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Krisztusnak szentelt éjszaka 
 

Az üzletek már az ünnep előtt két hónappal vásárlásra csábítanak, a ban-

kok, pénzintézetek már októberben a karácsonyi hitelakcióikkal bombáz-

nak bennünket, már advent előtt díszek, égősorok, fenyőágak kígyóznak a bevásárló-

központokban és még így is napjainkra egy rohanás, kapkodás a karácsony. Csak vá-

sárolunk, nyugtalankodunk, hogy mindent megvettünk-e, hogy minden ismerősünk-

nek írtunk-e egy sms-t, vagy legalább egy e-mailt, hogy elég lesz-e az öt kiló cukor az 

ünnepi süteményekhez, hogy illik-e a kókuszos szaloncukor csomagolása a fához, 

vagy inkább zseléset kellett volna venni…   

Üzlet lett az egyik legszentebb ünnepünkből, stressz és rohanás váltotta fel az áhítat 

és a várakozás legszentebb heteit, fáradtság és kimerültség jellemzi az öröm és a sze-

retet ünnepét, ráadásul megpróbálták forintban mérhetővé tenni a mérhetetlent, na-

gyon kedvező hitelekkel megvásárolhatóvá a szeretetet és igyekeztek egy feldíszített 

fává és roskadásig megterített asztallá alacsonyítani Isten legnagyobb ajándékának 

ünnepét. Igen, a karácsony is szekularizálódott, ahol Jézusnak már aligha jut hely.  

Ez ma a világ karácsony-képe, ami már csak árnyéka az ünnep eredeti szépségének, 

pedig sok nyelvben a karácsony szó, megragadva az ünnep lényegét, Krisztusnak 

szentelt éjszakát jelent, vagyis azt, amit a Biblia is ír, hogy a keleti bölcsek Jézust fel-

keresve „leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak ne-

ki.” Nem egymásnak, hanem Jézusnak. -  Ma már nem kell aranyat, tömjént és mirhát 

vinnünk magunkkal, elég ha szívünk kincseit, szeretetünk jó illatát és lelkünk balzsa-

mát ajándékozzuk neki, a karácsony ugyanis a szívünkben játszódik le, minden más 

csak külsőség. 

 Ha az áruházak hivalkodó, vásárlásra ösztönző neonfényei helyett az adventi 

koszorú kicsiny, szelíd gyertyalángjaira tekintünk, megérthetjük, hogy a legdrágább 

ajándéknál sokkal többet ér a filléres ráfordítással, de csak sok-sok szeretettel elké-

szíthető ajándék. 

 A drága, díszes karácsonyfák között a zsoltárokat éneklő, vidám szívvel díszített fa a 

legszebb. Nem véletlenül érkezett Jézus is minden fényűzést nélkülöző pajtába. Isten 

szereti az egyszerűséget. Mint ahogy Dr. Barsi Ernő írja népünkről: „Magyar népünk 

valaha sokkal mélyebben, igazabban átérezte mit jelent nekünk, porból lett, halandó 

embereknek a Megváltó születése. Nemzedékről nemzedékre átörökített szokásainak 

sorával készült Jézus születése napjának megünneplésére. Kivált a falusi embernek 

nem volt pénze gazdag ajándékok vásárlására, nem világított villany a szobájában, 

még a petróleum lámpát is későn gyújtotta meg, mert drága volt a petróleum. De ad-

venti estéken a kályha körül összeült a család, s kiszűrődő fénye mellett, kukoricamor-

Gondolatébresztő… 
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zsolás közben énekelték sorra az adventi, meg a karácsonyi énekeket.” Hiszem, hogy 

ebben az egyszerű, felhajtás nélküli várakozásban Jézus is örömmel születik meg 

minden karácsony estén. 

 Ha az adventi készülődésben is Jézusra emeltük tekintetünket és szívünk 

jászolát készítettük elő neki, akkor az adventi várakozást, csendes áhítatot szenteste 

felváltja a beteljesedett csoda, az isteni örömmel átitatott alleluja, mert ebbe a sze-

génységbe, szerénységbe érkezik az Isten. Az Úr jelenlétében „a gonoszság hatalma 

megtörik” (zsolozsmából), az adventi koszorú szelíd fényei beragyogják egész lelkün-

ket és gyönyörű, fehér hópelyhekben hull szívünkbe a kegyelem: „Velünk az Isten.” 

Ez az ünnep igazi lényege is, hogy megszületett közénk Jézus, akiben az Úr a legtö-

kéletesebben nyilvánította ki szeretetét. „Vajon ragyoghat-e fel számunkra Istennek 

ennél nagyobb kegyelme, mint az, hogy egyszülött Fiát, aki csak az övé volt, Ember-

fiává tette; és fordítva: az ember gyermekét Isten gyermekévé?” (Szent Ágoston) Ho-

gyan ünnepelhetnénk hát szebben ezt a csodát, mint ahogy a zsoltáros és Szent Pál is 

mondja: „Ujjongjatok az Úrban, igazak, a hívőkhöz illik a dicséret!” (Zsolt 33,1-3) és 

„örüljetek az Úrban szüntelenül” (Fil 4,4), hogy az éjféli mise tömjénillatú misztériu-

mában hálatelt szívvel és örömmel kapcsolódhassunk az angyalok kórusába: 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek…”  

„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”  
 
Ő az Atyánál volt: 
„Ti e világból vagytok, én nem e világból vagyok” (Jn 8,23). 
„Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” (Jn 8,58). 
„Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szü-
lőt szereti, szereti szülöttét is. ” (1Jn 5,1). 
Ő az Atyától jött: 
"Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem 
ő küldött. ” (Jn 8,42).  
„Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az 
örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.” (1Jn 1,2). 
„Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te 
küldtél.” (Jn 17,25). 
Ő az Atyánál van: 
„Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg 
visszatérek hozzád.” (Jn 17,11).  
„Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és vissza-
térek az Atyához.” (Jn 16,28) 
„Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, 
s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,31). 
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ÉLŐ EGYHÁZ – HALOTT EGYHÁZ 
 

Az élő egyházban sok „zajos” gyerek és fiatal van.- 

a halott egyház tökéletesen csendes. 

Az élő egyházban midig új utakat keresnek,- 

a halott egyház soha nem változtat semmin. 

Az élő egyház nagy álma az Isten Országa, - 

a halott egyháznak rémalmai vannak. , 

Az élő egyház gyorsan növekszik, - 

Így hát nem emlékszik mindenki a másik nevére, 

a halott egyházban hosszú időn át változatlanok a nevek. 

Az élő egyház bátorságra, előrehaladásra hív,- 

a halott egyház soha nem kockáztat semmit. 

Az élő egyház kötelessége a világmisszió, - 

a halott egyház mindenét magának tartja meg. 

Az élő egyház megbocsát és bocsánatért könyörög. 

a halott egyház soha nem vét hibákat. 

Az élő egyház felhasználja hagyományait és lehetőségeit, 

hogy szolgálja az embereket. 

a halott egyház az embereket használja fel 

a hagyományok és lehetőségek megőrzésére. 

Az élő egyházban tizedet fizetők vannak, 

a halott egyházban csak borravalót adnak. 

Az élő egyház látja a kihívásokat és az alkalmakat, 

a halott egyház csak a problémákat és veszélyeket látja 

Az élő egyháznak istentisztelete van, 

a halott egyháznak csak aggodalmai 

Az élő egyház evangelizál, - 

a halott egyház megkövesedik. 
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A lelkek emlékezete, a Halottak napja  

Halottak napján rendbe tesszük a sírokat, virágokkal, koszorúkkal díszítjük, gyertyát gyúj-

tunk elhunyt szeretteinkért, akár otthon, akár a sírnál, hiszen a tűz megtisztulást hoz szá-

mukra, ezen felül Krisztus jelképe is, aki meghalt értünk emberekért. Idegenben elhunyt, 

ismeretlen földben nyugvók emlékének pedig a temetőkeresztnél gyújthatunk gyertyát. 

A templomban a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkoznak az egyház ősi gyakorlatának 

megfelelően, illetve üdvösségükért mutat be misét az Egyház. A misék ilyenkor mindig az 

örök életről és a feltámadásról szólnak. Halottak napján gyakran mondott imádság a Halot-

tak olvasója, amely öt tizedből áll, Jézus öt sebének emlékezetére. 

Menjünk el családtagjainkkal közösen a szentmisére és kérjük Urunkat őszinte hittel: „Adj, 

Uram, örök nyugodalmat nekik”, emlékezzünk meg azokról, akik már nincsenek velünk.  

 A temetőben keresztényként ne 

csak bánattal teli szívvel nézzünk a sí-

rokra, hanem jussanak eszünkbe Szent 

Pál gondolatai is: „Ne szomorkodjatok 

úgy, mint akiknek nincsen remé-

nyük” (1Tessz 4,13). Érezzük meg a sí-

rok közt járva az örökélet reményét, hi-

szen tudjuk: „akár élünk, akár megha-

lunk, az Úréi vagyunk!” (Róm 14,8). Eb-

ben a némaságban, mozdulatlanságban, a 

halál közelségében nemcsak szeretteink 

emléke, de Isten jelenléte is sokkal érez-

hetőbb. Ez az elcsendesedés, elmélkedés 

nemcsak elhunyt szeretteinkkel, de az 

Istennel való találkozás ideje is, hagyjuk tehát, hogy elveszített szeretteink helyét az Úr be-

tölthesse bennünk és új életet adjon nekünk is, mert az élet mindig a halállal kezdődik, ezt 

még Jézusnak is meg kellett tapasztalnia. 

 Ezekben a napokban valahogy mindenki találkozik a halállal; de ez nem baj, sőt 

szükséges is, mert a halál az élet velejárója. Szükség van erre a találkozásra, a gyászra, az 

elcsendesedésre, mert akaratlanul is elgondolkozunk a halálról, az életről, nekünk is tanul-

nunk kell belőle, azt hogy hogyan kell meghalni, de azt is, hogy hogyan kell élni. Az előbbi 

csak utóbbi megismerésével tanulható. Meg kell tanulnunk hát a gyászból, hogy még meny-

nyire szerethetünk, meg kell tanulnunk az elmúlásból, hogy a halál nem a vég, hogy Jézus 

ígérete az örök életről (vö. Jn 6,40) valóságosabb, mint ez a földi lét. Meg kell tanulnunk a 

halálból, hogy mindig az élet győzedelmeskedik, mert „Isten nem a holtak Isten, hanem az 

élőké.” (Mt 22,32) Ilyenkor szembesülnünk kell azzal is, hogy a halál csak a kezdet, az iga-

zi élet utána kezdődik, ahogy Gárdonyi Géza is írja: „egy ajtó bezárult itt lenn a földön,/s 

egy ajtó kinyílik ott fenn az égen:/ ez a halál.” 

 A megemlékezés közepette felidézzük elhunyt szeretteink mosolyát, szavait, cseleke-

deteit, eszünkbe jut, mennyi mindent el kellett volna még mondanunk nekik, vagy meg kel-

lett volna tennünk értük, mennyivel jobban szerethettük volna még őket. Önkéntelenül is 

eszünkbe jut: vajon most elég időt töltünk-e szeretteinkkel? Szentelünk-e nekik annyi fi-

gyelmet, amennyire szükségük van?  A gyászból meg kell tanulnunk élő rokonainkat, bará-

tainkat még jobban szeretni, mert a múltba révedés szükséges, de élni a jelenben kell. 

 

http://nemcsakkenyerrel.blogspot.hu/2009/10/lelkek-emlekezete-vagyis-halottak-napja.html
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Nekrológ  

Turai Mihály 1920. február 29-én Kerepesen született. 14 éves ko-
rában már állványozó vállalkozónál dolgozott. 1942-52 –ig a BSZKRT 
-nál kalauz, később villamosvezető, majd trolibuszvezető egészen 1974-
ig, amikor nyugdíjba vonult. 22 éven át képezte magát, vizsgáit kitűnő-
re teljesítette, balesetmentesen és felelőséggel végezte a munkáját.  Az 
ének és zene szeretete végigkísérte életét. Hosszú éveken át a BSZKRT 
„Egri Ferenc Köz-ponti Énekkar” tenor énekese volt. Több alkalommal 
magyar nótaénekesként is nyilvánosan szerepelt. Önerőből, nagy szor-
galommal és kitartással ismerkedett meg a kottával és kezdett hang-
szeren játszani. 1976 augusztus 1.-től, amikor Pelyhes József Kerepesi 
kántor nyugdíjba ment, Varga József plébános Úr felkérte a templomi 
ének vezetésére és ő maga tanította meg az orgonajátékhoz a zenei ala-
pokat, beleértve az összhangzati és kíséreti elemeket. Abban is segítsé-
gére volt, hogy otthonában saját harmóniumon gyakorolhasson. 
Hangját Isten ajándékának tekintette.  

2006-ban nyugdíjba vonult, munkáját Keszthelyi Ferenc megyéspüs-
pök kitüntető oklevéllel ismerte el.  

Turai Mihály 30 éven át töretlen lelkesedéssel végezte Egyházközsé-
günk kántori feladatait. Korát meghazudtoló energiával jött minden 
nap a kora reggeli szentmisékre orgonálni, és a temetésekre 
kántorizálni. Közösségépítő munkája által, tekintélyt szerzett a Képvi-
selőtestületben is.  Emléke szívünkben él. 

A dicsőség koszorúja 

a világ hiúsága. 

A te láthatatlan  

koronádat 

meleg szeretetből  

és hűségből 

fonja Isten azokban  

a szívekben,  

akikhez elvitted  

Őt.  
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A bűneimmel egyedül vagyok. 
A szó lebotlik ajakamról, 

Mint elesett, fölvérzett kisgyereknek: 

Kiáltana, de csak szepegni tud, 
És poros arcán két sáros barázdán 

Nagy tehetetlen könnyek cseperegnek. 

 
Ó, hogy ismertem jót és rosszat egykor! 

Néven neveztem a bűnt és erényt, 

Mint Ádám a paradicsomban 
A rámosolygó teremtményeket. 

De most: egy néma rengeteget látok 

Egy ismeretlen, névtelen világot 
Az önmagát sem értő szó megett. 

 

Oly kétségbeesetten egyszerű 
A szó, a név, a számozott szabály! 

A tett is olyan: megtapinthatod. 

A mások tette olyan egyszerű! 
De az én tettem? Ki értheti azt, 

Mikor magam sem értem, 

Amikor már az anyaméhben 
Hét fátyollal fogantatott. 

 

Ki mondja meg, mi vagyok benne én? 
Mi az apám, és mi a nagyapám, 

Mi ház, föld, víz, nap, amely érlelé? 
Meddig Plutarchos, meddig Mózes, 

Meddig Jókai, meddig Szent Ferenc, 

Meddig a kenyér és meddig a perc, 
És mekkora része az Istené? 

 

Én azt sem tudom, tettem-é? nem-é? 
Én cselekedtem, vagy csak úgy esett? 

Vagy az egész csak képzelet? 

Ó, vak sebészet gyóntatónak lenni, 
De gyónni, - patakot tenyérbe merni, 

Kottába venni a forgószelet! 

Jaj, így vagyok a bűneimmel! 
Megvert, fölvérzett, maszatos gyerek, 

Még sírni is csak szepegve merek. 

De Egyvalaki hozzám térdel, 
Ölébe vesz, semmit sem kérdez, 

Csak megcsókolja vérző homlokom. 

És én meleg mellére bújva, 
Szabadító sírásba fúlva 

Az egyetlen szót dadogom: 

Atyám!  

Sík Sándor: A bűneimmel egyedül 



9.  XII. évfolyam 11. 12. szám 

„Bár a szeretet a hűségben próbálódik ki, 

de a megbocsátásban teljesedik be. " 

(Werner Bergengruen:  A spanyol rózsató című novellájából.) 

 

„Te törött szárnyú lepke, amely kétségbeesetten zuhant bele a mestersé-

ges fénybe, újra meg újra őrült vágyának engedelmeskedve. Felszedlek, 

összegyűjtelek, meggyógyítom megtört szívedet és bekötözöm fájó sebeidet 

(v.ö. Zsolt 147,3). Mint a fiút, akit az anyja vígasztal, úgy vigasztallak meg 

én is téged (v.ö. Iz 66,13). Lakjál jól vigasztalásom ölén (v.ö. Iz 66,11). Igyál 

szeretetem véréből és vízéből (v.ö. Jn 19,34). Akkor is, ha nincs pénzed, 

gyere (v.ö. Iz 55,1)! Ne fizess ezüsttel, ami nem táplál, és kereseteddel, ami 

jól nem lakat (vö. Iz 55,2). Te elhagyott, gondokkal küzdő asszony, az Úr 

szólít téged. Hallod? Maga a Teremtőd lesz a hitvesed (v.ö. Iz 54,5-6). Eltor-

laszolta tövissel az utadat, hogy megtaláljon, megfogjon téged, az elveszet-

tet (v.ö. Oz 2,8; Lk 15,4--6); falat emelt eléd, hogy véget vessen vak keresé-

sednek (v.ö. Oz 2,8); kivitt téged a pusztába, nem azért, hogy elpusztulj, 

hanem hogy magához vonjon és szívedre beszéljen (v. ö. Oz 2,16). 

 

Így beszélhetett volna Jézus a házasságtörő asszonyhoz. De Ő nem tette. 

Hallgatott. Olyan volt a hallgatása, hogy azzal mindezt elmondta, és még 

sokkal többet is mondott. Megajándékozta az asszonyt közelsége élményé-

vel. Azzal az élménnyel, hogy őt elfogadták. Azzal az élménnyel, hogy ő sze-

retetreméltó és, hogy jó, hogy él. Olyan szeretet élményével, amely nem tesz 

erőszakot, amely nem szennyez be, amely nem vádol, amely nem fenyeget, 

hanem amely feltétel nélkül igent mond és mindent elvisel, mindent hisz, 

mindent remél és mindenben helytáll. Ez a szeretet nem szűnik meg soha, 

bármi történjék is (v.ö. 1Kor 13,7-8). 

Olyan szeretet élményével ajándékozta meg, amely képes az összeomlá-

sok és megrázkódtatások omladékai alatt is kikelteni az igazi jó magját, 

méltóságát, elpusztíthatatlan csíráját, amely, ha szabaddá teszik, olyan 

lesz, mint a mustármag: Ez kisebb minden más magnál, „amikor azonban 

felnő, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak 

ágai között" (Mt 13,32). 

Röviden: Jézus ennek az asszonynak ajándékozta a résztvevő szeretet és 

Isten közelségének élményét, amely Ővele jött erre a világra (v.ö. Tit 3,4). Ez 

a szelíd, türelmes szeretet minden erőszaknál inkább képes arra, hogy 

megtörje a bűn és a keményszívűség páncélját és betonbunkerjét." 

        /Bernardin Schellenberger, trappista apát/ 
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A kiengesztelődés szentségéről, azaz a gyónásról 

Adventi készülethez 

A keresztény élethez hozzátartozik az evangéliumi megtérés gondolata.  

Ezt legfőként a bűnbánat szentségének felvételével gyakoroljuk. 

A szentség felvétele a következő dolgok elfogadásán alapul: 

 • Létezik a bűn. 

• A bűn elkövetése által szembekerültünk Istennel. 

• Rossz példát adtunk, és ezért saját Egyházunk hitelét rontottuk. 

• Saját bűnünk elkövetése által másokban gyengítettük a jóra való készséget. 

 

A bűnbánat szentségét felveheti: 

• Aki teljes közösségben van a Katolikus Egyházzal, és volt elsőáldozó.  

• Aki tudatosítja magában, hogy bűnt követett el. 

• Készséges a bűnvallomásra.  

• Bűnbánatot tart. 

• Készséges a megtérésre, életének megváltoztatására. 

• Hajlandó elvégezni a bűnbánat szentségében kapott elégtételt. 

 

Mikor kell gyónni? 

• Évente legalább egyszer. 

• Amikor súlyos bűnt követünk el.  

• Tanácsos havonként. 

 

Hogy történik a gyónás? 

A gyónó azzal jelzi gyónási szándékát, hogy bemegy a gyóntatószékbe. 

Ha éppen nincs gyónó, a papok általában imádkozni, zsolozsmázni szoktak, 

amit bátran félbe lehet szakítani. 

A gyóntatószékbe be lehet menni azért is, hogy lelki tanácsot kérjünk. Ez azon-
ban nem minősül gyónásnak, hanem lelki beszélgetésnek, ezért az erre vonatko-

zó szándékunkat jelezzük előre! A gyónási titkot a gyóntató pap, ha kell, az élete 

árán is, minden szín alatt köteles megtartani! 
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Dr. Beer Miklós Megyéspüs-
pök Úr szeptember 29-én a 

Váci Székesegyházban 

egyházközségünkből 
akolitussá avatta  

Lobmayer Miklóst. 

Az ünnepi szentmisén híveink 

közül is sokan részt vettek. 

A jubileumi programunk keretében - a Pesti Jézus Szíve templom  
40 tagú „Musica Sacra” kórusa adott műsort a templomban szeptember 30-án.  
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A plébániánkról jelentjük … 
 

Az október 14-i záróünnepséggel befejeződött a 
Szent Anna templom centenáriumi éve. 

A délutáni ünnepi szentmise főcelebránsa Dr. Cserháti Fe-
renc, a külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős 
püspök Úr volt, aki Gulyka József prépost kerületi esperes-

sel, Görbe József kistarcsai plébánossal és Frajna András plébánosunkkal együtt 
mutatták be a szentmisét. Somlai József atyának köszönhettük a szentmise alatti 
gyónás lehetőségét.  

András atya meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket és a híveket, majd díszvendé-
günk Vécsey László országgyűlési képviselő méltatta a templom múltját és jelenét.   

A szentmise után rövid ismertetőt hallhattunk a templom történetéről Gróf Judit-
tól, aki a rendezvény szóvivője volt.  

Ezt követte Mága Zoltán hegedűművész és kísérőinek koncertje,  melynek végén  
Franka Tibor polgármester Úr is köszöntötte a művészeket és ajándékot adott át. 

Mindenkit agapéval vártunk a templomkertben felállított sátorban.  A vacsorára 
meghívott díszvendégeket a Vis Vitalis Medical Welness Hotelbe láttuk vendégül. 

Az ünnep alkalmából színes szórólapot, és kis emlékképet osztottunk a 100 éves 
templomról. Ezenkívül jubileumi emléktárgyak készültek, amiket a továbbiakban a 
sekrestyében még meg lehet vásárolni. Lehetőség volt kegytárgyak vásárlására is.  
           
 Felhívjuk a figyelmet a templomról szóló, DVD mellékletet tartal-
mazó emléklapra, ami maradandó karácsonyi ajándék is lehet szeret-
teink, ismerőseink számára.  
 A  Karitász, az elmúlt év jubileumi eseményeit tartalmazó naptár-
ral készült a 100. évfordulóra. Ennek megvásárlásával a kerepesi Ka-
ritász munkáját, illetve a rászorultakat lehet támogatni. 

  

Hálásan köszönjük azt a rendkívüli összefogást, - Nagy 
Anna kezdeményezéséből - amely által megvalósult a 
templom előterének, járdájának díszburkolata, és a kert 
ünnepi díszítése. Varga Józsefnek köszönhetően megújult 
a templomkertben lévő kereszt. 

További köszönetet mondunk az Egyháztanács lelkes tag-
jainak, a kedves híveknek, a lelkiségi csoportjaink tagjai-
nak, akik különféle segítséggel vállaltak részt ebben a 
nagyszabású vendéglátásban.  

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy az ünnepre való készülődés 
sokakat megmozgatott, és eggyé kovácsolt a szeretet je-
gyében.  Kívánjuk, hogy  az összetartozás ereje működjön 
híveink hétköznapjaiban is!  

 

 

Templomunk 

égetett  

cukorból 
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MI A SZERETET? - A GYEREKEK SZERINT 

 

Egy tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti 

gyermeket arról, hogy szerintük mi a szeretet. A kérdésekre adott válaszok mély-

sége és komolysága sok esetben a kérdezőket is meglepte. 

 

- „Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezd, akit utálsz.” Nikolett - 6 éves 

- „Amikor nagyinak begyulladtak az ízületei, nem tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse 

a lábán a körmeit. Most mindig a nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is ízületgyulla-

dása van. Ez a szeretet.” Rebeka - 8 éves 

- „Tudom, hogy a nővérem szeret engem. Onnan tudom, mert nekem adja az összes régi ru-

háját, és emiatt neki el kell mennie, majd újakat venni.”Laura - 4 éves 

- „A szeretet az, amikor a kutyusom megnyalja az arcom akkor is, ha egész nap nem foglal-

koztam vele.” Marika- 4 éves 

- „Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az ő szájá-

ban biztonságban van a neved.” Zsolti - 4 éves 

- „A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja apunak.” Eszter - 5 éves 

- „A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi magát, a fiú pedig borotválkozó arcszesszel be-

keni magát, aztán elindulnak, hogy szagolgassák egymást.” Karesz - 5 éves 

- „A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös, de anya akkor is azt mondja neki, hogy sokkal 

helyesebb, mint Robert Redford.” Krisztián - 7 éves 

- „A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak a sült krumplidat, anélkül, hogy te 

kérnél az övéből.” Kriszti - 6 éves 

- „A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az aján-

dékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.”Robi - 7 éves 

- „A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és nagyon féltem. Odanéztem a közön-

ségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak ő mosolygott. Ezután már nem féltem.” 

Csilla - 8 éves 

- „Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt vagy.” Teri - 4 éves 

- „A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak, hogy tetszik neked az inge, erre ő ezután 

minden nap csak azt hordja majd.” Nóri - 7 éves 

- „A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi öreg bácsi még mindig ba-

rátok, még azután is, miután jól megismerték egymást.” Tomi - 6 éves 

- „A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de belekortyol, mielőtt odaadná neki, csak a 

biztonság kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-e.” Dani - 7 éves 

- „Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha ko-

molyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik.” 

Júlia - 8 éves 
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G y e r m e k o l d a l 
Wass Albert: Gazdagság és szegénység 

Nincs vagyonod? Nincs házad, telked, értékes tárgyaid? Nincs pén-

zed? A rigónak sincsen. Mégis ő a legvidámabb teremtés. Igaz, neki 

nem kell cipő és nem kell ruha. Ételért sem fizet, csak füttyel. Laká-

sért sem fizet. Fiait ingyen tanítja az erdő. A rigónak könnyű, mon-

dod, és igazad van. A rigónak valóban könnyű. Ő ma is úgy él, ahogy 

Isten annak idején elindította az első rigót. Mi nem úgy élünk. 

Az első ember nem tudta még, mi a vagyon. És hiszem, hogy boldog 

volt mégis. Pedig az első ember nehezen élt. Gondold csak el. Bunkóval védekezett a vadál-

latok ellen. Bőrüket maga húzta le, maga készített ruhát és lábbelit belőlük. Barlangban la-

kott és mohán aludt. Nem volt villanyvilágítása. Semmije sem volt. Mégis, azt hiszem, sze-

rette az életet. Örvendett a szélnek és a napnak. A levegőnek. Annak, hogy egészséges, és ha 

fáradt volt, annak, hogy lefekhet a mohára pihenni. Örvendett az izmainak és mosolygott, 

ha pillangó szállt előtte. Ha gyümölcsökkel megrakodva tért haza összkomfort nélküli bar-

langjába, ha bunkója egy vadat leütött: gazdagnak érezte magát. És mert gazdagnak érezte 

magát, gazdag is volt. 

Erről eszembe jut, hogy ismertem embereket, akik palotában laktak, naponta új ruhát vehet-

tek magukra, azt ettek, ami eszükbe jutott, halomban állt körülöttük a vagyon, gyáraik vol-

tak és bankbetétjeik és mégis folyamatosan töprengtek, törték a fejüket, beleőszültek a 

gondba, mert mindenáron azt akarták, hogy még többjük legyen. Voltak ugyanis emberek, 

akiknek még több gyáruk volt és még több bankbetétjük. Szegényeknek érezték magukat 

azok mellett, és mivel szegényeknek érezték magukat, szegények is voltak. 

Pedig mondom, palotában laktak. Sokkal több szobában, mint amennyit egyáltalán használ-

ni tudtak volna. Villanyvilágításuk volt és fürdőszobájuk, nem is egy. Nem zárták le soha a 

villanyukat és a fürdőszobában bármikor folyt a melegvíz, csak meg kellett nyitni egy csa-

pot. Télen központi fűtés őrizte az egyforma meleget és nem volt soha szénhiány. Rádiójuk 

volt és gramofonjuk, rengeteg sok lemezzel. Ebédlőben ettek, finom porcelánon, ezüst evő-

eszközzel. Cselédek szolgálták ki őket. Nem kellett se fát vágjanak, se vizet hordjanak, se 

edényt mosogassanak, se főzzenek, se seperjenek, se cipőt takarítsanak: mindezt megcsinál-

ták helyettük mások. Olyan ruhába öltöztek, amilyenbe jólesett. Az utcákon, ahol jártak, tele 

voltak a boltok kirakatai mindenféle szép holmival és minden eladó volt. Minden boltba be-

mehettek és mindent megvásárolhattak, ami csak szemüknek megtetszett. Amikor eszükbe 

jutott, elmehettek a színházakba és a hangversenyekre. Kényelmes autók röpítették őket és 

utazhattak és nem kellett soha, sehol sorba álljanak. 

Mégis szegények voltak. Nem értek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a levegőnek, a vi-

rágoknak, az ételnek. Nem értek rá egyszerűen, mert éjjel-nappal gondok között futkostak, 

hogy miképpen szerezhetnének még több pénzt. Mert ami volt, azt kevésnek érezték. És 

amit az ember kevésnek érez, az valóban kevés is. 

Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az ősemberre. Gondolj arra, hogy meztelenül jöt-

tél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Ti-

ed, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul 

másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik 

benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit 



 

 

 

 Hit - család  
 

1. A zsidókhoz írt levél a hitről beszél. (Zsid 11,8.11-12.17-19)  

 Egészítsd ki a szentírási részt a szóbank segítségével! 

Mivel hitt, azért engedelmeskedett az akit …………..nak hívnak, hogy elköltözzék arra a 

helyre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elköltözött, bár nem tudta, ……megy. Mivel 

…… ,azért nyert még a meddő ……. is erőt magzat foganására, még idején túl is, mert hű-

ségesnek hitte azt, aki az ígéret tette. Ezért származtak egy embertől- és pedig egy ereje 

vesztettől- olyan sokan, mint az ……… …………, és mint a megszámlálhatatlan homok, 

amely a tenger partján van. Mivel hitt, azért áldozta fel Ábrahám ……..ot, amikor próbára 

tétetett. Hitt ugyanis abban, hogy Istennek …… …………. a halálból is életre kelteni; ezért 

fiát- előképül- vissza is nyerte. 

Szóbank: vissza is nyerte, Ábrahám, Sára, Izsák, hová, hitt, van hatalma,, ég csillagai.  

 

2. Mikor van a Szent Család ünnepe? …………………………………………….  
 

3. A Főangyalok nevének betűi összekeveredtek. Kik ők? 

 LEGIBÁR   _____________  LYÁHIM ______________   ELÁRAF _________ 

 

4. Melyik a kakukktojás? (1-1 oszloponként) 

     a)  - Pilátus c)  - Pásztorok 

          - Mária                            - Bölcsek 

          - Gábriel                         - Heródes 

    b)  - Betlehem                 d)  - Arany 

         - Názáret                          - Tömjén 

         - Memfisz                        - Drágakő         

 - Jeruzsálem                     - Mirha 
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otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, 

cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szél-

nek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha 

van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. 

Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj 

vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép 

vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj 

meg örvendeni nekik.  

Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami még a világ 

szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. 

Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. - Annak, hogy élsz.  

S mert élsz: gazdag lehetsz.   

 

Kedves gyerekek!  

A  négy rejtvény megfejtését dec. 
23-ig adjátok le a sekrestyékben,  

névvel ellátott borítékban!  
Az ajándéksorsolást dec. 25-én  

a 8 és a 11 órai  
szentmisék után tartjuk.  
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Miért kiabálunk amikor dühösek vagyunk?  

Egy szent tanító a Gangesz partján ké-
szült a rituális fürdőjére, amikor a közel-
ben egy család tagjait hallotta dühösen 

kiabálni egymással. Mosolyogva a tanít-
ványaihoz fordult és megkérdezte: 
- Miért kiabálnak az emberek, amikor 
dühösek? 

A tanítványok elgondolkodtak, s az egyi-
kük így szólt: 
- Amikor elvesztjük az önuralmunkat, 
kiabálunk. 

- De miért kell kiabálni, amikor az, aki-
hez beszélsz ott áll melletted? Halkan is 
elmondhatnád neki azt, amit akarsz - mondta a tanító. 
A tanítványok nem találták a választ, s a szent a következő ma-

gyarázatot adta: 
- Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik 
egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják 
egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál 

nagyobb a távolság. 
Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem 
kedvesen, lágyan beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egy-
máshoz, nincs köztük távolság. Amikor még jobban szeretik egy-

mást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell 
megszólalniuk, megértik egymást már abból is, hogy csak egy-
másra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van. 
A tanítványaira nézett, és így folytatta: 

- Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. 
Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket 
egymástól, mert különben eljön az a nap, hogy olyan nagy lesz a 

távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat.  

„Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld” 

A szelídek a szelídség fegyvereivel élnek: bölcsességgel, türelemmel és megtörhetetlen lelki 

erővel. Az Istenből folyamatosan táplálkozó benső gazdagságuk révén semmilyen kényszert 

sem éreznek arra, hogy birtokolják - és erőnek erejével is meg is tartsák - a világ törékeny 

kincseit. Ők nem az erőszak gazdag fegyvertárát, hanem a szív szelíd nyugalmát élik meg 

boldogító hatalomként.  
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Útjelző újonnan megtért keresztényeknek 12 pontban  

1. A megigazulást, a bűnbocsánatot és az eljövendő dicsőséget érintő kérdések-

ben csak a Biblia szava legyen számodra mérvadó! (Róm 5,1; Jn 2,12; Kol 1,27) 

2. Gondoskodj arról, hogy az imádság és Isten Igéje mindennapos társaid legye-

nek, és ezek határozzák meg a szokásaidat. Imádkozz és olvass Igét rendszere-

sen, minden este és reggel! (2Tim 3,15-17; 1Tesz 5,17) 

3. Minden adandó alkalommal és bármilyen körülmények között tégy vallást 

Uradról szóval, viselkedéssel, vagy hallgatással! (Lk 12,8-9; 1Pt 3,4) 

4. Nyilvánosság előtt ne azokról az eseményekről szólj, amelyek kapcsán elme-

séled, hogy milyen jó vagy, milyen szentül élsz! Inkább 

arra ügyelj, hogy a viselkedésed tanúskodjon erről! 

(2Móz 34,29; Zsolt 66,16; Fil 3,13-17) 

5. Ne menj olyan helyre, és ne vegyél részt olyan mu-
latságban, ahol kellemetlen lenne számodra, ha az Úr 

ott találna!(Zsolt 17,4-5; 1Kor 10,31; 2Tim 2,11-14) 

6. Az Úr iránt érzett szeretetből hagyj fel egyszer s 
mindenkorra minden olyan szokással és viselkedés-

móddal, amelyek nem az Ő dicsőségét szolgálják! 

(1Pt 2,11; Ef 5,13-18; 4,22; 5,1-4) 

7. Ne válassz olyan barátokat, akik nem állnak határo-

zottan az Úr mellett! (Zsolt 1; Csel 4,23; 15,38-40) 

8. Soha ne nevess ki senkit hibája vagy gyengesége mi-

att, különösen akkor ne, ha ő keresztény! (Róm 14; Ef 4,2; 1Kor 12,21-26) 

9. Találkozz gyakran a barátaiddal, hogy együtt tudjatok imádkozni, és Istent 

érintő dolgokról beszélgetni! (Júd 20; Mal 3,16; Zsid 10,24-25) 

10. Légy éber és imádkozz! Élj egészen az Úrnak! Várd Őt, aki visszajön a 

mennyből! (Mt 26,41; 2Kor 5,15; Fil 1,20-21; 3,7-15) 

11. Rendszeresen látogass keresztyén összejöveteleket, ahol az Úr Jézus halálát 

hirdetik, az Ő Igéjét hallgatják, és imádkoznak! Ügyelj arra, hogy ezeket az al-

kalmakat alapos ok nélkül ne szalaszd el! (Zsid 10,25; Csel 2,42) 

12. Hagyd, hogy az Úr úgy használjon, ahogyan szeretne. Örömmel szolgáld és 

kövesd Őt! (1Kor 15,58; Jn 21,22; Zsolt 100,2)  

Ezt a 12 pontot alaposan gondold át, hogy azután feledésbe ne merüljön. Szánj 

időt arra, hogy az Úr előtt elmélkedj minden egyes pont fölött, és olvasd el a 

hozzá tartozó igehelyeket! Ezek egész biztosan hitéleted hasznára válnak. 
          Ernst-August Bremicker 
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Az édesapák tízparancsolata 
 

1., Az édesapának kötelessége gyermekei iránt, hogy szeresse édesanyjukat 

A család olyan együttélési forma, amely a szereteten nyugszik. Szeretet nélkül nem lehet a 

családi igényeit hosszú ideig fenntartani. A nevelés biztos alapja, hogy egységre van szük-

ség a szülők között. Az édesapa óvhatja az édesanyát azzal, hogy bizonyos terheket levesz a 

válláról, így az anya kipihenheti magát, új erőt gyűjthet és lesz ideje önmagára is. 

2., Az édesapa legyen jelenvalóság - Ezt akkor mondjuk, amikor érzékelhető, hogy a gyer-

mek az édesapja számára a legfontosabb. A statisztikák szerint az édesapák naponta nem vé-

geznek öt percnél több, kifejezetten nevelő jellegű munkát. Egy apa akkor van jelen, ha a 

gyermekével nemcsak a tanulásról beszélget, hanem a saját munkájáról is, ha betekintést 

enged az életébe, gondolataiba. 

3., Az édesapa akarva-akaratlanul példakép - Napjainkban az édesapa személye nagyon 

nagy támaszt jelent gyermeke számára. Elsősorban meghatározza a viselkedésmódját, hogy 

hogyan, milyen becsületesen áll a munkája mellé, hogy példaképe-e gyermekének a becsü-

letesség és a jóság terén 

4., Az édesapa biztonságot nyújt - Olyan, mint egy őr. A családban mindenki elvárja, hogy 

az édesapa megvédje őket. A gyerekek ne csodálkozzanak rajta, ha képes olykor "nem"-et 

mondani. Az a legjobb kommunikálási mód, ha a gyermekek érzik, hogy az édesapjuk törő-

dik velük. 

5., Az édesapa bátorít és erősít - Ezt úgy tudja megtenni, ha szeretetét azzal mutatja ki, 

hogy gyermekét megbecsüli, tiszteletben tartja, meghallgatja és elfogadja. Az igazi gyön-

gédségnek az az értelme, hogy amikor mondja: "Bármi történjék veled, én itt vagyok mel-

letted", azt úgy is gondolja. 

6., Az édesapa magyaráz és tanít - Nagyon sokszor az édesapa egy biztos révet jelent egy 

rosszul sikerült nap végén. A jó édesapa leleményes és apró figyelmességekkel magához 

vonzza a gyermekét és őszintén beszélget vele. 

 7., Az édesapa segít megoldani a problémákat - A jó apa a legjobb gyógyír a világ prob-

lémáira. A jó édesapa tudja, miben áll az élet nehézsége és problémája, és ura a helyzetnek, 

és atyai éberséggel vigyázza mindenki útját. Az édesapa az a személy, aki a gyermek kezébe 

adja az élet térképét. 

8., Az édesapa megbocsát - Az édesapa készsége a megbocsátásra, minősíti az atyai szere-

tetet, várnak rá, és a gyermek ezt érzi. 

9., Az édesapa mindig édesapa, még akkor is, ha távol él családjától. Minden gyermeknek 

joga, hogy legyen neki apja. Az édesapa, aki elfelejti, elhanyagolja, vagy egyenesen elhagy-

ja gyermekét, olyan mély sebet ejt annak lelkében, ami soha nem gyógyul be. 

10., A jó édesapa az Isten képmása - Apának lenni magasztos hivatás, nem csak embe-

ri döntés. A gyermek az Isten képét az édesapjuk példája szerint alakítják ki maguk-

nak. Az imádság, amire Jézus megtanított bennünket, a Miatyánk.  

Az, hogy az édesanya a gyermekével imádkozik, nagyon szép dolog, szinte természe-

tes. De amikor az édesapa imádkozik gyermekével az az ő lelkükben kitörölhetetlen 

nyomot hagy! 
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Hitvalló és hithirdető lelkület 
 

Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életedben magad is küldött 
voltál, küldetést teljesítettél. Annak a küldetésnek megvalósí-
tása volt életcélod, amit a mennyei Atya bízott rád. Szavaddal 
és életeddel tanúságot tettél Isten szeretetéről a világban. 

Mennybemeneteled előtt azzal bíztad meg apostolaidat és 
tanítványaidat, hogy folytassák e tanúságtételt Isten szerete-
téről és munkálkodjanak a hit terjesztésén. 

Legyen minden keresztény célja a hit hirdetése! Vegyenek 
részt minél többen a hit hirdetésében! Adj nekem is hitvalló, 
hithirdető lelkületet! - Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 

Istenem!  
 

Mily gyakran, Te jól tudod,  

szeretnék más lenni,  

mint aki vagyok.  

De olyanná kell lennem,  

amilyen vagyok,  

amilyennek Te teremtettél.  

Azt is látom, hogy mivé váltam,  

másmilyenné, mint Te akarod.  

Igaz, tudom jól:  

vagyok, aki vagyok,  

de azt is tudom,  

hogy szeretnék más lenni,  

egészen más,  

olyan, amilyennek Te akarsz.  

Segíts, hiszen Te alkottál!  

Lásd, mivé leszek magamtól  

Segíts kitörni énemből,  

hogy ne legyek, aki vagyok,  

hanem olyanná legyek,  

amilyenné Te akarsz  

szereteted segítségével. 
     Ámen! 

Ima az új evangelizációért 
 
Dicsőség és hála neked, Mennyei 
Atyánk, hogy megmutattad irántunk 
való szeretetedet azzal, hogy Fiad, Jé-
zus Krisztus személyében nekünk aján-
dékoztad magadat. 
 Jézusunk, köszönjük, hogy mi is 
részt vehetünk megváltásod nagy mű-
vében, amikor rajtunk keresztül is meg 
akarod ismertetni a Mennyei Atya sze-
retetét minden emberrel. 
 Istenünk, bocsáss meg, hogy időn-
ként lanyhák vagyunk, és csak kevés fá-
radságot vállalunk azért, hogy téged 
még jobban megismerjünk, szeressünk, 
szavainkkal és életünkkel rólad tanúsá-
got tegyünk, és evangéliumodat mások-
kal is megismertessük. 
 Tégy minket készségessé, találé-
konnyá és tüzes lelkűekké, hogy az Új 
Evangelizáció Évében semmilyen áldo-
zattól se rettenjünk vissza az örömhír 
továbbadása érdekében!  
 Szentlélek, akit Jézus küldött ne-
künk az Atyától, vezess bennünket hit-
valló krisztusi életre! Szűz Mária, Egy-
házunk anyja, imádkozz érettünk, hogy 
az új evangelizáció műve gyümölcsöző 
legyen egyházmegyénk és egész népünk 
javára!              Ámen! 
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1 

jó 

szót 

szólni. Egy 

beteget felvidítani. 

Valakinek kezet nyújtani. 

Megdicsérni az ételt. Nem 

feledkezni 

meg egy 

közeledő születésnapról. 

Óvatosan csukni be az ajtót. 

Apróságoknak örülni. Mindenért 

hálásnak lenni. Jó tanácsot adni. Egy levél 

írásával örömöt szerezni. Apró 

tűszúrásokon 

nem évődni. Jogos 

panaszt nem emlegetni 

föl újra. Nem tenni szóvá, 

ha a másik hibázott. Nem 

fogni fel elutasításként, ha háttérbe 

szorulunk. Levert hangulatot nem venni 

komolyan. Nem sértődni meg egy 

félresikerült szó miatt. 

Megtalálni az elismerő, dicsérő szót 

a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak, 

egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással 

vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az 

elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak. 

Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni 

a kellő időt és gondot. 

És mindenben : szeretettel lenni 
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A narancs 
 a legfontosabb téli gyümölcs- és vitaminforrásunk. A benne lévő természetes C-

vitamin jóval hatásosabb a szervezetünkre, mintha tabletta formájában szednénk. 

A narancslé tartalmaz egy heszperidin nevű antioxidánst, amely javítja a vérerek hatékony-

ságát, így csökkenti a szívbetegség kockázatát. A narancslé a vesekő megelőzésére is jó. 

Amerikai kutatók megállapították, hogy azoknak a férfiaknak, akik napi fél liter narancslét 

fogyasztottak, alacsonyabb volt a vérnyomásuk, mint azoknak, akik antioxidáns étrend ki-

egészítőt szedtek. 

Immunrendszert serkentő, valamint vírus- és baktériumellenes hatása mellett üdítő íze miatt 

is fogyasztjuk, leggyakrabban nyersen, illetve levét kifacsarva, de süteményekbe is kiváló. 

Íze a legjobban a csokoládéhoz illik - de a sajtkrémekkel is remek párost alkot. 

Diós-narancsos torta mascarpone krémmel 

Hozzávalók: A piskótához: 6 tojás, 5 púpos evőkanál durvára darált dió, 6 evőkanál cukor, 

1 narancs reszelt héja, 2 evőkanál finomliszt, 1 csomag sütőpor, 3 evőkanál étolaj, pici só, 

1/2 kávéskanál őrölt fahéj, 1/2 kávéskanál őrölt gyömbér. A habhoz: 2,5 dl habtejszín, 6 dkg 

porcukor, 1 csomag habfixáló. A krémhez: 50 dkg mascarpone sajtkrém, 8 dkg porcukor, 1 

csomag vaníliás cukor, 1 narancs leve, 1 narancs reszelt héja, rumaroma, 1 csomag zsela-

tinfix, kandírozott narancshéj. A díszítéshez: kandírozott narancshéj, pisztácia. 

Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét egy kis sóval és cukorral kemény habbá 

verjük. A sárgáját az olajjal és a cukorral pár percig géppel keverjük, majd mehet bele a töb-

bi hozzávaló, végül beleforgatjuk a fehérjehabot is. 

A sütőt 175 fokra előmelegítjük. Kapcsos, 26 cm-es, zsírpapírral bélelt kerek formába önt-

jük a masszát, majd kb. 45-50 perc alatt megsütjük a tésztát. (Tűpróba!)  

Kihűtjük, majd kiborítjuk, és 3 részre vágjuk. 

A habhoz a tejszínt felverjük a cukorral és a habfixálóval, majd a hűtőbe tesszük. 

 A krémhez egy nagyobb edényben a mascarponét kikeverjük a narancslével és a na-

rancs reszelt héjával, a cukrokkal és a rummal, majd hozzáadjuk a zselatin fixet, és beleke-

verjük a kandírozott narancshéjat is, ebből nem kell sok. Ehhez adjuk a felvert habot a hűtő-

ből, és megkenjük a tortalapokat úgy, hogy a tetejére és az oldalára is jusson. Kandírozott 

narancshéjjal és pisztáciával vagy dióval díszítjük.  

Kandírozott narancshéj Remek csemege, mézeskalácsok kísérőjeként, celofánba vagy dí-

szes dobozkába csomagolva ajándék is lehet belőle!  

Karácsony előtti hetekben már csak vastag héjú narancsokat vegyünk, gondolva az elmarad-

hatatlan kandírozott narancshéjra. 

A narancsok héját forró vízben - egy konyhai használatra rendszeresített - körömkefével 

alaposan megsikáljuk. Meghámozzuk (a vastag fehér részével együtt) és ujjnyi vastag csí-

kokra vágjuk. Lábosba rakjuk és vizet öntünk rá. Fedetlenül, három-négy napig állni hagy-

juk, hogy kiázzon belőle a keserű íz. A vizét naponta kell cserélni. Aztán annyi tiszta vízzel 

hogy épp ellepje, feltesszük főni, annyi cukorral, mint amennyi a narancshéj mennyisége. 

Csendes tűzön, türelmesen kavargatva, elfőzzük róla a vizet. (Főleg a végén kell nagyon ré-

sen lenni, mert hamar lekaphat.) Egy lapos tálra kristálycukrot szórunk, és arra borítjuk ki a 

narancshéjakat. Jól megforgatjuk benne, sütőrácsra terítjük és hagyjuk száradni kb. egy na-

pot. Száradás után olvasztott fekete csokiba is márthatjuk az egyik felüket - a siker garan-

tált! Örömteli készülődést és boldog Ünnepet! 

http://mindmegette.hu/dios-narancsos-torta-mascarponekremmel.recept
http://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/karacsony/11074/kandirozott_narancshej
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Szentmise szándékok december hónapban 

 

1. A 24 órás szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 

2.  Pócza Jánosné  +Török Mária és +Szülei      (8.00) 

  Az Egyházközség híveiért          (11.00) 

  +Berta János, +Neje és +Szüleik        (18.00) 

3. +Gróf Mihály és neje +Jedlicska Teréz  

4. +Kriger István 1. évf.  

5. ……………………………………………….. 
6. ……………………………………………….. 
7. ……………………………………………….. 

8. ……………………………………………….. 

9.  +Édesanya, +János és +Mihály fiai       (8.00) 
 ………………………………………………..      (11.00) 

  +Csernák Mihály, +Neje, +Szüleik és összes +Hozzátartozóik     (18.00) 
10. ……………………………………………….. 

11.  ………………………………………………..    

12.  A Szűzanya tiszteletére        

13. ………………………………………………..       

14. +Zsiák József   

15.  +Óháti József, +Felesége és +Szüleik 

16. A Szünstein család +tagjai         (8.00) 

 ………………………………………………..      (11.00) 

 +Kovács István, +Szülei és összes +Hozzátartozóik     (18.00) 

17.– 20 ………………………………………………..  

21. A „Szállást keres a Szent Család” áhítatot végzők szándékára 

22. +Benyik Mihály 1. évf. 

23. +Mikó Mihály, +Hornyik szülők és +Hozzátartozók     (8.00) 

 ………………………………………………..      (11.00) 

  +Hitkó Istvánné és +Férje         (18.00) 

24. A Sengel és Megyik +Szülők  

 Gyermekáldásért és Családokért        (24.00) 

25. +Rapavi József,  +Neje és +Mária leányuk        (8.00) 

 ………………………………………………..      (11.00) 

 ………………………………………………..      (18.00) 

26. +Fekete Ferenc, +Felesége és +László fiuk        (8.00) 

 ……………………………………………….      (18.00) 

27. +Szabó Ferenc, neje +Kovács Mária, +Szüleik és összes +Hozzátartozó  

28. +Szauter Mihályné, +Férje és összes +Hozzátartozó 

29. A 24 órás szentségimádást végzőkért és az imát kérők szándékára 

30. Az Egyházközség decemberben elhunyt hívei      (8.00) 

 ……………………………………………….      (11.00) 

 +Turai Istvánné, +Férje és összes +Hozzátartozó      (18.00) 

31. Évvégi hálaadás          (17.00) 
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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 

(adventben, roráte 6.00) 

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 

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 

Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” 

 

"Nehéz úgy szeretni, ahogyan kell, 

amit a másik örömmel elvisel. 
Nehéz szeretni okosan, józanul, 

szeretni sajnos senki nem tanul. 

De a szeretet drága kincs, 
földön ennek párja nincs. 

Ha megosztod mégse fogy, 

inkább úgy lesz még nagyobb." 

                            Benedek Elek 

Világosan kell látnunk, hogy az Üdvözítő mit kíván a követőitől.  

Nem egyszerűen a természetes emberi szeretetet, hanem természetfölötti  

és emberfölötti módon adakozó szeretet, amely Istentől való. 

 

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYT  

ÉS ÁLDÁSOS ÚJ ESZTENDŐT  

KÍVÁN AZ EGYHÁZKÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK 

FRAJNA  ANDRÁS  PLÉBÁNOS ÉS  

A KÉPVISELŐ TESTÜLET TAGJAI . 


