
   2013. július 7. XIII. évfolyam 7. 8. szám 

L É P C S Ő K 

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 
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 2.  

Szentmise szándékok július hónapban 
 

1. A Rózsafüzér társulat 14. (Tatárné) csoportjának élő Tagjai      

2. A Rózsafüzér társulat 14. (Tatárné) csoportjának +Tagjai 

3. …………………………………………….. 

4. +Szülők és összes +Hozzátartozó  

5.  Jézus Szíve tiszteletére engesztelésül, Kozár Istvánné +Matusek Anna 20.évf. 

6. +Kundra Mihály, +Kundra Mihályné, +fiaik Mihály és István 

7. Hálából –30. házassági évfordulón                 (8.00) 

  ……………………………………………..       (11.00) 

  +Benyik Mihály, és +Édesapja 40. évf.        (19.00) 

8.  …………………………………………….. 

9. …………………………………………….. 

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

11. A Szűzanya tiszteletére  

12. +Salvári István, +Neje és a Salvári +Családtagok 

13. +Toldi Ferenc, +Szülei és összes +Hozzátartozó  

14. A Szabó család +Tagjai           (8.00) 

  ……………………………………………..       (11.00) 

  +Turai Károly              (19.00)  

15. …………………………………………….. 

16. …………………………………………….. 

17.  +Hornyik Pál, +Szülei és összes +Hozzátart., +Mészáros szülők  és összes +Hozzátart.  
18.  +Kuti  Imre és neje +Bauer Mária 

19.  …………………………………………….. 

20. +Fogd József,  +Paulovics Mária, +László vejük, a Fogd és a Paulovics +szülők 

21.   Gróf Mihályné +Brancs Anna 3. évf. és +Férje       (8.00) 

 ……………………………………………..       (11.00) 

 +Szülők Erzsébet és Mihály           (19.00)  

22. +Zsiák József és +Szülei  

23.-24.  …………………………………………….. 

25. +Békésyné Tőkei Ágnes, a Tőkei és Trudics +szülők és fiuk +Trudics István 

26. Szent Anna tiszteletére 

27. …………………………………………….. 

28. Az egyházközség júliusban +Hívei         (8.00) 

   Hálából  -  születésnapon           (10.00) 

   ……………………………………………..       (11.00) 

 +Szegedi Péter, Szegedi Péterné és +Szegedi Katalin      (19.00)  

29. +Sréder László, +Sréder Gábor, +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek és +Családtagok  

30.   ……………………………………………..    
31.   +Huszka Mihály, +neje Tanács Ilona és +Gyermekeik    
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3. 

C.S. Lewis gondolataiból  

 

 Minden igazi szeretet a Földön Isten műve, s csak annyiban a 

miénk, amennyiben a szeretet bennünk az Övé.  

 Minden élőben Isten termékeny teremtő ereje bontakozik ki és csillan meg.  

 Krisztus úgy halt meg minden egyes emberért, mintha ezen a világon csak 

egyetlen ember élt volna!  

 Isten létében hinni ezt jelenti: nem érvek előtt hajolok meg, amelyekkel 

vagy egyetértek, vagy nem, hanem egy személy előtt, aki bizalmamat kéri.  

 Amíg önmagunkat át nem adjuk Istennek, addig nem is vagyunk önmagunk. 

Csak Istennél, sehol máshol nem születnek igazi személyiségek.  

 Krisztus nem azért halt meg értünk, mert ezt mi megérjük vagy megérde-

meljük, hanem mert Ő szeretet, s nem tud másként cselekedni.  

 Az öröm a menny első komoly előjele - bennünk.  

 Isten jelenlétét egyesek lebecsülhetik, de kikerülni nem tudják, akár hogyan 

is szeretnék.  

 Keresztény az, aki megbocsátja a másiknak a szinte megbocsáthatatlant, 

mert Isten is ezt teszi velünk, mindnyájunkkal.  

 Az örömben mutatja meg Isten a másik ember szépségét.  

 Isten nem azért lett emberré, hogy javítgassa a régit, hanem azért, hogy egé-

szen új emberiséget hozzon létre.  

 Isten Fia emberré lett, hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk.  

 Senki nem ismeri fel önmaga rosszaságát, romlottságát addig, amíg meg 

nem próbált jót cselekedni.  

 Aki a mennyek országába törekszik, annak ölébe hull a Föld. Aki csak a 

Föld nyújtotta javak után törekszik, annak kihullik kezéből a menny és a 

Föld is.  

 Mennyire erős bennünk a gonosz hatalma, először akkor érezzük meg, ami-

kor szabadulni akarunk tőle.  

Gondolatébresztő… 
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Frajna András plébános Úr köszöntése a Szent Anna  
templomban a június 23-i aranymiséjén 

 

Főtisztelendő aranymisés Plébános Úr, Kedves András atya! 

A pappá szentelés ötvenedik évfordulója a papi élet ünnepi eseménye. 

Mint ahogy a családban is megünneplik az aranylakodalmat, úgy tesz az Egyház is 
az aranymisén, megköszöni Istennek a hivatás kegyelmét, a hosszú évtizedek papi 
munkáját. 

Most a plébániai család is megköszöni András atya értünk folytatott küzdelmét, kö-
szönjük elszántságát, a betegekhez, idősekhez és a fiatalokhoz való jóságát. 

Ötven éve annak, hogy Dr. Kovács Vince püspök, apostoli kormányzó 1963. 
június 23-án a váci Székesegyházban pappá szentelt.  

 Bizonyára hálatelt szívvel emlékezel vissza életednek erre a nagy eseményére, 
amikor részesültél a papszentelés kegyelmében, megbízást kapva arra, hogy 
naponként bemutasd a szentmiseáldozatot, hirdssed Isten igéjét, kiszolgáltassad a 
szentségeket, és Jézus útján vezessed Isten népét. Mennyi mindent ölelhet fel ez a 
gazdag életút? Hány embert vezettél végig egy életen? Hány embernek nyújtottál 
vigaszt, hányan kaptak áldást tőled? 

Bizonyára ezért a kiválasztásért életed minden napján köszönetet mondasz 
Istennek, akinek kegyelme fél évszázadon át segített a papi szolgálatban, mindig 
megadta a kellő erőt, kitartást, lelkesedést, és az újrakezdést. 

  Most pedig pappá szentelésed 50. évfordulóján, az aranymise alkalmával, 
paptestvéreid, rokonaid, barátaid és a híveid előtt is kifejezed szívből jövő háládat.  

Most ezen a szép évfordulón bizonyára felidéződnek eddigi szolgálataidnak 
állomáshelyei, és szeretettel gondolsz vissza Sándorfalva, Lajosmizse, Kispest-
Munkástelep, Szegvár, Nagymágocs, Derekegyháza és Monor híveire, ahol 
káplánként, vagy plébánosként, - illetve Monoron nyolc évig - kerületi esperesként 
is működtél.  

Minden bizonnyal mindig Isten nagy ajándékának tekintetted a papi hivatást, mert 
lelkipásztori feladataidat mindegyik állomáshelyén szíves örömmel, 
lelkiismeretesen és legjobb tudásod szerint végezted.  

2001 augusztus 1-től a jó Isten Kerepesre vezérelte utad, plébánosunk lettél. 
Azóta eltelt 12 esztendő. Megszerettük kedves szavaid, a gyermekek és az idősebbek 
iránti szereteted. Nagyon örülünk, hogy olyan plébánosa van az 
egyházközségünknek, aki minden hozzá forduló embert meghallgat, és közelebb 
visz minket Jézushoz. Köszönjük a szentbeszédek sok buzdító szavát, amelyekkel a 
jóra és a szépre inted híveidet.  

Tudjuk, minél odaadóbban kívánja egy pap betölteni fogadalmait és szolgálni 
híveit, annál több bíztatásra és bátorításra van szüksége tőlük. Úgy érzem az 
egyháztanács és a hívek segítségedre voltak azokban a nagy munkálatokban, amiket 
e 12 év alatt sikerült elvégezni.  
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Megvalósult a sekrestye bővítés, a templom fűtése,  a villamos hálózat és a belső 
világítás korszerűsítése, az oltár restaurálása, a templom belső festése, a 
tetőszerkezet felújítása és nem utolsó sorban az új plébánia felépítése, hogy csak 
a nagyobb beruházásokat említsem.  

A 12 év folyamán az  egyházközség lelki élete is megújult. A korábban is 
működő rózsafüzér csoportok és a Kalász mellé, elsőként megalakultak a Karitász 
csoportok, majd a Biblia-kör, a Családi kör, Jézus Szíve család, két ifjúsági ének-
zenekar, a Szent Rita csoport és a Mária Légió. Immár rendszeressé váltak a 
Pünkösdhétfői egyházközségi napok, az egyházközségi bálok, zarándoklatok, a 
gyermekek táboroztatása,  és az egyéb közösséget éltető programok, rendezvények, 
valamint az egyházközségi lapunk megjelenése. 

Ezúttal is köszönetet mondunk mindezek megvalósításáért. Kívánjuk, hogy 
egyházközségünk fő védőszentje, Szent Anna oltalma alatt, továbbra is jó 
egészségben, erőben és töretlen lelkesedéssel, eredményesen tudd végezni Isten és a 
hívek szolgálatát.  

Ezt kívánom a kerepesi egyháztanács és a hívek nevében! (Gróf Károly világi elnök) 

 

Gróf Károly  

köszöntötte  

a plébános atyát 

Molnár Ajsa 

zenés köszöntője 

Pénzes Anna 

 verset  mondott 

Varga József 
  kőkarc képet, 
és az oltár előtt 

álló kelyhet  
készítette 
ajándékul 
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A kerepesi hívek 
ajándéka az oltár 
mellett álló kör-
meneti kereszt 

A szilasligeti  
kápolnában Lipp 
Mónika  mondott 
köszöntő verset 

A Polgármester Úr  ajándéka  

a kápolnának, - az aranymise  

emlékére - a keresztelő kút. 

Szerekován János operaénekes és a gitáros  
együttes dallal  köszöntötték a plébános atyát  

A szilasligeti hívek 1-1 szál rózsát adtak az aranymisés atyának 

Az aranymisés 
áldás 
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Tanulságos történet 

Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak Téged bánt az Élet... 
Nézz körül a világban! Láthatod az embereket, akik az utcán élnek. 
Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor akit szeretsz, mással látod 
Nézz meg egy vakot... ki soha nem láthatja meg a napvilágot. 
Ha azt hiszed ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak Rád 
Nézz meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az Élet dallamát... 
Ha azt hiszed Te vagy az egyetlen, akit akadályok veszik körül... 
Nézd azokat, kik nem tudnak járni, arcukon mégis mosoly derül. 
Ha azt hiszed rossz helyre születtél, s Téged senki nem szeret, 
Nézz meg egy árvát, ki könnyes szemmel nézi a szüleidet... 
Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek, 
Nézd azokat, kik hirtelen hunytak el, nem ölelhették át szeretteiket! 
Mielőtt panaszkodnál, nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne... 
S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve. 
Köszönd meg, amit a sorstól kaptál, ne háborogj sohasem, 
Nem tudhatod, mi lesz holnap... Ez vezessen az Életben! 

Rácsodálkozás 

Egy 24 éves fiú bámult ki a vonat ablakán. 
„Apa nézd, azok ott hátul a fák!” 
Az apja elmosolyodott. Egy fiatal házaspár ült 
mellettük és figyelték a fiú nagyon gyerekes 
viselkedését. Ismét kiáltás… 
„Apa nézd, a felhők olyanok, mintha velünk 
jönnének!” 
A fiatal pár nem tudott már tovább ellenállni: 
„Miért nem viszi el a gyerekét egy jó elmeor-
voshoz?” –kérdezték az apját. 
Az idős ember mosolyogva válaszolt: 
„A kórházból jövünk. A fiam vakon született, és csak pár nap telt el a 
műtét óta. Ma van az első napja, hogy láthatja a világot körülötte.” 

Tanulság: 

Minden embernek megvan a maga története. Ne ítélkezzünk felettük, ne bántsuk 
őket, mert nem tudhatjuk, hogy mit éltek át, vagy mi történt velük. Az igazság 
néha megdöbbentő is lehet! 
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 Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

A kezdő könyörgés 

Amit ma kezdő könyörgésnek nevezünk, azt valaha az „összegyűjt” jelentésű latin igéből 

kollektának is hívták. A kifejezés talán már túlságosan idegenül hangzik ahhoz, hogy hasz-

náljuk, nagyban se-gít azonban, hogy megértsük a szóban forgó liturgikus mozzanatot. A 

pap ünnepélyesen felszólítja a népet: „Könyörögjünk!” Persze már a szentmise elejétől 

kezdve imádkozunk, ezért ez a felhívás inkább azt jelzi, hogy az imádságban most a figye-

lem magasabb szintjére lépünk. Rövid csend után a pap kitárja karját, és könyörgést mond. 

Ez az imádság néhány rövid mondatban összegyűjti az addigi történések szálait, a mi egyéni 

gondolataink sokaságának szálait, amelyek sokfelől érkeznek, és az imádság kezdetén még 

sokfelé kóborolnak. Ez az összegyűjtés (kollekta) tehát egyetlen tömören megfogalmazott - 

az Atyaisten felé irányuló - megszólításban hatékonyan egybefog mindnyájunkat. 

Őhozzá intézzük az imádságot, amely ősrégi szokás szerint mindig ugyanarra a min-

tára épül. Az ismétlődés segít odafigyelnünk e mintára, és meghallanunk üzenetét. Először 

Istent szólítjuk meg, egy vagy több címét használva: „Mindenható, örök Isten”, vagy valami 

hasonló kifejezéssel. Ezután Isten előtt arra emlékezünk, amit ő tett nyilván nem azért, mint-

ha elfelejtette volna, hanem mert az emlékezés a bibliai időktől kezdve az imádság alapvető 

formája. Így valljuk meg mindazt, amit értünk tett.  

Majd pedig annak alapján, amire visszaemlékeztünk, kérünk valamit a jelenben, ma-

gunknak, az egész egyháznak és a világnak, amely maga is egybegyűlt a mi gyülekezetünk-

ben. Ha megemlékezünk Isten múltbeli tetteiről, akkor bátran és okkal reménykedhetünk 

annak megvalósulásában, amit a jelenben kérünk. Ha ünnepnap van, akkor Isten előtt az 

imádságban arra a konkrét üdvözítő eseményre emlékezünk, amely az ünnep tárgya. Ehhez 

hasonlóan működnek a könyörgések a liturgikus esztendő kiemelt időszakaiban is. Évközi 

vasárnapokon Isten általánosabban megfogalmazott üdvözítő cselekedetéről emlékezünk 

meg. Kérésünk alapját azonban mindig a felidézett esemény adja. 

Az imaforma lezárásául mindazt, amit az Atyától kérünk, a „mi Urunk, Jézus Krisz-

tus, a Te Fiad által” kérjük, „aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten min-

dörökkön-örökké”. Ismét láthatjuk Isten  háromságos nevét,de némileg több történik itt, 

mint amit a keresztvetésben láttunk, ahol a neveket egyszerűen felsoroltuk: Atya, Fiú, 

Szentlélek. A kezdő könyörgés mintája elővételezi a szentmise összes imádságára jellemző 

mintát. Minden imádságot az Atyaistenhez intézünk a Fiú által, a Szentlélekben. Ez imádsá-

gunk formája; ez a Szentháromság életén belüli mozgásunk mintája. Az imádságra az egész 

nép „Ámen”-nel válaszol. Szívünknek, eszünknek, testünknek és lelkünknek minden alka-

lommal ott kellene lennie az ajkunkról elhangzó szó mögött. - „Ámen”-t mondunk egybe-

gyűjtésünkre, amely lehetővé teszi, hogy szólhassunk az Atyához a Fiú által, a Szentlélek-

ben. 

 Az Ige liturgiája  

A liturgia első nagyobb egysége: az Ige liturgiája. Néhány általános észrevétel arról, 

hogy mi történik a liturgiában, amikor Isten Igéjét hirdetik. Mit jelent az állítás: Isten szól. 

Mi a jelentősége az olvasmányok teljes választékának, amelyeket a vasárnapi eucharisztián 

vagy a nagyobb ünnepeken olvasunk. Az első olvasmány az Ószövetségből, utána a vála-

szos zsoltár, majd a második olvasmány vagyis a szentlecke az újszövetségi apostoli leve-
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lekből, ezt követően az Alleluja, és evangélium hallható. Ezek után következik a homília 

(szentbeszéd), a hitvallás és a hívek könyörgése. 

Mit jelent az állítás: „Isten szól"? 

Az Ige liturgiája során, kettős mozgásról beszélünk: Isten mozgása a világ felé és a világ 

mozgása Isten felé. Ez a mozgás a beszéd segítségével megy végbe. Isten szól Fia által a 

Szentlélekben az egyházhoz, az egyház pedig válaszol. Krisztus e két irány közepén áll, 

ezért nevezik Közvetítőnek. Amit Isten mond a világnak, az maga a Fia, Krisztus. Amit a 

világ válaszol Istennek, az szintén Krisztus, a testté lett Ige. Az egyház ugyancsak a közvetí-

tő szerepét játssza itt: amikor Isten az egyházhoz szól, a világhoz is beszél. Az egyház pedig 

a világért emel szót, amikor Istennek válaszol. 

Mit jelent az, hogy Isten szól? Ezek a szavak nem hasonlíthatók a mi szavainkhoz. 

Hogy Istennek szava, igéje van, titokzatos módon része legbensőbb lényegének, és éppen 

így nyilatkoztatja ki önmagát nekünk. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Is-

ten volt az Ige”. Isten nem más, mint saját önkifejezése az örökkévalóságtól fogva. Ami Is-

ten, az maga az Élet. Az „Élet” Isten másik neve és kifejezése. A teremtésben Isten önma-

gán kívül is megosztja Életét: Így maga a teremtés nem más, mint Isten, aki szól. A teremtés 

az ő önkifejezése, és minket arra tett képessé, hogy észrevegyük benne szavát, és válaszol-

junk rá. Ősszüleink vétke az volt, hogy nem vették észre ezt az Igét és ezt az Életet, amely-

nek eredete Istenben van. Ezzel azt is visszautasították, hogy válaszoljanak Istennek, aki 

szól, és kapcsolatba kerüljenek vele. Isten azonban még így sem szűnik meg szólni, más 

módszerekkel, más kifejezési eszközökkel. 

 „Az Ige testté lett és közöttünk lakott”. Ez annyit jelent, hogy Isten többé már nem csupán a 

teremtésben fejezi ki önmagát, hanem az emberi történelmen belül is, a közöttünk kifejtett 

cselekvésében is. A testet öltött Igében, Jézus Krisztusban hallhatják meg az emberek újra, 

hogy ki és mi az Isten. Nem hallunk hangot az égből, de látjuk ezt az Igét. Ahogy a szöveg 

folytatása is mondja: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Láttuk dicsőségét, az Atya Egy-

szülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be”. Ha látjuk az Atya Fiának dicsősé-

gét, akkor halljuk Isten Igéjét. Látjuk és halljuk, hogy ki és mi az Isten. Isten az Atya, akitől 

a kegyelemmel és igazsággal teli, egyszülött Fiú születik. 

Isten Igéje, Jézus Krisztus megtestesülésében, csendben, titokban, misztériummal tel-

ve érkezett. Csak ezen a módon válhatott az Ige valóban testté. Jézus előtt, az emberi törté-

nelem folyamán felhangzó „igék” apránként készítették elő az utat. A keresztények képesek 

voltak megérteni, hogy Isten valójában már az emberi történelemben is folyamatosan szólt, 

előkészítve így azt végső Szavának kimondására. Gyönyörűen fogalmazza meg ezt a Zsi-

dókhoz írt levél kezdete: „Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a 

próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szól hozzánk. Őt rendelte a min-

denség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is”. 

Ahogy a világ közeledett e „végső korszak” felé Izrael történelmében összpontosul az 

a helyszín, ahol végérvényesen e kimondatik az Ige. Az Ábrahámtól eredő néphez küldetett 

Mózes, a Kivonulás eseményeinek főszereplőjeként; neki adattak a Törvény és a próféták, 

és ő kapta az örökké tartó dávidi dinasztia ígéretét. Ez volt az a nemzet, amely - annak elle-

nére, hogy Isten számtalan jelét küldte különös kegyelmének és szándékának, hogy történel-

mükön keresztül szóljon  újra és újra hűtlenné vált hozzá. Isten mégis hűséges marad ígére-

teihez, és végül ebben az összefüggésben mondja ki végérvényes Szavát.  
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AZ IDŐ MÁS, AZ OLTÁRISZENTSÉG UGYANAZ 
 

Az 1938-ban Budapesten megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus 75. évfordulóján, 

egyházmegyei eucharisztikus kongresszust tartottak Vácott május 10-11-én. A székesegyhá-

zat mindkét napon teljesen megtöltötték az egyházmegyéből és az ország különböző részei-

ből, papjaikkal együtt érkezett zarándokok, akik a Cancelláriumban imádásra kitett Oltári-

szentség előtt ülve hallgatták az előadókat és a tanúságtevőket. A jelenlévő papok folyama-

tosan gyóntattak; pénteken egész éjszaka nyitva volt a templom az imádók előtt; éjfélkor 

Dr. Varga Lajos segédpüspök mutatott be szentmisét a zarándokoknak. Alább, a teljesség 

igénye nélkül, a konferenciabeszédekből idézünk föl pár gondolatot. 

Nemeshegyi Péter jezsuita atya tizenöt évesen vett részt az 1938-as Eucharisztikus Kong-

resszuson; személyes emlékeit idézhette föl. Péter atya az akkori időkben is rendkívüli mo-

numentalitást emelte ki: az első napi fiatalok szentmiséjén mintegy négyszázezren áldoztak 

a Városligetben – Katona István egri segédpüspök atya ott lett elsőáldozó. De a férfiak 

szentmiséjén is 150 ezren járultak az Oltáriszentséghez. Csodálatos volt a hajós körmenet, 

az előadások; a tömeg, amely a zivatarban is nyugodtan, méltósággal követte a Szentséget 

az Andrássy úton. Ma egy másik világban élünk, de az Oltáriszentség ugyanúgy Vinculum 

Caritatis, a szeretet köteléke, mint akkor – hívta föl a figyelmet Nemeshegyi Péter SJ, aki 

végezetül az ismert himnuszt idézte föl: „István király árva népe, a kereszt volt ezer éve re-

ménységed oszlopa; most is Krisztus jele legyen jobb jövődnek záloga!” 

Isten – teremtő Isten. Ezt Barsi Balázs atya mondta előadása kezdetén, majd így folytatta: 

Isten minden művét összefoglalta az Oltáriszentségben. Mert a teremtésben Isten nemcsak 

„valamit”, de Önmagát akarta adni az embernek. A szentmise: áldozat, a Teremtés célja, a 

mindenség hódolata. Isten jelenvalósága köztünk. Az első időkben a kenyértörés szertartása 

a Marana Tha – Jöjj el, Uram! – szavakkal fejeződött be. Jöjj el, akárhol vagyok, hiszen ne-

ked nem akadály semmi: az apostoloknak a zárt ajtón át, a Szűzanyának szűzi méhe zárt aj-

taján át is meg tudott jelenni. Így jelenik meg a szentmisében is – a szentmise: a valóság – 

mondta többek között Barsi Balázs. 

Varga László kaposvári plébános Evangelizáció az Oltáriszentség által címmel tartott elő-

adást. Bár elsőre meglepően hangozhat, de az evangelizáció eszköze lehet a szentségimá-

dás, éppúgy, mint a szentmise, az áldozás, és az Eucharisztia által elnyert életszentség. A ti-

tok nem az aktivitás, hanem a passzivitás. Nem: „mit kell csinálni”, hanem „hogyan kell ta-

lálkozni”. Napi egy óra: az Úr szembesít önmagunkkal. És kiüresít, hogy betölthessen ön-

magával. Ezután már bírja az ember a munkát, mert felfedezi az Igét: Atyám a rejtekben 

munkálkodik. Nekünk nincs más dolgunk, mint úgy állni a munkához, hogy Isten is odafér-

jen, és hagyni, hogy a munka dandárját ő végezze el. A csendben, a szemlélődésben megta-

nít az Úr, hogyan láthatunk az ő szemével. Mindez azonban önmagában semmi: csak akkor 

ér valamit, ha ezt a látást hasznosítani tudjuk, a rászorulókkal való törődésben. A Szentség 

imádásának egybe kell esnie a testvér szentségével, csak így lesz az ember országából Isten 

országa. A Szentostyában megtört Isten vezet el minket a megtört emberhez, akiben Őt ma-

gát kell látnunk. Ezért a világmindenség legnagyobb cselekedete a szentmise, amelyben ma-

ga az Isten áldozza föl magát értünk, és adja magát eledelül. Ő végzi a munkát, de nekünk 

át kell adnunk neki magunkat – szeretni kell, és merni kell gyengének lenni, mint az Ostyá-

ban jelenlévő szegény, gyenge, kiszolgáltatott Krisztus. Ha így járulunk az áldozáshoz, és 
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így tudunk másokat is odavinni, akkor Istent vesszük magunkhoz, és – a közmondás szerint 

- azzá leszünk, amit eszünk – mondotta előadásában Varga László. 

Bocsa József piarista szerzetes, a konferencia egyik szervezője az Eucharisztia és az engesz-

telés kapcsolatáról beszélt az első nap szentmiséjének beszédében. Oratio continua – folya-

matos imádás, ez egy piarista hagyomány, amelybe már kisgyermekek is bekapcsolódhattak 

– aktuális volna ezt ma is gyakorlattá tenni – állapította meg Bocsa atya, aki így nőtt föl; ám 

a szentségimádás mély lelki átélése csak pár évvel ezelőtt következett be életében, amit ő a 

Szűzanyának tett felajánlásnak és az engesztelés tudatos vállalásának tulajdonít. XVI. Bene-

dek, A názáreti Jézus című művét idézte, amelyben az emeritus pápa többek között az utolsó 

vacsorát is az engesztelés művének írja le. Az Isten Báránya magára vette a világ bűneit, és 

keresztáldozatával kiengesztelte az Atyát. Isten előbb irgalmas, mint igazságos. Ő előbb 

volt engedelmes is mindannyiunknál; emberré lett értünk, hogy az emberséget visszavihesse 

Istenhez – idézte XVI. Benedeket szentbeszédében Bocsa atya. 

Varga László atya, a székesegyház karnagya és OMCE igazgatója a második nap reggeli 

szentmiséjében az ember és Jézus első találkozásáról elmélkedett, arról, mekkora erőforrás 

ez a találkozás az életben. László atya felidézte első betegellátását, amelyen egy 

„elsőpéntekes” nénihez hívták, aki a pap megjelenésekor három hete tartó kómából tért ma-

gához. Őt gyóntatta és áldoztatta meg, és kísérte el csöndes békében a halálig .Törődjünk a 

betegeinkkel! Hívjunk hozzájuk papot, ha azt mondják is: nincs értelme. Mindig van értel-

me! Mert az Oltáriszentség a szeretet köteléke közöttünk, emberek között – figyelmeztetett 

Varga László atya. 

Böjte Csaba a Prágai Kisjézus szobrával érkezett a konferenciára, és a gyermekség és az 

Eucharisztia hasonlóságáról értekezett. Beszédét azzal kezdte: a gyermek Jézusnak, a Kará-

csonyon kívül, nincs is ünnepe az egyházban. Pedig mielőtt rabbi lett volna, ő is gyermek 

volt, és felnőttként egy gyermeket állított a felnőttek elé: ha nem lesztek ilyenek, nem juttok 

a mennyek országába. Ezért Déván gyermek-búcsút tartanak az idén, amelyre kilenc héttel 

előtte kezdenek készülni, a gyermek Jézus erényeire emlékezve: főként a bizalomra, amely-

lyel a földre született, és amellyel a kezünkbe adja magát az Eucharisztiában. De az enge-

delmességre, az alázatra és más, gyermeki erényekre is fel kell hívni a figyelmet; mindazok-

ra, amelyeknek köszönhetően Jézus még a kereszten sem veszítette el a bizalmát az Atyá-

ban. Isten mindig engedelmeskedik nekünk például a szentmisében: hívtatok, itt vagyok. Ha 

kicsik, gyengék, méltatlanok vagyunk, akkor is bízhatunk Abban, akinek az eledele az, hogy 

megtegye az ő Atyja akaratát. Mennyivel másabb volna a világ, ha mindannyian így tud-

nánk engedelmeskedni! Ezért állítsuk példának magunk elé a gyermek Jézust – fejezte be 

Böjte Csaba, majd a Gyermek Jézushoz imádkozva, megáldotta a hallgatóságot. 

Dr. Beer Miklós megyéspüspök mutatta be a találkozó záró szentmiséjét. Szentbeszédében 

a főpásztor a találkozás fontosságát hangsúlyozta. Az utolsó vacsorán az Eucharisztia alapí-

tásával, a mindennapokban pedig az apostolok és utódaik révén Jézus mindenkinek esélyt 

kínál erre, a vele való találkozásra. Az elmúlt két napban ezt az esélyt kértük és köszöntük 

meg a mi Urunknak. Beer Miklós püspök ennek jegyében köszönte meg a kongresszus szer-

vezőinek és lebonyolítóinak hatalmas és áldozatos munkáját, és felszólított mindenkit: kér-

jünk közösen Jézustól, vezessen el bennünket a felnőtt hitre, amelyben átélhetjük a vele va-

ló találkozást, mint az emmauszi tanítványok. Drága örökséget kaptunk: ne magyarázni 

akarjuk, hanem megérteni, hordozni, mint a Szűzanya tette, élő tabernákulumként – mon-

dotta a váci egyházmegye főpásztor. (Magyar Bertalan) 
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Szentháromság ünnepén 17 gyermek járult először szentáldozáshoz.  
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Hinni akarj, ne látni! 

Egyszer jámbor férfiak állítottak be Szent Lajos francia királyhoz 
és ezt jelentették: 
– Fenség, az egyik párizsi templomban, amikor a pap átváltozta-

tás után fölmutatja a szentostyát, az eleven Jézus látható! 
A király nem csodálkozott különösképpen, ezért a hírvivő megkér-
dezte: 
– Mi az, Fenség, nem hiszi? 

– Hogyne hinném – válaszolta a szent király –, hiszen Jézus maga 
mondta: “Ez az én testem!” 
– Jöjjön el, nézze meg Fenséged is! 
– Dehogy megyek! 

– Miért, mégsem hiszi? 
– Milyen ostobák az urak! – válaszolta Szent Lajos. – Lelkem mé-
lyéig hiszem, de ha ott lennék, becsuknám a szemem, hogy ne 
lássam és el ne veszítsem a hitem érdemét, jutalmát és boldogsá-

gát, hiszen Jézus maga mondta: „Boldogok, akik nem látnak, mé-

gis hisznek” (Jn 20,29). 

Szeress, amíg szeretni tudsz, 
Amíg szíved érzőn dobog, 
Mert ha már e tűz kihűlt, 
Ha benned e láng ellobog, 
Ami ezt a veszteséget felülmúlna 
Nincs olyan kár! 
Koldusnál is koldusabb vagy 
Hogyha nem tudsz szeretni már! 
 

Szeress, amíg szeretni tudsz! 
Olyan rövid AZ életed! 
Gyűlölettel, rút önzéssel 
Szépségeit tönkre NE tedd! 
Szeress, amíg van alkalmad 
Éreztetni szereteted. 

 

Jöhet idő, mikor tennéd ezt, 
De nem teheted! 
Fordulhat a sorsod balra, 
S arra leszel utalva majd 
Hogy a mások szeretete 
Enyhítse a gondot, a bajt. 
 

Szeress, amíg 
szíved dobog, 
Szeress, amíg  
ajkad lehell, 
Úgy visz Jézus,  
a szeretet 
Országába a 
Mennybe fel! 

Túrmezei Erzsébet:  

Szeress, amíg szeretni tudsz! 
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G y e r m e k o l d a l 
Egy kis gondolatébresztő! 

Egy nap a gazdag ember adott egy kosár szemetet a szegény embernek. A sze-

gény ember elmosolyodott, elment a kosarakkal, kiürítette, megmosta és feltöl-

tötte gyönyörű virágokkal, visszament a gazdag emberhez, és visszaadta neki. A 
gazdag ember meglepődött és azt kérdezte: Miért adsz nekem szép virágokat ha 

én szemetet adtam neked? A szegény ember így válaszolt: Mindenki azt ad, ami 

a szívében van.  

Állat-intarzia  

Szavakat rejtettünk el a következő szövegben úgy, hogy az összetartozó szótag-

ok, betűk lehetőleg két szóban szerepeljenek.  

(Értsd: pl. az egyik végén kezdődik a szó, és a következő elején fejeződik be!) 

Keresd meg őket! Jó mulatást!  

 

Pl. A kakukkos óra már hetet üt, és ő még az ágyon hever: ébredni kell!  
 

Jó lenne, ha megpróbálna felkelni, mert aztán még émelyeg, s vakon dülöngél.  

- Hé! Apu ma dáridót készít elő! 
- Kelek már, na! 

- A murit már nagyon várta Piroska is, mert szép, orosz, lángvörös ruháját akarta 
felvenni. 

- Én a rövid, rakott szoknyámat, kardigánomat veszem fel. 

- Évám, pirkadatig ne maradj! Mert megver éber párod! (Vámpír=Vérszopó de-
nevér) 

- Nem hódolok be neki! 

- Hagyjátok abba! 
- Hol lóg az Ella táskája? 

- A fogason. Lenke szegezte fel. (E fán túl sok a piros!) 

- Már hallom a jómadarakat Ica, Márta, Piroska, Karcsi, Gazsi, Ráfis - jönnek 

már!  

Ima szünidőben 

 Uram, oly boldog vagyok, hogy most vakáció van! Sokat várok tőle: sok örömet, sok 

pihenést! Engedd, hogy észrevegyem, meglássam a világ szépségeit! Add, hogy meg-

halljam hívásodat! Tölts el a te örömöddel, engedj minél többet ízlelni világod csodá-

latos ragyogásából és gazdagságából! Vigyázz reám minden utamon, hogy a szünet 

végén újult erővel térhessek vissza! Ámen.   

http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#b%C3%A1lna
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#g%C3%A9m
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#vakond
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#puma
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#m%C3%A1rna
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#amur
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#m%C3%A1rna
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#tapir
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#oroszl%C3%A1n
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#vidra
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#atka
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#v%C3%A1mpir
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#ver%C3%A9b
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#h%C3%B3d
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#tok
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#l%C3%B3
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#gazella
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#fogas
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#keszeg
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#majom
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#katica
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#tapir
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#csiga
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#zsir%C3%A1f
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ROGER  ÜZENI 

Florida egyik part menti településén történt 2003. július 4-én. Éppen nya
ralója teraszáról bámulta a tengert Dan Smith, amikor tekintete megakadt 
egy sodródó üvegpalackon. Cola - mindig vannak neveletlen emberek, akik 
elhajigálják az üres üvegeket. Csakhogy Smith úr azonnal kiszúrta, hogy 
ez nem olyan, mint a többi. Valami van a palackban. Kihalászta hát gyor
san, mielőtt a hullámok beljebb sodorták volna. A gondosan ledugózott 
üvegből egy papírtekercset húzott elő, s közben gyerekkori olvasmányai ju
tottak eszébe a kincses szigetről, kalózokról. 
Izgatottan simította ki a megsárgult papírt. És 
meglepődve, meghatottan olvasta a ceruzával 
írt sorokat. Egy gyerek kézírása volt: „ 1984. 
december 27. Akárki talál is rá erre a levélre, 
kérem, értesítsen! Köszönöm!" Aláírás: „Roger 
Clay, hétéves.” A végén volt a szülők fairfieldi 
címe Ohio államból. Smith úr elmosolyodott ar
ra a gondolatra, vajon hogyan fogadná a köz
ben felnőtté vált fiúcska a hírt ( I 9 év telt el 
közben), hogy valaki megtalálta az üzenetét. 
Nyugdíjas lévén, nem volt különösebb tennivalója, amúgy is pihenni jött, 
így hát remek szórakozásnak tűnt, hogy felcsapjon nyomozónak. Először is 
megpróbálta telefonon elérni a Clay családot a megadott cím alapján. Saj
nos ezen a névén senki nem szerepelt a fairfieldi előfizetők között. Sebaj - 
gondolta -, nyilván elköltöztek. Az jutott eszébe, hogy tájékoztatja az eset
ről az egyik helyi lapot, majd a szerkesztőségből kinyomozzák a fiú hollé
tét. Nem is csalódott, pár nap múlva megtalálták a Clay házaspárt Floridá
ban, ahol nyaralták. Néhány kilométerre attól a helytől, ahonnan előkerült a 
kólás üveg. A hír úgy érte őket, mint derült égből a villámcsapás Smith 
megtudta Roger szüleitől, hogy 1998. július 10-én a fiú, alig valamivel a 21. 
születésnapja után egy utcai balesetben életét vesztette.  A megrázó hír 
hallatán barátunk személyesen kereste fel a Clay családot, hogy visszaad
ja nekik a fiuktól rámaradt dokumentumot. Július 10. volt, emlékezetes ta
lálkozás, képzelhetjük! A szülők újra és újra elolvasták, nem bírtak betelni a 
megsárgult cédulával, amely eddig hánykódott a Mexikói öbölben oly gya
kori viharokban, megannyi viszontagság közepette. „Hihetetlen ez az 
egész, és még rendkívülibbé teszi, hogy éppen a fiunk halálának év
fordulóján került elő. Mintha a mi Rogerünk akarná jelezni, hogy nem ha
gyott magunkra, itt van velünk!" Öt év után így először enyhült a gyötrődé
sük a fájdalmas esemény miatt, ami elevenen élt bennük. És mindez annak 
a néhány sornak köszönhető, amit egy hétéves kisgyerek írt, aki szerette 
az álmokat és a kalandokat. (Gianfranco Restelli)  
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Szent Anna és Szent Joachim 

Déri Péter: az Újszövetség könyvei, szólnak a Szűz-

anya rokonairól, Erzsébetről és Zakariásról, Szaló-

méról és Zebedeusról, de egyetlen egy sor sem szól 

a szüleiről. A nagyszülők nevét az apokrif irodalom 

őrizte meg számunkra.  

Egy legenda elmeséli, hogy Annának és Joachimnak 

hosszú időn keresztül nem született gyermeke, ezt 

ők nagy csapásként élték meg, és egy alkalommal 

emiatt nagyon meg is szégyenítették őket. A temp-

lomba mentek, hogy áldozatot mutassanak be az Úr-

nak, de a főpap nem fogadta el az ő áldozatukat, 

mondván, hogy bűnösök áldozata nem kell az Isten-

nek. 

Ez azért történhetett meg, mert a zsidó gondolkodás-

ban a gyermektelenséget az Isten csapásaként értelmezték, tudniillik valami nagy bűnt kö-

vettek el és ezért nem ajándékozta meg őket a Teremtő gyermekkel. 

A legenda szerint ez annyira letörte Joachimot, hogy elbujdosott egy időre, de egy angyal 

megjelent neki álmában, hogy térjen vissza feleségéhez, akivel a templomban fog találkoz-

ni. Kérjék az Isten áldását és meghallgatásra találnak. Az álomban hallottak alapján cseleke-

dett Joachim és valóban a templom Aranykapujánál találkozott másnap Annával. Az imád-

ság után visszatértek otthonukba, Názáretbe. Az ígéretnek megfelelően Anna hamarosan vá-

randós lett idős kora ellenére, és megszülte leányát, akit Máriának nevezett el. A régi hagyo-

mány úgy tudja, hogy Mária Jeruzsálemben született meg, a Bethesda-tótól nem messze, 

ahová az 5-6. században bazilikát építettek, amelynek romjain ma is egy szép templom áll.  

A jó Isten megadta a kegyelmet ennek az idős házaspárnak, hogy az Egyiptomból hazatérő 

Szent Családdal találkozzanak és kezükbe foghassák unokájukat, a világ Megváltóját. Ennél 

nagyobb ajándékot és vigasztalást nem is kaphatott volna ez az öreg házaspár a fiatal koruk-

ban elszenvedett megpróbáltatások és megaláztatások után.  

Szent Anna tisztelete éppen ezért mindig is nagy volt a katolikus világban, nálunk, magya-

roknál különösen is. Az asszonyok sok ügyükben-bajukban fordultak hozzá segítségért, fő-

ként a szerelem, párkeresés, gyermektelenség, házasságra készülés, gyermekáldás, szülés, 

gyermektelenség és a háztartás ügyeiben. A különféle céhek is szívesen fordultak hozzá ol-

talomért: különösen a szövőmunkások és a csipkeverők. Úgy gondolom, hogy ma is minden 

család bátran fordulhat Szent Annához és Szent Joachimhoz bármilyen kéréssel, amely a 

családját érinti, mert ők örömmel tolmácsolják kéréseinket unokájuk, az Úr Jézus felé. 

Segíthet a házaspároknak ha a következő három állítást egy kis táblára írva,  

jól látható helyen kifüggesztik: 

- Tiszteletben tartom a társam véleményét, még akkor is, ha nem értek vele egyet.  

- Szeretem a társamat, és a mai napon megteszek érte mindent, amit csak tudok. 

- Meggyőződéssel vallom,  hogy én és a társam egy csapat vagyunk, és Isten segítségével 

megoldást találunk minden konfliktusunkra.  
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LITÁNIA a házasság szentségéért 
 

Uram, fáj nekünk látni, hogy csupa seb a családunk. Ennek oka, hogy az édesapák és édes-

anyák, a gyermekek és a fiatalok bűnökben élnek, ezért -                     Engesztelünk téged! 

Minden olyan alkalomért, amikor nem adtunk kellő időt a családunknak –  

Amiért megszóltuk a másikat, az érte való imádkozás helyett –  

Amiért nem voltunk munkatársaid a lelkek megmentésében – 

A családokért, akik gyermekeiket nem szoktatták erényekre –  

A családokért, akik nem merték vállalni a több gyermek gondját – 

A családokért, akik nem bíztak gondviselésedben – 

Mindazokért, akik szentségeidben, különösen a házasság szentségében megbántanak –  

A családokért, akik a bajban csak idegeskedtek, és nem hozzád fordultak segítségért –  

A családokért, akik nem mutattak példát törvényeid megtartásában – 

A családokért, akik hitüket, Veled való kapcsolatukat szégyenlősen takargatták saját család-

juk tagjai elől is – 

A családokért, akik a közös családi imát elhanyagolták –  

Személyválogató szeretetünkért, és a megbocsátás halogatásáért –  

Egyházközségünk és Egyházunk iránti közömbösségünkért – 

A családokért, akik nem veszik komolyan parancsaidat – 

A családokért, akik a vasárnap és az ünnepnap megszentelését elhanyagolják –  

A családokért, akiket a birtoklás szenvedélye mértéktelenül a hatalmába kerített – 

A házasság megalapításáért, és hogy az embert bevontad munkádba –             Hálát adunk! 

A házasság szentségéért, amely Krisztus és Egyháza szeretet viszonyát jeleníti meg – 

Azért, hogy a szent Családban nekünk örök példát adtál –  

A családalapításra felelősen készülő jegyesekért – 

A nagy családokért, ahol a gyermeket Isten ajándékaként fogadják – 

A hűségben és szeretetben példát mutató családokért – 

Az öregekért és a betegekért, akikben a család Téged szolgálhat 

–  

A gyermekekért, akiknek személyében Téged fogadunk be – 

A másokkal törődő családokért – 

A családban megélt szeretetért – 

A közösen imádkozó családokért – 

A Gondviselésben bízó családoknak –        Kérjük oltalmadat! 

A Jézus Szívét tisztelő családoknak – 

A belső békétlenségtől szenvedő családoknak –  

A külső kísértésektől szétzilált családoknak –  

A fiataloknak a meggondolt párválasztáshoz – 

A fiataloknak erőért a tiszta élethez – 

A gyermeket váró édesanyáknak – 

Hazánk fiatalságának, hogy növekedjen bölcsességben és kedvességben  

Isten és az emberek előtt – 

Egyházközségünk családjainak, hogy erősítsék egymást hitben, reményben és szeretetben – 

Az állami gondozásból kikerülő talajtalan fiataloknak - 

http://metropolita.hu/2011/07/18/litania-a-hazassag-szentsegeert/


XIII. évfolyam 7. 8. szám 18. 

5 lépés a család egysége felé 

Ötletek házaspároknak, korunk családjainak  

A házasság helyzete aggasztó és ellentmondá-

sos napjainkban. A kutatások szerint a házasság 

és a megalapozott családi élet vezeti a megál-

modott jövő toplistáját a fiatalok körében. Mint 

társadalmi csoport, a nők is egyik legfontosabb 

célkitűzésüknek a házasságkötést és az anyasá-

got tartják még akkor is, ha nagy valószínűség-

gel az otthonukon kívül kell munkát vállalniuk. 

Ennek ellenére a családokban gyakori a válás, amit sok keserűség, szenvedés kísér. 

 A családi kapcsolatok alapköve az önátadó szeretet. Ez az érték elsősorban a házaspár 

kapcsolatában tükröződik, ahol a szeretet, amely eredendően eggyé tette őket, folyamatosan 

megújul, és elvezet az állandóan mélyülő egység megtapasztalásához. A szeretet a köl-

csönös szolgálat napi gesztusaiban fejeződik ki, a figyelmesség apró tetteiben, s abban, 

hogy mindent megosztunk, amit birtokolunk, és amik vagyunk. 

Az önátadó szeretet fontos marad akkor is, amikor az évek multával a szerelem eredeti, iz-

galmas jellege halványulni kezd. Ha a szerelem lángoló érzése hiányozna, senki sem kötne 

házasságot. Kezdetben még úgy tűnik, hogy a szerelem örökké tart, mintha a génjeinkbe 

volna írva. 

A családok megerősítésén fáradozik az Új Család Mozgalom, amelyet Chiara Lubich alapí-

tott. Az egységet, mint eszközt ajánlja fel a családoknak, akik szembe találják magukat ko-

runk kihívásaival. Az alábbi öt pontra érdemes figyelmet fordítani, hogy szilárd kapcsolat 

épülhessen a házas-társak között. 

1. A szövetség megújítása  

Egy szép napon, amikor megkötöttétek a szeretet kölcsönös és nyilvános szövetségét, meg-

született a családotok. Tettétek ezt azért, mert megtapasztaltátok az isteni szeretet szikráját, 

amely arra ösztönzött, hogy örökre összekössétek az életeteket. Azon a napon átadtátok ma-

gatokat egymásnak: „Mától érted élek, s te értem. Életemet adom érted, s te életedet adod 

értem.” Ez a kezdet minden házaspár számára ragyogó és emlékezetes. Idő multával mégis 

mennyire elhalványul, megkopik! Az eredeti szövetség tehát megújításra vár, amilyen gyak-

ran csak lehet, hogy a szeretetünket élőn tartsuk, és a kapcsolatunkat Istenbe horgonyoz-

zuk. Fontos, hogy ne ítélkezzünk, mert ez eltávolít egymástól, ugyanakkor lépjünk túl min-

den neheztelésen. A kölcsönös szeretet szövetségének megújításakor a házaspár kapcsolata 

új erőt, értelmet és frissességet kap. 

2. Tapasztalatok cseréje  

Mikor a feleségem hozzám fordul, kész vagyok az életemet adni érte. Azaz szeretettel, előí-

téletek nélkül figyelek rá, anélkül, hogy a szavába vágnék, s közben nem tervezgetem a sa-

ját válaszomat. Érezve az én pozitív hallgatásomat, meg fog nyílni, és örömmel meséli majd 

a nap eseményeit. Még akkor is, ha különbözünk a véleményünkben vagy az ötleteinkben, a 

szeretet ihlette szavaink megkönnyítik, hogy elfogadjuk egymás nézőpontját, különböző kö-

vetkeztetéseit, és megértsük az okokat is. Ha egymásért élünk, közösbe teszünk mindent: 

http://www.ujvaros.eu/post/8710/


XIII. évfolyam 7. 8. szám 19. 

időt, pénzt, pályafutást, törekvéseket és aggodalmakat. Ha a baba felsír az éjszaka közepén, 

vagy ha valami hiányzik az asztalról, én kelek fel elsőnek. Próbálom kitalálni feleségem 

legrejtettebb vágyait, kívánságait, igényét a gyöngédségre. Csak a szeretet képes felismerni 

a másik személy valódi és teljes értékét, valamint segít felismernünk a magunk korlátait, 

hogy mi magunk is megbocsátásra szorulunk. 

3. Szívbéli megosztás  

Amikor a mély beszélgetés már megalapozott, a házasfelek képesek lesznek a lelki mélysé-

geket is közölni – a fény rövid és intenzív percei ezek, amelyek megvilágítják az élet és a 

minket körülvevő világ értelmét. A lelki vagyonközösség, ez segíti a házasfeleket, hogy fe-

dezzék fel egymás igazi személyiségét. A lelki, bizalmi kapcsolat kialakítása a házaspárnak 

nem könnyű feladata, hiszen eltérő tulajdonságaik, mint például a zárkózottság, a félénkség 

akadályozhatják. Érdemes azzal kezdeni, hogy a lelkiállapotunkról beszélünk egy fájdalmas 

vagy örömteli élmény kapcsán, amit láttunk, átéltünk. Vagy beszélgessünk arról, amit az 

igazság őszinte keresése során megértettünk. Fontos mindezt úgy adnunk át, mint egy aján-

dékot, anélkül, hogy viszonzást várnánk. És mivel a lelki vagyonközösség természete a köl-

csönösség, általában nem marad érzéketlen a másik fél sem. 

Mikor pedig eljön egy közös döntés ideje, megtapasztalhatjuk a gondolati egységet. Akár 

azért, mert ugyanaz az ötletünk támad, akár, mert megértjük, hogy saját javaslatunk nem 

célravezető, jobb lesz hát elvetni, hogy a párbeszédünkben kialakuló „harmadik” ötlet majd 

mindkettőnket megelégedéssel töltsön el.  

Ez már a köztünk lévő kölcsönös szeretet gyümölcse. 

4. Az igazság órája  

Az igazság órája kölcsönös szeretetünk-nek a csúcsa. Itt a házasfelek megnyílnak, és enge-

dik megismerni egymásnak személyiségük fény- és árnyoldalait. Ez csak az előbb leírt lépé-

sek után következhet. Csak ezek után jut el a házasfelek párbeszéde az érettségnek arra a 

fokára, amelyben egymás legnagyobb javát kívánják. Beszéd közben képesnek kell lennünk 

a tapintatra és a tiszteletre, míg a másik legyen képes készségesen hallgatni, tudva, hogy 

minden szeretetből hangzik el. Tanácsos a pozitív dolgokkal kezdenünk, hogy tudassuk a 

másikkal, szeretetünk mennyire figyelmes az élet minden területén. Majd beszélhetünk az 

árnyoldalakról, mindig konkrét és új keletű példákkal bevezetve azokat.  

 

Valahogy így: „Jobb lenne, ha ezt vagy azt tennéd inkább!” Ahelyett, hogy azt mondanánk: 

„Ilyen, meg olyan vagy.” Egy sikeres igazság órája után olyan erős egységet érezhetünk, 

hogy a feltételezett árnyoldalak elbeszélése szinte fájdalmasabb annak, aki mondja, mint 

annak, aki hallgatja. Nagyszerű tapasztalat egy házaspár életében a sikeres igazság órája, 

olyan fénylő pillanat, amit érdemes megismételni. 

5. Beszélgetés más családokkal  

Sokat épülhetnek a családok olyan házaspárokkal kialakított kapcsolataikból, akik már ko-

moly érettségre tettek szert az egység lelkiségében. Ellátogatni ilyen házaspárhoz, vagy akár 

egyikükhöz, és elbeszélgetni velük meglátásaikról, terveikről, céljaikról, igen gazdagító le-

hetőséget rejt magában. Megtapasztalhatják a szeretet erejét, amely túllép családjuk kerete-

in; a figyelmes hallgatás, a párbeszéd és a szeretet megnyilvánulásaival pedig fény születik, 

amely rávilágít, hogy a há-zaspár milyen lépéseket tehet közösen a jövője munkálásáért. 

             (Alberto és Anna Friso)  
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Nyuszika és a róka találkoznak az erdőben. 

Nyuszika köszön: - Szia vörös! 

- Te engem ne vörösözz le! - Miért, jobb lenne, ha lerókáználak? 

 

 Mondja Kovács bácsi, maga mit szokott tenni, ha este nem tud elaludni? - Én?  Elszámolok 

háromig, és már alszom is. - Tényleg? Csak háromig? - Háromig, de néha fél négyig is. 

 

- Kislányom,  egyedül oldottad meg ezt az egyenletet? - Nem. Két ismeretlennel. 

 

- Miért nincs bástya a vonaton? - Mert a vonat nem vár. 

 

- Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot? - Hókusz, pók ússz! 

 

A tehén bonyolult állat. De én megfejtem.  

 

- Miért nem gyűjt a darázs vasat? - Mert azt a MÉH teszi.  

 

- Akarsz sokat keresni? - Igen. - Akkor jól elbújok. 

 

Mi van a tömegsír felett? - Csapatszellem!  

 

Mi a bio fajgyűlölet? - Két kopaszbarack üt egy cigánymeggyet. 

 

Mi lesz a kígyó és a kenguru keresztezéséből? - Ugrókötél.  

 

Mi van az idegbeteg ló lábán? - Pszichopata.  

   

Mi lesz a kecske és a kacsa kereszteződéséből? - Mc Donalds. 

 

Miért van a méheknek királynőjük? - Mert ha kormányuk volna, nem lenne méz.  

   

Mennyi az ember átlagos alvásigénye? - Csak még öt perc. 

 

Mi kell a sörösládák cipeléséhez? - Rekeszizom. 

 

Ki követi el a legtöbb összeadási hibát? - Az anyakönyvvezető. 

 

Milyen mértékegységgel mérik a malac hosszát? - Rőfben. 

 

Miért nem játszik a tűzoltózenekar betonon? - Mert olyan hangszer nincs.  

   

Mi lesz abból, ha két busz összeütközik? - Két rombusz.  

   

Milyen buli van az intenzív osztályon? - Eszméletlen! 

 

Milyen az arab lopakodó?- Teve mamuszban.  
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LAPTOP ÉS TÉVÉ ELŐTT ESZEL? AZ ÉLETEDDEL JÁTSZOL 

Benke Rita természetgyógyász, reflexológus, akupresszőr pontokba szedte, hogy miért is életveszé-
lyes ez a tevékenység. Természetesen ez  a tévé előtt elfogyasztott étkekre is érvényes.  

1. Helytelen munka vagy más tevékenység közben enni, mert a munka és az evés más vegetatív 
idegrendszeri figyelmet kíván a szervezetünktől (ezért álmosodunk el evés után). De azért ez nem 
ilyen egyszerű, és sok szempontból igen messzire vezet. 

2. Egészségtelen, hiszen az elektronikus eszközök ún. elektroszmogot bocsátanak ki, amely tartós-
sá válva egészségkárosodáshoz vezethet. Természetesen a gépeinket muszáj használnunk a mai 
világban, azonban legalább akkor kerüljük velük a kapcsolatot, amikor étkezünk és alvás közben. Ha 
nincs mód elhagyni a munkahelyet ebéd idején, legalább kapcsolják ki azokat. Figyeljen rá, hogy a 
laptop mellett ott szennyezik a környezetet a telefonok, másolók, nyomtatók, faxok, ventilátorok, fű-
tésrendszer, stb. 
3. Egészségtelen munka közben enni, hiszen nem ad teljes étkezési élményt a táplálkozás, mert 
közben másra figyelünk és így ösztönösen többet eszünk, mert vágyunk az evés örömére, a közben 
felszabaduló öröm-hormonok jótékony hatására. Ez olyan ősi, velünk született ösztön, ami felülírha-
tatlan. Kutatók szerint legalább 10 perccel korábban abba kellene hagynunk az evést ahhoz, hogy ne 
együk túl magunkat, hogy ne legyenek felesleges táplálék beviteleink. 

4. Ha nem az ételre figyelünk, nem élvezzük, nem érezzük az illatát, ízeit, színeit. Ráadásul nem 
rágjuk meg eléggé, ami több oldalról is helytelen, sőt hosszú távon (élet-)veszélyes, ugyanis az 
emésztés már a szájban kezdődik, és különösen igaz ez a szénhidrátokra, amelyeknek a felszívható-
ságát nagyban befolyásolja a velük összekeveredve együtt lenyelt nyál mennyisége. 

5. A nyálmirigyeink napi 1,5 liter nyálesszencia termelésére képesek. Tehát, aki eleget rág, an-
nak sok nyála termelődik, ezért jobb lesz az emésztése, mondjuk, nem puffad, elkerüli a székre-
kedés, stb és a bónusz, hogy előbb jóllakva, kevesebbet eszik, és nem képez a teste zsírtartalékokat. 
6. Vagyis ha nem rágunk eleget, akkor a gyomorsav nem tudja felszívható molekulákra bontani a 
nagy falatokban lenyelt ételt, kevesebb hasznosul a vékonybelek által, és a testünk jelez, hogy “egyél 
még, mert még szükségem van vitaminra, nyomelemre, ásványi sókra, rostokra”, - így tovább eszünk. 

7. Ha elég időt adunk a táplálkozásra magunknak, és sok nyálat nyelünk, optimális lesz a test víz-
háztartása, valamint a testünk életfunkcióit is javítjuk, ugyanis ezek csak valamilyen folyadék jelenlét-
ében valósulnak meg (vér, sejtplazma, nyirok, emésztő enzimek, vizelet-kiválasztás, stb.) és például, 
elkerülnek bennünket bizonyos betegségek. Persze a napi 2-2,5 l tiszta víz, ízesítés nélküli gyógytea 
is szükséges. 
8. Az elegendő nyálkiválasztás legelső sorban egyes gyomorbetegségek ellen nyújt védelmet, hi-
szen a nyál lúgos kémhatású, amely semlegesíti a népbetegségnek számító gyomorégést, refluxot, 
végső soron gyomor- vagy nyombélfekélyt is okozó, gyomorsavat, a pepszint. 

9. A nyugodt körülmények között elfogyasztott étel csökkenti a stresszt, kisimítja a táncoló idege-
ket, a már említett örömhormonoknak is köszönhetően. 

10. Végül feltétlenül számolni kell az elhízás kockázatával a fentiekben említettek okán, amennyiben 
nem adjuk meg a testünknek, lelkünknek a táplálkozás élményét. A lényünk már percekkel a táplálék 
bevitele előtt felkészült a feladatra, agyunk kiadta a parancsot a májnak, hogy termeljen epét, a has-
nyálmirigy hasnyálat kezdett kiválasztani, és a többi szervünk, de a lelkünk is készen állt a táplálék 
érkezésének feladatára és örömére.  
11. Nem utolsó sorban, és annak ellenére, hogy a kérdésben nem szerepelt, szeretném felhívni a fi-
gyelmet, hogy kerülje a mű, adalékanyagokkal, ízfokozókkal és más haszontalan anyagokkal 
tönkretett, finomított, élet-telen élelmiszereket és ételeket. 
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Én vagyok a pápa. Ülj le!  
 

Több kedves történet látott már napvilá-

got Ferenc pápáról. Íme egy újabb pél-

dája közvetlen modorának és figyelmes-
ségének. 

 

Kora reggel, amikor elhagyta a lakosz-
tályát a Szent Márta Házban és kiment a 

folyosóra, a pápa egy svájci gárdistát 

látott a bejárati ajtónál vigyázzállásban. 
Megkérdezte tőle: "És te mit csinálsz 

itt? Egész éjjel ébren voltál?” 

"Igen" - válaszolta az őr tisztelettel. 
"Állandóan?" 

"Az egyik kollégám felváltott egy rövid 

időre." 
"És nem vagy fáradt?" 

"Ez a kötelességem, az Ön biztonsága 

érdekében." 
A pápa kedvesen ránézett. Visszament a 

lakásába, és néhány perc múlva vissza-

tért egy székkel a kezében: "Legalább 
ülj le." 

A svájci gárdista döbbenten válaszolt: 
"Bocsásson meg, de nem tehetem! A 

szabályok nem teszik lehetővé. " 

"A szabályok?" 
"A kapitány..." 

"Valóban? Nos, én vagyok a pápa, és 

arra kérlek, hogy ülj le. " 
 

A svájci gárdista egy percig vívódott a 

szabályok és a pápa között, végül is (az 
alabárdjával a kezében) a széket válasz-

totta. Utána pedig megette a lekváros 

kenyeret is, amit személyesen a pápa 
hozott neki reggelire, mondván:  

"Jó étvágyat, testvér." 

Magyar Himnusz  
 

Kr.u.410-460 keletkezett a hun Miatyánk.  

Az írás egy hun ezüstveretes szíjvégen ta-

lálható , rovásírással írva. A Kijevi Nemzeti 

Múzeumban őrzik.  

A rovásírásos ima gyönyörű, hasonlít a Mi-

atyánkhoz. Nemhiába, mondták a görögök, 

hogy a szkíták- hunok - magyarok tudnak a 

legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ.  

 

Urunk, Istenünk 

Bennünk van országod. 

Előttünk szent neved, 

törvény akaratod.  
 

Minden napunk gondját,  

magadon viseled.  
Bűneinket, mint másnak,  

nekünk elengeded.  

 
Te kezed vezet 

kísértéseken át, s 

lefejted rólunk 
gonosz jármát.  

 

Tiéd a nagyvilág 
összes hatalma, üdve,  

mindöröktől kezdve,  

legyen mindörökre! 
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Szentmise szándékok augusztus hónapban 
1. ……………………………………………….. 

2.  Hálából  

3. +Varga János 3. évf.  

4. +Zólyomi Jánosné, +Testvérei; a Gódor és Zólyomi +Nagyszülők   (8.00) 

 ………………………………………………..       (11.00) 

 +Mészáros Anna és összes +Hozzátartozó        (19.00) 

5. +Turai Mihály 1. évf. 

6.  +Rab János, +Szülei és +Testvérei 

7. ……………………………………………….. 

8. +Nagy szülők 

9. ……………………………………………….. 

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

11.  +Paulovics Károly, +Szülei, +Testvérei         (8.00) 

 ………………………………………………..       (11.00) 

 +Déri István, neje +Lovicska Erzsébet és +Szüleik      (19.00) 

12.  A Szűzanya tiszteletére  

13. Hálából a kapott kegyelmekért 

14. ……………………………………………….. 

15. A Mária Légió élő tagjaiért és az imát kérőkért      (8.00) 

 ………………………………………………..       (19.00) 

16. ……………………………………………….. 

17.  ……………………………………………….. 

18. +Ellenpacher Mihály, +Szülei és összes +Hozzátartozó       (8.00) 

 +Franka András, +Franka Pál, neje +Lukács Sarolta, +Hoffer János,  
 neje +Éder Júlia, és +Frankáné Karchesz Emese       (11.00) 

  Csernák Mihályné +Rapavi Erzsébet, +Férje és összes +Hozzátartozó  (19.00) 

19.  ………………………………………………. 

20.   +Ruzsai Pál, +Neje, +Gyermekeik, és összes +Hozzátartozó    (8.00) 

  +Csapó Antal, neje +Szigethy Ilona és +Piroska leányuk     (19.00)  

21. ……………………………………………… 

22. +Burik Pál, +neje Horváth Erzsébet és +Szüleik 

23. ……………………………………………… 

24. +Kundra  Ferenc, neje +Szécsényi Erzsébet és +Szüleik  

25. Az egyházközség augusztusban +Hívei          (8.00) 

 ………………………………………………       (11.00) 

 Hálából a kapott kegyelmekért – házassági évfordulón     (19.00)  

26. ……………………………………………… 

27. ……………………………………………… 

28.  ……………………………………………… 

29. +Oháti József, +Neje és +Szüleik  

30. A Rózsafüzér társulat 12. (Vargáné) csoportjának  élő Tagjai  

31. A Rózsafüzér társulat 12. (Vargáné.) csoportjának  +Tagjai     
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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 19.00 

Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 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 

KÁRMEL-HEGYI BOLDOGASSZONY  

Emléknapja: július 16.  

A Bibliai Kármel hegye ősidők óta szent tiszteletben állt. Illés 

próféta is védelmezte itt az élő Istenbe vetett hit tisztaságát. 
Már egy 570 táján írt tudósítás említ egy Elizeusról nevezett 

kolostort a hegyen. 1160-ban Illés próféta kolostora és a prófé-

taiskolának nevezett barlang leírása szerepel emlékeink között.  

A 12. században néhány remete erre a hegyre vonult el a világtól. 1212-ben 

Brocard (aki francia szülőktől Jeruzsálemben született remete) alapszabályt kért 
Albert apostoli kiküldött és jeruzsálemi pátriárkától. Ezekkel az alapszabályok-

kal alakult meg az Istenszülő Szűzanya pártfogása alatt a szemlélődő életet élő 

karmeliták rendje. Szent Bertold és Szent Brocard erényei sok hivatást és foga-

dalmat eredményeztek, a karmelita szerzetesek elterjedtek egész Európában. 

Az angol Stock Szent Simon húsz évig élt egy öreg fatönk odvában remete éle-

tet. Szűz Mária megjelenése nyomán a karmelita rendbe lépett, és a Szentföldre 
zarándokolt. Hat évet töltött a Karmel-hegyi kolostorban. Hazatérése után a rend 

generálisává választották. Egy újabb látomásban a Szűzanya skapulárét, vagyis 

egy vállruhát mutatott neki. Ennek viselete ezután rendkívül gyorsan terjedt. 

1245-ben megalapította a Kármelhegyi Boldogasszony skapuláréja társaságát.  

A skapuláré ünnepét a Karmell-hegyi Boldogasszony ünnepe címen V. Szixtusz 

pápa, majd XIII. Benedek pápa hagyták jóvá. 

Gondolat: Gyakorold a csendben, magányban végzett elmélkedő imát! 

http://www.katolikus.hu/szentek2/NAPTAR/00000002.HTM#N0716
http://www.katolikus.hu/szentek2/VEGYES/00000238.HTM#KARMELITA
http://www.katolikus.hu/szentek2/NAPTAR/00000002.HTM#N0516
http://www.katolikus.hu/szentek2/DATUM/00000035.HTM#PP226
http://www.katolikus.hu/szentek2/DATUM/00000035.HTM#PP226
http://www.katolikus.hu/szentek2/DATUM/00000035.HTM#PP244

