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L É P C S Ő K 

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

   A tartalomból:Pro Futuro Hungarica (folyt.) 

   Párbeszéd Isten és ember között 

   Csodára várva 

   Gondolatok a Magyarok Nagyasszonyáról 
   Hét perces szülők 

 

„Magyarok Nagyasz-

szonya , hitünknek 

asszonya.  

Az a kereszténység 

hódította meg a ma-

gyart, amely a  

Szent Szűz alakjával, 

tiszteletével és szere-

tetével köszöntött be 

a világba.. ”  

 

(Prohászka Ottokár)  



 2.  

Szentmise szándékok szeptember hónapban 

 

1.-4. ……………………………………………..    

4. Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül, +Kiss Sándorné és +Férje 

6. +Hitkó István és +Felesége 

7. +Varga Jánosné, +Édesanyja és +Gábor fia      (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 

   +Gazdag István és +Szülei        (18.00) 

8. +Baran József, +Szülei és összes +Hozzátartozóik 

9. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért, és imádkozókért  

10.  …………………………………………….. 

11. +Barna László, neje +Hovanyecz Anna, vejük +Bődi Lajos és +Szüleik  

12. A Szűzanya tiszteletére 

13. +Turai István, +Neje, +Szülők és összes +Hozzátartozóik 

14. +Fera  Mihály, neje +Hanák Erzsébet és összes +Hozzátartozóik  (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 

 +Gróf Mihály és +Szülei         (18.00)  

15.  +Tihanyi Józsefné 6. évf., +Fia és +Férje  

16. …………………………………………….. 

17. +Dián András 10. évf.  

18. Zlatnik Pálné +Pintér Mária 30. évf.,férje +Zlatnik Pál, gyermeke +Zlatnik Lász-

ló és unokája +László  

19. …………………………………………….. 

20. Kmetti Károlyné +Brancs Julianna 10. évf. 

21.    A Brassói család összes +Tagja        (8.00) 

 +Balajti János, fia +János, +Szülők, +László és +Mihályok   (11.00) 

  +Rusznyák Mihály, neje +Veres Julianna és összes +Hozzátartozó  (18.00)  

22.- 23. ……………………………………………. 

24. +Ohád nagyszülők és +János unokájuk 

25.- 26. ……………………………………………. 

27. +Berta József, +Neje és összes +Hozzátartozó 

28.  Az Egyházközség szeptemberben elhunyt hívei     (8.00) 

 ……………………………………………      (11.00) 

 +ifj. Burkovics Péter, +Hajósi István, neje +Brancs Mária, fiuk +István 

 és összes +Hozzátartozóik        (18.00)  

29.  +Mihály paptestvér és +Édesapja  

30. …………………………………………… 
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3. 

PRO FUTURO HUNGARICA  

TANÁCSKOZÁS POZSONYBAN (folytatás) 

Istenkép, emberkép, nemzetkép, szülőföldkép korunkban, és a belénk 

teremtett örök lélek igazi tudása 

Vajon  mi  jellemzi  korunk  magyar  emberét?  Mit  tudhatunk  róla? 

Amit egy látomásom alapján elmondhatok, minden emberre vonatkozik. Szí-

vünkbe az Isten hét erőforrást rejtett, hét kincset. Ha az Úr Jézus szíve lobogó 

szeretetláng, akkor az ember szívébe teremtett hét kincs egy-egy pislákoló fény-

bibe. Az első a Teremtővel való egységre hívja fel a figyelmünket. Azt jelzi, 

hogy csak egyetlen Isten létezik, ő az egyetlen egyesítő erő életünk során, hiszen 

ő határozta el, hogy az öröklét várományosává tesz, ha mi is úgy akarjuk. Máso-

dik kincsünk a szeretet. A szeretet a világmindenség hatalma. Életünkben a leg-

fontosabb, hogy a szeretet sok-sok formáját megbecsüljük és tiszteljük. A har-

madik erőforrásunk az élet. Az élet nem más, mint a szeretet működés közben. 

A negyedik, szívünkbe rejtett ajándék az elismerésre, a tiszteletre vonatkozik. El-

ismerésre Isten iránt, embertársaink és az élet minden formája iránt. Tudnunk 

kell, hogy a Teremtőnk és köztünk fennáll egy szerződés, amely tartalmazza 

mindazokat a forrásokat és válaszokat, melyek életünk működtetéséhez, a ben-

nünk élő jó kiárasztásához szükségesek. Az ötödik fénybibe a becsületesség. Be-

csület nélkül magasabb tudat nem létezik! Boldogulásunk hatodik feltétele az 

igazságosság. Az igazság minden közösség harmonikus és békés életvitelének 

feltétele! Ha megszűnik az igazság, összeomlik a társadalom! És végül: szívünk 

hetedik kincse a kedvesség. A kedvesség Isten ajándéka az ember számára, mert 

jóságunk erősödik a kedvességünk által. Isten akarata, hogy használjuk ezt a ha-

talmat, mert akkor jótett helyébe mi is jót várhatunk. A kedvesség valójában az 

élet szíve. Ha lángra lobbantjuk szívünkben mind a hét fényparazsat, megszüle-

tik bennünk az együttérzés. 

Az együttérzés a lélek igazi tudása. A földön minden mindennel összefügg 

…vagyis a felvidéki magyar nemzeti közösség sem boldogulhat a közöttünk élt 

Isten, Jézus  Krisztus tanítása nélkül, hiszen az egyetemes érvényű, nemcsak 

vallási ügy. Csatlakozzunk hát mi is az engesztelőkhöz, és ne törődjünk bele a 

sorsunkba, mert a beletörődés mai helyzetünkben maga a halál. Ne higgyük, 

hogy nincs jövőnk! Ne adjuk fel a fennmaradásunkért, hagyományaink, kultú-

ránk, nyelvünk megvédéséért folyó küzdelmet akkor sem, ha fogyunk, ha mun-

Gondolatébresztő… 
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4.  

ka híján már csak pislákol az élet az általunk lakott térségekben.  

Igen,fájdalmas, hogy fiataljaink kénytelenek idegenben, gyakran megalázó kö-

rülmények között gürcölni, hogy  egyre kevesebben alapítanak családot, miköz-

ben a már megkötött házasságok nagy része  is felbomlik. És mégis: ne higgyük 

el, hogy nem lehet megújhodás! Ne bántsuk, hanem segítsük egymást, bocsás-

sunk meg magunknak és másoknak, ha elárultuk közös ügyeinket, és engesztel-

jük ki az Istent, hogy új erőre kapjunk. Mutassuk meg, hogy élünk még, hogy 

vagyunk még, hogy van bennünk, felvidéki magyarokban is szeretetből fogant 

együttérzés, hogy Nimródtól Atillán, Árpádon, Szent Istvánon, Mátyáson át Or-

bán Viktorig ugyanaz a célunk: Isten akarata szerint szeretetben élni egymással 

és mindazokkal, akik a viszálykodások, gyűlölködések, fájdalmak és félelmek 

után békességre vágynak.  - Batta György 
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Ne kívánd senki szeretetét.  

Ne utasítsd el senki szeretetét. 

Úgy áradjon szereteted, mint a 

tűz fénye-melege:  

mindenkire egyformán.  

Akik közel jönnek hozzád, azok-

ra több essék fényedből 

és melegedből, mint akiknek 

nincs szükségük terád. 

Családtagjaid, mindennapi tár-

said, s a hozzád fordulók olya-

nok 

legyenek számodra, mint a 

kályhának a szoba,  

melynek melegítésére rendelik. 

Weöres Sándor 
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 Szentírás vasárnapja - párbeszéd Isten és ember között 
 

Bár a Szentírást az egyház mindig is kiemelten tisztelte, mégis csak a II. Vatikáni 

Zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt 

először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették és a 

tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962–65 között tartott zsi-

naton a főpapok testülete Dei Verbum címmel új szellemű határozatot fogadott el 

a Bibliáról, amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendsze-

resen olvassák a Szentírást. 

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az 

elsők között rendelte el a világon. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ülték 

meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. 

Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a 

Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően meg-

ismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 

alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bi-

zonyosságot arról, hogy az ember öröklétre kapott meghívást. 

 

Emberi válaszra váró isteni üzenet 

A Biblia 45 ószövetségi és 27 újszövetségi 

iratát jogosan tartjuk szentnek, hiszen hitele-

sen tesz tanúságot az isteni kinyilatkoztatás-

ról. Érdemes odafigyelnünk ezen az ünne-

pen, hogy a Szentírás mennyiben lehet szá-

munkra a hit forrása és közvetítője? A hit 

forrása és közvetítője az ember számára ter-

mészetesen maga Jézus Krisztus, az Isten 

Igéje, aki jelen van a Szentírásban, mint Is-

ten igéjében, szavában. 

A kérdés csak az, hogy milyen módon? Ezen 

a ponton kissé elválik egymástól a protes-

táns és a katolikus teológia. A mai protes-

táns felfogás szerint a Szentírás tekintélye 

abban gyökerezik, hogy benne Jézus Krisz-

tussal találkozhatunk. A Szentírás olvasása 

alkalmat ad az embernek, hogy találkozzon 

Isten szavával és hittel elfogadja azt. A 

Szentírás azáltal válik Isten szavává, hogy 

az ember meghozza ezt a hitbeli döntést. A 

hitnek, a hitbeli elfogadásnak náluk tehát 
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döntő jelentősége van. A katolikus felfogás másként közelít Isten igéjéhez. Ná-

lunk is jelentősége van a hitnek, de a hitbeli elfogadás nem feltétel, attól függet-

lenül és azt megelőzően is jelen van hitünk szerint Isten szava a Szentírásban. 

Ha értő módon hallgatjuk és helyesen értelmezzük a Bibliát, akkor is lehetősé-

günk van az elutasításra. Azt is tegyük még ehhez hozzá, hogy a Szentírás he-

lyes magyarázata és értelmezése feltételezi a hitet, mint az ember válaszát Isten 

üzenetére, mert e nélkül minden magyarázat legfeljebb vallással foglalkozó tu-

dománynak nevezhető, de távol maradnánk a hitből fakadó keresztény élettől, 

amire a magyarázat ösztönöz bennünket. 

Ezen tudományosnak tűnő okfejtés után evezzünk könnyedebb vizekre a Szent-

írással kapcsolatban! Engem mindig megrettent, és ezzel valószínűleg nem va-

gyok egyedül, amikor valaki bálványozza a szavakat. Azt értem ezalatt, hogy a 

szavak fontosabbá válnak, mint az üzenet lelki tartalma. Nem elmélyedni akar 

az illető a tanítás igazságában, hanem a maga igazához, igaznak vélt gondolatai-

hoz keresi a megalapozást, a bizonyítékot a Szentírásban. A Biblia így valóban 

holt betűvé válik. Márpedig a betű nem fog hitet ébreszteni senkiben. A betűk 

képtelenek arra, hogy megújítsák bárkinek is az életét. Jézus ezt mondja: 

„Hozzátok intézett szavaim lélek és élet” (Jn 6,63). Alázattal és türelemmel ér-

demes olvasnom a Szentírást, hogy felfedezhessem annak lelki gazdagságát, a 

benne rejlő lelki kincseket, magát Isten Lelkét, aki „elvezet a teljes igazság-

ra” (Jn 16,13). Alázattal kell olvasnom a Szentírást, lelkem nyitottságával, hogy 

Isten igazsága tölthesse be lelkemet. Türelemmel kell olvasnom, várva, hogy a 

sötétségben megszólaljon a világosság és utat mutasson számomra. Azzal a 

szándékkal érdemes olvasnom a Szentírást, hogy életemet a benne felismert iga-

zsághoz igazítom. Jézus Krisztus az igazság. 

Mindenható Isten! Hiszem, hogy a Szentírás szavai által te szólsz az emberek-

hez, te szólsz hozzám. Nem elégszem meg szavad hallgatásával és olvasásával, 

hanem arra törekszem, hogy a megismert igazságot mindennapi életemben meg-

valósítsam. Szeretnék nap mint nap figyelni üzenetedre. Segíts, hogy a tanítás ne 

maradjon bennem „holt betű”, hanem életté váljon bennem. Segíts, hogy a sza-

vak mögött meglássalak Téged, aki az üdvösség útját mutatod meg számomra. 

Igéd által alakítsd át gondolkodásomat, ébressz bennem hitet és ösztönözz jócse-

lekedetekre! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 
          (Horváth István Sándor) 

 A Biblia - kör minden hónap utolsó vasárnapján várja az érdeklődőket, akik 

meghitt hangulatban, baráti közösségben szeretnének elmélyülni a Szentírás 

hatásában és ismeretében. 

 A Szent Rita imacsoport kéthetente tartja összejövetelét. Szent Rita példájára 

hűségesen hordozzák imáikban egymás nehézségeit, erőt merítenek Jézus sza-

vaiból hitük megerősítésére. A lelki közösség mindenkit szeretettel vár!  



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    
   

LAZARISTÁK, MISSZIÓS PAPOK TÁRSASÁGA, C.M.  

(Congregatio Missionis) 

 

Páli Szent Vince által alapított kongregáció. Apostoli területük: népmissziók, pa-

pi szemináriumok, plébániák, iskolák, kórházak és diákotthonok főképp 

lelkivezetés formájában. Sajátos munkaterületük: lelkigyakorlatok és megújulási 

programok. 

1950-ben 70 magyar lazarista szolgálta megújulásunkat. 1989-ben 48 tarto-

mányban, 545 házban, 3800-an működnek mind az öt világrészen. A kongregá-

ció késői hivatá-sokat is felvesz. Egy év újoncidő után teológiai tanulmányokat 

végeznek, illetőleg a testvérek szakképzése következik. 

Jelszavuk: Az irgalmas szeretet emeli föl a világot! 

 

MÁRIA MŰVE - FOKOLARE MOZGALOM 

 

Mária Műve, más néven a Fokolare mozgalom Isten minden más művéhez ha-

sonlóan egy kis magból született, hogy - VI. Pál pápa szavai szerint - nagy fává 

fejlődjön az Egyházban. Észak-Olaszország egy kisvárosában, Trentóban a má-

sodik világháború alatt Chiara Lubich új hittel fedezte fel Istent, aki a Szeretet. 

Körülötte fiatal lányok kis közössége született, ahol az Evangélium is teljesen új 

fényben tűnt fel, mint az élet könyve minden ember számára. Az evangéliumi 

gyermek hitével kezdték el sorra tettekre váltani az Írás szavait. Egyre nőtt kö-

rülöttük az a közösség, ahol Istent tették első helyre, keresték az Ő akaratát, kö-

zösbe tették a javakat az első keresztényekhez hasonlóan. Ebből az életből ha-

marosan egy evangéliumi lelkiség körvonalai rajzolódtak ki, melyet elsőként a 

trentói püspök hagyott jóvá. A közösséget a trentói emberek kezdték el "foko-

lárnak", családi tűzhelynek nevezni, a megélt kölcsönös szeretet kisugárzó mele-

ge miatt. 

Ez az új életstílus, mely egyébként nem volt más, mint a keresztény hagyomány 

újrafelfedezése, sok embert magával ragadott. Hamarosan tovább terjedt, eljutott 

Rómába és a nagyobb olasz városokba, Európa más országaiba és a többi konti-

nensre. Ma ez a katolikus lelkiség a világ 186 országában szolgálja az Egyházat 

és arra törekszik, hogy hozzájáruljon az Egyház céljának, az egységnek a meg-

valósulásához a katolikusok között, a többi keresztény egyház hívőivel és a 

nemhívőkkel. 

A Műben hamarosan kirajzolódtak az Istennek szóló teljes odaadás hivatásai a 

szűzek, majd később a házasok körében, akik a fokolárban Mária Műve építésé-

re, az Egyház szolgálatára szentelik életüket, azzal a céllal, hogy Jézus folyama-
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tosan jelen legyen köztük ígérete szerint (Mt 18, 19-20). Máriában, a Szűzanyá-

ban látják mintaképüket, aki Jézust ajándékozta világnak. XXIII. János pápa 

ezért hagyta jóvá a mozgalmat Mária Műve néven. Mária Műve elsődleges célja 

az egység, mely megmutatkozik már összetételében is, hiszen világiak, pa-pok, 

szerzetesek, fiatalok, idősek, szüzek, házasok és a legkülönbözőbb társa-dalmi 

rétegek mind megtalálhatók tagjai között. A lelkiség követői között sokan van-

nak a többi keresztény egyházhoz és más vallásokhoz tartozók is. 

A Mű minden megnyilvánulása és tevékenysége Jézus végrendeletének, az egy-

ségnek a megvalósítására irányul (Jn 17,21). Ennek szolgálatában állnak minden 

földrészen megtalálható központjai, városkái, találkozói, a társadalom különbö-

ző területeinek evangéliumi megújítását célzó tevékenységei. 

 A Fokolare lelkiség Magyarországon a hatvanas évek elején érkezett el, 

amikor sokan keresték hazánkban annak lehetőségét, hogy hogyan élhetnek hite-

les keresztény életet. Ki-ki különböző forrásból, különböző utakon ismerte meg, 

de hatása ugyanaz volt: Közösségek születtek, ahol élték az Evangéliumot. So-

kak élete - világiaké és papoké - gyökeresen megváltozott, a kölcsönös szere-

tetben való élet új távlatokat nyitott, hivatások bontakoztak ki Isten szolgálatára. 

 

Az élet fejlődése hamarosan megkívánta olyan közösségek létrejöttét, melyek a 

mozgalom szívét képezik. A nyolcvanas évek elején született meg egy férfi és 

egy női fokolár. A fokolárok körül, annak kisugárzásaként életre keltek szerte az 

országban az evangelizációnak azok a tipikus formái, melyek Mária Művére jel-

lemzőek. Így például a családban megélt szeretetben sokan orvosságot talál-tak 

a mai család sebeire. A családok között megvalósuló javak közössége vonzó 

életstílus olyanok számára is, akik nem vallják magukat hívőnek. Az ilyen kap-

csolatok sokszor a hitre vezető párbeszéd kezdetei. Az evangélium radikalitása 

különösen megmutatkozik a fiatalok életében, akik azonnal a szükséget szenve-

dők felé fordulnak és konkrét akciókkal válaszolnak Isten hívására. Mások ab-

ban találtak rá hivatásukra, hogy az Evangélium szerinti életet viszik a munka-

helyükre. Az egészségügyben, az oktatásban, a szociális gondozásban és más te-

rületeken dolgozók kicserélik egymással tapasztalataikat és a szeretet élő sejtjeit 

igyekeznek létrehozni közvetlen környezetükben. Sok pap is a fokolare lelkiség-

ben talál testvéri közösségre, ahol nemcsak a tapasztalatait tudja kicse-rélni a 

többiekkel, hanem lelki táplálékra is lel. 

 A lelkiséget élők kisebb-nagyobb csoportokban, különféle formában talál-

koznak szerte az országban. Kiemelkednek ezek közül az egésznapos találkozók 

és a Máriapolik. A Máriapoli, Mária városa, egyik formája egy ötnapos intenzív 

elmélyedés a lelkiségben, a Mű életében, a másik pedig közös nyaralás, de 

mindkettő ugyanazzal a céllal, hogy megéljük a keresztények kölcsönös szerete-

tét. Az Új Város, a Fokolare mozgalom magyar lapja. 

http://www.katolikus.hu/szentek2/VEGYES/00000062.HTM#MT1819
http://www.katolikus.hu/szentek2/DATUM/00000035.HTM#PP260
http://www.katolikus.hu/szentek2/VEGYES/00000031.HTM#JN1721


9.  

Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Az eucharisztikus imádság  

Az eucharisztikus imádság a prefációt bevezető párbeszéddel kezdődik (a pap 

ezt mondja: „Az Úr legyen veletek”, majd „Emeljük föl szívünket” és „Adjunk 

hálát...”), és egészen a nagy „Amen”-ig tart. Megdöbbentő, ami ez alatt az 

imádság alatt történik. Értelmünk szédül a misztérium előtt. A szív izgalomba 

jön. A hit megfeszül. Minden nemzedék eljön újra és újra, hogy megálljon ennek 

az imádságnak a hihetetlen tapasztalata előtt, azt remélve, hogy sokkal mélyeb-

ben hatol misztériumába.  Ez az egyház legnagyobb imádsága. Az egyház azért 

van, hogy ezt imádkozza, és ezt imádkozva jön létre. 

Az imádság több részre osztható, ezért végigmegyünk a részeken, hogy 

jobban megértsük, mi történik, miként épül fel egy hatalmas szerkezet.  

Hasonló módon, amint az Írásoknál láttuk, ahol a szavak felidézik megvál-

tásunk nagy eseményeit, az eucharisztikus imádság szövege szintén felidézi a 

nagy eseményeket. Az elbeszélés azonban most teljesen a középpontra koncent-

rál. Emlékezetünkbe idézzük Jézus Krisztus halálát és feltámadását. 

Vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre változnak a szentírási olvasmányok 

azért, hogy az év során kibontsák az egész történet egyes részeit. Ám függetle-

nül attól, hogy milyen ünnep van, az eucharisztikus imádság minden misén 

ugyanazt a történetet, az egyetlen és egyedüli középpontot hirdeti. Karácsony-

kor, amikor a Szentírásban a Jézus születését környező eseményekre emléke-

zünk, együttlétünk csúcspontján megint csak halálának és feltámadásának törté-

netét mondjuk el, és ez az elmondás a karácsonyi ünnep csúcsa. 

A prefáció előtti nyitó párbeszédben, a pap és a hívek felelnek egymásnak 

három rövid és erőteljes felhívásban és az erre adott válaszban, az imádság sza-

vai teljesen az Atyaistenhez fordulnak. Mint mindig, az egyház nem csupán a sa-

ját nevében beszél, hanem szándéka szerint az egész világot, sőt az egész terem-

tést képviseli. Az egész imádság az Atyához irányul, a Fiú által, a Szentlélekben. 

Ugyanakkor jelen van az imádságban egy másik irány is, az Atyától az 

egyház felé; mert az egyház ebben az imádságban valójában az Atyához könyö-

rög, hogy küldje le a Szentlelket az adományokra, valamint a kenyérre és a bor-

ra, az Atya pedig megteszi. Azért kérjük ezt, hogy adományaink átváltozzanak 

Fiának testévé és vérévé, és e könyörgésünk meghallgatásra talál. Így aztán az 

imádságban az Atya jön az egyházhoz, elküldve Fiát a Szentlélek kíséretében. 

Kérjük az Atyát, hogy küldje el Fiát és a Lelket. Ők eljönnek, és valami 

történik. A kenyeret és a bort, amit hoztunk, a Fiú testévé és vérévé változtatják 

át, és ezzel együtt egy testté, egy lélekké tesznek minket a Fiúnak e testében. 

Ezután pedig az egyház felajánlja ezt a testet a Fiú által a Lélekben az Atyának. 

XIV. évfolyam 9. 10. szám 
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Nyomon fogjuk követni ezt a félelmetes, kavargó mozgást, végig az imádság 

összes elemén keresztül. 

Az imádság szavai és gesztusai misztériumot jelenítenek meg. Mint konk-

rét valóságok csak egymás után mondhatók ki és tehetők meg. De az isteni való-

ságban, amelyre vonatkoznak és amellyel kapcsolatba hoznak, nincs egymásutá-

niság, hanem csak egyidejűség. Belépünk Krisztus órájába. Belépünk feltámadá-

sának egyidejűségébe, ahol a múlt, amelyet egykoron megélt, még mindig jelen 

van számára, és elérhetővé tette nekünk is, hogy átéljük ezt az eseményt.  

Hasonlóképpen lépünk be abba jövőbe, amelyet már megalapított, ahol 

minden dolog benne van, összefoglalva a földön és az égen, ahol mi már örökre 

az angyalokkal és a szentekkel vagyunk a mennyekben. Először nem Krisztussal 

találkozunk, majd a Lélekkel, és aztán az Atyával - vagy e háromság egy másik 

variációjával. Nincs olyan találkozás és nincs olyan cselekvés, ami ne egyszerre 

lenne jelen a hármas egységben. Ez az isteni valóság. Konkrétan egyetlen egy-

más utáni rituális mozdulatban és mondatban fonódunk az isteni valóságba - e 

misztériumok által. 

A következő részben  az imádság felé fordulunk, és követjük annak egyes 

részeit. 

Igaz történetek / Vallomás 

CSODÁRA VÁRVA 

Amikor nyugdíjas lettem, a közösség tagjai azt remélték, most már mindennapos 

szentmisére járó leszek. Néha elmentem hétköznap is, nemcsak vasárnap. Akkor 

így fogalmaztam meg valakinek: Akkor jövök, ha dolgom van a szűkebb közös-

ség tagjaival, vagy ha annak szükségét érzem. -Értem – volt a rövid válasz. 

A RENDHEZ VALÓ SZOROSABB TARTOZÁS LEHETŐSÉGE 

Míria nővér néhányunknak felajánlotta a rendhez való szorosabb tartozás lehető-

ségét. Ódzkodtam. Körüljártam ugyan a témát, de aztán úgy döntöttem, távol 

maradok. Pedig ez a rend mind között a legkedvesebb számomra. 

Sokszor hallottam, olvastam napjainkban átélt csodáról, s tulajdonképpen mini-

dig vágytam valami ilyesmire. Aztán megtapasztaltam. Lourdes-ben voltunk, az 

egyik társunk csak segítséggel tudott fölkapaszkodni a keresztútra, súlyos moz-

gásszervi betegséget diagnosztizáltak nála. Amikor lejöttünk, észrevettem, hogy 
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segítség nélkül, szépen, a többiek tempójában jön velünk. Néztünk egymásra a 

társaimmal, s fohászkodtunk, bárcsak tartós maradna a javulás. Sajnos, csak rö-

vid ideig tartott a lélektani hatás, kb. egy hónapig. Ez is ajándék volt neki is, ne-

künk is. 

NEM KÉRTEM A CSODÁT, NEM IS VÁRTAM RÁ 

Teltek az évek, gyakran részt vettem a heti egy alkalommal szervezett szentség-

imádási órán, többször fordultam bajainkban a Szűzanyához, szentjeink, sőt le-

endő boldogok közbenjárását is kértem, Imameghallgatást tapasztaltam időn-

ként. Aztán a csodát akkor éltem át, amikor azt egyáltalán nem kértem, nem is 

vártam, rá sem gondoltam, hogy az adott élethelyzetben történhet valami ilyes-

mi. Csoda? Orvosilag nem tekinthető annak, természetes következménye lehet 

egy kezeléssorozatnak. 

CSODA, AMIT ÁTÉLTEM 

Csoda mégis, ahogyan átéltem. A keszthelyi templomban történt. Ebben a temp-

lomban voltam már korábban is, megragadott szépsége, megőriztem egy akkori 

idézetet az előtérből: Uram, múltamat irgalmadba, jelenemet szeretetedbe, jövő-

met gondoskodásodba ajánlom. Úgy húsz év múlva vezetett arra az utam újra. 

Hévízi kezeléssorozat vége felé jártunk, átmentem egy hangversenyre, no meg 

előtte októberi rózsafüzér ájtatosságra. Utóbbit az oldalkápolnában végezték, 

mert a kórusok már próbáltak a templomban. Már a kórus éneke is hangosnak 

tűnt, a hívek imája is. Aztán elkezdődött a szombat esti szentmise a hangverseny 

előtt, s elkezdtem gondolkozni: Nem lehet, hogy ilyen hangerővel bírja ez a fia-

tal pap. Kezdtem lehalkítani a hallókészülékemet, a beszéd már csak a legerő-

sebb fokozaton volt érthető addig. Jó közepéig lecsavartam, s jól értettem min-

dent. 

Ez a csoda, úgy, mint kedves Lo-

urdes-i útitársamé, kb. 3 hétig tar-

tott, aztán szépen fokozatosan 

visszaállt az eredeti állapot. 

 Üzenetet kaptam Istentől, 

megtapasztaltam a szeretetét, s 

úgy éreztem, erre válaszolni kell.  

Ott a helyem abban a kisebb kö-

zösségben,melyet úgy szoktunk 

nevezni: napi templomba járók. 
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Bá belBálá zs  
GONDOLATOK A MAGYAROK  

NAGYASSZONYA RO L  
 

    Felmerü l á ke rde s: egyre jobbán globálizá lodo  vilá günkbán ván-e me g 
ido szerü se ge Mágyárok Nágyásszonyá ro l elme lkedni, jelent-e ez egyá ltálá n 
válámit á mái mágyár embernek? Negyven e vvel á II. vátiká ni zsinát ütá n 
egyhá zünk kátolicitá sá t e s egyben nemzetekfo lo ttise ge t mindjobbán tá-
pásztáljük, má má r á kátoliküsoknák is nágyobbik re sze á hármádik vilá g-
bán e l. Egyhá zünk nem nemzeti egyhá z, e ppen eze rt elo te rbe kerü l áz egye-
temes e s áz egyszerre ege sznek evánge liümi ü zenete. Ugyánákkor reme ljü k, 
hogy áz egyesü lt Eüro pá á nemzetek Eüro pá já lesz, e s á II. vátiká ni zsinát 
nyomá n elfogádjük á kereszte ny hit inkültürá lt jellege t. Há válámi, ákkor á 
Mágyárok Nágyásszonyá ü nneple se e s ü zenete fejezi ki ezt á gondolátot leg-
jobbán. Má mágyárnák lenni nem fáji, de sze tszo ráttátá sünk ko vetkezte ben 
me gcsák nem is terü leti o sszetártozá st jelent, hánem áz ázonos kültü rá nák, 
to rte nelemnek, de leginká bb á mágyár nyelvnek á vá llálá sá t.  
Ko ztüdott, hogy elso  szent kirá lyünk Szü z Má riá nák ájá nlottá fel áz orszá -
got, e s koroná já t, ámely áz ege sz mágyár nemzetet jelke pezte. Felvide ken, 
Szepeshelyen egy ko ze pkori oltá rke pen ü gy á brá zoljá k ezt á jelenetet, hogy 
mágá Szü z Má riá koroná zzá meg elso  kirá lyünkát, áki nemcsák e lete ve ge n, 
hánem á kezdete n is Szü z Má riá-tisztelo  volt. Megkoroná zá sá á Szü z Má riá 
fogádálmi mise ben to rte nt. Nem sokkál ke so bb Itá liá fo ldje ro l ideveto do tt 
Szent Gelle rt, Sze kesfehe rvá ron tálá lkozott elo szo r kirá lyünkkál, áki meg-
ke rte, hogy szo ljon áz ott le vo  mágyár ne phez. Szent Gelle rt tolmá csok ü tjá n 
á Nápbáo lto zo tt Asszony dicse rete t mondtá el. Nyelvi sájá tossá günkát, hogy 
á to bbi nemzethez hásonlo án nem Sánctá Máriá nák, Szent Má riá nák, hánem 
U rno nek, Nágyásszonynák hí vjük o t, má r Szent Gelle rt is e szrevette. Ez án-
nák áz inkültürá cio nák á sze p pe ldá já, áhogyán má r á llámisá günk kezdete n 
á kereszte ny hit meggyo kerezett ne pü nk e lete ben. Elso  nyelvemle kü nk, á 
Hálotti Besze d, Szü z Má riá hoz, á Szent Asszonyhoz ko nyo ro g, hogy já rjon 
ko zben á hálotte rt, e s áz elso  mágyár vers Szü z Má riá sirálmá t e nekli meg.  
    Má sik nágy kirá lyünk, Szent Lá szlo  hí vtá ezt áz orszá got Regnüm Máriá-
nümnák, Má riá orszá gá nák, áki olyán nágy Má riá-tisztelo  volt, hogy ne pü nk 
elnevezte o t Má riá lovágjá nák, ke so bb pedig Hünyádi Já nost Má riá hádná-
gyá nák. Templomáink, festme nyeink, zá szlo ink, pe nzeink, e rme ink, imá dsá -
gáink Szü z Má riá t szo lí tottá k meg. A mágyár ne p lelkü lete ben, vállá sossá gá -
bán mindig is ott volt á Szü z Má riá-tisztelet, s ezt ve gig lehet vezetni to rte -
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nelmü nko n nápjáinkig. Váláki ázt mondhátná  erre: de hiszen á mágyárok 
ko zo tt to bb mint ke t millio  protestá ns kereszte ny e l. A reformá tüsok szinte 
mágyár vállá snák mondjá k hitü ket, e s ná lük hiá nyzik á Má riá-tisztelet.  
    Mi tülájdonke ppen á nyelvü nk á ltál vágyünk mágyárok e s ábbán leljü k 
meg ko zo s házá nkát. Má rpedig áz irodálombán mágükát evánge liküsnák e s 
reformá tüsnák vállo  ko lto k ko zo tt to bb esetben is tálá lkozünk á Szü z Má riá-
tisztelet sze p megnyilátkozá sá vál. Az árádi ve rtánü k kive gze se ütá ni nápon 
áz evánge liküs Wáchott Sá ndor (Peto fi bárá tjá) Ima országunk védasszonyá-
hoz cí mü  verse ben í gy fohá szkodott Szü z Má riá hoz:  
„. . . Mint egykoron a keblednek szent fiát, / Sirasd most a mennyekben Hunni-
át! / Ott fenn talán szemednek árjai / Nem fognak olyan hijába folyni, nem, / 
Amily hijába folytak ide lenn / Hűséges néped vérpatakjai.”  
    Ko zismert á ká lvinistá Ady Endre nek A Pócsi Mária cí mü  verse. Miütá n 
megjá rtá áz e let pokláit, e s lá ttá á Po csro l jo vo  bü csü sokát, ákkor ezt í rtá 
ebben á versben: „Mikor már minden hit-húr elszakadt, / S az emberben a 
barát- ja se 
hisz már, / 
Jön Mária 
s Pócs- ról a 

búcsusok, / Jön a szívünk, múltunk és játszva visz már.”  
 
Tálá lünk árrá is pe ldá t, hogy reformá tüs lelke szek – Szábolcská Mihá ly, 
Szá sz Ká roly – versben ko szo nto tte k Krisztüs Anyjá t vágy á Mádonná t.  
De me g egy to rte netet emlí tek á reformá tüs mágyársá g ko lte szete bo l. Gü-
lyá s Pá l, á me ltátlánül elfeledett e s Debrecenben fiátálon elhünyt ko lto , ámi-
kor me g ví vo dott á hit e s hitetlense g  kü zdelme ben, ezt á megrá zo  kis verset 
í rtá áz e letto l bü csü zo bán: „Hadd haljak úgy meg, hogy megleltem, / hadd 
haljak úgy, hogy átöleltem / a messze szálló szép eget, / mit utolérni nem le-
het.  .  .”  
Májd ne há ny náppál hálá lá elo tt, ámikor ágyve rze st kápott, de me g tüdott 
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í rni, áz á gyá mellett le vo  csí ksomlyo i Má riá-szobor fe nyke pe erre á versre 
ihlette o t: Csíksomlyói Máriához: Fából van a szobra kifaragva, / fából van 
körötte a glória. / Meg nem menthet minket egyetlen fadarab, / hány halál 
rejtőzik már föld alatt! / Gyorsan hát! / A föld alatt bujkált a halálom. / Ó, 
csupajó jóság, tiszta álom! / A lelket az ég urához / engedjétek, a Nagy Király-
hoz, / a Csíksomlyói Máriához. / Ég Úrnője! / Mért nem lehetek én szent ker-
tedben? / Mért kell itt élnem félelemben? / A Koponya-hegyen a nagy célom-
nak vége, / ezen túl jön az örök béke.”  
Mágyárnák lenni, bá rmilyen felekezethez is tártozze k váláki, együ tt já r e s 
együ tt já rhát á Szü z Má riá-tisztelettel. Hiszen mi nem kü lo ná llo án tiszteljü k 
á Szü zányá t, hánem Mágyárok Nágyásszonyáke nt is, ü gy mint Je züs Anyjá t, 
mint Je züs legjobb tání tvá nyá t. S áhogy Má riá á kereszt álátt á llvá is hitte, 
hogy Isten bevá ltjá áz í ge rete t – „Fiad nagy lesz, és a Magasságbeli Fiának 
fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni 
fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége” (Lk 1,33) – e ppü gy 
hisszü k mi is, hogy á Má riá nák fo lájá nlott orszá g megmárád, s erre to rte nel-
mü nk á bizonyí te k, mert ezere ves fenná llá sünk má sodik fele verese gek so-
rozátá, e s me gis e lü nk. A tátá rjá rá s áz orszá g ke thármádá t elpüsztí tottá, de 
má nincs Tátá rorszá g. Szá zo tven e vig to ro k ho doltsá gbán szenvedtü nk, má 
nincs To ro k Birodálom. Levert forrádálmáink e s szábádsá ghárcünk ütá n 
ü gy tü nt, hogy beolvádünk á Hábsbürg Birodálombá, s má nincs Osztrá k 
Csá szá rsá g. A negyven e v kommünizmüsá me rhetetlen püsztülá st okozott, s 
má nincs Szovjetünio .  
    A Szentsze k is elismerte Má riá-tiszteletü nknek ezt á nemzeti jellege t, s 
XIII. Leo  pá pá 1896-bán á honfoglálá s ezredik e ve ben kü lo n ü nnepet enge-
de lyezett okto ber má sodik vásá rnápjá rá. Szent X. Pius pápa pedig október 8-
ára tette át ezt az ünnepet. O  nem tüdháttá, de szá münkrá jelke p, hogy ez á 
náp náptá rünkbán Koppá nynák á nápjá is. A mágyár le leknek ván egy po-
gá ny e s egy kereszte ny o smintá já. A kereszte ny lelkise get jelke pezhetne  
Szü z Má riá, á pogá ny vilá got Koppá ny. Vá lásztá s ele  á llí t bennü nket ez áz 
ü nnep: Kinek á zá szlájá álá  á llünk? Szü z Má riá hoz tártozünk-e, vágy á po-
gá ny Koppá nyhoz? Az üto bbi biztos püsztülá st jelent má r erre á vilá grá is. 
Mágyárok Nágyásszonyá nák á tisztelete Je züshoz kápcsol, áki szá münkrá áz 
ü dvo sse get ádjá, tání tá sá vál pedig egy emberibb e s egy kereszte nyibb or-
szá g megteremte se t segí ti elo , áhol otthonrá tálá lünk.  
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A keresztség révén Isten minket is gyermekeivé fogadott. Isten ját-

szó embernek teremtett minket. A gyermek szeme tiszta, gon-

dolatai egészségesek, fogékony Isten üzenetének a befogadására. 

Jézus nagy szeretettel töltött időt gyermekek társaságában. 

Czesław Miłosz, lengyel Nobel-díjas költő, író a következőképpen 

jellemzi a gyermekkorát: “Tegnap és holnap nélkül éltem, örökös 

jelenben.” A játék fejleszti képzelőerőnket. A gyermek gondolatban újra tudja terem-

teni a világot. A gyermekekhez hasonlóak maradunk, ha képzeletünk élénk marad, és 

nem enged-jük, hogy a különböző akadályok elkedvtelenítsenek minket. Egyházunk 

oktatása is a gyermeki bizalom iskolájává kell alakuljon. 

Hit és erkölcstan oktatás a 2014/2015 tanévben 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 35. § a alapján az állami általános isko-
lákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek  az ország-
gyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és er-
kölcstan oktatást is a 2014/2015. tanévben az általános iskolák első, második, ötödik és 
hatodik évfolyamán. Az egyházi hit- és erkölcstan oktatás választása esetén az a tanuló szá-
mára kötelező tanórai foglalkozássá válik. A szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tan-
órai foglalkozásként gyermekük számára az erkölcstanoktatást (etikát), vagy a katolikus hit- és 
erkölcstanoktatást választanak. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló 
számára az erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg. Abban az esetben, ha a szülő a gyer-
meke számára a hit- és erkölcstanoktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó 
nyilatkozatával egyidejűleg  írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának. 

Megjegyzés: Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az iskolai tanrendbe épített hit- és erkölcstan 
oktatás lényeges eleme Egyházunk küldetésének, azonban a plébániai katekézist nem vált-
ja ki, annak szerepe, feladata túlmutat az iskolai keretek lehetőségein. Továbbra is a plé-
bániai katolikus közösség a hitre, Krisztussal való személyes kapcsolatra vezetés és a 
szentségekkel való találkozás elsődleges helyszíne. 

A plébániai fakultatív hittan foglalkozásokat szeretetteljes, elfogadó légkör jellemzi, így a vallá-
sos témájú énekek, gyermeki imák, a közös tevékenységek jó alkalmat teremtenek a hit éb-
resztésére, az igaz Istenkép kialakítására. Várjuk azokat a gyermekeket, akik elsőáldozásra 
készülnek, bérmálkozás előtt állnak, vagy eddig még nem tanultak hittant. A jelentkezésnek 
nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve. Ha szeretnék később a keresztséget, 
az elsőáldozás előtt ez lehetséges lesz.  
  Az első plébániai hittanóra időpontja: szeptember 13. 
  Az elsőáldozásra készülők órája: szombatonként 9.00-kor, 
  a haladók órája, akik voltak elsőáldozók: szombatonként 10.00-kor, 
  a bérmálkozásra készülők órája: szombatonként 10.00-kor lesz. 
                Frajna András plébános  

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket  
és ne akadályozzátok  őket,  

mert ilyeneké az  Isten országa. 
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Magyar tanmese 

A jo mo dü  gázdá e s á szege ny ember ü zletet ko to tt. A 
gázdá minden he ten ád ke t kilo  tü ro t á szege ny em-
bernek, áki pedig viszonzá sül ke t kilo  o sszegyü jto tt 
me zet ád.... Ment áz ü zlet rendben jo  ideig, ámí g egy-
szer csák á gázdá árrá gondolt, hogy bizony nem min-
den ember tisztesse ges, e s meg kellene me rni, ámit 
káp. Mikor legko zelebb vitte á tü ro t e s ne há ny perc 
mü lvá megkáptá á me zet, ázt házávitte e s á pontos 
me rlege n megme rte - há t csák má sfe l kilo  volt. Felhá -
borodvá ment á szege ny emberhez e s indülátosán á 
szeme re vetette, hogy becsáptá o t. A szege ny ember lehájtottá feje t e s í gy 
szo lt: - Nágyon sájná lom, hogy í gy to rte nt, de e n nágyon szege ny ember vá-
gyok. Egy ke tserpenyo s me rleget me g tüdtám szerezni, de sü lyokrá má r 
nem volt pe nzem. I gy há t, ámikor megkáptám mágá to l á tü ro t e s kivittem á 
kámrá bá, rá tettem á me rleg serpenyo je re e s á má sik serpenyo be kime rtem 
áz ázonos sü lyü  me zet... Há t í gy to rte nhetett… 

G y e r m e k o l d a l  

 

Aki ad, sok örömet kap! 
 

Mária, amikor hazaért az iskolából arra gondolt, hogy uzsonna után gyorsan ne-

kikezd a tanulásnak, mert másnap dolgozatot fognak írni. Látva azonban a kis-

testvérét, aki sehogy sem boldogult az iskolai feladatával aggódni kezdett érte:  

Mi lesz, ha a szülei hazaérnek és a testvérének még nincs kész a leckéje. Biztos, 

hogy ki fog kapni. Máriának ekkor eszébe jutott: „Szeresd felebarátodat, mint 

önmagad.” Otthagyta a könyveit és a testvére mellé ült, hogy segítsen neki be-

fejezni a házi feladatát. Gyorsan végeztek és Máriának maradt még bőven ideje, 

hogy jól felkészüljön a másnapi dolgozatra. 
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Ezért egészségesebbek a finnek! 

Finnország egyike a legmagasabb életszínvonallal rendelkező országoknak. A 90-

es években bekövetkezett súlyos gazdasági válság hatására a kormány úgy döntött, 

hogy komoly pénzalappal támogatja a jövőben az oktatást, a kutatást és a gyakorla-

ti megvalósítási folyamatokat. 

Az eredmény: kevesebb, mint 10 év alatt Finnország világviszonylatban az élre tört 

(az elsők közé került) szociális jólét és gazdagsági fejlettség tekintetében. 

 Miért természetes, hogy Finnországban egy kamaszgyermek kitűnő ered-

ménnyel végzi el az általános iskolát, perfektül beszél angolul és hetente legalább 

egy könyvet elolvas? 

A városi buszjárat az iskolakapuja előtt áll meg. Nincsenek iskolabuszok. A buszok 

5 percenként járnak. A finnek kiskoruktól önállóságra nevelik gyermekeiket. Na-

gyon kevés gyermeket visznek szülei autóval az iskoláig. 

A buszjegy árát a városi vezetés szubvencionálja. A törvény értelmében egyetlen 

tanuló sem lakhat az iskolától 5 km-nél nagyobb távolságra. Kívülről az iskola 

spártai kinézetű, tiszta. Egyetlen cigarettacsikk, eldobott papír, vagy a falakon 

egyetlen grafiti sem látható. 

A tanórák 35 percesek. A finnek az oktatást a finn nyelv, a matematika és az angol 

nyelv tanítására alapozzák. A tananyag 75 %-a az egész országban egységes. A 

fennmaradó 25 %-ot az iskola választja ki a tanárok, a szülők és a gyermekek 

egyetértésével.  

Az iskola belső területén a tisztaság még szembeötlőbb, mint kívül. Minden újsze-

rű, mintha éppen akkor adták volna át használatra. A padokon és asztalokon nem 

látható ráírás, karcolás. 

Az iskola közhasznú, természetesen ingyenes, de olyan felszereltséggel, mint pél-

dául egy drága, fizetős kollégium Spanyolországban. A tantermekben óriás plaz-

makivetítők találhatók, belső rendszerű tv-vel, 200 literes trópusi halakkal benépe-

sített akváriumokkal, teljes konyhával, különböző audiovizuális felszere-lésekkel, 

légkondicionálással, sok-sok növénnyel vannak ellátva. 

Minden két tanulónak van egy számológépe. Minden iskolában van tucatnyi varró-

géppel felszerelt varróműhely, felszerelt hegesztőműhely és asztalosműhely, az is-

kolák fel vannak szerelve sílécekkel. Van fedett, zárt sportterem, van aula a tan-

tervbe vett színházi órák oktatására, van önkiszolgáló étterem. 

A tankönyvek ingyenesek, az iskolai felszerelés is ingyenes, az étkezés is ingyenes. 

Finnországban törvény kötelezi az iskolát, hogy a menü ingyenes, tápláló és sok 

saláta- és zöldségfélét tartalmazó legyen. 

Ebédhez vizet vagy tejet lehet inni. Az élelmezés költségeit minden városban a vá-

rosvezetés biztosítja. Ha az órák kiterjednek délutánra is, akkor az iskola köteles 
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uzsonnát biztosítani a gyermekek részére. Az utcán nyugodtan járhatnak, játszhat-

nak, azok biztonságosak. 

- Este akár vacsorát is főzhetnek, ha a szülők a munkahelyükön sokáig dolgoznak 

és később érnek haza, hiszen az iskolában főzni is tanulnak. A vacsoránál van 

együtt a család,  (utána szauna, hetente három alkalommal).  Sokat beszélgetnek, 

főleg a gyermekek terveiről, kívánságairól, előmenetelükről és szükségleteikről.  

- Ha egy gyermek tanul, lehet belőle orvos, bíró vagy mérnök, akkor is, ha szegény 

családból származik. 

- Minden gyermek oktatása-nevelése 200 000 euróba kerül a finn államnak, az 

óvodától az egyetem elvégzéséig. 

- Az egyetemi hallgatók csak a könyvekért fizetnek, és 2,5 eurót az egyetemi ven-

déglőben az ebédért. Ha végeznek, az állam segíti a munkakezdésüket, fizetve az 

első fizetésüket és a szükséges albérletet. 

- A tanulók fenntartások nélkül tisztelik tanáraikat, minden pillanatban érvényesül 

a kölcsönös udvariasság a kapcsolatukban. Nem hordanak egyenruhát, de öltözetük 

mindig egyszerű, tiszta és mindig jólfésültek. 

- Mindegy, hogy Helsinki elit iskolájáról, vagy egy sarkkörön túli iskoláról van 

szó, az oktatás színvonala ugyanolyan jó. 

Az oktatás rendszere nem elitista, nem zsenik nevelése a cél, hanem egy minél ma-

gasabb általános színvonal elérése. 

- A finn gyermekek nagyon sok házi feladatot kapnak. A házi feladatok elvégzése 

szent! Nagyon rossz szemmel nézik még a többi tanulók is, ha egy gyermek másol. 

Elképzelhetetlen a puskázás a vizsgákon. Aki ezt megtenné, azt a többi diák kikö-

zösítené. Miért kockáztatni, ha lehet tanulni is? -vallják. 

Ez olyan, mint a felnőtteknél, akik nem a bármi áron való meggazdagodást tekintik 

életcéljuknak. Nem csoda, hogy statisztikailag Finnország a pénzügyei tekinteté-

ben legátláthatóbb és legkevésbé korrupt országok közé tartozik a világon. 

 Nem léteznek bukott diákok, mert a buktatás nem engedélyezett. Csak egy 

lehe-tőség van egy vizsgán átmenni, egyszerűen azért, mert az életet is csak egy-

szer lehet élni. Annyit kell tanulni, hogy átmenjen a vizsgán, a következő évre való 

átmenet automatikus. 

És milyen tantárgyak vannak a szokásos tudományos tárgyak mellett és helyett: 

például a szalontáncok, színház (színészi tudományok), digitális művészetek, fod-

rászat, jégkorong, harcművészetek, sífutás, szakácstudományok, elsősegély, aszta-

losság, lakatosság, zene. A tanulók tanulnak hegedülni, gitározni vagy bármi más 

hangszeren játszani óhajuk szerint.  

És végezetül: a kritikus gondolkodást és a beszélgetést, a problémák megbeszélését 

helyezik előtérbe, a magolás helyett. 

XIV. évfolyam 9. 10. szám 
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Kalazanci Szent József írásaiból... 

Tanár vagy-e vagy nevelő?  
 

A tanár tanít - a nevelő alakít.  

A tanár tudományt nyújt - a nevelő életet.  

A tanár a jelennel foglalkozik - a nevelő a jö-

vőt is figyelembe veszi.  

A tanár kijön a sodrából - a nevelő megőrzi 

reményét.  

A tanárnál mindent betéve kell tudni - a nevelőnél az ismeretek integrálása fon-

tos.  

A tanár fenyít - a nevelő segít megjavulni.  

A tanár kényszerít - a nevelő javaslatot tesz.  

A tanár számára a tudomány átadása a minden - a nevelő bölcsességet plántál.  

A tanár előtt mindenki egyforma - a nevelő egyénekből közösséget formál.  

A tanár hajthatatlan - a nevelő megfontolt.  

A tanár magasabb rendűnek képzeli magát - a nevelő iránymutatónak.  

A tanár információval szolgál - a nevelő értékekkel.  

A tanár ismereteket közöl - a nevelő viselkedésformákat ébreszt.  

A tanár a betűhöz ragaszkodik - a nevelő a betű mögött rejtőző szellemhez.  

A tanár elítél - a nevelő megért.  

A tanár folyton kiabál - a nevelő eléri, hogy figyeljenek rá.  

A tanár parancsol - a nevelő párbeszédet folytat.  

A tanár célt lát a fegyelemben - a nevelő célhoz vezető eszközt.  

A tanár kérdéseket tesz fel - a nevelő eléri, hogy neki tegyenek fel kérdéseket.  

A tanár elidegenít - a nevelő felszabadít.  

A tanár mindenbe beleköt - a nevelő végighallgat.  

A tanár nem hagyja el katedrája magasát - a nevelőnek nincs is katedrája.  

A tanár tanítja a hitet - a nevelő tanítja és éli.  

A tanár jó magaviseletet követel meg - a nevelő maga ad rá példát.  

A tanár elbátortalanít - a nevelő biztat.  

A tanár megtöltendő edényt lát a diákban - a nevelő meggyújtandó lángot.  

A tanár célja kiművelni az emberfőt - a nevelőé fölnevelni az embert.  

Az az iskola, amely tanárokkal működik: diákgyár; amely nevelőkkel: az ember-

ség melegágya.  
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HÉT PERCES SZÜLŐK 

Nem tudom pontosan hogyan számolta ki Dr. Zacher Gábor, de a szám 

ijesztő: hét perc. Átlagosan ennyi időt szánnak ma a szülők a gyermekeikre 

naponta. Persze ebbe nem számít bele a „Megírtad már a házidat?” „Rakj rendet!” 

„Kész a vacsora!”. Csak az az idő számít, amit tényleg a gyerekre figyeléssel töltünk. 

Amikor beszélgetünk vele, meghallgatjuk, és persze tényleg oda is figyelünk rá! Kér-

dezünk, tanácsolunk, érzéseket közvetítünk, ránézünk, rámosolygunk, bátorítunk. Ját-

szunk vele, vagy mesét olvasunk neki, valamit együtt csinálunk, amit amúgy nem 

muszáj. 

A TÉVÉ A BÉBISZITTER 

Szomorúan hallom, hogy egyre kevesebb kisgyereknek mesélnek otthon lefekvés 

előtt - csak csodálkozunk azon, hogy egyre kevesebben szeretnek olvasni, többek kö-

zött emiatt. A tévé a bébiszitter. Aztán amikor nagyobb a gyerek, már nézi a saját té-

véjét, vagy a számítógépét. Már a filmezés sem családi tevékenység. Sőt, nemrég ta-

lálkoztam egy kérdőívvel, ami arra volt kíváncsi, hogy hetente hányszor étkezik 

együtt a család. És valóban, egyre kevesebb a közös étkezés. A közös hétvégi prog-

ramok és a kirándulás is kezd kimenni a divatból. Pedig az eddig felsorolt tevékeny-

ségek mind azért fontosak, hogy beszélgessünk, megismerjük egymást, kifejezzük a 

szeretetünket, neveljük a gyerekeket, értékeket közvetítsünk. 

NEM FOGNAK TISZTELNI 

Ha ezek a csatornák megszűnnek, vagy csak hét percre korlátozódnak, akkor miért 

csodálkozunk, hogy a felnövő generáció olyan amilyen: felszínes, éretlen, neve-

letlen, önállótlan… Ezeket gondoljuk róluk. Pedig mitől lenne más? Elvárjuk, hogy 

meghallgassanak minket, hogy változzanak, azt tegyék, amit mi szeretnénk, de köz-

ben mi sem hallgatjuk meg őket, mi sem változunk. Nem vagyunk hitelesek. És ha 

nem vagyunk hitelesek, nem fognak minket tisztelni! 

HOSSZÚ A LISTA 

Nem egyszerű ebben a pörgő világban időt szakítani a gyerekekre. Mert ott a társunk, 

a munka, az iskola, a házimunka, a gyülekezet, a szabadidős tevékenység, a barátok, a 

nagycsalád, a politika, a hobbi, a kert, az online életünk, egyéb kötelezettségek.  

A gyerek is része ennek a hosszú listának, és örülünk, ha el tudjuk látni, gondoskodni 

a fizikai szükségleteiről, és nem mindig marad energia többre. 

Akárhol véleményeket olvasok erről a témáról, hogy csak hét perces szülők vagyunk, 

mindenki kikéri magának. „Máshol biztosan így van, de nálunk nem!” És természe-

tesen elhiszem nekik. „Viszont nagyon sok családot ismerek, ahol biztosan így van!” 

Másokat persze tudunk kritizálni. (Tegyük hozzá, hogy sokszor valóban azok a szülők 

olvassák az ilyen cikkeket, akik tényleg jót akarnak a gyereküknek, és nem azok, 

akiknek szüksége lenne rá!) Vannak tudatos szülők, vannak még mesélő szülők, van-

nak ösztönösen törődő szülők, és vannak, akiknek igenis erőfeszítéseket kell tenni, 

hogy a hét perc összejöjjön! (Schlakker Eszter)          Folytatás a következő számban  
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HAT EGYSZERŰ SZABÁLY 

Hozzuk ki magunkból a bennünk levő humort! 

1. Nevessünk egyet reggelente, ez emlékezetet arra, hogy minden nap 

új és este is, mielőtt lefekszünk, mert így el tudjuk felejteni a mögöttünk ha-

gyott fáradozásokat és nehezteléseket is. 

2. Mosolyogjuk rá az életre és önmagunkra is. Ha az életre humorosan tekin-

tünk, akkor képesek vagyunk megfigyelni a dolgok ismeretlen oldalát azért, 

hogy saját magunkat, hibáinkat relativizáljuk és mások iránt több megértéssel 

legyünk. 

3. A humor erősíti az emberek közötti kapcsolatot. Éljünk vele intelligens mó-

don mindazokkal szemben, akiket szeretünk. És azokkal szemben is, akikkel 

véletlenül találkozunk életünk folyamán. 

4. Hagyjuk, hogy gyerekeink velünk együtt nevessenek és ki is nevessenek ben-

nünket. Engedjük meg nekik azt is, hogy tréfálkozzanak, mert ez segít nekünk 

szülőknek, hogy hibáink lekerekedjenek, fiatalok maradjunk, ők pedig ne te-

kintélyelvű légkörben és hamis szégyenlősségben nevelkedjenek. 

5. Jókat nevet az, aki együtt nevet másokkal, barátokkal, mert megnyugtató és 

felüdítő. Olyan tapasztalatra tehet szert, mely az élet játékos, örömteli oldalát 

állítja helyre. 

6. A humor azért van, hogy megváltozzanak a dolgok. Kissé ironikus, de intel-

ligens szellemességgel megfordíthatjuk egy problematikus helyzet menetét, le-

 

Hajnalban kopognak egy mekkai könyvesbolt ajtaján.  

A tulajdonos álmosan nyit ajtót. - Mit akar? - Korán 

van? 

 

Az óvónő megkérdi Pistikétől: 

- Tudod-e, miért kel ki a kiscsirke a tojásból? - Mert fél, hogy őt is megfőzik! 

 

Miben hasonlít a hegyi pásztor és a sziklamászó? 

Mindkettő marhára vigyáz a hegyen!  

 

Képzeld, tegnap leestem a létráról! - Nahát, és lett valami ba-

jod? 

- Nem, semmi. Képzeld, tegnap leestem a létráról! 
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Volt egyszer egy pásztor, aki egy magányos helyen a juhait legeltette. 

Egyik nap megáll mellette egy metálszürke Audi. A vezetője egy Armani öltönyös, ma-

gabiztos fiatalember. Megkérdezi a pásztort: 

- Ha megmondom magának, hogy hány juha van, nekem ad egyet? 

A pásztor ránéz a fiatalemberre, aztán a békésen legelésző nyájra, és nyugodtan azt 

mondja: - Rendben. 

A fiatalember odamegy az Audihoz, összeköti a mobiltelefonját a notebookjával, az In-

terneten felmegy a NASA oldalára, GPS helymeghatározójának segítségével letölt egy 

megfigyelő műhold képet a környékről, megnyit egy adatbankot, egy szkennelő-

programmal, ír gyorsan egy szoftvert, mely összeszámolja a juhokat, majd egy 15 ol-

dalas tanulmányt készít, kinyomtatja, aztán odafordul a pásztorhoz és azt mondja: - 

Pontosan 117 juha van itt a környéken. 

- Igaza van, - válaszolja a pásztor. - Válasszon ki egy juhot magának. 

 A fiatalember kiválaszt egy nem túl nagy, de szép bundájút, beteszi az Audi cso-

magtartójába. A pásztor ránéz, egy kicsit gondolkozik, aztán megszólal: 

- Ha megmondom magának, hogy mi a foglalkozása, visszaadja? 

A fiatalember nagyképűen rábólint. A pásztor erre azt mondja: - Maga tanácsadó. 

- Honnan jött rá? - kérdezi az. 

- Nem volt nehéz. - feleli a pásztor. 

- Először is: idejön anélkül, hogy bárki is hívta volna. 

 Másodszor: egy juhot akart fizetségül azért, hogy megmondja nekem azt, amit 

úgyis tudtam. Harmadszor: fogalma sincs arról, amivel én foglalkozom.  

Úgyhogy most adja szépen vissza a pulikutyámat. 

Imádság tanév kezdetén 

Ismét oltárod köré gyűltek Uram, azok a gyermekek, akiket annyira szeretsz, s akiket 

földi életedben oly szívesen engedtél magadhoz. Engedd kérünk, hogy ne csak közelít-

senek Hozzád, hanem meg is találjanak, itt az oltárnál is, az iskolában is, abban a tu-

dásanyagban, amelyet elsajátítva még alaposabban megismernek Téged, mert műve-

idben láthatják a Mestert. Adj nekik ehhez erőt, tehetséget és szorgalmat, tanáraiknak 

pedig elegendő szeretetet, igazságosságot és türelmet. Sokfelé lobbannak fel a vilá-

gon, Uram, a szeretetlenség tüzei; gyakran állnak szemben egymással idősebbek és 

fiatalok, mert éket ver közéjük a meg nem értés és szeretetlenség. Ajándékozd meg, 

kérünk, az idősebbeket a belátással, a fiatalabbakat pedig a türelemmel. És akkor is-

mét a szeretetben találkoznak egymással azok a nemzedékek, amelyek most nem tud-

nak egymás nyelvén beszélni. Te tizenkét éves korodban csodálkozva kérdezted szüle-

idtől: „Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?" Add meg, hogy a mai fiata-

lok számára is ilyen természetessé váljék az atyai házban való tartózkodás. Benépe-

sülnek az iskolák, Uram, s napról napra hallgatjuk most ismét a napfényben fürdő 

termek csodálatos a zengését, melynek hangjával nem versenghet semmiféle zenekar. 

Add meg kérünk, hogy évről évre többen legyenek ezekben a termekben, és sok család 

vállalja a gyermekek felnevelésének áldozatát.  
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Szentmise szándékok október hónapban 

 

1.  …………………………………………….. 

2. +Soproni szülők, +István fiuk és összes +Hozzátartozó 

3. Jézus Szent Szíve tiszteletére engesztelésül, +Rozmüller Mihály, neje +Turai Te-
réz   

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

5.   +Linde László áldozópap 2. évf.       (8.00) 

   ……………………………………………..      (11.00) 

   +Csapó Antal és +Szigeti Ilona        (18.00) 

6. .…………………………………………….. 

7. +Hoffmann István +Neje, +István fiuk és +Szülők 

8. …………………………………………….. 

9. +Bagi Józsefné és összes +Hozzátartozó  

10. A Szűzanya tiszteletére 

11. Kovács Mihályné +Gróf Anna, +Férje és összes +Hozzátartozó  

12.   +Pup Józsefné, +Férje és összes +Hozzátartozóik     (8.00)
……………………………………………..     (11.00) 

  ……………………………………………..     (18.00) 

13.  …………………………………………….. 

14. +Esztergomi János, +Neje, az Esztergomi és a Turai +szülők 

15.-17. …………………………………………….. 

18. +id. Lovicska István, felesége +Kundra Terézia, +László fiuk és +Nagyszülők  

19. A „Csodálatos Anya”rózsafüzér (Molnár Istvánné) csoport élő Tagjai (8.00)
  ………………………………………………..     (11.00) 

 +Mándó Józsefné 15. évf. és ifj. +Mándó József     (18.00) 

20. +Kundra László, neje +Stógl Anna és összes +Hozzátartozó  

21. A „Csodálatos Anya”rózsafüzér (Molnár Istvánné) csoport + Tagjai 

22. Hősökért - a világháborúban elesettekért 

23. +Gróf László és összes +Hozzátartozó 

24.-25. …………………………………………….. 

26. Az egyházközség októberben +Hívei         (8.00) 

 ………………………………………………     (11.00) 

   +Gróf Gábor, +Szülei és +Hozzátartozók      (18.00)  

27.-30. ……………………………………………… 

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

    görög katolikus szentmise,   

 -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 

     gyóntatás és áldoztatás van.  

 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  

Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 18.00 
  

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 
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Szent II. János Pál pápa:  

Szeressétek az öregeket 

 
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. 

A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú anyákat, 

A ráncos, eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket, 

Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! 

Simogassátok meg a deres fejeket, 

Csókoljátok meg a ráncos kezeket, 

Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet 

Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek! 

Ne tegyétek őket szűk odúkba, 

ne rakjátok őket otthonokba, 

Hallgassátok meg panaszukat, 

enyhítsétek a bánatukat, 

Legyen hozzájuk szép szavatok, 

legyen számukra mosolyotok, 

én nagyon kérlek titeket, 

szeressétek az öregeket, 

fáradtak ők már eleget, 

hogy ti módosabban éljetek. 

Ők is elfogadtak titeket, 

mikor Isten közéjük ültetett, 

azért kérlek titeket, 

szeressétek az öregeket! 

Ha majd az örök szeretet, 

elhívja őket közületek, 

ti foglaljátok el helyüket, 

mert ti lesztek majd az öregek, 

s mindazt, amit nekik tettetek, 

azt adják nektek a gyerekek, 

azért intelek előre titeket, 

szeressétek az öregeket! 


