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 A tízparancsolat - igen a szeretetre 

Ferenc pápa a hitről és az életről 

A tízparancsolat nem jelent szabadságkorlátozást, hanem igen a 

szeretetre. Ma nem divatos a parancsolat szó, a mai embert valami negatívra emlé-

kezteti, valakinek az akaratára, ami korlátokat állít fel. Míg a mai történe-lemben is 

vannak zsarnokságok és olyan logikák, amelyek elnyomók, a hatalmat, a profitot 

keresve, addig a tízparancsolat egy olyan Istentől származik, aki szeretet-ből 

teremtett bennünket. Bízzunk Istenben! 

A tízparancsolat kijelöli az utat és olyan etikai kódexet jelent, amely az igazságos 

és emberhez szabott társadalom építéséhez vezet. Az erkölcsi és anyagi szegénység 

Isten elutasításából származik és abból, hogy helyére számos bálványt állítanak. 

Hagyjuk, hogy ezek a parancsolatok irányítsanak bennünket, amelyek a szabadság 

útját jelölik ki. Ezek a Lélek törvényében teljesednek ki, amelyet nem sziklába, 

hanem a szívünkbe véstek. 

Izrael népe a Sínai-hegyen kapta meg azokat, vagyis az Egyiptomból való 

kiszabadulást követően, mint követendő utat ahhoz, hogy szabadok maradjanak. 

Olyan út ez, amelyet az ember szívébe írtak, mint egy egyetemes erkölcsi törvényt. 

A tízparancsolat nem a szabadság korlátozása. Úgy kell tekinteni őket, mint irány-

mutatások a szabadsághoz. Arra tanítanak meg bennünket, hogyan kerülhetjük el a 

rabszolgaságot, amelybe a bálványok miatt kerülünk, amelyeket mi magunk épí-

tünk föl. A tízparancsolat megtanítja, hogyan éljük meg a személyek iránti tiszte-

letet, legyőzve a hatalom, birtoklás, pénz iránti vágyat, hogy őszinték legyünk 

kapcsolatainkban, védelmezzük a teremtett világot, és hogy bolygónkon a nemes 

és szellemi ideálokat támogassuk.  

Alapvetően a tízparancsolat a szeretettörvény. 

Mózes és Jézus - Míg Mózes felment a hegyre, hogy Istentől megkapja a 

törvénytáblákat, addig Jézus éppen az ellenkező irányba indult el. Lejött az emberi

-ség közé, hogy megmutassa e parancsolatok mély értelmét: szeresd Uradat, 

Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és felebarátodat, mint 

önmagadat. A szeretet parancsa tehát az, ami magába foglalja az összes parancso-

latot. Lényege a szeretet, amely Istentől származik és értelmet ad az életnek, ami 

segít, hogy ne rabszolgaként, hanem igaz emberként éljünk, és ami áthatja minden 

kapcsolatunkat: Istennel, önmagunkkal – amit sokszor elfelejtünk - és másokkal.  

Az igazi szabadság nem az, hogy követjük saját önzésünket, vad szenvedélyeinket, 

hanem az, hogy szeretünk és minden helyzetben a jót választjuk. 

Fedezzük újra fel és éljük meg Isten tízparancsolatát! Mondjunk igent a szeretet e 

tíz útjára, amelyeket Krisztus tett tökéletessé, hogy védelmezzük az embert és a 

valódi szabadság felé vezessük el! 

Gondolatébresztő… 
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A HELYI EGYHÁZ ISTEN KÖZELSÉGÉNEK TANÚJA 

  

Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége 

felragyogott fölötted! (Iz 60,1) 

Az Úr fenti szava olyan korban hangzott el, amikor teljesen kilátástalan volt a 

választott nép helyzete. A közösség a sok csapás, súlyos belső ellentétek és 

külső támadások miatt elveszítette bátorságát, lelkesedését. 
 

Belemerülünk nehézségeinkbe, követelőzéseink érzéketlenné tesznek 

azokra az értékekre, amelyeket Isten ad közösségünknek.  

Miért mondunk annyi rosszat saját közösségünkről, plébániánkról? 

Ezáltal felmentve érezzük magukat az önvizsgálattól, az egyéni 

felelősségtől, de még a hálaadástól is! Gyakran elhitetik az emberekkel, hogy a 

jónak, az igyekezetnek nincs sok lehetősége.  

Isten üzenete: „Kelj föl!” Fölkelni a tespedésből nem csupán magamért, 

hanem mindazokért, akikkel egy családot alkotunk.  

Jézus Krisztus eljövetele által megvalósult a prófétai ígéret: Mert még 

sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és 

dicsősége megnyilvánul rajtad. 

Isten népe - benne az egyén és az egész közösség - hordozza Isten 

ragyogását, amely vonzza azokat, akik sötétségben botorkálnak, keresik az 

igazságot. Ezért így folytatja a prófétai szó:  

Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. 

Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. 

Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. 

 

A plébániai közösség egyetlen jogosultsága, hogy Isten üdvösségének 

fényéről tanúskodjon a világ sötétségében. 

Ferenc pápa egyik katekézisében így fogalmazott: „Viselkedjünk Isten 

valódi gyermekeiként! Ez azt jelenti, hogy nap, mint nap engedjük, hogy Krisztus 

átformáljon minket, s olyanná tegyen, mint Ő maga; azt jelenti, hogy 

keresztényként próbálunk élni, próbáljuk követni őt, még ha látjuk is 

korlátainkat és gyengeségeinket. Mindig az ajtó előtt áll annak a kísértése, hogy 

elfeledkezzünk Istenről, s magunkat állítsuk a középpontba, a bűn tapasztalata 

pedig megsebzi keresztény életünket, istengyermekségünket. Ezért meg kell 

lennie bennünk a hit bátorságának, hogy ne engedjük félrevezetni magunkat 

azáltal a mentalitás által, amely ezt mondja nekünk: »Isten fölösleges, nem 

fontos  számodra«.” 

Kereszténynek lenni tehát annyi, mint megpróbálni kereszténynek lenni. 

Kicsit olyan ez, mint a kérdés, amelyet Avilai Nagy Szent Teréznek tett fel egy 
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nővér, aki azt firtatta: hogyan tanul meg jól imádkozni? A Szent válasza ez volt: 

„Ha vágysz arra, hogy imádkozzál, már imádkozol”. 

Vágyakozzunk a keresztény életre! Arra az életre, amely nem önigazolás, 

hanem Krisztusban megélt megigazulás a bűnbocsánat és a többi szentség 

rendszeres gyakorlásában. 

A plébánia közösség egésze, de az ott lévő kis csoportok sem önmaguk 

fényesítésére vannak, vagy, hogy külsőségeket öltsünk magunkra. Minden 

emberi forma, intézményesült „hagyomány”, megszokás, mindenféle emberi 

erőlködés végül – éppen mivel mi vagyunk a középpontjában – korlátainkat és 

gyengeségeinket teszi csak láthatóvá. 

Lépjünk tovább: kis és nagy közösségeinkben vajon Jézus-e a középpont? 

Mire jutott több idő: a fecsegésre, az egymással (s ezáltal a magunkkal) való 

foglalkozásra, vagy Isten ügyeire? Mi beszéltünk többet, vagy az Úr? Isten 

Szentlelke szóhoz juthat-e tőlünk? Mire figyeltünk: hogy mi mit szeretnénk, 

vagy az Úr mit kér? Az Úrral való párbeszéd helyett sokszor a fecsegés tölti be 

találkozásainkat. 

Egyik reggeli homíliájában Ferenc Pápa így szólt erről: „Szépnek tűnik 

a fecsegés, nem tudom miért, de szépnek tűnik, mint a mézes cukorka. Veszel 

belőle egyet, majd még egyet és így tovább, végül hasfájást kapsz. Ilyen a 

fecsegés. Kezdetben édes, majd tönkreteszi a lelkedet. A fecsegések pusztítóan 

hatnak az egyházban. Kissé Káinhoz hasonlít: öljük meg testvérünket a 

nyelvünkkel. Ezen az úton haladva jól nevelt, de rossz szokásokkal teli 

keresztényekké válunk.”  

A plébánia minden tagjának éppúgy, mint az egész közösségnek fel kell 

tennie magában a kérdést: „fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul 

rajtad”? Vajon milyen fényt hordozok én életemmel: folyton a kritizálás 

szikráit, vagy villámokat szórók (Isten nevében…). Az ilyen világosság nem 

fogja a pogányokat Jézus Krisztushoz elvezetni. 

Istentől kapott adomány – a hitünk – amelyben nem csupán magunkért, 

hanem minden emberért részesültünk. Péter apostol tanításában a Lélek így 

szólít meg bennünket: 

Éppen ezért minden igyekezetetekkel 

legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az 

erényt, az erény a tudást, a tudás az 

önuralmat, az önuralom a jóban való 

kitartást, a jóban való kitartás a vallásos 

érzületet, a vallásos érzület a 

testvériességet, a testvériesség pedig a 

szeretetet. (2 Pét 1,5-7)      

                (Sávai János) 
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VII. Egyházközségi „Farsangi vigadalom együtt, egymásért” 
est a Vis Vitalis Medical Wellness Hotelben.  



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    
   

FERENCESEK 
Pápai jogú férfi szerzetesintézmény (papi) 

A Rend eredeti neve: kisebb testvérek (Ordo Fratrum Minorum, O.F.M) 

Assisi Szent Ferenc alapította ezt a szerzetesrendet 1210 körül, a pápai elismerést 

1223-ban nyerték el. A Rend Regulája az Evangélium kifejtése: lelki gyermekség, 

belső szabadság (javaktól, címektől, becsvágytól, szenvedélytől, bűntől), a teremtett 

világ szeretete, evangéliumi, napsugaras világszemlélet, szolgáló szeretet,feltétlen 

engedelmesség. Köszöntésük: Pax et Bonum! Az Úr békéjét és áldását! 

A Rend főbb ágai:az Első rend, vagyis a kisebb testvérek: 

-"barna ferencesek" (kb.20.000 testvér, 3124 rendházban), 

-feketeruhás minoriták (4133 minorita, 673 rendházban), 

-kapucinusok (11.867 kapucinus, 1636 kolostorban); 

a Második rend, vagyis a klarisszák és reform ágaik: 

-eredeti klarisszák (11.300 apáca, közel 500 kolostorban), 

-refom-klarisszák (1900 klarissza, 94 kolostorban), 

-kapucínus klarisszák (2800 apáca, 137 kolostorban); 

a Harmadik Rend: - számos női szerzetes-kongregáció, és a családban élők. 

Tevékenységük: tanító-nevelő, pasztoráció, Kárpátaljai misszió. A ferences harmad-

rend Regulája szerint az idők folyamán sok közösség alakult meg. Eszményük a 

ferences lelkiség: szegénység, testvéri szeretet, az elesettek támogatása. Lásd néhány 

közösség : Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja, Ferences Mária Misszionárius 

Nővérek, Ferences Szegénygondozó Nővérek, Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló 

Nővérek, Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, Szent Ferenc Kisnővérei. 

 

IRGALMASOK, BETEGÁPOLÓ IRGALMAS REND, O.S.J. de Deo 
(Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo) 

Pápai jogú férfi, laikus, betegápoló szerzetesintézmény. 

Istenes Szent János (1495-1550. Szül.: Juan Ciudad) alapította kórházát, amelyben 

mindenkinek helyet és gondozást biztosított. A rend az ő örökségének szellemében 

halála után, 1571-ben alakult meg, végleges szabályzatukat V. Pál pápa 1617-ben 

hagyta jóvá. Kolostorban élnek, az ősi "ora et labora" elv alapján. Apostoli célkitű-

zésük: a betegek gyógykezelése, ápolása. Negyedik fogadalmukat erre teszik le. A 

rendtagok orvosok, gyógyszerészek, betegápolók, egészségügyi szakemberek. Laikus 

rend, csak néhány testvért szentelnek pappá, hogy azok ellássák a betegek lelkipász-

tori szolgálatát. Szakembereket képeznek a pszichológia és a pedagógia területén is.  

 

Az öt világrészben 192 házban 1638 irgalmas testvér működött (1989). 1950-ben a 

magyar rendtartománynak 46 tagja volt, köztük három orvos, 12 gyógyszerész és 

négy kórházlelkész. A belépés alsó korhatára: 17 év. Próbaidő, ismerkedés: félév. Ezt 

követi a beöltözéssel a két éves újoncidő. Az egyszerű fogadalom után következik a 

szakmai kiképzés ideje. A szerzetesi képzést az örök fogadalom koronázza meg. 
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 Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Az Ige liturgiája - folytatás  

A hitvallás 

A szentbeszéd után vasárnaponként és ünnepnapokon megvalljuk hitünket. Vajon mi 

az oka, hogy ennek itt van a helye? A hitvallás összefoglalása annak, ahogyan az 

egyház a Szentírást olvassa, következésképp az egyház hitének foglalata.  

Rendszerint a Niceai Hitvallást használjuk, de bizonyos esetekben az Apostoli 

Hitvallást is mondhatjuk. A Katolikus Egyház Katekizmusa bőséges kommentárt 

nyújt hitvallásról. Néhány megjegyzés azonban segíthet annak megértésében, hogy 

mi történik, amikor a szentmisén a hitvallást mondjuk. A hitvallások eredete a 

keresztelés liturgiájára nyúlik vissza. Mielőtt megkeresztelték a felnőtteket a 

Szentháromság nevére, először meg kellett vallaniuk hitüket a Szentháromságban.  

A hitvallás hármas szerkezetű. A megkeresztelendő vagy három kérdésre válaszolt, 

vagy háromszoros kijelentést tett, amelyben a következőt mondta: „Hiszek az 

Atyaistenben, Jézus Krisztusban, az ő egyetlen Fiában, és a Szentlélekben.” Ennek a 

hitvallásnak a három részét cikkelyeknek nevezték, és mindegyik hosszabb-rövidebb 

terjedelemben foglalta össze annak a hitnek lényegi összetevőit, amelyet az Atyáról, a 

Fiúról és a Szentlélekről, illetve egymáshoz fűződő kapcsolatukról vallunk. A Jézus 

Krisztusról szóló második cikkely volt a legbővebben kifejtve. 

A Szentháromságba vetett hit nem egy isteneszmében való hit, hanem hit az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében, azaz hit Jézus halálában és feltámadásában 

kinyilvánított isteni életben, amint azt az apostoloktól kiindulva hirdetik és ismerik az 

egyházban. Nincs más mód a Szentháromság misztériumának megismerésére, mint e 

közösség által. Ezért a Szentháromság hitének megvallása magába foglalja az egy, 

szent, katolikus és apostoli egyházba vetett hit megvallását. Az egyház az az 

összefüggés, amelyben a Szentháromság megosztja isteni életét egyháza tagjaival „a 

bűnök bocsánatára, a holtak föltámadására, és az eljövendő örök életre”. A 

hitvalláson belül nem csak Istenben hiszünk, hanem abban is, amit az egyház mond 

róla és a mi életünkről őbenne. 

A hitvallást ma már csak ritkán éneklik, és ez nem helyes. A történelemben bőséges 

példa áll rendelkezésre mind éneklése, mind recitálása mellett. Az ideális liturgiát úgy 

képzeljük el, hogy a gyülekezet ünnepélyes, emelkedett és örömteli dallamra énekli a 

hitvallás szavait. Ekkor aztán a sok hangot az egyház egyetlen hangjává hallanánk 

egybeolvadni, és közvetlenül éreznénk annak szépségét, ahogy az egyház tisztán és 

pontosan megérti mindazt, amit az Írás mond. A hitvalláshoz ősi dallamok állnak 

rendelkezésre, amelyeket már évszázadok óta énekelnek.  

Ugyanezeket énekelve megérezzük annak izgalmát, hogy a mi hitünk ugyanaz, mint 

az összes előző nemzedékben élő keresztényé, és ugyanazokkal a szavakkal fejezzük 

ki őket közel kétezer év óta. A Hiszekegy ilyenfajta megvallása segít megérteni, hogy 

nem pusztán felmondjuk azt a szöveget, amely első pillantásra inkább hitünk 
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technikai és elvont foglalatának tűnhet. Ehelyett ahogy az igeliturgia a lezáráshoz 

közeledik, a közösség feláll, és egyhangúlag kinyilvánítja mindazt, amit az apostoli 

egyház hisz. 

  A hitvallás keresztségi eredete fontos, mivel arra emlékeztet, hogy az egyedüli 

kapuk, amelyeken keresztül beléphetünk az eucharisztia kezdődő liturgiájába; a 

keresztség, és az a hit, amelybe alámerítettek bennünket a keresztségkor. A hitvallás 

az egyház végső hitbeli válasza Isten felé.  

Minden egyedi eucharisztikus gyülekezetben, ahol elhangzik, minden egyes 

megkeresztelt újra megerősíti azon közösséghez való tartozását, amely megvallja a 

hitét. Ez a közösség készül megünnepelni az eucharisztiát. Milyen nagyszerű a 

hitvallás végén felhangzó „Ámen”, amely végigvisszhangzik a földgolyón, át az 

évszázadokon, végig a mennyei csarnokokban.  

A hívek könyörgése 

A misekönyvben, mely tartalmazza a mise szövegeit és a szertartás előírásait, - le van 

fektetve az eucharisztikus liturgia világos rendje. Ebben pontosan rögzítve van a 

váltás az Ige liturgiájából az eucharisztia liturgiájára. Az igeliturgia utolsó részét 

nevezik hívek könyörgésének vagy egyetemes könyörgésnek.  

A pap egy bevezetéssel megnyitja és felhívja az embereket az imádságra. A pap 

Krisztusnak, mint főnek szentségi jele. Krisztus vezeti népét az imádságban. A 

diakónus vagy más személy konkrét könyörgéseket fogalmaz meg a gyülekezet 

nevében. A kérések sorozata - ahogyan az egyház elsorolja szükségleteit a mennyei 

Atya előtt - lüktető ritmust hoz létre. 

Azért nevezzük hívek könyörgésének, mert a világban élő megkeresztelt 

emberek felelőssége, Isten elé vinni imádságukban az egyház és az egész világ 

szükségleteit. Ezeket az imádságokat egyetemes könyörgéseknek is nevezik. E 

kéréseknek nagyon tágaknak, mindent felölelőknek kellene lenniük. Az egyes hívek 

saját szükségleteikért szívük csöndjében imádkozhatnak. Az egyház itt az egész 

világgal való kapcsolatának ad hangot.  

Krisztus saját példájával tanított meg minket, hogy kivel és mivel törődjünk. 

Most ránk vár, hogy hozzá hasonló legyen a szívünk és a lelkünk. Megosztja velünk 

papi szerepét, a világért való közbenjárást. Miután kifejeztük szükségleteinket, ő 

maga teszi őket magáévá ugyanazon a módon, ahogyan a pap zárja le a könyörgést: 

„Krisztus, a mi Urunk által.” 

A közösségben, mindenekelőtt az egyházért imádkozunk, hogy legyen szent és 

Istennek tetsző. Azért is imádkozunk, hogy a világ ismerje meg a Krisztusban 

felajánlott üdvösséget, csillapodjanak szenvedései és viszontagságai, és orvosolják az 

igazságtalanságokat. Figyelmesen imádkozunk Isten szándékának beteljesedéséért a 

világban: „hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére”. Úgy 

imádkozunk, hogy közben tudjuk: Isten szándéka, a világon az összes ember 

összegyűjtése az eucharisztia asztala körül, ahol most mi is összegyűltünk. 
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Nagyböjti készülethez  

A gyűlölet mérgezi a szervezetet 
 Gatte professzor, a washingtoni egyetem lélektani laboratóriumában, kísérleteket 

folytatott az emberi szervezetben lelki hatások következtében termelődő mérgekkel. 

Mínusz 271 fokra hűtött üvegcsöveket használt, melyekbe különböző lelkiállapotban 

lévő egyéneket beleleheltetett. Ha a kísérleti alany erős haragot érzett, a lecsapódott 

folyadék barna színű lett. Bánat esetén szürke, lelkifurdaláskor rózsaszínű. 

Amikor a tanár a barna anyagot beoltotta egy kísérleti állatba, az valóságos 

dührohamot kapott. Annak az embernek a leheletéből kiválasztott méreg, akiben erős 

gyűlölet tombolt, a kísérleti állatot pillanatok alatt megölte. A professzor 

megállapította, hogy egy óráig tartó gyűlölet elegendő mérget termel ahhoz, hogy 

azzal 80 embert el lehessen pusztítani. Vagyis ez a méreg egyike a legerősebbeknek, 

amit a tudomány ismer. Valahányszor rosszat kívánunk valakinek, szervezetünk, mint 

a kobrakígyóé, mérget választ ki. A szervezet mindazt a mérget, amit az irigység, a 

féltékenység, a gyűlölet termel ki, felszívja, és így önmagát mérgezi meg, önmaga esik 

áldozatul, ha nem fékezi, nem korlátozza rosszindulatú érzéseit. Így igazolja a 

tudomány Krisztus tanításait a szeretetről. (Bánk József) 

 

Vannak, akik azt mondják: semmi szükségünk Jézusra, csak kellemetlenséget okoz, 

amikor a bűnünkről beszél, aztán ránk erőlteti, hogy őt kövessük valamiféle szent 

életben! Szabadelvű világ részei vagyunk, rettenetesen kellemetlen szembesülni 

Krisztussal, vagy hallgatni azt, aki az Evangéliumról szónokol. Hagyjon már békén, 

hadd éljünk úgy, ahogy akarunk! Nem veszi észre magát? Nem kell, és kész! 

Hallgassunk meg azért mást is! Mit mond a halálos beteg, az elhagyott, a szegény, 

akinek az élete tönkrement, aki összeroppant bűnei alatt, akinek már nincs reménye 

az életben? Ezt üzeni szótlan vergődéssel is: „Miért nem segít már valaki 

rajtam?”Krisztus meghallotta a nyomorúságában kiáltó könyörgését. Azért jött, hogy 

segítsen rajtunk élete árán is. 

Talán most fiatal, menő ember vagy, de egyszer elhagyatott, beteg és magányos 

leszel, aki a halálra készül. Ki segít akkor, hogy ne félj, és vigaszt, hitet kapj, az örök 

élet reménységével, ha most nem kell neked Jézus? 

Jézus értünk jött, hogy a halálból az igazi életre vigyen. Ne taszítsd el magadtól, 

keserűen dacos szívvel! Lásd meg, hogy kiszolgáltatottak és gyengék vagyunk 

mindnyájan, és lássuk meg Őt, aki annyira szeretett, hogy életét adta értünk! Vele tiéd 

lehet az az élet, ami boldog, bővelkedő és üdvös. Jézus Krisztus azért jött, hogy 

megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” Téged is…(Lk 19,10) 

Ima gyónás előtt 
 Jöjj el, Szentlélek Úristen! Világosítsd meg értelmemet, emlékezetemet, és 

lelkiismeretemet, hogy elkövetett bűneimet felismerjem, szívből megbánjam 

azokat és szakítsak velük, őszintén meggyónjak mindent, és úgy próbáljak 

megjavulni, hogy egészen új életet kezdjek a Te kegyelmedből. Ámen 
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Nagyböjti készülethez 

 A megbocsátás 
 „De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg 

bűneiteket.” (Mt 6,12)  

A megbocsátás azt jelenti, hogy valaki bűnt, sérelmet nem ró föl többé. Aki megbo-

csát, az a rosszat jóval viszonozza. Aki viszont megbocsátás helyett a megtorlás mel-

lett dönt, önmagát is pusztítja: előbb lelkében, majd testében is megbetegszik. A meg-

bocsátásnak nem feltétele a bocsánatkérés. Isten iránti szeretetből kell megbocsáta-

nunk. Aki vétkezett más ellen, vétkezett Isten ellen is. Ha megbocsátanánk, boldo-

gabb, békésebb, emberibb lenne a világ! A megbocsátáshoz sokkal több erőre van 

szükség, mint a haraghoz és a gyűlölethez! 

Mától fogva a legfontosabb tennivalóm az, hogy megbocsátok, mert a harag mérgező, 

a harag elemészti a személyiségemet. Ezentúl nem várok arra, hogy bocsánatot 

kérjenek, hanem én fogom megtenni az első lépést: mosolyogni fogok és meg-

bocsátok. A megbocsátás a legszebb, legerősebb szeretet-megnyilvánulás, amely ki-

mondhatatlan békességet és boldogságot ad cserébe. Haragtartó vagy, hónapokig, 

évekig cipelsz magaddal régmúlt dolgokat. Élvezed a bosszút forraló gondolatokat. 

Szívedben ott a káröröm, ha másnak valami nem sikerül. Éld jobban bele magadat 

mások helyzetébe! Tudod talán, hogy hányszor bánta meg tettét az a másik? Hányszor 

kívánta az egészet meg nem történtté tenni? Mindenki akarja a jobb világot 

megteremteni, de senki sem akarja elsősorban önma-gát megváltoztatni. A jobbítást 

mindenki a másiknál akarja elkezdeni. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron 

felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd 

ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. 

 A szeretet hiánya és a harag megmérgezi az emberekhez való viszonyukat. A 

megbocsátás hiánya pedig megakadályozza, hogy Isten elé álljunk, aki azt várja tő-

lünk, hogy mi is legyünk irgalmasok másokhoz, ahogyan ő is irgalmats velünk. 

 A keresztény élet lényeges része a bocsánatkérés és az őszinte megbocsátás. 

Rendkívül fontos megbocsátani egymásnak, hiszen különben nincs más út, mint a 

gyűlölet. Ez pedig szörnyű következménnyel jár. Amikor gyűlöljük ellenségeinket, 

óriási hatalmat adunk nekik életünk felett, hatalmat álmunk, étvágyunk, egészségünk 

és lelki nyugalmunk felett. A gyűlölet egész életünket megmérgezi. Ha nem bocsátasz 

meg, hozzákötöd magad a bűnhöz, a gyűlölethez, az ördöghöz. Ha bosszút akarsz áll-

ni ellenségeden, bocsáss meg neki. Ezzel Isten kezébe helyezed őt. Az ellenséget csak 

akkor győzhetjük le, ha megszeretjük, ha könyörületet érzünk iránta. Szörnyű dolog 

gonosz embernek lenni. Ezért kell, hogy megessen rajta a szívünk, ezért kell szeret-

nünk. Jézus azt kívánja tőlünk, hogy mindenkinek megbocsássunk, akik fájdalmat 

okoztak nekünk, és imádkozzunk értük- beleértve a már megholtakat is.  

A szerető Istennel csak az tarthat élő kapcsolatot, aki megbocsát és szeretetben él. A 

békességteremtést először mindig saját magunkon kell kezdeni. „Amennyiben 

rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben. Bosszút ne álljatok, 

szeretteim, hanem hagyjátok az ítélet haragjára, mert írva van: Enyém a bosszú, én 
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majd megfizetek, mondja az Úr.” (Róm 12, 18-19) 

„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat, és 

imádkozzatok rágalmazóitokért.” (Lk. 6,27-28) 

Ha lelkünk megbetegszik - vagyis ha haragosak, féltékenyek, lusták, önteltek, hiúk 

vagyunk, ha megvetjük vagy gyűlöljük embertársunkat- akkor gyógykezelésre szoru-

lunk. Ha félsz az emberektől, ha fenyeget valaki, csendesen, de kitartóan ismételd: 

„Istenem, áldd meg azt az embert! Az Úr békéje legyen vele!” Ha áldást mondasz, az 

ellenséged barátoddá válik. 

A megbocsátás azt a bizalmat fejezi ki, hogy a jóság végül mindig közelebb áll az 

emberi szívhez, mint a gonosz. Az igazi keresztény embernek el kell felejtenie, ho-

gyan, mikor bántották meg, mikor, milyen rosszat tettek vele. A meg nem bocsátás 

halálos méreg, amely megtámadja a lelket s az érzelmeinket, a fizikai kondíciónkat. 

Ez a lelki betegség a pletyka és a bizalmas beszélgetések útján terjed, sok fájdalmat 

és sebet okozva. Az ellenségeinknek nyújtott megbocsátás magával hozza Isten gyó-

gyító közreműködését. Sokan úgy gondolják, hogy megbocsátani annyit jelent, mint 

veszíteni, és nem veszik észre, hogy nyereséget jelent, mivel megszabadulunk gyűlöl-

ködéseinktől és nehezteléseinktől. Ez tesz Jézushoz hasonlóvá minket. Jézus szerette 

ellenségeit és megbocsátott nekik. Ha ellenségedért imádkozol, az első, aki meggyó-

gyul, te magad vagy! Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyúj-

tasz. Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szere-

tetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az 

emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled szemben, te is légy türelmes és 

mutass tiszteletet!  

Az az ember, aki engem bánt, akit nem tudok elviselni, az az Isten terve szerinti ke-

reszt az életemben. Minden meg nem bocsátás, panasz, vádaskodás azt jelenti, hogy 

az ember a sátánnal szövetkezik, mivel ő a vádló és a gyűlölködő. Ha mi egymásra 

panaszkodunk, az ő uralma alá kerülünk. Ennek egyik jele, hogy boldogtalanok, szo-

rongók, ziláltak leszünk.  

 A keresztény etika pozitív logikájú. Nemcsak arról szól, hogy ne tegyünk rosz-

szat, hanem inkább arról, hogy milyen jó dolgokat tegyünk. Pusztán azzal, hogy nem 

teszünk meg valamit, aligha fog megváltozni a világ. Gyakran tetszelgünk magunk-

nak azzal, hogy mennyivel jobbak vagyunk másoknál, de nem másokhoz, hanem Is-

tenhez kell mérni magunkat. Ő megmutatta, hogyan teremjünk jó gyümölcsöt: saját 

vére árán váltott meg bennünket. Ha valaki a megbocsáthatatlant is kész megbocsá-

tani, akkor van legközelebb az isteni Szeretethez. Sikerült már valaha felkeltenem va-

lakiben, hogy egy rossz cselekedet után bocsánatot kérjen? 

A békés, derűs szívű ember mindig kész a jóra. Aki viszont helyet ad szívében a ha-

ragnak, soha meg nem találja békéjét, és mások életét is megkeseríti. 

Légy fénylő csillag a rossz emberek sötétségében! 

Bár nehéznek tűnhet, általában képesek vagyunk egy elszenvedett igazságtalanság 

gondolatával megbirkózni és elfeledni. Sokkal nehezebb azonban megbocsátani: a 

sértő ember szívébe nézni és meglátni benne a jót. A megbocsátás azt a bizalmat fe-

jezi ki, hogy a jóság végül mindig közelebb áll az emberi szívhez, mint a gonosz.  
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Ha igazságtalan volt valaki veled, ha megbántott, ha rosszat tett, meg fogja kapni a 

büntetését, de a bíró nem te vagy. Bízd magad az igazságos bíróra. Jézus nem azt 

mondta, hogy ezért majd megbűnhődtök, hanem azt, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, 

mert nem tudják, mit cselekszenek! Azt tanítja a Miatyánkban is, hogy amit teszel, azt 

fogod kapni. Ahogyan te megbocsátasz, úgy fognak neked is megbocsátani. 

Gyakran tetszelgünk magunknak azzal, hogy mennyivel jobbak vagyunk a szomszé-

dunknál; de nem a szomszédunkhoz kell hasonlítani magunkat. Csak Istenhez mérhet-

jük magunkat . 

A megbocsátás első lépése az elhatározás, hogy megbocsátunk 

Ne várjunk, míg kedvünk lesz megbocsátani, hanem határozzuk el, hogy meg akarunk 

bocsátani. Engedjük, hogy Isten működjön a szívünkben, és végigvezessen a megbo-

csátás folyamatán. Higgyünk az Írásban, amely megerősíti: „aki megkezdte bennetek 

a jót, ...be is fejezi” (Fil 1,6). 

Akkor is meg kell bocsátanunk, ha maradandóan sérültünk 

A megbocsátás nem tetszés kérdése. Ami történt, talán sohasem tudjuk teljesen elfe-

lejteni, de a másik ember tartozását el kell engednünk. „Viseljétek el egymást, és bo-

csássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr 

megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak” (Kol 3,13). 

Ne feledjük: a megbocsátás folyamat 

Az elszenvedett sérelmeket nem lehet azonnal elengedni. Az út, amelyet végig kell 

járnunk, jól elkülöníthető szakaszokra bontható: tagadással kezdődik, amelyet bánat 

követ, egészen a depresszióig és a veszteség átéléséig, végül megszületik az elfoga-

dás. Legyünk türelmesek és megértőek saját magunkkal, míg végigjárjuk a megbocsá-

táshoz vezető utat!  

Törekedjünk békességre! 

Bármikor kerülhetünk megalázó helyzetbe. Az emberek azért viselkednek bántóan, 

mert olyan idegállapotban vannak, hogy már nem tudnak magukon eléggé uralkodni. 

De ha a modortalanságukat, durvaságukat hasonlóan viszonozzuk, az csak olaj a tűz-

re. Elég szomorú, hogy a mai világban ennyi ingerült, önmagával elégedetlen, sérü-

lékeny, depressziós ember van. Mondd ezt: Atyám, nem tudják, hogy mit cselek-

szenek! A szelídség sokkal nagyobb erőt kíván! Nehezebb egy gombostűt felvenni a 

földről, mint egy csomagot. Nehezebb szelíden hátrébb lépni, nem szólni; ebben van 

az erő. Ha ugyanúgy viselkedünk, mint a támadó, akkor lesüllyedünk hozzá. Ha szelí-

dek vagyunk, akkor felemelkedünk az evangéliumi szintre. Persze mindez bántja az 

ember önérzetét. Annál jobban, minél nagyobbra tartjuk magunkat. Elégedjünk meg 

azzal, hogy a Jóisten és a szeretteink ismerik az értékeinket, ezért ne hangsúlyozzuk 

lépten-nyomon az idegeneknek, hogy mi mennyire „nagyok” vagyunk! 

 Krisztus arra hív minket, hogy megbocsássunk, amilyen gyakran csak kell. (Lk 

17,4). Meg kell tanulnunk megbocsátani egy olyan világban, ami csak arra bíztat min-

ket, hogy legyünk kemények, nehogy lemaradjunk valamiről. Mindannyian bűnösök 

vagyunk. Mindannyiunknak szüksége van megbocsátásra, és meg kell bocsátanunk 

egymásnak. Meg kell tanulnunk beengedni a szeretetet a szívünkbe, hogy az legyen a 

kötelék, ami egységbe forraszt minket.  
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G y e r m e k o l d a l 
 

NAGYBÖJTI ERÉNYGYAKORLAT 

Jézus szívesen ajánlotta fel értünk az életét, hogy az örök haláltól megmentsen 

minket. Életével, halálával és feltámadásával megváltott bennünket. Minden 

embert üdvözíteni akar. Azt kéri, hogy segítsünk neki ebben. Kezdjük el mi is úgy 

szeretni az embereket, ahogy ő szereti. Jócselekedeteinkkel és áldozatainkkal a 

töviskoszorút gyönyörű virágfüzérré formálhatjuk! 

 

 

A következőképpen  

színezd ki húsvétig  

az ábrát:  

 

piros szív - keresztút 

piros virág - szentmise 

kék virág - bocsánatkérés 

 (szentgyónás)  

sárga virág -  

jócselekedet  

(szentáldozás)  

 

zöld levél - imádság 

barna levél - lemondás, 

áldozat 
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I. ÍRD BE A MEGFELELŐ SZAVAKAT, A SZÖVEGBE: 

 

A ______________ arra az ____ hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a 

vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a 

szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett ______ hamujából a pap ezen 

a napon _________ rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja:  

„ Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és _____ leszel!” A _____ egyszerre 

jelképezi az elmúlást és a ______________. 

 

(megtisztulást) (barka) (hamu) (hamvazószerda) (porrá) (keresztet) (ősi) 
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III. MARADÉK BETŰK 

Keresd ki és húzd ki a felsorolt 
állatneveket (függőlegesen 
vagy vízszintesen) az alábbi 
ábrából! 

A maradék betűket sorrendben 
összeolvasva egy értelmes 
szót kapsz.  

Ez mindig, de a nagyböjtben 
különösen fontos dolog 
számunkra! 

LÓ, TEVE, RIGO, CET, RÁK, 

PÓK, HOLLÓ, EB, HAL 

Kedves gyerekek!  

A három rejtvény megfejtését  április 13-ig adjátok le a sekrestyékben,  
névvel ellátott zárt borítékban!  

Az ajándéksorsolást április 20-án Húsvétvasárnap  

a 8.00- és a 11.00 órai szentmisék után tartjuk.  

II. Párosítsd a számozott neveket a hozzátartozó betűkkel! 

 

1. Júdás    A Szentlélek kiáradása 

2. Pilátus    B feltámadás 

3. Nagycsütörtök  C vérrel verejtékezés 

4. Golgota   D az áruló 

5. Húsvét    E főpap 

6. Kaifás    F itt feszítették keresztre  

7. Péter    G helytartó 

8. Pünkösd    H Jézus kereszthalála 

9. Barabás   I 3x megtagadta Jézust 

10. Getszemáni kert  J utolsó vacsora 

11. Nagypéntek  K gyilkos 
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Dr. Papp Lajos: A szellem él 

 Dr. Papp Lajos szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem tanára, valamint PTE 

ÁOK Szívgyógyászati Klinika igazgatója. Széchenyi- és Magyar Örökség, 

Prima Primissima- Pro Cultura- díjjal ismerték el. Alább nagyszerű előadásának 

kómáról szóló részét tesszük közzé. 

 "Egy hölgy olyan állapotba került egy budapesti kórházban, hogy a vezető 

professzor - aki egyébként jó barátom és nagy tapasztalatú ember - azt mondta róla, 

hogy nem is érdemes megkísérelni a műtétet. A professzor hazament, és fiatal 

tanítványa, beosztottja - aki engem egyébként jól ismert és tisztelt - felhívott, és 

részletesen elmondta az esetet. A hölgy az eszméletlenség határán volt, kínlódott az 

életéért. De ez a fiatal orvos hitt abban, hogy én tudok és merek segíteni ebben. 

Amikor a beteggel találkoztam, ha homályosan is, de eszméleténél volt. Leletei 

alapján már nem szabadott volna, hogy éljen. Mindennek ellenére az élet levegője ott 

vibrált a beteg körül. Én csak egyet kérdeztem tőle: - hisz-e abban, hogy életben 

marad. Mondta, jelezte, hogy hisz. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogy 

megoperálom. Ez nem egy racionális döntés volt, hanem inkább egy intuíció. A műtét 

után nem tért eszméletéhez. Hat napig eszméletlenül feküdt. Lélegeztetőgép tartotta 

életben. Ezt az állapotot hívják kómának. Én ennek ellenére mindennap többször is 

odamentem a beteghez, megfogtam a kezét, megsimogattam a fejét. És mivel nem 

akartam, hogy a többi kollégám megmosolyogjon, ezért egészen halkan a fülébe 

súgtam ezeket a mondatokat:" Ugye megígérte nekem, hogy nem hagy cserben? 

Önnek élnie kell. Értse meg: van esélye. Nem szabad föladnia." A beteg hat nap 

múlva eszméletére tért, és egy hónap múlva a körülményekhez képest gyógyultan 

távozott. Ami a döbbenetes, az most következik.  

 A beteg azt mondta nekem, hogy köszöni a mondataimat. Elmondta percre 

pontosan, hogy kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken mikor voltam nála, és miket 

suttogtam a fülébe. Utólag leellenőriztem, valóban akkor voltam ott, amikor ő 

mondta. Elmondta pontosan, hogy szerdán tizenegy óra húsz perckor megállt ez és ez 

az orvos az ágya végénél, és akkor őt ott halottnak nyilvánították. Azt mondta a 

hölgy: "Szerettem volna nekik odaszólni, hogy ne temessenek el, mert nem haltam 

meg. Nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudtam velük szemben védekezni." 

Ez a nő mindent elmondott. Azt mondta: "Alig vártam, hogy maga odajöjjön hozzám, 

és beszéljen az életről." 

A beteg szemén a hat nap alatt végig egy nedves labdacs volt, nehogy a szemhártyája 

kiszáradjon. Életfunkciói nem voltak. Nyilvánvaló, hogy a szemével nem láthatott és 

a fülével nem hallhatott, hanem valami mással, amiről mi nem tudunk. Persze az, 

hogy valamiről mi pillanatnyilag nem tudunk - vagy nem tud még az orvostudomány 

-, nem azt jelenti, hogy az nincs is. Az biztos, hogy ezek után nekem már senki nem 

mondhatja azt, hogy a kóma állapotában lévő beteghez nem érdemes szólni, mert az 
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úgyis meghalt. De számos más esetben is a betegek beszámolnak a műtét alatti 

élményeikről, pedig elvileg semmilyen élményük nem lehetne. A nagyobb 

szívműtéteknél megállítjuk a beteg szívét, és gép pótolja a keringést és a 

szívműködést. Megállítani a szívet nagyon könnyű, beindítani már nem annyira. 

Miután megoperáltuk a szívét, újraindítjuk. Az újraindítás számomra mindig egy 

katartikus pillanat. Sokszor a betegek a szív újraindításának élményéről pontosan 

beszámolnak. Ez azért döbbenetes, mert arról az időszakról, amelyről ő beszámol - 

nevezetesen a szív újraindításának élményéről - abban az állapotban ő a tudomány 

mai álláspontja szerint nemhogy nem érezhet semmit, de nem is élhet." 

Reményik Sándor: Istenarc 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Tán lét-előtti létem emlék-képe! 

Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul, 

Csak nem tudom, mikép került a mélybe. 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Néha magamban látom, néha másban. 
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, 

Ha rossz órámban eltűnik egészen 
Alter-egóm az örök vándorlásban. 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
A rárakódott világ-szenny alatt. 
A rámrakódott világ-szenny alól, 

Kihűlt csillagok hamuja alól 
Akarom kibányászni magamat. 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 

Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek, 

Mert az az arc igazán én vagyok. 

Egy istenarc van eltemetve bennem: 
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. 

Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. 
S bár világ-szennye rakódott reája, 

Nem nyugszom, amíg nem lesz 
reneszánsza. 

Paul Roth: Húsvéti hittel  

Uram, hadd mondjam el,  

hogy azon a napon  

nemcsak a tavaszi napfény  

világa töltötte el szívemet. 

Uram, arra kérlek, 

a megszokások és unalmak  

sötét börtönéből  

szabadítsd ki szívemet! 

Kísérj el engem is  

húsvéti vándorutamon,  

nyisd meg fülemet,  

gyújtsd lángra szívemet! 

Hogy elmondhassam én is,  

mint az Emmauszból  

visszatérő tanítványaid:  

„Ugye, hogy lángolt a szívünk!" 
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A fogadás  
 

Egy kocsmában többen üldögéltek és ittak. A hangulat emelkedett volt. 

Mindenféléről beszélgettek, végül az asszonyokra terelődött a szó, amiben egyik 

a másikat akarta felülmúlni. Csak az egyik férfi hallgatott.  

Ez feltűnt a többieknek. 

- És te? - kérdezték. - Te semmit sem mondasz? 

- Nem - válaszolta. - Én ebben nem vehetek részt. Nincs semmi okom panaszra 

a feleségem miatt. Nem szól egy rossz szót sem. A többiek nevettek és így szól-

tak: - Ilyen nincs. 

- De igen! - védte most már a feleségét. - Biztos vagyok benne, hogyha éjfélkor 

azt mondanám neki, hogy keljen fel és főzzön nekem valamit, minden szó nél-

kül megtenné. A többiek nevetése és heccelődése egyre hangosabb lett. Így kiál-

toztak: - Őrültség! Nem fogsz minket átverni! A férfi azonban kitartott megkér-

dezte: - Mibe fogadjunk?  

Végül tényleg fogadtak. Rögtön meg akartak győződni róla, hogy barátjuk iga-

zat mondott-e. Így hát az egész társaság fölkerekedett és útnak indult.  

Az asszony már régen lefeküdt aludni, hiszen már éjfél is elmúlt, amikor a ré- 

szeg csapat a házukhoz ért. Férje vezényelni kezdett:  

- Asszony, kelj fel és főzz nekünk kávét! Nem látod, hogy vendégeket hoztam? 

 A vendégek azt gondolták, hogy most aztán jól összeszidja őket. Így szok-

ták meg feleségüktől. De egyetlen rossz szót sem szólt. Rövid idő múlva hallot-

ták a csészék zörgését és nem tartott sokáig, míg kedves arccal behozta a gőzöl-

gő kávét a szobába. 

Ez a látvány kijózanította a társaságot, és kezdték magukat szégyellni a csendes, 

szelíd asszony előtt. Végül az egyik elmesélte neki, hogy miben fogadtak. Utána 

megkérdezte:  

- Hogy tud ilyen kedves lenni ilyen emberekhez, mint mi vagyunk? Hogy képes 

erre? Így válaszolt rá: 

- Szomorúan látom, hogy férjem mindent elkövet, hogy tönkretegye magát. 

Csak egy élete van, hiszen a részegeskedőknek nincs örök életük. Ezért szeret-

ném legalább a földi életét kellemessé tenni, amelyet ráadásul úgy megrövidít 

magának, hiszen más nincs neki. 

A kijózanodott vendégek nemsokára szép csendesen hazamentek. A férfi azon-

ban így szólt feleségéhez: 

- Mondd csak, ennyire fontos neked a lelkem üdvössége? 

Amikor meglátta az asszony könnyes szemét, mert ilyen kedvesen még sohasem 

hallotta férjét beszélni, neki is könnyek szöktek a szemébe és megbánta bűnét. 

Mindketten letérdeltek és imádkoztak, és az Úr Jézus segített ennek a férfinak, 

hogy más ember legyen belőle.     (Evangéliumi életképek) 
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Azok pártján állok akik túllépték az 50. életévüket.  
 

Akik még nem, azok ne nevessenek hanem csak reméljék, hogy egyszer  

majd ők is megélik azt a kort! Ime a betegség nevének eredete:  

(A Hiányos Figyelem Szindromája Előrehaladott Kórban)  

Tegnap elhatároztam, hogy megmosom a kocsimat. Útban a garázs felé meglá-

tom a leveleimet a konyhaasztalon. Jó, hadd vessek rájuk egy pillantást, hátha 

valami sürgős dolog is van köztük. Leteszem az autókulcsokat az asztalra a 

levelek mellé és meglátok az asztalon néhány kifizetésre váró számlát és egy 

csomó reklám lapot, amit elhatároztam, hogy a szemétbe dobok, de a szemetes 

kosár tele volt! 

Visszatettem a számlákat azzal a gondolattal, hogy leviszem a szemetet. Mivel a 

papirokat tartalmazó konténer éppen a bankautomata mellett van, úgy gondol-

tam, hogy okosabb lenne előbb a számlákat kifizetni. Letettem a szemetet, fel-

vettem a számlákat és elindultam. Vajon hol van a bankkártyám? Ah, a tegnap 

viselt ruhám zsebében! Elhaladva az asztal mellett, az előbb kinyitott kólás do-

bozt vettem észre. Megmelegedett … 

Megyek a bankkártyámért, de előbb a hűtőbe teszem a kólát. A konyha felé me-

net észreveszem a kókadt növényeket; meg kellene locsolni őket! Leteszem a 

kólát a konyhaasztalra és láss csodát, megtalálom a tegnap óta keresett szemüve-

gemet! Legjobb lesz ha előbb a virágokat öntözöm meg, majd a szemüvegemet 

visszaviszem az iróasztalra. Visszateszem a szemüveget a konyhaasztalra, vizet 

teszek egy edénybe amikor  meglátom a TV távirányitót is. Vajon ki hagyta a 

konyhában. Este ha TV-t szeretnénk nézni senkinek sem fog az eszébe jutni, 

hogy a konyhában keresse. … 

Jobb ha visszaviszem a nappaliba. De előbb megöntözöm a virágokat. Öntözés 

közben kiloccsan a víz a parkettre. Leteszem a távirányitót és hozok egy ron-

gyot , hogy feltöröljem a vizet. Az előszobán áthaladva arra gondolok, hogy ki-

cserélhetném a képrámát. Tovább megyek, de már nem tudom mit is akartam 

tenni … 

A nap végén: - Az autóm nincsen lemosva, - A számlák kifizetetlenek,  

- A doboz kóla a konyhaasztalon,  - A virágok nem kaptak elég vizet,  

- A szemeteskosár tele van, - Hol van a bankkártyám?  

- Nem találom a távirányitót!? - Vajon hova tettem a szemüvegem!? 

- Az autókulcsaimat elnyelte a föld!  

A nap végén sehogyan sem fér a fejembe, hogyan voltam elfoglalt egész nap ha 

nem csináltam semmit és miért vagyok kutyafáradt!   
 

Ne nevess, ha veled még nem történt meg, holnap rajtad a sor!!!  

Az öregség elkerülhetetlen; A bölcsesség csak egy lehetőség; 

Az önirónia viszont egy terápia! 
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Sándor György humora   
 - Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, hogy 

nyitva van. 

- Ma reggel arra ébredtem, hogy már nem alszom. 

- Az embernek három korszaka van: ifjúság, 

felnőttkor és a "remekül nézel ki". 

- A kenderkötéllel való akasztás függőséget okoz. 

- A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarcssal, az 

orvos meg földdel. 

- Isten jól sikerült alkotása vagyok, - rögtön bőrkötésben adott ki... 

- Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közlekedés, mert meg 

kell  őriznünk a nagy ország látszatát! 

- A második házasság az optimizmus győzelme a tapasztalat felett! 

- Akkora köd van, hogy a rendőrök ülnek a jelzőlámpán és kiabálják a 

színeket! 

- Az öregségnek két fő tünete van: az egyik a memóriazavar, a 

másikat  elfelejtettem. 
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Vendégváráshoz:   Sajtos-bacon-ös kifli és lekváros kifli egy tésztából  

Hozzávalók: 

 
 70 dkg liszt 
 3 db tojás 
 1 kis pohár tejföl 
 2 dl tej 
 1 dl olaj 
 1 mokkáskanál só 
 5 dkg élesztő 
 1 evőkanál cukor 
 kevés margarin 
 20 dkg trappista  

sajt 
 25 dkg bacon 
 
 
Az édes  
kiflikhez 
sütésálló  
lekvár  

2 dl langyos tejbe 1 evőkanál cukrot teszünk, felfuttatjuk 

benne az élesztőt. A lisztet, 2 tojást, a tejfölt, az étolajat és 

sót összeöntjük. Ha felfutott az élesztő, hozzáöntjük, 

összegyúrjuk, majd 1 órát kelesztjük.  

Ezután a tésztát 4 részre osztjuk, majd egyenként kinyújt-

juk kerek lappá. Ezt követően felszeleteljük 8 egyenlő há-

romszögre, majd így teszünk a másik 3 tésztalappal is.  

 

A lágy margarinnal megkenjük a kis háromszögeket. 

Ezután kisebb csíkokat vágunk a sajtból, ezeket a felcsí-

kozott bacon-nel a körcikkek felére rakosgatjuk, majd fel-

tekerjük kifli formájúra. A másik 2 tésztalap cikkeire 1-1 

kanál lekvárt teszünk, majd ezeket is feltekerjük.  

A maradék 1 tojással megkenjük a tetejüket, majd 180-

200 fokon szép aranybarnára sütjük.  

A lekváros kiflik tetejére porcukrot, míg a sajtos kiflik 

tetejére egy kis őrölt köményt teszünk.  
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Locsolkodási alapszabály:  

Sose menj ugyanazzal a verssel locsolkodni, mint tavaly! 
 

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,  

új életet öltött ismét föl magára.  

Én is e szent napon örömöt hirdetek,  

mert Jézus feltámadt, ezen örvendjetek!  

Már régen szokása minden kereszténynek:  

örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.  

Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,  

és hozzá frissítem szép leánykájukat.  

Mert hogy mit akarok, már azt is megmondom,  

öntözködni jöttem, szóm nem is cifrázom.  

Kérem hát alássan e háznak az urát,  

engedje megöntözni kedves leánykáját.  

 

Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, 

Csepegjél rózsavíz erre a kislányra. 

Rózsavíztől majd meglátod, szép és ügyes leszel, 

Ugye kislány a zsebembe piros tojást teszel? 

 

Folyó mellett mentem, azt súgta egy harcsa: 

Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa? 

Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne, 

Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne. 

 

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya szép piros tojással! 

Válaszvers lányoknak:  

Köszönöm, hogy köszöntöttél,  

Rózsavízzel megöntöztél.  

En is köszöntelek Téged,  

Tojás lesz a fizetséged.  

Aki adta, ne feledd,  

És a tojást el ne ejtsd!  

- Hölgyem, van már 

partnere a következő 

tánchoz? 

- Nincs. 

- Akkor vigyázna a 

sörömre, amíg vissza-

jövök? 

A kisbéka sétál az úton. 

Egyszer csak egy elágazáshoz 

ér és megdöbbenve olvassa: 

„Balra a szépek, jobbra az 

okosak.”  

A kisbéka felsóhajt:  

- Most szakadjak ketté?  

- Bocsásson meg uram, a 

Duna Plázát keresem. 

- Megbocsátok. Keresse 

csak nyugodtan tovább! 

BKV ellenőr: - Jegyeket, bérleteket kérek!  

Pistike: - Anyád tudja, hogy kéregetsz?  
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A plébániánkról jelentjük … 
 

Kedves Testvérek! Digitális korban élünk, amely lehetőséget 

kínál a gyors kommunikációra és információcserére is. Ezért 

útjára indítjuk a Kerepesi Egyházközség Online 

Archívumát! 

Erre a webhelyre mindenki számára elérhető képek, videók, 

dokumentumok és hangfelvételek kerültek és kerülnek fel a jövőben, melyek az 

Egyházközség eseményein készültek. Igyekeztünk mindent egyértelműen és 

egyszerűen megjeleníteni, hogy mindenki könnyedén rátaláljon a számára fontos 

események adattárára. 

Az Archívum nem merül ki csak a múlt szép emlékeinek felidézésében, hanem 

egyfajta kiegészítő szerepet lát el a kéthavonta megjelenő egyházközségi lapunkkal, a 

„Lépcsők”-kel együtt. 

Természetesen senkit sem szeretnénk kellemetlen helyzetbe hozni, ezért a beérkező 

anyagokat jelentős válogatás után tesszük közé, illetve lehetőséget biztosítunk a külön 

megjelölt képek eltávolítására is. 

Mindenkinek kívánunk kellemes időtöltést, ismerkedést a honlappal, amely 

reményeink szerint minden elkövetkezendő esemény után friss emlékeket fog 

közölni.                Ifj. Lobmayer Miklós 

Az oldal elérhetősége: http://kerepes.plebania.tk (A templom és kápolna elő-terében, 

a kiskosárban lévő szórólapokon található a honlap URL címe)  

Az oldal használatához ajánlott ingyenes böngészők: Mozilla Firefox; Opera 

 

A 24 órás szentségimádási napok 2014-ben 
Január 25.  - Február 22 - Március 22. -  Április 19.  - Május 17. 

Június 14. - Július 12. - Augusztus 9. - Szeptember 6. 
Október 4. - November 1. és 29. - December 27. 

Szent Faustyna Kowalska nővér, az Isteni Irgalmasság apostola 
látomásokban kapott kinyilatkoztatást Jézustól az Isten felénk irányuló irgalmassá-
gáról; Jézus üzenetét naplójában rögzítette is. II. János Pál pápa is sokat tett azért, 
hogy az Isteni Irgalmasság üzenete eljusson azokhoz, akikhez szól: az egész emberi-
séghez. 1993-ban boldoggá, 2000-ben pedig szentté avatta Faustyna nővért. Az Isteni 
Irgalmasság üzenete és tisztelete egyre jobban elter-
jed a világban. Krakkó mellett, Lagiewnikiben, ahol 
Szent Faustyna nővér élt, és ahol el van temetve, ha-
talmas bazilika épült az Isteni Irgalmasság tisztele-
tére, melyet II. János Pál pápa szentelt fel 2002-ben, 
len-gyelországi látogatása alkalmával.  
Ennek altemplomában található többek között a 
magyar kápolna is, melynek falait a magyar szentek 
és boldogok képei díszítik. 

http://kerepes.plebania.tk


23. 

Szentmise szándékok április hónapban 
 

1. +Pecsenyiczki József, neje +Zsemler Katalin és +Nagyszülők  

2. +Brancs János, +Neje, gyermekeik +János, +Julianna, +Anna és összes +Hozzátartozó 

3. +Pap István, +Berneczei szülők és összes +Hozzátartozó  

4. Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül  

5. +Nyárádi Bertalan, +Neje, +Fiaik és összes +Hozzátartozó  

6.  +Gróf Mihályné Brancs Anna, +Férje és összes +Hozzátartozó   (8.00) 

   +Brédl Félix 5.évf.           (11.00)
 ……………………………………………..      (18.00) 

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

8. A „Szeretetreméltó anya” rózsafüzér csoport (Simkóné) élő Tagjai  

9. A „Szeretetreméltó anya” rózsafüzér csoport (Simkóné) +Tagjai      

10. A Szűzanya tiszteletére  

11. Az „"Irgalmas Szűz" rózsafüzér csoport (Rusznyákné) +Tagjai   

12. Az „"Irgalmas Szűz" rózsafüzér csoport (Rusznyákné) élő Tagjai   

13.   +Maros László, neje +Kovács Erzsébet és összes +Hozzátartozó    (8.00) 

 A "Jótanács anyja" rózsafüzér csoport (Brédlné) +Tagjai     (11.00) 

  ……………………………………………..      (18.00) 

14.  A 24 órás szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 

15. +Tanács Mihály +neje Csepeti Mária és gyermekeik +Mária és +László 

16. +Kiszel István, +neje Fazekas Terézia és +Nagyszülők 

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

18. Nagypéntek - szertartások         (18.00) 

19. Nagyszombat  -  Vigília szentmise, körmenet      (18.00)  

20.   Hálából születésnapon          (8.00)  

 ………………………………………………..      (11.00) 

 ………………………………………………..      (18.00) 

21. +Pákozdi szülők, +Testvérek és összes +Hozzátartozó     (8.00) 
………………………………………………..      (19.00) 

22.  ……………………………………………….. 

23. +Varga József 7. évf. 

24-25 ……………………………………………….. 

26. +Mihály Csaba 11. évf., +Pál Imre, +Pál Imréné, és +Nagyszülők, +Mihály József és 
 +Mihály Józsefné és +Nagyszülők  

27. Az egyházközség áprilisban +Hívei         (8.00) 

 +Varga Béla és +Hozzátartozói, +Mikoly István és +Szülők /  
 A "Jótanács anyja" rózsafüzér csoport (Brédlné) élőTagjai     (11.00) 

   Hálából a Szűzanya tiszteletére         (19.00) 

28. +Varga József, a Varga és a Turai +szülők és +Hozzátartozók 

29. +Turai József, +neje Teréz, +szülők,+Varga János, +neje Julianna, és +Hozzátartozók 

30. ……………………………………………….. 

XIV. évfolyam 3. 4. szám 



24. 

A szilasligeti kápolnában -  minden hónap 1. vasárnapján reggel  8.00 órakor  

    görög katolikus szentmise,   

 -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 

     gyóntatás és áldoztatás van.  

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 

Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 18.00 

Húsvéthétfőtől: 19.00 

 

Szilasligeti kápolnában: 

Vasárnap: 11.00 

„LÉPCSŐK”  

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános 

Főszerkesztő: Sohan Andrásné 

Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 

A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.  

Tel.: 06/28/560-370  Fax: 06/28/560-371   

e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

Internetes honlap: http://kerepes.plebania.hu 
Megjelenik két havonta, első vasárnap 450 példányban 

XIV. évfolyam 3. 4. szám 

 

Egyedül vagy?- Ott vagyok veled 

Nincs kihez szóljál?- Beszélgess velem 

Nem tudsz aludni?- Imádkozzál 

Fáj a magány?- Hagyatkozz rám. 

Nincs ki szeressen?- Szeretlek én 

Bántanak, megszólnak?- Megértelek én 

Elhagyott mindenki?- Én veled vagyok. 

Beteg és fáradt vagy?- Gyógyítód vagyok. 

Hozzám jöhetsz, amikor érzed 

Nem bírod tovább, nehéz az élet 

Hozzám jöhetsz, én mindig várlak. 

Szívem ajtaja feléd kitárva. 

Fontos vagy nekem, nagyon szeretlek. 

Meghaltam érted ott a kereszten 

Ne hordozd tovább egyedül a bajod 

Keresztem alatt lerakhatod. 

Add kezedet- fogom erősen 

Add szívedet- tisztítja vérem 

Add életed, s érte cserébe 

Örök életet adok tenéked. 

A húsvéti szent időre szeretettel kívánok  minden kedves olvasónak  
boldog találkozásokat a Feltámadt Krisztussal, az Ő örömének és békéjének  

megtapasztalását! Frajna András plébános és a szerkesztő munkatársak. 

Jézus mondja 


