképpen gondot fordítok egész külsőm tiszta-

ságára. A díszes ruhánál sokkal fontosabb, hogy rendbe hozzam lelkemet. Családomnak 

észre kell vennie, hogy a jó Istenhez készülök látogatóba. Zsörtölődve, haragosan, mérgesen 

nem illik a templomba indulni. 

Ha szentmisére megyek, úgy indulok el, hogy pontosan odaérjek. Ha nemtörődömségből 

vagy akarattal elkésem a szentmiséről, bűnt követek el. Szentmisére mindig elviszem a mi-

sekönyvemet, ha van, ha pedig nincsen, olyan imakönyvet viszek magammal, amellyel bele 

tudok kapcsolódni az esetleges közös imádságba vagy énekbe. 



9.  XII. évfolyam 3. 4. szám 

Már az  utcán előkészülök a nagy találkozóra. Gondolataim most nem az utcai esemé-

nyek, hanem a jó Isten körül forognak. 

A  templom kapujában még egy pillantást vetek lelkembe, s igyekszem kizárni azokat a 

gondolatokat, amelyek nem tartoznak az Isten házába. Azután nyugodtan belépek.  

2. A templomban 

A templomba érve első tekintetem a főoltárra esik. Megnézem, nem mutatnak-e be 

szentmiseáldozatot, s ha igen, hol tartanak abban. Ha éppen Úrfelmutatás lenne, nem cso-

szogok végig a templomon, hanem a bejárat közelében (de nem az ajtóban!) letérdelve meg-

várom az Úrfelmutatás végét. Ugyanúgy teszek, ha esetleg áldoztatásra csöngetnek vagy 

szentségi áldást adnak. 

A templomba érve először meghintem magam szenteltvízzel. Vigyázok, hogy legfeljebb 

két ujjamat mártsam bele a tartóba, s azzal keresztet vetek magamra. Nem kapkodok, nem 

nagyolom el. Hiszen ezzel vallom meg katolikus hitemet. Keresztvetéskor bal kezemet 

gyengéden szorítom a mellemre, jobb kezemet kinyújtott tenyérrel magam felé fordítom és 

úgy érintem homlokomat, mellemet, bal vállamat, majd jobb vállamat. Itt nem térdelek le!! 

Közben halkan, de áhítattal mondom: "Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen."  

A kereszt jelével, Krisztus kereszthalálára való emlékezéssel erősítem magam. 

  

A keresztvetés után minden sietség nélkül elindulok a templom belsejébe. Nem állok meg a 

bejáratnál, a kórus alatt. Nemcsak én, hanem mások is be akarnak jönni a templomba. 

Amikor ahhoz a padhoz érek, ahol ülni akarok, az Oltáriszentségben jelen levő Úr Jézus 

előtt tisztelettel térdet hajtok.  Ugyancsak térdet hajtok akkor és ott, ahol a templomban 

megállni szándékozom. Imádásra kitett Oltáriszentség előtt mindig kettős térdet hajtok: 

mindkét térdemmel letérdelek és kissé meghajtom felsőtestemet. Máskor mindig féltérddel 

hajtok térdet. Ilyenkor egyenesen megállok, jobb lábamat kissé hátra nyújtom, majd jobb 

térdemmel úgy érintem meg a templom padlóját,  hogy jobb térdem kb. a bal lábam sarká-

hoz érjen. Egy pillanatig így maradok, azután minden sietség nélkül felállok. Jegyezzük 

meg jól: térdhajtás közben soha sincs keresztvetés! Féltérddel hajtok térdet az előtt az oltár 

előtt, ahol az Oltáriszentséget őrzik, a püspöki templomok (székesegyház, bazilika) főoltára 

előtt akkor is, ha nem ott őrzik az Oltáriszentséget, s végül az olyan mellékoltárok előtt is, 

ahol szentmisét mutatnak be: Úrfelmutatástól az áldozás befejezéséig. 

Ha valamilyen okból (betegség, lábfájás) nem tudok térdet hajtani, akkor egyenesen 

megállok és csak a fejemet hajtom meg. 

A padban nem ülök a pad szélére. Mások is szeretnének leülni, de nagyon sokszor nem 

merik zavarni a pad szélén "elmerülten" imádkozót. A pad szélére ülni akkor, amikor a kö-

zepén is van hely, szeretetlenség, mert ezzel esetleg idősebb vagy fáradtabb embertársain-

kat megfosztjuk az ülés lehetőségétől. A padba érve nem ülök le azonnal, hanem térden áll-

va néhány közvetlen szóval köszöntöm a szentségi Jézust, s csak utána ülök föl és várom a 

szentmise vagy más ájtatosság kezdetét. A padban ülő ismerősöket mindössze néma fejhaj-

tással üdvözölhetem. A kézfogás, hangos és főleg világi üdvözlő szavak nem valók a temp-

lomba. Miután elfoglaltam helyemet, imádkozni kezdek. Nem emberek, hanem Isten kedvé-

ért jöttem a templomba: nem tekingetek körül ismerősöket keresve. Imádkozás közben nem 

lógatom a kezemet, hanem vagy összekulcsolom vagy imakönyvemet tartom. 
 

(Részlet a Magyar Misekönyv Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek Szent István Társu-

lat általi kiadásából)       

         Folytatás a következő számban 
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LELKIISMERETVIZSGÁLAT: 

Egyházépítés, önképzés 

 

“Szolgáljátok szüntelen odaadással egymás javát és a többiekét, legyetek min-

dig derűsek, szüntelenül imádkozzatok!” (1Tessz 5,16) 

 

 Tudom-e nyelvemet fegyelmezni, mások titkát megőrizni? 
 Nyitott vagyok-e mások felé? 
 Őszinte és áttetsző vagyok-e? 
 Nem akarok-e valamit elrejteni mások szeme elől? 
 A nehézségek ellenére hűséges vagyok-e közösségemhez? 
 Ha valakiről bírálatot akarok mondani, imádkozom-e előtte, hogy tapintatos le-

gyek? 
 Befolyásolható vagyok-e? 
 Mások rossz hatását kellő időben el tudom-e utasítani? 
 Nem vagyok-e önkényes munkahelyemen, közösségemben? 
 Gondolok-e a mellettem ülök teherbírására, észreveszem-e fáradtságukat; tudok-e 

a kellő időben segítséget nyújtani? 
 Nem vagyok-e türelmetlen vagy tapintatlan azokkal szemben, akik szerintem las-

san haladnak az Úr útján? 
 Szeretetemmel tudom-e formálni környezetemet? 
 Hozok-e áldozatot testvéreimért (kölcsönadás, rászorulók, éhezők, közösségi alap 

stb.)? 
 Alakítom-e jellememet (ígéretek megtartása, kölcsönkönyvek visszaadása, becsü-

letesség, áldozatkészség, felelősségtudat, feladatok vállalása, pontosság stb.)? 
 Törekszem-e arra, hogy megismerjem az egyház problémáit, gondjait, modern 

irányelveit? 
 Ismerem-e a zsinat legfontosabb mondanivalóit? 
 Törekszem-e, hogy érett keresztény legyek? 
 Van-e alapos Biblia-ismeretem? 
 Elolvastam-e már a teljes Bibliát? 
 Törekszem-e, hogy lelkivezetőmmel mélyebb kapcsolatom legyen (bizalom, kés-

zség, őszinteség, ráhallgatás)? 
 Törekszem-e arra, hogy a családi életemben erősödjön a szeretet és imádság lég-

köre (ha nem vagyok családos, mivel segítem elő a családosok jobb életét)? 
 Segítem-e, hogy a család igazi közösséggé váljon vagy hogy több család együtt 

imádkozzon és szeretetközösséggé váljon? 
 Részt veszek-e segítő akcióban a nagycsaládosokért? (Ha van fölösleges gyermek-

ruha, összegyűjtöm-e, hogy elvigyem a plébániára vagy ismeretségi körbe azok-

nak, akik jobban rászorulnak?) 
 Imádkozom-e a kallódó fiatalok, alkoholisták, narkósok megtéréséért? Tudok-e 

valamit tenni érdekükben? 
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Önnevelés, aszkézis 
 

“Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, meg-

találja azt.” (Mt 10,39) 
 
 Kitartásra nevelem-e magamat? 

 Teljesítem-e a vállalt feladatokat? 

 Van-e önmegtagadás a hétköznapjaimban? 

 Készítek-e tervet előre, vagy elfogadom-e, ami alkalomszerűen adódik? 

 Megfékezem-e indulataimat, ha váratlan esemény történik? 

 Naponkénti erőfeszítéseim bizonyítják-e Jézusnak adott igenemet? 

 Hogyan végzek önmegtagadást (észrevétlenül, szeretetből vagy farizeus módon)? 
 Önmegtagadásaim elősegítik-e a hibáim elleni harcot? 

 Fegyelmezem-e a kedélyhullámzásomat, hogy ne befolyásolja szolgálatomat? 

 Fegyelmezem-e a tekintetemet és a hallásomat (hogy ne lássak, ne halljak meg 

mindent)? 

 Vigyázok-e a nyelvemre? 

 Pletykálkodtam-e? 

 Jóvátettem-e a megszólást vagy a rágalmazó beszédet? 
 Szúrós megjegyzést kerülök-e? 

 Mondok-e elhamarkodott ítéleteket? 

 Van-e bennem makacsság, önfejűség? 

 Felülvizsgálom-e időnként a nézeteimet? 

 A megismert jobbat el tudom-e fogadni, ha ellenkezik addigi szokásaimmal? 

 Törekszem-e a teljesebb önismeretre? 

 Ismerem-e a fő hibáimat, és hogyan győzök ellenük 

(önérvényesítés, kötödés, ragaszkodás az anyagiak-
hoz stb.)? 

 Sokat panaszkodom-e? 

 Hogyan fogadom a megpróbáltatásokat? 

 Nem vagyok-e szeszélyes? 

 Vannak-e “bogaraim”, amelyek másokat megterhel-

nek? 

 Küzdök-e a türelmetlenség, indulatosság, túlérzé-

kenység ellen? 
 Tudok-e meghallgatni másokat? 

 Van-e helye az életemben a böjtnek? 

 Rendet és mértéket tartok-e az étkezésben? 

 Tudok-e a lényegtelen dolgokban engedni a béke és a szeretet érdekében? 

 Kész vagyok-e jézusi módon engedelmeskedni? 

 Törekszem-e a pontosságra, ígéreteim betartására? 

 Elkerülöm-e a túlterhelést? 
 Komolyan veszem-e az önképzést? 
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Gyakori kérdésekre válaszok - az Egyházi Törvénykönyv alapján 

SZENTGYÓNÁS 

Milyen gyakran kell (illetve ajánlatos) gyónni? 

Ezzel kapcsolatban többen tévedésben (tudatlanságban) élnek! Azért nem gyónnak (vagy 

legalább is ritkán), mert azt gondolják, hogy a szentmise bűnbánati része helyettesíti a gyó-

nást. A Római misekönyv általános rendelkezései világosan kimondja: "... a pap bűnbánat 

felindítására szólít fel, majd rövid csend után az egész közösség bűnbánatot tart, végül a pap 

bűnbocsánatért imádkozik, amely azonban nélkülözi a bűnbocsánat szentségének hatékony-

ságát." 

 – A szentmise bűnbánati részén kívül ajánlatos tehát minden nap becsületesen lelkiismeret-

vizsgálatot tartani, megbánva bűneinket, és általában havonként szentgyónást végezni. 

- Általában minden szentmise előtt van gyóntatás, de lehet időpontot is egyeztetni a gyónta-

tó atyával! 

Gyónni kellemetlen. Sok katolikus valahova a tudata peremére száműzi a gyónást. Ünnepek 

közeledtével nagyot nyög és rászánja magát, hogy aztán minél hamarabb visszatérjen a 

"rendes" kerékvágásba, ahol nincsenek ilyen kényelmetlen dolgok. 

Mások áhítják a gyónást és eget-földet bejárnak, amíg találnak papot, aki hajlandó fogadni 

őket és óraszám hallgatni vallomásaikat, amelyekben nem annyira bűneik, mint pszicholó-

giai állapotuk játssza a főszerepet. Ha aztán ezt a megértő gyóntatót távolabbra helyezik 

vagy netán Isten magához szólítja, beszüntetik a gyakori gyónást. 

A két típusban egy közös: egyiknek se változtat életén a gyónás. Csak emberi kielégülést 

nyújt. Egyik eleget tett a törvénynek és hagyománynak, a másik jól kibeszélte magát és 

megkönnyebbült. De Isten maradt, ahol volt, és ők is maradtak, ahol voltak. 

Pedig a bűnbánat szentségének az volna a rendeltetése, hogy Isten belépjen életünkbe és 

megváltoztassa azt. Kövessük a feloldozás szövegét: "Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent 

Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot és kiárasztotta a 

Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja 

meg a békét; és én feloldozlak téged bűneidtől az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében." 

Előfordulhat, hogy a gyóntató időnyerés céljából elhagyja a bevezető mondatot és csak a 

szorosan vett feloldozás szavait mondja el, vagy lerövidíti a formulát. A feloldozás termé-

szetesen ilyenkor is érvényes. A bevezető mondat azonban mégis nagyon fontos, mert föl-

tárja a tartalmát annak, ami történik. Az Egyház szolgálata révén a bűnbánóban Jézus ke-

reszthalának és föltámadásának ereje lép működésbe, és kiárad rá a mindent megújító 

Szentlélek. Nem az elkövetett bűnök puszta sztornírozása megy végbe, hanem Isten újjáte-

remtő műve. Aki bűnösként térdelt le, szentként kel föl. "Aki Krisztusban van, új teremt-

mény" (2Kor 5,17). 

A gyóntatószék az új teremtés műhelye. A gyóntató pap az új teremtés - személyében jelen-

téktelen - eszköze. A kiengesztelődés szentségének lényege, hogy Isten csodát művel a 

megtérő szívében, magához ragadja őt és áthatja önmagával. A bűnök azért törlődnek el, 

mert nem férnek össze Isten szentségével, aki behatolt a gyónó életébe. Természetesen kívá-

natos, hogy a gyóntató olyan személy legyen, aki előtt a gyónónak nem esik nagyon nehe-

zére föltárni lelkét. Mégis szögezzük le világosan, hogy ami a gyóntatóból igazán fontos a 



gyónásban, az nem a személyiség, hanem az apostoli hatalom: "Akiknek megbocsátjátok 

bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak" (Jn 

20,23). Nagyon nagy hiba azért halogatni a gyónást, mert nem vagyunk megelégedve a 

gyóntatókkal. A pap is gyarló ember, ne akarjuk piedesztálra emelni, és ne várjunk tőle an-

gyali tökéletességet. 

Egyszersmind azonban indokolt, hogy olyan gyóntatót keressünk, aki szolgálatával a felol-

dozáson túl lelki vezetést is nyújt. Bár a lelki vezetés szolgálata elválasztható a gyóntatói 

szolgálattól, mégis lehetetlen a gyóntatói működés egy minimális lelkivezetői tevékenység 

nélkül: a gyóntatónak nyilatkoznia arról, mi bűn és mi nem, milyen feltételek mellett adható 

egyáltalán feloldozás, és ha sok ideje nincs is egy-egy gyónásra, az esetek túlnyomó többsé-

gében indokolt egy-két lelki tanáccsal szolgálnia, sőt már a kiszabott elégtétel is mutat vala-

milyen irányt. Ha a gyónó ezenkívül lelki dolgokra vonatkozó kérdéseit is fölteszi a papnak, 

és kellő gyakorisággal járul a kiengesztelődés szentségéhez, a gyóntatás és lelkivezetés 

szolgálata minden nehézség nélkül összeköthető.  

Nem azért megyünk gyónni, hogy pszichológiai kielégüléshez jussunk, nem is azért, hogy 

tanítást kapjunk, vagy kapcsolatot ápoljunk a gyóntatóval. A fő tartalom az, hogy Jézus 

Egyházában és saját lelkünkben az isteni élet új hulláma árad ki, amely begyógyítja a bűne-

ink ütötte sebeket. Ehhez részünkről szükséges a hit, a megtérés elhatározása és a bűnvallo-

más. A gyóntató részéről egy szükséges: a feloldozás. Ezzel teszi értünk a legtöbbet, minden 

más csak kísérőjelenség. A gyónás szertartása szentség. Isten cselekvése, nem a papé.  

Mint mondottam: szükséges a gyónó részéről a hit. Nemhívőket nem szabad gyónásra kény-

szeríteni, esküvőjük előtt sem. A hit nélkül végzett gyónás nem adja meg a bűnök bocsána-

tát, sőt Isten szentségét sérti. A jó gyónás nemcsak eltörli a bűnöket, hanem megadja a szük-

séges kegyelmet a bűnök jövőbeni elkerüléséhez is. Számos gyónó ebben nem hisz, és ezért 

megreked bűneiben. Ha hinne, haladna. 

Szükséges továbbá a megtérés elhatározása. Mondhatnám úgyis: szükséges a bűnbánat.  

Egyrészt: a "bánat" szó érzelemre látszik utalni, jóllehet itt az akarat aktusáról van szó. 

Másrészt: ebben az elhatározásban benne van az elégtétel elvégzésének szándéka is. Az ős-

egyházban csak vezeklés után kaptak feloldozást a bűnbánók, a jelen gyakorlat viszont ké-

sőbb elvégzendő elégtételt szab ki. Hangoztatni kell, hogy ez lényeges része bűnbánatunk-

nak. Bűnünk sebet ütött az Egyházon, és legalább jelképes cselekedettel ki kell fejeznünk, 

hogy készek vagyunk gyógyítgatni ezt a sebet. Az elégtétel elvégzésének szándéka nélkül 

végzett gyónás érvénytelen. Ha nem értjük az elégtételt vagy problémát jelent az elvégzése, 

szólnunk kell a gyóntatónak. Amennyiben a gyónás után mégse végezzük el az elégtételt, ez 

nem teszi visszamenőleg érvénytelenné a gyónást, de vétkes mulasztás. A következő gyóná-

sunkban (vagy ugyanattól a gyóntatótól gyónáson kívül is) másik elégtételt kérhetünk.  

A "megtérés elhatározása" azonban sokkal több az elégtétel elvégzésének szándékánál. 

Szükséges, hogy a gyónás megtérést jelentsen, vagyis elfordulást a bűntől és odafordulást 

Istenhez, akit a jövőben teljes szívünkből törekszünk szeretni. Találkozni lehet olyan gyó-

nókkal, akik a feloldozást csak a múltbeli bűnök sztornírozásának tekintik, de nincs szándé-

kuk változtatni életükön. Nem mondanak le a gyűlöletükről, vagy ragaszkodnak súlyos kö-

zeli bűnalkalmakhoz. Az ilyen gyónás érvénytelen és szentségtörő. A gyóntatónak csak al-

kalmazni van joga a katolikus erkölcstant, nem megváltoztatni. A kegyelmet ugyan közvetí-

ti, de nem ő adja. 
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Szomorú típusa az ilyen megtérés nélküli gyónónak, aki saját erkölcstant csinál magának, 

mondván, hogy "az ő lelkiismerete szerint" megengedett az, ami a katolikus Egyház szerint 

tilos. A megtérés a tévtanokból a hit igazságához való visszatérést is jelenti. 

Szükséges továbbá a gyónó részéről a bűnvallomás. Ha ez valamilyen okból gyakorlatilag 

lehetetlen (eszméletlen betegnél, vagy egyéb szükséghelyzetben), el is maradhat; ha a hit és 

a megtérés elhatározása megvan, a feloldozás célba fog találni. Átlagos esetben azonban 

szükséges, hogy a gyónó legalábbis minden halálos bűnét fajta és szám szerint megvallja. 

Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy egy bűn halálos volt-e, jól tesszük, ha meggyónjuk. 

Egészséges lelkiismeretű embernél azonban nem probléma a megkülönböztetés. Ha valaki 

lelki életet él és sűrűn gyónik, annak életében a halálos bűn kivételes tragédia, mindennapi 

botlásai általában nem halálosak.  

A lelki élet azonban a gyakorlatban nem fog működni a bocsánatos bűnök megvallása nél-

kül. Aki Istent mindenek fölött akarja szeretni, annak valamennyi gyarlóságával föl kell 

vennie a harcot, leghatékonyabb fegyverünk pedig éppen a szentgyónás. 

Legalább havonta gyónnunk kell, hogy előre tudjunk haladni. Hetente többször gyónni már 

többnyire  túlzás, de a heti gyakoriság még normális és hatékony. Aki úgy gondolja, nincs 

mit gyónnia, sürgősen olvassa el a hegyibeszédet. 

A jó bűnvallomás annak megvallásával kezdődik, hogy mikor gyóntunk utoljára. 

Így kell kezdenünk, mindjárt a köszönés után. Ez nem szükséges ugyan a gyónás érvényes-

ségéhez, de szükséges a gyóntató tájékoztatására, ez adja meg bűneink "helyi értékét". Nem 

mindegy például, hogy valaki két héten át hanyagolta el az imádságot, vagy két hónapon át. 

Természetesen elegendő az utolsó gyónás időpontját azzal a pontossággal megjelölni, 

amellyel emlékszünk rá. De túl kevés azt mondani: "Régen gyóntam utoljára". Ez jelenthet 

két-három hónapot, de jelenthet tíz-húsz évet is. Mondjunk számot, még ha hozzávetőlege-

set is. Ha valaki az utolsó gyónás helyett azzal kezdi a bűnvallomást: "Mit is mondjak", 

vagy "Hát...", akkor kétely ébred helyes szándéka felől. Úgy tűnik, nem tudja, mit akar. 

Miután elsoroltuk bűneinket (nem részletezve, csak megnevezve), fejezzük be a bűnvallo-

mást a "Másra nem emlékszem" formulával. (Ha a gyónó itt csak hallgat, a gyóntatót zavar-

ba hozza, hogy vajon újabb megvallani való bűnön töpreng, vagy befejezte a sort.)  

Ezután a gyóntató veszi át a szót, fölteszi kérdéseit, elmondja tanácsait és elégtételt ad. Ne 

szakítsuk félbe, akkor se, ha újabb megvallani való bűn jutott eszünkbe. Miután megkaptuk 

az elégtételt, újból miénk a szó, pótolhatjuk, ami közben eszünkbe jutott. Ha nincs pótolni 

valónk, fogadjuk el az elégtételt egy "Igen" vagy "Jó" szóval, és fejezzük ki bűnbánatunkat. 

Erre a célra nincs kötelező formula, a tanult bánatimák csak minták, de mindenképpen 

mondjuk ki hangosan, hiszen az Egyház színe előtt tartunk bűnbánatot. Amikor vége a bá-

natimának, a pap feloldozást ad a fent idézett formulával. A végén feleljünk "Amen" szóval, 

ez a hit szava, Jézus anyanyelvén. Az Eucharisztia vételekor is ez a hitvallásunk. A befejező 

formulák már nem tartoznak a lényeghez, a "Magasztaljuk Istent..."  egy fakultatív szöveg 

több közül. Ha a pap használja, adjuk meg a választ, de ha elköszön, köszönjünk mi is és 

menjünk. A "Menj békével" -re  az alkalmas válasz: "Istenek legyen hála" - ezután már to-

vábbi elköszönés nem szükséges. 

Egy új, természetfölötti élet kalandja áll előttünk, a sátán vereséget szenvedett, Isten öröme 

lakik bennünk. Merítsünk a kincsből, amelyet hordozunk! 
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Babits Mihály:  

   Eucharistia 
 

Az Úr nem ment el, itt maradt. 

Őbelőle táplálkozunk. 

Óh különös, szent, nagy titok! 

Az Istent esszük, mint az ős 

törzsek borzongó lagzikon 

ették-itták királyaik 

húsát-vérét, hogy óriás 

halott királyok ereje 

szállna mellükbe - de a mi 

királyunk, Krisztus, nem halott! 

A mi királyunk eleven! 

A gyenge bárány nem totem. 

A Megváltó nem törzsvezér. 

Ereje több, ereje más: 

ő óriásabb óriás! 

ki két karjával általér 

minden családot s törzseket. 

Egyik karja az igazság, 

másik karja a Szeretet... 

Mit ér nekünk a Test, a Vér, 

ha szellemében szellemünk 

nem részes és úgy vesszük Őt 

magunkhoz, mint ama vadak 

a tetemet vagy totemet? 

Áradj belénk hát, óh örök 

igazság és szent szeretet! 

Oldozd meg a bilincseket 

amikkel törzs és vér leköt, 

hogy szellem és ne hús tegyen 

magyarrá, s nőjünk ég felé, 

testvér-népek közt, mint a fák, 

kiket mennyből táplál a Nap. 

Síró testvérnek 
 

Testvér, én érzem, a lelked remeg, 

Pillád nehéz, nagy könnyek égetik. 
Testvér, melletted áll a Krisztus, 

Testvér, törüld le könnyeid! 

Nehéz, nehéz, folyt a fájdalom, 
Rá ül a szívre, mint az éj sötétje. 

Búsan, bágyadtan, elapadtan, 

Testvér nézz fel a fényes égre! 
Csaló a könnycsepp, hazug a halál. 

Látom lángját egy nagy fényességnek. 

A szeretet nagyobb, mint a halál. 
A szeretet az élet, élet. 

A fájdalom óriás titka ez: 

Isten csókol meg, ha lelkünk reszket. 
Testvér, melletted áll Krisztus, 

Testvér, csókold meg a kereszted! 

 
    (Sík Sándor) 



Az üres szalag 
- Add ide a piros pulóveremet! – kiabálta Lili, miközben üldözte ikertestvérét lefelé a 

lépcsőn. 

- Ez nem a te pulóvered, hanem az enyém. A tiéd mosásban van – felelte Szilvi körbe-
futva a konyhaasztalt, és szorosan markolva a pulóvert. 

- Te mindig elveszed a dolgaimat' duzzogott Lili. 

- Én nem – mondta Szilvi. – Te vagy az, aki mindig zavart keltesz. Lili nem akart ve-

lem hazajönni, mami – fordult édesanyjához. – Azt mondta a lányoknak, hogy gügye 

vagyok. 

Anya felemelte a kezét, hogy leállítsa Lili dühös visszavágását. 

- Lányok - mondta -, tudom, hogy szeretitek egymást, de az utóbbi idıben úgy tűnik, 

hogy folyton veszekedtek. Szeretnétek hallani, hogy miket mondtok? 
A lányok egymásra néztek. Nem tudták pontosan, mit forgat anya a fejében.  

– Édesapátok magnója itt van a konyhapulton – folytatta 

anya. – Bekapcsoltam, amikor hallottam, hogy perlekedve 

jöttök le a lépcsőn. 

 Lenyomott néhány gombot, és a lányok máris hallották 

saját szavaikat, melyeket egymás fejéhez vagdostak.  

– Szerintetek, mit mond majd édesapa, ha ez meghallja? – 
kérdezte anya. 

- Ó, mami, ezt ne játszd le apának! – kérte Lili. 

- Nem lehetne egyszerűen elhajítani ezt? – kérdezte Szilvi. 

- Nem kellemes ilyen beszédet hallani, ugye? Meg tudunk szabadulni tőle, ha kikap-

csolom a mikrofont, és lenyomom ezt a gombot. Akkor a szalag ismét üres lesz. Le-

gyen így? – kérdezte anya.  

Az ikrek bólintottak. Miközben a szalag törlődött, anya beszélt.  

– Lányok – mondta, Isten minden szót hall, amit kimondunk. Még a gondolatainkat is 
ismeri. – A lányok egymásra néztek. 

- Ő készített megoldást arra, amely által rossz dolgaink feledésbe merülhetnek. Ha 

igazán megbánjuk, Ő kész megbocsátani és elfelejteni. A múltunk letörölhető, mint ez 

a szalag. Meg akarjátok kérni Istent, hogy bocsássa meg veszekedéseteket, és segít-

sen, hogy kedvesek legyetek egymáshoz? 

A lányok igent intettek. 

- Sajnáljuk – mondták egyszerre. Miután édesanya imádkozott velük, mindketten 

visszavonultak a házi feladatukat elkészíteni. 
 

 TE MIT GONDOLSZ? Szeretnéd, ha valami kitörlődne a múltadból? Kezdeményeztél

-e veszekedést ma, hazudtál-e, vagy csaltál-e az iskolában? Bánod? Ha igen, mondd 

el Istennek! Ő megbocsát neked, és újat kezdhetsz, valami hasonlót, mint egy üres 

magnószalag. Csak jó szavakkal és gondolatokkal töltsd meg az életed! 

 A Szentírásból: "Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg." 
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G y e r m e k o l d a l   
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Színezd és vágd ki a négyzetbe foglalt 12 képet. Emlékezz a szent napok 
liturgiájának eseményeire és ragaszd a képeket a megfelelő helyre  

a „húsvéti lobogón”, csoportosítva az eseményeket az ünnep szerint.  
Vágd ki az egész lobogót és ápr. 2-ig add le a sekrestyében, névvel ellátva!  

Az ajándéksorsolást április 8-án Húsvét vasárnap  
a 8 órai szentmise után tartjuk. -  Sok sikert kívánunk! 
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A neheztelés ládikója  
 

Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, 
hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes 
személyért aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek és akiknek 
nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre 
tegyenek egy címkét is az illető személy nevével. Egy héten keresztül ezt 
a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonuk-
ba, az autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezni-
ük azt.  
A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian 
buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöt-
tek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a hallgatók újabb neve-
ket írtak a listára, olyan emberek neveit, akikkel naponta találkoztak és 
úgy tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben... Feltűnt ne-
kik időközben, hogy a ládikó egyre súlyosab-
bá válik. A hét elején beletett barackok kezd-
tek ragacsos masszává rothadni, elviselhetet-
len bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átter-
jedt a többi barackra is. 
Nehéz problémát okozott az is, hogy kötele-
sek voltak állandóan magukkal hordani ezt, 
vigyázzanak arra, nehogy az üzletekben, az 
autóbuszban, az étteremben, találkozón, 
ebédlőben, fürdőben felejtsék azt, főképp mert minden egyes hallgató 
neve és lakcíme valamint a kísérlet témája rá volt írva a ládikóra. Ráadá-
sul, a karton doboz is kellett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve: ne-
hezen cipelve súlyos terhét.  
Mindannyian gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár 
megpróbált elmagyarázni nekik a hét végén, vagyis, annak a ládikónak a 
súlya, amit egy héten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magunkkal 
cipelt spirituális nehézség súlyát képviseli, akkor amikor gyűlöletet, 
irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. Gyak-
ran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk másoknak megbocsátva. A 
valóságban azonban, ez a legnagyobb szívesség, amit önmagunknak te-
hetünk!  
A te ládikódban hány barack van... és mit szándékozol velük tenni?! 

http://3.bp.blogspot.com/-lprCZaaZbX8/TyubLk4hrcI/AAAAAAAAALE/0jfhpoj8ZBk/s1600/ladika.jpg
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- Mondja Pista bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este 
nem tud elaludni? 
- Én, fiam? Elszámolok háromig, és már alszom is! 
- Tényleg? Csak háromig? 
- Van, hogy fél négyig is… 

 

- Már a mosolyából látom, hogy fogunk mi még találkozni. 
- Azt hiszi, maga olyan ellenállhatatlan? 
- Nem, fogorvos vagyok. 

Petike bekopog a szomszédba: 
- Csókolom! Az apukám szeretné elkérni a magnójukat! 
- Na mi az, táncolni akartok? 
- Nem, aludni! 

Egy férfi nagyon vágyott egy hajóra. A felesége azonban hallani sem akart róla. 
Sok-sok vita után a férj felajánlott a feleségének egy lehetőséget: 
-  Kössünk kompromisszumot. Ha megvehetem a hajót, te adhatsz neki nevet. 
-  Az asszony végül beleegyezett. A férfi megvette a hajót, és rábízta feleségére, 
hogy fesse rá a nevet, amit választott. Másnap a férj kimegy a kikötőbe, látja a ha-
jón az új feliratot: "ELADÓ". 

Egy férfi figyelmeztető táblát aggat a kertkapura: 
 „Vigyázat, törpepapagáj!” 
Egy járókelő csodálkozva olvassa a feliratot: 
- A törpepapagáj nem is veszélyes! 
Mire a háztulajdonos a kertből: 
- Általában nem. De ez fütyül a kutyáknak. 

Rozoga autó áll be a benzinkúthoz. - Tele kérem - mondja a sofőr a kutasnak. 
A kutas végignézi az autót, és megkérdi: - Biztos, hogy elmegy még annyit vele? 

 

Régimódi apuka dicsekszik az eladó lányával egy társaságban: 
- Az én Marikámnak kétmillió forint a hozománya. 
Mire valaki megjegyzi: 
- Az nem hozomány, hanem kártérítés. 

Megállítja a rendőr az autóst. 
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca. 
- Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán megfordulok. 
- Itt nem lehet megfordulni. 
- Akkor tolatok majd. 
- Tolatni sem szabad. 
- Akkor itt hagyom a kocsit. 
- Csakhogy itt tilos a parkolás. 

- Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a kocsimért... 
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Mindent megnyerhetsz! 
 
Egy vagyonos ember és a fia minden különleges művészi alkotást igyekez-

tek összegyűjteni. Minden megtalálható volt a gyűjteményükben Picassótól 
Rembrandtig. Gyakran leültek együtt és csodálták a nagyszerű munkákat. 

Amikor a vietnami konfliktus kitört, a fiú elment a háborúba. Ott bátran 
harcolt, míg egy alkalommal életét vesztette, amikor megmentett egy másik 

katonát. Amikor az apa megtudta a hírt, mélyen gyászolta egyetlen fiát.  
Hónapokkal később, épp karácsony előtt kopogtattak a szülői ház ajtaján. 
Egy fiatalember állt az ajtóban, hatalmas csomaggal a kezében. Így szólt: 

– Uram, ön nem ismer engem. Én vagyok az a katona, aki a fiának köszön-
heti az életét. Aznap sok embert mentett meg. Éppen engem vitt biztonság-

ba, amikor egy golyó szíven találta, és ő azonnal meghalt. Gyakran beszélt 
nekem önről és a művészet iránti szeretetéről. Tudom, hogy ez nem nagy 

valami. Nem vagyok művész, de azt hiszem, a fia szeretné, ha ezt megtarta-
ná – emelte fel a csomagot. Az apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült 

arckép volt benne, amit a fiatalember festett hálából és köszönetképpen. Az 
apa csodálta, hogy a katona mennyire 

meg tudta ragadni a fia személyiségét. Szeme megtelt könnyel. 
Megköszönte a képet, és felajánlotta,hogy kifizeti. 

– Ó, nem, uram, soha nem tudom visszafizetni, amit a fia értem tett. Ez a 
kép ajándék. Az apa jól látható helyre akasztotta a portrét, így ha látogatók 

jöttek, a fiáról készült kép volt az első, amit megmutatott nekik a gyűjte-
ményből.  

Néhány hónappal később az apa meghalt. Sor került a képek árverezésére. 
Sok befolyásos ember összegyűlt, és izgatottan várták, hogy megvehessék 

az értékes képeket a gyűjteményükbe. A fiúról készült kép is az emelvé-
nyen volt. Az árverésvezető kopogtatott a kalapáccsal. 
– Az árverést ezzel a képpel kezdjük – mutatott a fiú képére. Ki akarja meg-

venni? 
– Látni akarjuk a híres képeket! Hagyja ezt! – kiabálta egy vásárló. 

Az árverésvezető azonban hajthatatlan maradt. 
– Ki kezdi el az ajánlást? 100 $-ért, 200 $-ért? 

Most már többen is mérgesen kiáltották: 
– Nem azért jöttünk, hogy ezt a képet nézzük! Mi Van Goghot, Rembrandtot 

akarunk! Gyerünk már az igazi képekkel! De az árverésvezető tovább foly-
tatta. 

– A fiú képe az első. Kinek kell a fiú? 
Végül egy ember szólalt meg a terem hátuljából. Ő volt hosszú ideig az apá-

nak és fiának a kertésze. 
– Elviszem 10 $-ért! 

Szegény ember lévén, ez volt minden, amit fel tudott ajánlani. 
– Ki ajánl érte 20 $-t? – próbálkozott az árverező. 

– Adja neki oda 10 $-ért! Nézzük a mestereket! 
– 10 $ az ajánlat. Ki ad érte 20 $-t? 
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A plébániánkról jelentjük … 

 

 A templom belső terének korszerűbb megvilágításához felke-
rültek a lámpatestek a templom hajó oldalfalaira, - befejezéshez 
közeledik a szobrok és a keresztút képek megvilágításához a gyer-
tyaégők felszerelése.  

 A fűtési idény után a célperselybe adott adományokat a 
templom tető felújítására kapott kölcsön törlesztésére fordítjuk.    

 Varga József főesperes Úr síremlékére a hívek adományából, külön hozzájárulásból és 
az egyházközség támogatásából 500 000.-Ft áll rendelkezésre. Várhatóan ebből az ösz-
szegből tavasszal elkészülhet a síremlék. 

 A templom 100. évi évfordulójához kapcsolódva, szeretném, az idén kerek házassági 
évfordulójukat ünneplő házaspárokat ünnepélyes keretek között megáldani. Erre ta-
vasszal kerülhetne sor, egy vasárnap reggeli szentmisén, amit szerény agapé követne. 
Kérem a kedves híveket, - akik erre igényt tartanak - iratkozzanak majd fel a templom-
ban és a kápolnában kihelyezett íven, a kért adataikkal. 

          Frajna András plébános   

A feltámadt Krisztus békéjét,  

és örömteljes húsvéti ünnepeket kívánunk  

az  Egyházközség minden Családjának!  

Frajna András plébános  és a szerkesztő munkatársak 

A tömeg kezdett mérges lenni. Nem akarták ezt a képet. Sokkal értékesebb 

festményeket szerettek volna a gyűjteményükbe. Az árverésvezető csapott a 
kalapáccsal. 

– Először, másodszor, eladva 10 $-ért. 
Egy ember a második sorból közbekiáltott. 

– Gyerünk már a többi képpel! Az árverésvezető letette a kalapácsot. 
– Az aukciónak vége. 

– Vége? És mi lesz az igazi festményekkel? 
– Sajnálom. De amikor engem az árverés levezetésére felkértek, felhívtak, 

elárulták a titkot, amely a tulajdonos végakaratában feltétel volt. Egészen 
eddig nem mondhattam el. Csak a fiú arcképe volt eladó. Aki azt megveszi, 

az örökölheti az egész vagyont, beleértve a festményeket is. Az, aki elviszi a 
fiút, megkap mindent. 

 
Isten nekünk adta az Ő Fiát, hogy meghaljon a kereszten. Hasonlóan az ár-

veréshez, az üzenet ma is ugyanaz. Akié a Fiú, az megkap mindent Ővele 
együtt. (J. S.)  
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IMA MAGYARORSZÁGÉRT  

        a magyar népért és valamennyi itt élő emberért 

 
Köszönöm, a Teremtőnek, hogy ebben a csodá-

latosan szép országban élhetek, amit Magyaror-

szágnak hívnak. 

Köszönöm, a vizeket, hegyeket, termő földeket, 

mindazt, ami csak megadatott ennek az ország-

nak és lakóinak. 

Köszönöm, hogy Európa szívében élhetünk, és 
ez által van lehetőségünk kelet és a nyugat kö-

zött hídként működni és dolgozni. 

Köszönöm dallamos anyanyelvünket, amit évezredeken át megőriztek, átörökítettek 

őseink, ezáltal is komoly kulturális örökséget ránk hagyva, és kérjük, segíts abban, 

hogy mi is meg tudjuk őrizni annak szépségét, és legtisztább formáját. 

Tiszteletben tartom őseimet, azok erényeit és feladatát, mely most sem változott, csak 

felerősödött és energetikailag emelkedettebb szintre lépett. Köszönöm, mindazt a szé-

pet és jót, ami a magyar emberek kreativitása által került ismételten a világba, sok 
millió embernek megkönnyítve ez által az életét. Köszönöm, hogy az évezredek viha-

rában is megőrizted ezt az országot és népét. Minden ma élő és ma már nem a Földön 

élő magyar nevében bocsánatot kérek mindazoktól, akiket az évezredek során leigáz-

tunk, kiirtottunk, vagy éppen rabláncra hurcoltunk. 

Adj Uram, békét ennek az országnak és népének, és kérlek, segíts abban, hogy az év-

ezredes békétlenkedés megszűnjön közöttünk, a testvérháború véget érjen, és egy 

jobb, békésebb jövőt építve Mária országában békesség, bőség lehessen. 
Összehangolva a régi tudást a nyugati kultúrával, emlékezve arra, hogy kik  valójá-

ban, összhangban a nem ártás ősi törvényével, minden  nemzet és ember jogát az élet-

hez elismerve, békében, egymást elfogadva, összhangban az isteni tervvel, tudjunk 

gondolkodni, érezni , cselekedni. Imádkozom mindazokért a lelkekért, akik letértek a 

megbékélés , az elfogadás, a szeretet útjáról. Kérem az Urat, hogy segítsen e lelkek-

nek a visszatérésben, útjuk újbóli megtalálásában. Köszönöm, hogy része vagyok a 

nagy egésznek. 

Kérlek Uram, segíts minket, békét kötni egymással, hogy a magyar nép betölthesse 
spirituális küldetését: egymást segítve, összefogva egy jobb, szeretetteljesebb világot 

építve, békében éljen a Földön élő minden gyermekeddel, gondoskodó szereteted ál-

tal. Óvd, meg kérlek Istenünk a Földet, mely oly sok viszály után, szeretetre, békes-

ségre vágyik. 

Uram, kérlek, segíts abban, hogy ez az ima a Béke és a Bőség imájával együtt, bejár-

va a Földet, szeretetet,békét, megbocsátást közvetíthessen mindazok számára, akik 

erre vágynak, ez által hozzájárulva a világbéke megvalósulásához, a Felemelkedés fo-
lyamatához, ahhoz, hogy a nem túl távoli jövőben minden ember bőségben élhessen a 

Földön, gondoskodó szereteted által. Ámen                      /csoport munka/ 
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Szentmise szándékok április hónapban 
1.  A Zsiák és a Budavári +szülők         (8.00) 

 Az egyházközség tagjaiért         (11.00) 

 +Zoltán 10. évf.          (18.00) 

2. +Brancs János, +Neje, gyermekeik +János,  +Julianna és +Nagyszülők 

3. +Svasznek Ernőné 1. évf. és összes +Hozzátartozó 

4. +Horváth György, +Szülei és összes +Hozzátartozó  

5. Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére - Szentségimádás       (18.00) 

6. Nagypéntek - szertartások         (18.00) 

7. Nagyszombat  -  vigilia szentmise, körmenet      (18.00) 

8. +Kiszel István, +neje Fazekas Terézia és +Nagyszülők    (8.00) 

  +Brédl Félix 3. évf.           (11.00) 

 Szűz Mária tiszteletére - hálából        (18.00) 

9. +Legéndi István és +Baran szülők        (8.00) 

 +Legéndi Olivér 2. évf. és +Nagyszülők        (19.00) 

10. +Kriger Gábor, +Szülei és +Testvérei 

11. +Gróf József 30. évf. +Rusznyák Margit 10. évf. 

12. A Szűzanya tiszteletére  

13. ………………………………………………… 

14. +Fera István, neje +Véber Julianna és +Gyermekeik 

15. +Gróf Mihályné Brancs Anna és +Férje       (8.00) 
 +Varga Béla, +Hozzátartozói, +Mikó István és +Szülők     (11.00) 

 +Tanács Mihály +neje Csepeti Mária és gyermekeik +Mária és +László  (19.00) 

16. A Rózsafüzér Társulat 25. (Feráné) csoport élő Tagjai 

17. A Rózsafüzér Társulat 25. (Feráné) csoport  +Tagjai 

18. Dr. Tihanyi József 

19. A 24 órás szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért  

20. Hálából 

21. +Nyárádi Bertalan, +Neje, +Fiuk, +Szüleik és +Hozzátartozók 

22. +Pásztor Pál, +Fia, a Pásztor és a Baran család +tagjai    (8.00) 

 ………………………………………………..      (11.00)
 +Kurucz Jánosné 10. évf. +Férje és +Szüleik      (19.00) 

23. +Varga József 5. évf. 

24. +Édesapa  Vass György 

25. A Rózsafüzér társulat 7.(Toldiné) csoportjának  élő Tagjai 

26. A Rózsafüzér társulat 7.(Toldiné) csoportjának  +Tagjai 

27. Angyal Lászlóné +Turcsán Erzsébet, +Szülei és +Testvérei  

28. +Mihály Csaba +Pál Imre, +Neje, +Mihály József és +Tókos Teréz és +Nagyszülők 

29. Az egyházközség áprilisban +Hívei       (8.00) 

 ………………………………………………..      (11.00) 

 Élő László és Veronika és fiuk Máté       (19.00) 

30. ……………………………………………….. 
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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  

Kivéve csütörtök: 18.00 

Húsvéthétfőtől: 19.00 

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 

Túrmezei Erzsébet: Tavaszi Imádság 

 

Tavasz! Színek, fények, illatok! 
Simogató, meleg sugarak. 
Zsendülő vetések közt járhatok 
felhőtlen, kék ég alatt. 
Bimbók bomlanak a fákon, bokrokon, 
orgonák nyílnak nemsokára. 
S tavaszi reménnyel vágyakozom 
„Krisztus jó illatára”. 
Mert az megújult életekből árad, 
s minden virágillatnál édesebb. 
Felüdül tőle a fáradt, 
begyógyul tőle a seb. 
Megszépül tőle az élet, 
könnyűvé lesz a nehéz. 
A szív boldog tavaszra ébred, 
segíteni mozdul a kéz. 
Élő Krisztus, végy lakozást bennünk! 
Virágok illatoznak szerteszét. 
Segíts a Te jó illatoddá lennünk, 
árasztani szíved szeretetét! 


