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A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

A tartalomból:  Tanuljuk meg Máriától… 

   A Mária Légió fogadalom megújítása 

   Melyiket válasszam? 

   50 ajándék gyermekeiteknek 

   Interjú Dr. Beer Miklós megyéspüspökkel  

   Pünkösdi gondolatok 



 2.  

Szentmise szándékok május hónapban 
 

1. A "Hajnali csillag" rózsafüzér csoport (Gróf Lászlóné) élő tagjai 

2.  Jézus Szent Szíve tiszteletére -  a "Hajnali csillag" rf. csop.(Gróf Lné) +tagjai 

3. +Hornyai József  

4.  A Győrffy és a Berkics család +Tagjai       (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 

  ……………………………………………..      (19.00) 

5. A "Fájdalmas anya" rózsafüzér csoport (Toldi Ferencné) élő tagjai 

6. A "Fájdalmas anya" rózsafüzér csoport (Toldi Ferencné) +tagjai 

7. +Madarász Jánosné, + Férje és összes +Hozzátartozó 

8.  Hálából a kapott kegyelmekért 

9.  Hálából élő édesanya 98. születésnapján 

10. +Molnár István és +Szülei 

11. +Burik Béla 3. évf., +Szeder Jánosné 1. évf., +Férje, +Kriger István, +Borbély Pál és 
 összes +Hozzátartozó         (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 

 +Hajósi Károly          (19.00)  

12. A Stógl és Salvári család +tagjai és összes +Hozzátartozó 

13. A Stógl +szülők, +István fiuk, +Családtagok, és a Salvári család  +tagjai 

14. Hálából 

15. +Balcsók János, +Szülei és +Nagyszülei 

16. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért, és az imát kérők szándékára 

17. +Oravetcz Mihály, +Neje, menyük +Máthé Tünde és összes +Hozzátartozó 

18.   +Vágó János, neje +Rusznyák Julianna és összes +Hozzátartozó     (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 

    Hálából a Szűzanya tiszteletére -  házassági évfordulón    (19.00)  

19.   A "Szent Anna" rózsafüzér csoport (Heik istvánné) élő tagjai 

20. A "Szent Anna" rózsafüzér csoport (Heik istvánné) +tagjai 

21. +Dr. Tihanyi József 2. évf.  

22. +Dián András  

23. A Szűzanya tiszteletére  

24. +Mikó István, a Mikó és Benkó +Szülők és összes +Hozzátartozó  

25.  Az egyházközség májusban +Hívei       (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 

 +Szalai János és +Szülei         (19.00)  

26. Az "Üdvözítőnk anyja" rózsafüzér csoport (Fera Istvánné) élő tagjai 

27. Az "Üdvözítőnk anyja" rózsafüzér csoport (Fera Istvánné) +tagjai 

28. +Csernák  István, +Neje, és +Gyermekeik 

29. +Hajósi József, +Neje, +Károly fiuk és összes +Hozzátartozó 

30. +Hajnóczi József és +Szülei 

31. +Nyárádi János 1. évf. 
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3. 

Mária az életet Isten szava 

szerint értelmezte, ami 

annyit jelent, hogy megőrizte azt.  

Csodálkozás és megőrzés. A csodálkozás nagyobb az örömnél, az a pillanat, amikor 

Isten szava megfogan szívünkben. Ugyanakkor nem lehet állandóan a csodálkozás 

állapotában élni, el kell vinni azt az életbe a megőrzés által. Éppen ezt teszi Mária, 

akiről azt mondja az evangélium, hogy „meglepődött” és megőrizte szívében Isten 

Szavát.  

Mit is jelent megőrizni Isten szavát?  

Azt talán, hogy megkapom Isten szavát, beteszem egy üvegbe és ott őrzöm? Nem. 

Isten szavát megőrizni annyit jelent, hogy megnyílik szívünk erre a szóra, ahogy a 

Föld megnyílik és befogadja a magvakat. Isten szava egy mag, amelyet el kell vetni. 

Jézus pedig elmondta nekünk, mi történik a maggal. Néhány az út mellé esik, jönnek 

a madarak és megeszik. Ez a nem megőrzött Isten szava, amelyet egyes szívek nem 

tudnak befogadni. Más magvak köves földbe esnek és elhalnak. Jézus erről azt 

mondja, hogy ezek a személyek nem tudják megőrizni Isten szavát, mert nem 

kitartóak. Amikor elérkezik a gyötrődés, elfeledkeznek róla. Isten szava – mondja 

még Jézus – előfordul, hogy nem előkészített, nem őrzött földbe esik, ahol tövisek 

vannak. Mit is jelentenek a tövisek? Jézus a gazdagsághoz, a vétkekhez való 

ragaszkodásról beszél ezzel kapcsolatban.  

Tehát Isten szavának megőrzése annyit jelent, hogy mindig elgondolkodunk azon, mit 

is mond számunkra és összevetjük azzal, ami az életben történik. Mária ezt tette: 

elgondolkodott és összevetette Isten szavát a történtekkel.  

Mit akar mondani nekem az Úr ebben a percben?  

Isten szavát ilyen munkával tudjuk megőrizni: keressük, hogy mit is jelent az ebben a 

pillanatban. Mit akar mondani nekem az Úr ebben a percben? Ez a helyzet hogyan 

értelmezhető összevetve Isten szavával? Isten szavának értelmezése jelenti 

megőrzését. De fontos az emlékezés is.  

Az emlékezet őrzi Isten szavát  

Hogyan őrizzük Isten szavát, hogy a madarak ne egyék meg és a vétkek ne fojtsák 

meg. Jót tesz, ha az életben történő dolgok esetén feltesszük a kérdést: mit mond 

nekem az Úr szava ebben a pillanatban? Ez ugyanis Isten szavának megőrzése, mert 

Isten szava az az üzenet, amelyet az Úr ad nekünk minden pillanatban. Őrizzük azt 

meg emlékezetünkben, reményünkkel.  

Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy megkapjuk és megőrizzük Isten szavát, továbbá 

azt a kegyelmet, hogy megőrzésének szempontjából legyen bágyadt a szívünk.  

Az emlékezet Isten szavának megőrzése. Segít megőrizni azt, emlékeztet mindarra, 

amit az Úr tett életemben. Emlékeztet bennünket népe és saját szívünk üdvözítésének 

csodáira. (Ferenc pápa) 

Gondolatébresztő… 
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4.  

FOGADALOM MEGÚJÍTÁS 
A nagyböjti lelkigyakorlat utolsó napján, amely 2014. március 25-én Gyümölcsoltó 

Boldogasszony ünnepén volt, a kerepesi Béke Királynője Mária Légió tagjai 

szentmise végén megújították fogadalmukat és felajánlásukat, Mária Szeplőtelen 

Szívének, amelyre 33 napos lelkigyakorlatos imával készültek. Ezután a nagyböjti 

lelkigyakorlatot tartó Papp Tihamér ferences atya, néhány szóval méltatta a Mária 

Légiót, majd áldásával tértünk haza. 

 

 

 

Mária Légió 

„A Mária Légió a 

katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti 

meg” (XXIII. János pápa) 

Eredete: Írországban, Dublinban 1921. 

Szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának 

előestéjén alapította néhány személy, akik 

valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az 

alapítók az Egyház harcát szemlélve a Római 

Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit 

alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és 

fegyverei azonban nem e világból valók. Az 

alapítástól eltelt időszakban földünk minden 

részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi 

mozgalom. Így hazánkban is újra működik 

1989. óta. 

A Mária Légiót az elmélyülést kereső, hitüket 

megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A mozgalom lényege a 

felismerés: „ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennap 

megmutatnunk Őt az embereknek.” 

Összejövetel: Hetente egyszer, a közösség által meghatározott időpontban, plébánián 
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vagy bármely más helyiségben történhet. A megszabott rend szerinti ülés időtartama 

kb. másfél óra. A tagok által választott elnök vezeti a Kézikönyv által meghatározott 

rend szerint. Minden ülés Szentlélekhívással és öt tized Rózsafüzér elimádkozásával 

kezdődik. Ezt követi a Kézikönyvből való felolvasás. Utána megosztjuk egymással az 

előző hét apostolkodásának örömeit, majd megbeszéljük a következő heti feladatokat. 

Ki lehet a Mária Légió tagja? 

Mindenki alkalmas a légiós munkára, ha egyházilag rendezett életet él: római katolikus, 

rendszeresen töltekezik a szentségek kegyelmi erejéből, magánélete rendezett. 

Aktív tagság feltételei: vállalja a részvételt a hetenkénti üléseken, a munkavégzést és azt, 

hogy naponta elimádkozza a légiós imádságot.(kb. 5 perc). 

Imádkozó tag bárki lehet, aki naponta elimádkozza a légiós imádságot és öt tized 

Rózsafüzért. Ha egyébként is szokta más szándékra imádkozni, az beleszámít. Nagyon 

fontos az ő tevékenységük, mivel ők segítik imáikkal az aktív tagok apostoli munkáját. 

Ezúton is kérjük a kedves testvéreket, hogy csatlakozzanak a Mária Légióhoz. 

A Szűzanya mindenkit szeretettel hív és vár. 

Egy meghallgatott imádság  
 

Erőt kértem az Úrtól - s ő nehézségeket adott, melyeken 
megedződtem. 
Bölcsességért imádkoztam, - és problémákat adott, 
amelyeket megtanultam megoldani. 
Előmenetelt óhajtottam, - gondolkodó agyat és testi erőt 
kaptam, hogy dolgozzam. 
Kértem bátorságot, - és Isten veszélyeket adott, amelyeket 
legyőztem. 
Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól 
bajbajutott embereket, akiken segítsek. 
Kegyes jóindulata helyett, alkalmakat kaptam a jóra. 
Semmit sem kaptam, amit kértem… és mindent 
megkaptam, amire szükségem volt. 
Imádságom meghallgatásra talált! 
Jöjj el, Szentlélek Úristen, áraszd ránk világosságod tüzét és fényét!  
Jöjj el, szegények atyja, oszd ki ajándékaid! 
Jöjj, szívek világossága, legdrágább vigasztaló, lelkünk kedves vendége! 
Te vagy munkánkban megnyugvásunk, lelki harcunkban felüdülésünk, 
szomorúságunkban vigasztalásunk. 
Csodálatos fényesség, tölts el minket, járj át minket, akik hiszünk benned, 
egészen lelkünk mélyéig!        (Alcantarai Szent Péter) 
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A gondok fája 
 

Az asztalos, akit felfogadtam, hogy segítsen 
rendbe hozni a régi gazdaépületet, éppen végzett 
egy nehéz nap munkájával.  
Egy defekt miatt csak egyórás késéssel tudott 
munkához látni, azután elromlott a villanyfűrésze, 
majd pedig ősrégi teherautója mondta be az  unal-
mast. Én vittem haza kocsival, és útközben 
mindketten néma csöndben ültünk. Amikor 
megérkeztünk, behívott, hogy ismerkedjem meg a 
családjával. Útban a bejárati ajtó felé egy pillanatra 
megállt egy alacsony fánál és mindkét kezével megérintette a fa felső ágait. 
 Amikor kinyitotta az ajtót, döbbenetes változáson ment keresztül. 
Napbarnított arcát mosoly húzta ráncokba, megölelte két kisgyermekét, megcsókolta 
feleségét. Kis idő múlva kikísért a kocsihoz. Elhaladtunk a fa mellett és nekem furdalta az 
oldalamat a kíváncsiság. Megkérdeztem, mit csinált ott az előbb. 
- Ó, az a gondok fája- felelte. -Tudom, hogy munka közben nem kerülhetem el a gondokat, 
de egy biztos: a gondok nem a házba valók a feleségem és a gyerekek körében. Ezért 
minden este, mikor haza jövök, felakasztom őket arra a fára. Reggel aztán újra magamhoz 
veszem őket. Az a fura, hogy amikor reggel felveszem őket, már nincs belőlük olyan sok, 
mint amennyit előző este felakasztottam. 

A plébánia halála  
 

A városban furcsa gyászjelentés jelent meg a falakon és az újságokban: 

”Mélységes fájdalommal adjuk hírül a Szent László plébánia halálát.  

A gyász-szertartás vasárnap 10 órakor lesz.” 

 Vasárnap, mi sem természetesebb, a Szent László templom olyan zsúfolt 

volt, mint még soha. Szabad hely nem volt, még állóknak sem. Az oltár előtt 

állt a ravatal, sötét színű fából készült koporsóval. A plébános egyszerű 

beszédet mondott: -Nem hiszem, hogy plébániánk újra életre kelhet és 

feltámadhat. Minthogy azonban szinte mindnyájan itt vagyunk, egy utolsó 

kísérletet teszek. Szeretném, ha mindnyájan elvonulnátok a koporsó mellett, és 

egy végső pillantást vetnétek az elhunytra. Libasorban vonuljatok, egyenként, 

és miután megnéztétek a holttestet, a sekrestyeajtón menjetek ki. Utána, aki 

úgy gondolja, a főbejáraton át visszajöhet a misére. 

A plébános kinyitotta a koporsót. Mindnyájan azon gondolkodtak: „Vajon ki 

lesz benne? Ki lesz a halott?” 

Lassan elindult a menet. Mindenki odament a koporsóhoz, és belenézett, majd 

távozott a templomból. Csendben távoztak, egy kicsit zavartan. 

Mindazok, akik látni akarták a Szent László plébánia holttestét, és belenéztek 

a koporsóba,  az alján elhelyezett tükörben a saját arcukat látták.  

 



7.  

S Z E R Z E T E S R E N D E K S Z E R Z E T E S R E N D E K S Z E R Z E T E S R E N D E K    
   

JEZSUITÁK, JÉZUS TÁRSASÁGA, SOCIETAS JESU, SJ 
Pápai jogú férfi szerzetesintézmény (papi). 

Loyolai Szent Ignác alapította hét társával 1534-ben. A szokásos hármas foga-dalom 

mellett egy negyediket is tesznek. Hármas fogadalom: szegénység, tisztaság, 

engedelmesség. A jezsuiták negyedik fogadalma: a pápa iránti feltétlen 

engedelmesség. 

Kiképzésük: 1 - két év újoncidő, közben 30 napos lelkigyakorlat, 

2 - első fogadalom, 3 - bölcseleti, teológiai képzés (testvéreknek szakképzés), 

4 - harmadik próbaidő, 5 - ünnepélyes örökfogadalom. 

A legmagasabb műveltségi ideált tűzik ki célul maguk elé: két diploma, nyelvek 

ismerete, profán tudományokban is magas fokú képzettség. Jelmondatuk: Omnia ad 

maiorem Dei gloriam - Mindent Isten nagyobb dicsőségére. 

1979-ben 27.169 jezsuita, 83 rendtartományban tevékenykedett: missziós és lelki-

pásztori szolgálat, tanítás és nevelés, a tudomány, az irodalom, a társadalmi élet 

területén.Tevékenységük: tanító-nevelő, lelkipásztorkodás, média-apostolság. 

 

KAPUCÍNUSOK, Ordo Fratrum Minorum Capucinorum, O.F.M.Cap. 
Pápai jogú férfi szerzetesintézmény (papi). 

Ferences Rend, az eredeti szegénységi eszményéhez visszatért ág. 

Csuklyát (innen a nevük) és szakált viselnek. 

Célkitűzésük: Krisztus követése aszkézisben és apostoli szolgálatban, a legszigorúbb 

ferences hagyományok szellemében. Tevékenységük: plébániai pasztoráció. 

 

KARMELITÁK, O.C.D. (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae 

Virginis de Monte Carmelo) 
Az ősi kármelita rend a 13. században keletkezett a palesztinai Kármel-hegy vidékén. 

Remeték már Illés próféta óta éltek itt. Tanulmányozták az Írásokat, aszkézisben 

(önmegtagadásban) és imában éltek. Bertold (1195) keresztes vitéz gyűjtötte össze 

őket, és szabályzatot kért számukra Szent Albert jeruzsálemi pátriárkától. A közösség 

kezdettől fogva a Szűzanya oltalma alatt élt. Az iszlám elől Európába menekültek. 

Félig remete, félig lelkipásztorkodó életet éltek. A 15. században már csaknem 1000 

kolostoruk volt. Több reform után az ősi karmeliták sarus karmelita, az Avilai Szent 

Teréz (1515-1582) és Keresztes Szent János (1542-1591) által reformáltak pedig 

sarutlan kármelita néven szerepelnek. Sok szentjük van. 

A kiképzés menete:- egy éves noviciátus (újonc idő), - teológiai tanulmányok, - 

ünnepélyes örök fogadalom. 

1950-ben a sarus kármelita rend tagjainak száma kb. 2000 volt, 350 házban. A sarut-

lanok 472 kolostorában 3567 rendtag élt.  

Apostoli célkitűzésük: szemlélődő és apostoli élet; a nem hívők evangelizálása, a 

Szent Szűz követése és tiszteletének terjesztése. 
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 Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Az oltár és az adományok előkészítése  

A mise második fő részét egészében az eucharisztia liturgiájának nevezik. 

Másfelől viszont még további részekre osztható; az adományok előkészítése, az 

eucharisztikus ima, az áldozás rítusa.  

Az adományok összegyűjtése 

Miközben a hívek a helyükön ülnek, valakik közülük elkezdik összegyűjteni az 

adományokat. Még ha a kenyeret és a bort, - amelyet az eucharisztikus 

áldozatban átváltoztatnak, - már előkészítették és előre kitették is, fontos, hogy 

úgy gondoljunk rájuk, mint amiket hasonlóképp most gyűjtenek össze. Ahogy a 

kegyelem áll az eucharisztiát felajánló közösség minden egyes tagja mögött, 

ugyanúgy a kenyérben és a borban is egész élettörténetek gyűlnek össze és 

jelennek meg. Ne úgy fogjuk fel a pénzgyűjtést, mint valami közönséges, 

piszkos, de szükséges rosszat. A pénzben benne van a munkánk; életünk órái 

fekszenek benne. Most pedig elajándékozzuk, feláldozzuk az egyház 

tevékenységére, amely végső soron a jótékonyság és az evangelizáció műve. A 

mise ránk maradt legrégibb leírásában, amely a 2. században keletkezett, a mise 

ezen pontján Szent Jusztinosz már említi a pénz összegyűjtését. 

A hagyományban a mise értelmének megvilágítására használt egyik 

alapszó az áldozat. A mise nyilvánvalóan nem valamiféle primitív áldozat, ahol 

állatokat ölnek le, vagy más adományokat áldoznak fel Isten kiengesztelésére. E 

kifejezés pontos keresztény jelentéssel rendelkezik, amely azonban csak akkor 

válik világossá, ha a következőkben kitérünk arra, hogyan is használták. Szent 

Pál segítségével megérthetjük ezt a sajátosan keresztény jelentést. 

Számára Krisztus halála és feltámadása, illetve a bennük való 

részesedésünk, teljesen új valóságot hozott, kezdve azzal, hogy Krisztus 

engedelmeskedett a zsidó Törvénynek, de azon túllépve magába foglalta, és 

ígéreteiben részesítette a pogányokat. Ennek eredményeként a régi Törvény és 

áldozatai már nem érvényesek. Új Szövetség és újfajta áldozat létezik. A 

Rómaiakhoz írt levél 9-11. fejezeteiben, Pál azzal a rejtéllyel foglalkozott, hogy 

Izrael visszautasította a Jézus Krisztusba vetett hitet. A 12. fejezetben új 

gondolatot hoz. A keresztények életét itt úgy írja le, mint amely világosan 

különbözik a hitetlen Izraelétől. E buzdítás első mondata így hangzik: „Kérlek 

tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, 

szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti lelki istentiszteletetek" (Róm 

12,1).  

A keresztények új áldozata tehát a templomi állatáldozatokkal szemben a 

keresztények saját teste, amelyet Istennek ajánlanak a szent életben. Ezt nevezik 
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„lelki istentiszteletnek", szemben az állati áldozatok testi istentiszteletével.  

Testünk élő áldozat, ezt valósítja meg az adományok összegyűjtése. A 

keresztények azonban nem maguktól ajánlják fel életüket. Ezt csak Krisztus 

felajánlása által, felajánlásával és felajánlásában tehetik.  

A felajánlási körmenet  

Az adományok elvitele a paphoz 

A felajánlási körmenet szolgáltatja az egyik legjobb alkalmat, hogy megértsük a 

keresztény nép áldozata és Krisztus áldozata között fennálló kapcsolatot. A 

kenyér és a bor adományát viszik az oltárhoz. Örvendező körmenet indul a 

templom oldalhajójában, énekkel kísérve. Néhány megkeresztelt kenyeret és 

bort, különféle edényeket, vizet, és talán más adományokat is, többek között 

pénzt visz és tesz a pap, vagy a diakónus elé, aki elhelyezi a kenyeret és a bort 

az oltáron, és előkészíti őket. 

Hogy megértsük a kenyér és a bor jelentőségét, ahhoz távolabb kell tekintenünk, 

és el kell hagynunk a templom épületét, hogy felfedezzük, honnan származik a 

kenyér és a bor. Érdemes nyomon követni őket egészen szó szerint vett földbeli 

gyökereikhez - a földbe vetett búzáig, ahogyan az az évszakok során szárba 

szökken, hozzáértő gazdák keze gondozza, megérik és learatják. Majd megőrlik, 

a pékhez kerül, aki saját mestersége révén kenyeret süt kemencéjében.  

A szőlőtőkét is gondozni kell, metszik és megművelik, végül pedig a termést 

leszüretelik. Szükség van hozzá a borász tudására, és azokra az évekre, amíg a 

bor megérik a pincékben. Máris sok ember foglalkozott velük, évszakoknak és 

éveknek kellett elmúlniuk, hogy legyen kenyerünk és borunk, amit bemutatunk 

a mai liturgiában. Mások pedig a pékségből és a borászatból hozzák el ezeket az 

adományokat, s olyan pénzzel fizetnek értük, amelyet másfajta munkával 

kerestek. Így nevezhetjük a kenyeret és a bort a teremtés és a történelem 

gyümölcsének, a természet és az emberi találékonyság egyesülése 

gyümölcsének: „a föld termését és az emberi munka gyümölcsét... a szőlőtő 

termését és az emberi munka gyümölcsét.” Nagyon fontos, hogy figyelemmel 

legyünk arra, hogy az eucharisztikus liturgiának ezek az alapvető szimbólumai 

nem pusztán természeti szimbólumok, mint például a víz a keresztségben. 

Valójában a Teremtő és az emberi lények együttműködésének eredményei. 

Igaz, hogy a kenyérnek és a bornak megvan a maga pontos jelentése a zsidó 

húsvét és az Úr utolsó vacsorájának összefüggésében, illetve Jézus parancsa 

iránti engedelmességben, miszerint ezt cselekedjük az ő emlékezetére. A kenyér 

és a bor valóban rendkívül erős szimbólumok, mondanivalójuk gazdag és 

erőteljes. Mi, emberek, élelmünket közösen termeljük meg, és együtt, egymással 

megosztva fogyasztjuk el. Az étkezés a szeretet és a vágy kifejezése.  
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A közösséget célozza. Az étel szükséges az életben maradáshoz, és olyan 

szimbólum, amely ugyanakkor szükséges az embernek maradáshoz. Az étellel 

elmondjuk egymásnak, hogy szeretjük egymást, függünk egymástól, és azt 

kívánjuk, hogy a másik éljen, és jól legyen. Ha a kenyér az ételválaszték egyik 

legalapvetőbb eleme, akkor a bor ugyanennek ünnepi pontja. Egyszóval a 

kenyér és a bor a közösségre irányul. Krisztus pedig átalakítja őket, és 

elképzelhetetlenül többet mond el általuk. 

Az adományok oltárhoz vitele rituális cselekmény. Nem csak azt fejezi ki, hogy 

kapcsolat áll fenn a felszentelt papság rendje és a megkereszteltek rendje között, 

hanem meglátjuk az egyetemes kapcsolatot az egyház és a világ, az egyház és az 

egész teremtés között. A megkeresztelt ember Krisztus kezébe helyezi a 

teremtés és az emberi munka gyümölcseit. Ez a hívők papságának gyakorlása. 

Az adományok felajánlásával hálát szeretnénk adni az Atyának mindazért, amit 

értünk tett, amikor megteremtett, és üdvözített minket. De milyen felajánlás 

lenne méltó köszönet az Atyának? Valójában semmilyen. Mindent odavittünk, 

amink van, és mégis tudjuk, hogy sosem lehet elegendőképp megfelelő és méltó 

az Atyának felajánlott hálaadáshoz. 

Ennek ellenére, az Isten előtti szegénység állapotában jön el hozzánk Krisztus, 

hogy találkozzon velünk, és kinyilvánítsa szolidaritását a szegénységben. Ő 

fogja elvinni Atyja kezébe ajándékainkat, és ő fogja átváltoztatni saját testévé és 

vérévé, átváltoztatva őket húsvéti áldozatává, amelyet folyamatosan felajánl a 

mennyben. Amikor azt mondjuk, hogy felajánljuk életünket Istennek, valójában 

nem magunktól ajánljuk fel. Csak Krisztus felajánlása által, vele és benne 

tehetjük ezt. A szertartás során, amikor néhány megkeresztelt a kenyeret és a 

bort a paphoz viszi, és a kezébe adja, csodálatos csere történik. Odavisszük 

életünket  minden erőfeszítésünkkel, hogy együtt legyünk szeretetben, minden 

vágyakozásunkkal és hajlandóságunkkal, hogy megosszuk életünket másokkal 

és elhelyezzük Krisztus kezében azáltal, hogy letesszük a pap kezébe, aki e 

pillanatban Krisztusnak, a főnek a szentsége. Ez a cselekmény kimond valamit, 

ami később kifejezetten is megjelenik az eucharisztikus imádságban. Ezzel a 

cselekménnyel alapvetően ezt mondjuk Krisztusnak: „Tégy valamit ezzel. Tedd 

életünket azzá, ami a te életed volt, és ami ma is.” 

 

Krisztus a Testévé és Vérévé változtatott kenyér és bor színei alatt velünk járja az élet 

útjait, mint erősségünk, útravalónk, és mindenki számára a remény tanúivá tesz 

bennünket. S ha e misztérium színe előtt az értelem megtapasztalja is a maga 

korlátait, a Szentlélek kegyelmével megvilágított szív meglátja, hogyan kell 

viselkednie, s hogyan kell elmerülnie az imádásban és a határtalan szeretetben. 

           II. János Pál pápa  
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Isten és az Atya 
Jézus Krisztus új módon beszél Istenről, közel hozza az addig távol levő Istent, de a 

közelinek vélt Istent pedig távolra helyezi. 

Nem cseréli meg a kétfajta istenképet, hanem kimondja azt, hogy Isten az Atyában kívül 

van, világon kívüli, azaz transzcendens, és kimondja, hogy a Szentlélekben Isten világon 

belüli, azaz immanens. S a kettőt ő köti egybe. Ezzel megváltja istenképünket. Istent, mint 

Szentlelket közel hozza, sőt belénk árasztja, mint Mennyei Atyát távolra helyezi, de nem 

azért, hogy elérhetetlen legyen, hanem azért, hogy a Szentlélekben mindig legyen hová 

fejlődnünk. Isten, mint Mennyei Atya csak akkor mindenkié, ha senki sem sajátítja ki, és 

így senki sem isteníti magát. Csak testvérként érvényesül fogadott fiúságunk. Ehhez viszont 

kell egyazon Szentlélek, aki egybefog bennünket. 

Jézus nélkül is van hiteles istenismeretünk, de ez nehézkes, kusza és kezdetleges. Ez nem 

kritika a Jézust nem ismerőknek, hanem biztatás. Biztatás arra, hogy ne vonakodjanak Istent 

és a világot különválasztani. A világ függ Istentől, de Isten nem függ a világtól. 

Az Atyához nem tudunk közvetlenül odalépni, mert mindig is ősforrás, kezdetben, most és a 

világ célba érkezésekor is. Jézushoz azonban oda tudunk lépni, aki egy lett velünk, és 

szeretettel figyelmeztet, hogy ajándékba kaptuk létünket, amelyet csak akkor 

bontakoztatunk ki, ha őrá figyelve a Szentlélek erejében az Atya házába igyekszünk.  

                   (S .János atya) 
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Ferenc pápa, ha teheti rózsafüzért osztogat az embereknek.  
Kicsi gyógyszeres dobozban használati utasítással. 

 

Misericordia 59 tabletta (szem)  Gyógyszer a lélek számára 
A gyógyszer megnevezése: Misericordia (Irgalmasság) 
Összetétel: Minden rózsafüzér tartalmaz 50 Üdvözlégyet, 5 Miatyánkot, 5 Dicsőséget, 1 Salve 
Regina-t. Aktív alkotórészek: Az Isten kegyelme 
Gyógyszertári kategória: pezsdítő hatású megszentelés 
Túladagolás: nagy dózisban a következő szimptómák jelentkezhetnek: 
lázas örömkitörés, hirtelen felfakadó dicséret Isten felé, az irgalmasság és könyörületesség 
megnyilvánulásai. 
Kölcsönhatások: Használata lehetséges vagy még inkább javasolt, hogy egyéb imákkal 
együtt vegyük, együtt a szentségekkel, különösen az eukarisztia mellett. 
Javallott adagolás: a túladagolást javasoljuk! 
Gyógyászati tünetek: lelki langyosság esetén nagyon ajánlatos, segíti a megszentelődést, 
elriasztja a kísértéseket, elmulasztja a lelkiismeret elnehezülését és savtartalmát, kihozza a 
lelkeket a tisztítótűzből. 
Adagolás: szájon át alkalmazandó, odaadás és nagyfokú koncentráció szükségeltetik. A 
hatások fokozódhatnak csoportos alkalmazás esetén. 
Mellékhatások: minden nap elmondva az agyban folyamatokat indíthat el. 
Ellenjavallat: nincsen 
Szavatosság: semmilyen formában nem romlandó, minőségét korlátlan ideig megőrzi! 
Figyelmeztetés: tartsa a gyógyszert mindig a gyermekekhez közel, könnyen elérhető legyen! 
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Melyiket válasszam? 
Egy asszony elmegy a nőgyógyászhoz, és így szól:  

- Doktor úr, óriási bajban vagyok és nagyon nagy 

szükségem lenne a segítségére. A gyermekem még 

nincs egy éves, és megint  terhes lettem. Nem aka-

rok ilyen közeli korú gyerekeket.  

- Rendben, mit szeretne tőlem?  

- Azt szeretném, hogy szakítsa meg a terhessége-

met, nagyon számítok Önre. Az orvos gondolkodó-

ba esik, majd így szól:  

- Azt hiszem, van egy jobb megoldás, ami az Ön számára is kevésbé veszélyes. 

A nő elmosolyodott, gondolván, a doki megértette, mit szeretne. Az orvos 

folytatta: - Nézze, hogy ne kelljen egyszerre két kisbabára vigyáznia, öljük meg 

azt, amelyik az ölében van most. Így tudna egy kicsit pihenni, mielőtt a másik 

megszületik. Ha meg akarjuk ölni az egyiket, mindegy melyik az. Az Ön testére 

semmi veszélyt nem jelentene, ha az ölében lévő babát választaná. A hölgy 

elszörnyedt.  

- Na de, doktor úr! Milyen szörnyű! Megölni egy gyereket, az bűn! 

- Szerintem is, - mondta az orvos - de nekem úgy tűnt, ez Önnek nem probléma, 

és azt gondoltam, akkor ez a legjobb megoldás. Az orvos elmosolyodott, érezte, 

érthető volt az álláspontja. Sikerült meggyőznie a mamát arról, hogy nincs kü-

lönbség aközött, hogy egy már megszületett gyereket ölnek meg, vagy azt, aki 

még az anyaméhben van. A bűn ugyanaz! A szeretet azt mondja: Feláldozom 

magam, hogy a másiknak jobb legyen. Az abortusz azt mondja: Feláldozom a 

másikat, hogy nekem jobb legyen. 
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Ima a születendő gyermekért 

Uram, akitől minden élet származik, megengedted, hogy az élet elindításában társaid 
lehettünk. Megáldottad szerelmünket, vérünkből származó gyermekünknek lelket 
adtál. Engedd, hogy anyja szíve alatt, tőle kapva az élet fejlődésében minden 
szükségeset, átélje a hit és a hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk. Ne érje őt 
anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt. 
Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt. A Tied ő, akárcsak a miénk. 
Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is. Engedd, hogy a Hozzád 
vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje, a gonoszság meg ne rontsa szívét. 
Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és a gondoskodásunkban a Te 
atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát. Tudod, mennyire esendők, 
botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. 

Amen. 
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50 ajándék 
gyermekeiteknek 

 

Olyan szellemi és lelki ajándékokról 
van szó, amelyet az anyai és apai 

fantázia dúsíthat: 
 

1. Öleljétek és csókoljátok meg egymást 
gyermekeitek előtt. 
2. Ígéreteiteket tartsátok be, soha ne 
hazudjatok. 
 

3. A nagyszülők kényeztethessék őket egy kicsit. 
4. Tegyétek másokkal azt, amit majd nekik is tenniük kell másokkal. 
5. Adjatok pontos választ a kérdésre: „Hogyan születik egy gyermek?” 
6. Legyetek példaképek: ők mindig azt teszik, amit ti tesztek, és azt mondják, 
amit ti mondotok. 
7. Szoktassátok őket jó olvasmányokhoz. 
8. Amit elkezdtek, fejezzétek is be. Magyarázzátok meg, hogy a nagy tettek fá-
radságba kerülnek. 
9. Vegyék ki szavaitokból, amikor jót beszéltek másokról. 
10. Meséljetek gyermekkorotokról. Különösen arról, amikor olyan idősek volta-
tok, mint ők. 
11. Segítsétek őket, hogy csatlakozzanak egy csoporthoz, focicsapat, énekkar, 
cserkészet stb. 
12. Legyetek következetesek. Ők ismerik el először ennek értékét. 
13. Olvasatok fel nekik hangosan kedvenc könyveitekből. 
14. Tetteikért vállalják a felelősséget. A rájuk törő hullámokat nem védhetitek ki 
mindig. 
15. Minden este kérdezzétek meg, milyen volt a napjuk. 
16. Mielőtt büntetést kapnának, győződjetek meg, tisztában vannak–e a három 
„Miért? –tel: – Miért tiltott? – Miért kell jóvátenni? – Miért nem tehetik meg 
máskor? 
17. Biztosítsátok őket, bármi történjék is, mindig mellettük lesztek. 
18. Rögtönözzetek egy esetlen dallamra esetlen szöveget és énekeljétek tele to-
rokból. 
19. Ha magukra csukták szobájuk ajtaját, ne zavarjátok őket. 
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Anyák 
Napjára  

* 

Apák 
Napjára  



14.  XIV. évfolyam 5. 6. szám 

20. Tanítsátok meg őket arra, hogy elismerjék a hibáikat és a bajért ne más vala-
kit okoljanak. 
21. Este mindig adjatok nekik egy csókot: akkor is, ha már alszanak, és akkor is, 
ha már elmúltak harminc évesek. 
22. Amit ma meglehet tenni, hajrá! A holnap bizonytalan! 
23. Ismételjétek, hogy szeretitek őket. Nevessetek együtt sokat. 
24. A káromkodást ne tűrjétek. 
25. Válaszoljatok kérdéseikre őszintén, különben nem kérdeznek. 

26. Feszült állapotban ne térjetek nyugovóra. 
27. Az egészségetekre ügyeljetek. Ez gyermekeiteké is. 
28. Ne mondjátok soha: „Na látod?… Ugye megmondtam…” 
29. Tanítsátok meg őket úszni, főzni, mosni és táncolni. 
30. A családban legyenek jellegzetes 
szokások. Mindenki kapjon feladatot. 
31. Különböztessétek meg a jót a 
rossztól – együtt. 
32. Ne beszéljétek le aggodalmukat és 
félelmeiket. 
33. Tanítsátok meg nekik, hol van a 
Sarkcsillag és a négy égtáj. 
34. Fizessetek nekik elő egy kedvenc gyermeklapra. 
35. Ismételjétek: „Elégedett vagyok veletek! Jól van! Sikerülni fog!” 
36. Szeressétek őket úgy, ahogy vannak. Ez a legnagyobb ajándék. 
37. „Mivel apád/anyád vagyok, felelős vagyok érted.” – ha többször hallják, nem 
zavarja őket. 
38. Gyakoroljátok, mit kell tenni tűz esetén, csőtöréskor. 
39. Ne adjátok fel a harcot, míg nem fejeződött be a mérkőzés. 
40. Tegyetek a zsebükbe valami apró meglepetést. 
41. Adjatok jó példát: használjátok a szemetes kosarat. 
42. Szoktassátok rá őket, hogy elnézést kérjenek és bocsánatot is. 
43. A nyugodt és derűs szülők gyermekei is nyugodtak és derűsek. Ez tény! 
44. Hívjátok meg őket egy fagyira vagy pizzára. 
45. Ne ti mondjátok meg nekik, hogy „nincs Jézuska” 
46. Ne hasonlítsátok össze őket másokkal. 
47. Titkaik maradjanak titkok. 
48. Ne akarjatok hibátlanoknak tűnni előttük. 
49. Legyetek olyan szülők, amilyeneket ti szerettetek volna magatoknak. 

50. Imádkozzatok együtt minden este. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

A Kerepesi Karitász csoport 

hálás  sz ívve l  szeretné 

megköszönni az egyház-

község híveinek a nagyböjti 

gyűjtésből származó adományokat (tartós élelmiszer, pénz-, ruha-

adomány), valamint azoknak, akik munkájukkal vagy együttmű-

ködésükkel lehetővé tették a szeretetszolgálat munkáját.  

     Az összegyűlt adományokból és a rendelkezésünkre álló készle-

tünkből 36 élelmiszercsomagot állítottunk össze. A csomagokat 

gondosan, személyre, családra szabottan készítettük el. Figyelembe 

vettük hol van sok gyerek, ki cukorbeteg, tud-e főzni, ki az, akinek 

inkább készételre lenne szűksége. A csomagokat minden esetben a 

karitász önkéntesei szállították ki. A szállítással kettős célunk volt. A 

csomagokat valóban a rászorulók kapják meg, és a folyamatos, 

személyes kapcsolat építése. 

     Külön köszönetet szeretnénk mondani az Oravecz Pékségnek, aki 

a kerepesi karitászt megalakulása óta támogatja, valamint egy 

fiatalokból álló csoportnak, akik vásárlási utalványok ajándékozá-

sával próbálja szebbé tenni a válságba került családok ünnepeit. 

Sokan fordulnak hozzánk gondjaikkal és mi megpróbálunk segíteni.  

Sajnos a karitászcsoport létszám ma már csak tíz fő, szükségünk lenne 

további önkéntesekre. 

Hívjuk és várjuk azokat a segítőszándékú embertársainkat, akik 

szívesen kapcsolódnának be a szeretetszolgálat munkájába.  

Mert: „JÓNAK LENNI JÓ, DE JÓT TENNI MÉG JOBB.”  

           (A Kerepesi Karitász csoport) 

Módosítás 

Sajnálattal közöljük, hogy a Kerepesi Egyházközség Online Archívumát át 

kellett helyezni az alábbi webhelyre: 

http://kerepes.plebania.hlap.biz/ 

Mindenkinek kívánunk kellemes időtöltést, ismerkedést a honlappal! 

http://kerepes.plebania.hlap.biz/
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Idézetek iskolai dolgozatokból 

- A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat. IV. Béla a 
tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott. - IV. Béla vár-
romokat épített. - A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, 
mert már korábban elestek a csatában.  
- A néma Katrin hallgatag lett. 
- Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg. 
- Arany János 1817-tól 1822-ig született.  
- Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodos tóba.  
- Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.  - Petőfi mindent megtenne a 
nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen. - Petőfi úgy rohant a csatába, 
hogy jobb kezében a vers, bal kezében pedig a kard volt. 
- Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az időszakból 3 
verse maradt ránk.  
- A víz oxigénből és folyadékból áll.  
- A mocsári vész 1526-ban volt.  
- A Szent Jobb István király bal keze.  
- Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül 
sötét.  
- A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.  
- A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a sza-
gával.  
- Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.  
- Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.  
- A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.  
- A ménes egy nagy lócsomó.  
- Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőt-
te Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.  
- Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az 
Úrnak ajánlotta.  
- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándé-
kával, hogy Magyarországot meghódítsa.  
- Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.  
- Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.  
- Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.  
- És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.  
- Egyiptom őslakói a múmiák.  
- A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem 
lehet kétszer megölni.  
- A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott  részeit.  
- A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek  maguk elé.  

G y e r m e k n a p r a  
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- A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.  
- Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.  
- A fecske egy költöző madár, olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem ha-
sonlít rá.  
- Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában 
tudott menekülni.  
- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.  
- A kőolajat kövekből sajtolták.  - Csapadékfajta: lisztharmat.  
- A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni. 
         (Nagy Beáta tanárnő gyűjtése) 

Kik laknak az üveg alján? Buborék. 

 

Hogyan segít a jó férj a házimunkában? 

Felemeli a lábát, hogy az asszony alatta is 

ki tudjon porszívózni. 

 

Mit lehet enni az üzemi konyhán? 

Üzemi koszt. 

 

Mit mond a kannibál leánykéréskor? 

Légy az eleségem! 

 

Mit eszik a vegetáriánus kannibál?

Zöldségest. 

 

Miért megy a párna orvoshoz? 

Mert huzatot kapott. 

 

Miért nincs a halnak haja? 

Úgysem száradna meg soha.  

 

Mi az: drót végén van és fekete? 

Kezdő villanyszerelő. 

 

Hogyan lehet víz segítségével fényt 

előállítani? Le kell mosni az ablakot. 

 

Mit mond a kéményseprő a tükör előtt? 

A koromhoz képest jól nézek ki. 

Mit mond a nyuszi, amikor megtámadja a 

hóembert? Ide a répát, vagy hozom a 

hajszárítót! 

 

Ki jött rá először, hogy asszony kell a 

házhoz? Kőmíves Kelemen. 

 

Mi a különbség a véletlen és az üvegtál 

között? A véletlen lehet fatális. 

 

Mi a különbség a kutya és a disznó között? 

Kutyából nem lesz szalonna. 

 

Mit tettek az ősmagyarok a nyereg alá? 

A lovat. 

 

Hogy hívják a láb nélküli lovat? Hasonló. 

 

Mi van a halleány ajtajára írva? 

Gyere be halkan! 

 

Apa, nézhetem a tévét? 

Igen, de ne kapcsold be! 

 

Miért keverik az Ausztrálok 

balra, az amerikaiak jobbra 

a kávét? 

Hogy elolvadjon a cukor.  
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„Nem a család, a házasság intézménye van válságban, 

hanem az emberek!” 
Interjú Dr. Beer Miklós váci megyéspüspökkel (részlet) 

 

Nyitottság, közvetlenség, hitelesség - ezek Beer Miklós váci megyés-

püspök legfőbb jellemzői. Vele beszélgettünk az egyház megújulásá-

nak fontosságáról, értékről és erényről, politikáról és melegházas-

ságról. 
 

Családháló: 2013 a Hit Éve volt...de nem kellene mindegyiknek annak 

lennie? 
Beer Miklós: A katolikus egyház mindig kiemel egy-egy fontos témát, és arra 

fókuszál egy éven át. Volt már Család Éve, Biblia Éve, tavaly pedig a hité volt a 

főszerep. XVI. Benedek pápa egész gondolkodásmódját ebbe a fogalomba pró-

bálta összesűríteni: hogy a hitünk által a teremtő Isten szemével látjuk a világot. 

A fény hozzásegít, hogy észrevegyünk értékeket, szépséget, összefüggéseket. A 

hitben való látás is ilyen. A természettudományos ismereteket meg lehet tanulni, 

de a hit egy emelkedett látásmód: nem a tapasztalati világ kiterjesztése, hanem 

egy egészen új perspektíva, aminek segítségével a dolgok valós értékét 

ismerhetjük fel. 

CSh.: Mostanában - különösen, amióta Ferenc pápa az egyházfő - különösen 

sok szó esik a megújulás szükségességével, azzal az igénnyel, hogy az egyház 

próbáljon meg a mai ember nyelvén szólni. Vajon fel tudják mérni, értik-e az 

emberek, elsősorban a fiatalok az egyház üzenetét?  

B.M.: Amikor 2012 októberében megkezdődött a Hit Éve, a váci egyházmegyé-

ben zsinatot hirdettünk, aminek célja éppen az volt, hogy gyorsan változó vilá-

gunkban mi, papok újragondoljuk magatartásunkat, beszédmódunkat, szókin-

csünket, és kérdezzük meg magunktól: értenek-e bennünket az emberek? 

Képesek vagyunk-e érthetően közvetíteni Isten üzenetét - különösen a fiatalabb 

nemzedékek számára? Olyan kifejezéseket használunk, amit mi magunk között 

értünk, de a kívülállók már nem feltétlenül vannak így ezzel. Vallási szóhaszná-

latunk lassabban változik, mint az élő beszéd.  

A zsinatunk mottója az, hogy bátorságot kell kérni az Úristentől, hogy változtas-

sunk ott, ahol változtatni kell, és adjon bölcsességet, hogy meg tudjuk különböz-

tetni, hogy mi a változó külső forma, és mi az örök érték. 

CSh: Sokat hangoztatjuk az erény, az érték fogalmakat, ezek a kifejezések 

azonban nem feltétlenül érthetőek mindenki számára. Ha például egy 15 éves 

fiatalnak kellene elmagyarázni ezek jelentését, aki esetleg nem is katolikus 

családban nőtt fel, hogyan fogna hozzá? 
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B.M.: Azt mondanám, hogy az az érték, ami valakinek a személyiségét, ember-

ségét többé teszi - ami visszahat rá, amitől jobb és gazdagabb lesz. Ha valaki 

ezeket az értékeket megszerzi, általuk erényessé is válik. 

CSh: Nagyon sok hasonlóság Ferenc pápa és Ön között: mindketten rendkívül 

nyitottak, rugalmasak, emberközeliek - és rendkívül hitelesek. Ön mit tart 

Ferenc pápa legfőbb erényének? 
B.M.: Kétségtelen, hogy nagyon közel érzem magam a Szentatyához éppen 

amiatt, mert meri átlépni a merev korlátokat. Az ő küldetésében mindig a másik 

ember a legfontosabb. Ferenc pápa magatartása pezsdítően hat a mi európai 

gondolkodásunkra. Ő azt mondja: ha elfelejtjük prófétai küldetésünket, megsza-

kad a kapcsolatunk az emberekkel. 

CSh: Ferenc pápa erre az évre püspöki szinódust hirdetett, amelynek fő témá-

ja a család. 
B.M.: A család olyan egyértelmű értéke az életünknek, hogy ezt nem lehet 

elégszer hangsúlyozni. A pápa a szinódust előkészítendő, a világ minden orszá-

gába kérdéseket küldött, amelyek azt feszegetik, hogyan látjuk a család mai 

helyzetét? Milyen körülmények között élnek a világ különböző területein a csa-

ládok? Mi az, ami feltétlen feladata a katolikus egyháznak, hogy segítsük őket? 

Mit tehetünk a fiatalokért, hogy előttük legyen a szép családi élet példája. 

 Látjuk, hogy az egész európai társadalom, a magyar is, válságban van. 

Egyre többen félnek az elköteleződéstől, ezért nem kötnek házasságot, és egyre 

na-gyobb a válások száma. Az emberek nagy részének nincs lelki tartaléka. 

Persze ok mindig van a válásra, de éppen ezen kell túllépni, és alkalmazkodni 

egymás-hoz, hiszen ez is saját magunk gazdagodására szolgál. Aki képtelen a 

másikért áldozatot hozni, nagyon szegény lelkű ember. Valójában nem a család, 

a házas-ság intézménye van válságban, hanem az emberek! 

CSh: A 2013-as év igencsak kedvezett az egynemű pároknak - számos ország-

ban engedélyezték, hogy összeházasodhassanak. Önnek mi a véleménye erről 

a jelenségről? 
B.M.: Ha valakinek valamilyen fogyatékossága van, arról nem mondhatjuk azt, 

hogy az normális. Márpedig a homoszexuálisoknál erről van szó! Az abnormális 

szexuális irányultság valaminek a következménye. Persze, sajnáljuk őket, de ezt 

nem szabad elfogadni - ebből nem lehet programot, divatot, politikai kérdést 

csinálni. Amikor meleg párok örökbefogadási jogáról van szó, mindnyájan tud-

juk, hogy egy olyan gyerek, akit nem heteroszexuális szülőpár nevel fel, nagyon 

komolyan sérül lelkileg. Nem mondhatjuk, hogy a melegeknek joguk van örök-

befogadni, mert akkor ki védi a gyerek jogát? Ez nagyon hasonló ahhoz, amikor 

az abortuszról beszélünk: fel vagyunk háborodva, ha valaki megöli a gyerekét, 

miközben sokan teljesen elfogadhatónak tartják, ha mindez akkor történik, ami-

kor az a gyerek még az anyaméhben van... 
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Pünkösdi gondolatok  

     Jézus különleges ajándékot készít azoknak, akik hisznek Benne és követni 
akarják Őt: Szentlelkét. A keresztségben és a bérmálásban minden keresztény 
részesül ebben az ajándékban. Sok keresztény még sincs tudatában annak, 
hogy mit is kapott tulajdonképpen. 

    Ahhoz, hogy megértsd, mit akar adni Neked Jézus, azt kell megismerned, 
hogy Ő mit kapott az Atyától: az Atya szeretetének teljességét. 

    Az a tény, hogy a Szentlélek betölt Téged, még nem jelenti azt, hogy mentes leszel mindenféle 
kísértéstől és próbától. Szembe kell szállnod a sátán mindenféle támadásával. De ahogyan Jézus 
is diadalmaskodott az ördög felett a pusztai kísértésekkor, úgy győzöl Te is a Szentlélek erejében 
és az isteni ige erejével. A halála előtti estén Jézus még egyszer hangsúlyozza: Elküldöm nektek 
a Lelket, a Vigasztalót, aki bennetek működik és képessé tesz arra, hogy folytassátok szavaimat 
és művemet. 2000 év múltán is hittel várhatod, hogy ugyanez az ígéret ma is, méghozzá egészen 
személyesen Rád is érvényes. Jézus utolsó útmutatása mennybemenetele előtt így szól: „Én 
pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg el nem tölt benne-
teket a magasságbeli ereje." Várakozó hittel Te is készülhetsz arra, hogy megtapasztalod a Szent-
lélek mélyebb kiáradását, az új pünkösdöt. Jézus ígérete, miszerint Lelkét leküldi az apostolokra, 
pünkösd napján teljesült. De a Lélek kiáradása nem csupán egyszeri esemény néhány kiválasz-
tott számára. A Lélek újból és újból kiárad a Jézusban hívő összes emberre. 

     Ma esetleg szegénynek és gyengének érzed magad: „Nem tudok imádkozni. Nem vagyok mél-
tó rá. Minden összezavarodott bennem.” Mind Jézusban, mind a Szentlélekben új módon bízhatsz 
meg. Csak arra van szükséged, hogy bensődből sóhajts fel. Róm 8,22-27:  „Gyöngeségünkben 
segítségünkre van a Lélek is, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban 
maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.” 

    Ma annak újrafelfedezésére kaptál meghívást, hogy a Lélek Benned lakik és hogy próbálj meg 
belőle élni. Róm 8,9-17: „Ti azonban nem test, hanem lélek szerint élten ha valóban Isten Lelke 
lakik bennetek. Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik Hozzá. Ha Krisztus bennetek 
van, a test ugyan holt a bűn miatt, de a lélek él a megigazulás következtében.” 

        Amikor a Szentlélek mélyebb módon árad az életedbe, akkor az a feladatod, hogy ennek a 
Léleknek az erejéből gyümölcsöt hozz. A gyümölcs nem ragyogó érzésekből áll, hanem szeretet-
ből, örömből, békéből...  Mostantól fogva jobban kell hagynod, hogy a Lélek vezessen! 

Gal 5,16-26: „Azt mondom tehát: Lélek szerint éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kíván-
ságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik a lélek pedig a test ellen, s ellentétben állnak egy-
mással. Így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Ha a lélek vezet, nem vagytok a törvény alá 
rendelve...  A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóságy hűség, 
szelídséfi szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ha a Lélek szerint éltek kövessétek is a Lel-
ket! "  1Kor 12,1-11: „ A lelki adományok különfélék de a Lélek ugyanaz. A megbízatások is külön-
félék de az Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezt mindenkiben véghez-
viszi, ugyanaz. A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele.” 

A Szentlélek legnagyobb adománya a szeretet. „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek 
által. De a szeretettel együtt örömet, békét és új nyitottságot is kapunk az evangélium iránt. 

javascript:OpenNewWindow(%22view.php?kep=kepek/hirek/27521/fokep/kep.jpg%22,339,504)
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 Májusban hétköznap 19.00-kor lesz a szentmise, előtte  18.30-kor litánia. 

 Május  17-én  19.00 órakor az Élő Rózsafüzér Zarándoklat szentmiséjét Dr. 
Beran Ferenc esperes Úr mutatja be a templomunkban. 

 Június 9-én Pünkösdhétfőn, egyházközségi juniálisra hívjuk szeretettel egyház-
községünk felnőtt és gyermek tagjait. (Részletek majd a templomi hirdetésben.)  

 Június 15-én  Szentháromság vasárnapján, 8.00 órai szentmisén elsőáldozás lesz 
a templomban. Az agapé után kerül sor a gyermekek Szentmisenaplóinak érté-
kelésére, jutalmazására. A tanévzáró Te Deum-ot is ezen a napon tartjuk, a reg-
geli és a délelőtti szentmiséken.  

 Június 22. Úrnapja - az Úrnapi sátrak díszítéséhez felajánlott virágokat, szirmo-
kat kérjük a sekrestyéhez vinni, lehetőleg szombat este. Számítunk a kedves 
hívek nagy létszámú közreműködésére a négy sátor készítésénél és a kert díszí-
tésénél. Az idei elsőáldozókat várjuk a szirmok hintésére, a ministránsokat 
oltárszolgálatra és virág gyűjtésre, a bérmálkozókat a sátrak készítéséhez.  

 Június 29. A szilasligeti kápolna búcsú-ünnepe. 

 Június 30. - július 4. Hittanos-és ministránstábor indul Csobánkára. 

 A 24 órás Szentségimádási napok: május 17. és június 14.  

Egyházközségi ünnepek, programok 

 

 

 

 

 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 



22. XIV. évfolyam 5. 6. szám 

A plébániánkról jelentjük … 
 

A kedves hívek anyagi támogatásával 15 db. gömbköris 

fa került a templomkertbe. Köszönetünket fejezzük ki 

minden adományozónak. Külön hálával tartozunk azok-

nak a családoknak, akik 1-1 díszfát (25 000 Ft./db.) 

megvásároltak.  

Közülük a következő családok nevét közölhetjük nyílvánosan: 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

 

A kedvezményezett neve: Kerepesi Katolikus Közösségért Alapítvány 

Ennek kitöltése nem kötelező. 

TUDNIVALÓK 

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány 

vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap 

méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a 

kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT, ÉS 

ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. Ha a nyilatkozatot a borítékba téve 

a munkáltatójának adja le, akkor a leragasztáson átnyúlóan alá kell írnia azt! 

1 8 7 1 7 7 1 8 - 1 - 1 3 

Franka Tibor polgármester Úr és családja  

Kiss Károly alpolgármester Úr és családja 

Id. Kiss Károly és családja 

Fekete János és családja 

Fekete Viktor és családja 

Hajósi László és családja 

Varga József és családja 

Szender Ignác Lőrinc és családja 

Buti István és Birinyi István 

Kamasz Józsefné 

Ezúton is köszönetet  mon-
dunk az Önkormányzatnak, 
amiért munkaerőt biztosított a 
fák elültetéséhez. 

Kérjük a kedves híveket, hogy a 
személyi jövedelemadó egyház-
nak ajánlható 1%-át ajánlják a 
katolikus egyházunknak.  
Az alapítványok részére adható 
második 1%, felajánlható egy-
házközségünk javára is.  
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Szentmise szándékok június  hónapban 
 

 

1. +Lakatos Mihály, +Orosz Erzsébet és +Hozzátartozóik    (8.00)
……………………………………………..     (11.00) 

   Hálából - 40. és 5. házassági évfordulón      (19.00) 

2. …………………………………………….. 

3. A „Szent Erzsébet” rózsafüzér csoport (Kriger Jánosné) élő Tagjai   

4. A „Szent Erzsébet” rózsafüzér csoport (Kriger Jánosné) +Tagjai     

5. +Nagyszülők  

6.  Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül 

7. Hősök emlékmiséje 

8.   Kriger Gáborné +Rémi Anna, +Szülei és +Testvérei    (8.00) 

   ……………………………………………..      (11.00) 

  +Simkó Ferenc és neje +Gizella        (19.00) 

9. +Kerekes István 6.évf., +Szülei, +Testvérei és a Tóth család +tagjai  (8.00) 

 Szabóné +Iványi Judit 20. évf., édesapja +Iványi Imre és +Nagyszülők (19.00) 

10. …………………………………………….. 

11. …………………………………………….. 

12. +Fatter János 1. évf. 

13. A Szűzanya tiszteletére  

14. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért, és az imát kérők szándékára 

15.   +Kiss Sándor, +Felesége és +Sándor fiuk      (8.00)
………………………………………………..     (11.00) 

 +Pasiák András          (19.00) 

16.  …………………………………………….. 

17. +Kriger János és +Attila fia 

18.-21. .…………………………………………….. 

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

 ……………………………………………..      (11.00) 
 Jószándék           (19.00) 

23. +Kriger Mihály, +Felesége, +István fiuk és összes +Hozzátartozó 

24. …………………………………………….. 

25. +Sörös István, +Neje, +Gyermekeik és +Szüleik  

26. …………………………………………….. 

27. +Zsiák János, +Felesége, +Nagyszülők és élő Hozzátartozók 

28. +Paptestvér 15. évf. 

29. Az egyházközség júniusban +Hívei       (8.00)
  ……………………………………………..     (11.00) 

 A Varga család élő és +tagjai        (19.00) 

30. +Rozmüller szülők, +József fiuk és +Mária neje 

XIV. évfolyam 5. 6. szám 
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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 

 Májusban hétköznap:  

19.00;  18.30  litánia 

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 

XIV. évfolyam 5. 6. szám 

Hálaadás avagy „diák-examen” 

- Isten szerető jelenlétében visszatekintek az elmúlt tanévre.  

Kényelmesen elhelyezkedek, úgy, hogy az imádságom végéig ne kelljen 

mocorognom, testhelyzetet változtatnom. Lecsendesítem magam, figyelek a 

légzésemre, a külső zajokra, amelyeket egyre távolabbról érzékelek. Elengedek most 

magamtól mindent, ami foglalkoztat, esetleg nyomaszt, félreteszem a külvilágot 

- A jelen pillanattól kezdem, és haladok visszafelé az időben, egészen az első tanítási 

napig. Minden eseménynél megállok, elidőzök, felidézem a történéseket… 

- Kikkel, milyen módon találkoztam, - volt alkalmam segíteni azoknak, akik kérték 

tőlem azt, - esetleg, megbántottam valakit, vagy engem bántottak meg, - tudtam 

hűséges lenni a feladatokban, tanulásban? - ha, igazságtalanság ért, hogy viseltem 

azt? - ha, kellett, siettem a gyengébb védelmére? - részt vettem önkéntes 

szolgálatban? - eljutottam a vasárnapi misékre? stb. 

- Összegyűjtök minden jót és fényt, szép emlékeket, találkozásokat. Hálás szívvel 

gondolok vissza az elmúlt tanévre, és annak minden ajándékára. - Megállok a 

homályos dolgok felett és figyelem, hogy mit akarnak mondani. 

- Gyógyulást, bátorságot kérek az Úrtól, és a hibáimért, 

halasztásaimért, bűneimért bocsánatot. - Elképzelem, hogy Jézus 

mellettem ül, felé fordulok, és megosztom vele érzéseimet. 

- Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül 

tölthettem Vele, és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben 

kaptam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen!  


