
   2015. szeptember 6. XV. évfolyam 9. 10. szám 

L É P C S Ő K 

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

A tartalomból:  Az egyházközség nyári programjaiból 
   Kalász találkozó Lakitelken 

   Lehet-e a szülő szava Isten szava? 
   A gyermek akaratának nevelése 
   Sivatagi atyák bölcsessége 
   Hit és erkölcstan oktatásról   

  



 2.  

Szentmise szándékok szeptember hónapban 
1.-2. …………………………………………….. 

3. +Hitkó István és +Felesége 

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

5. +Berta József, neje + Brancs Julianna és összes +Hozzátartozó 

6. +Gazdag István és +Szülei és összes +Hozzátartozó    (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 

  +Iványi Imre, +Szülei és összes +Hozzátartozó     (18.00)  

7. +id. Kiss Sándorné és +Férje 

8. +Baran József és +Szülei  

9. +Burik Józsefné , +Felesége, +gyermekei László és Ilona  

10. +Hajósi István, neje +Brancs Mária, +fiuk István, +vejük Péter  

  és összes +Hozzátartozó 

11. …………………………………………… 

12. +Turai István, +Neje és +Szülők  

13.     +Gróf Mihály és +Szülei          (8.00) 

  ……………………………………………      (11.00) 

    +Varga Jánosné, +Édesanyja és +Gábor fia      (18.00)  

14.  +Kriger János és +Kriger Attila 

15. A Kriger és a Fazekas család +tagjai 

16. …………………………………………… 

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

18. A Szűzanya tiszteletére 

19. …………………………………………... 

20.    A Brassói család összes +Tagja        (8.00) 

 +Balajti János, +Fia, +Szülők, +László, +Mihály, +Bertalan és + Mihály (11.00) 

 Kmetti Károlyné +Brancs Julianna 11. évf.      (18.00)  

21. …………………………………………… 
22. +Rozmüller Mihály és neje +Turai Teréz 

23. …………………………………………… 
24. +Ohád nagyszülők és +János unokájuk 

25.-26. ……………………………………….. 

27. Az egyházközség szeptemberben +Hívei      (8.00) 

 ……………………………………………      (11.00) 

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

28.  …………………………………………… 

29. +Mihály és +Édesapja 

30.  +Turai Mihály, neje +Brancs Teréz és +Károly fiuk 
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Hogyan beszéljünk „nemhívőknek”  
a hitünkről? 

 
Korunkban érzékelhetően erősödik a hitetlenség szelleme, ugyanakkor a 
legtöbb keresztény nincs igazán felkészülve az öntudatos istentagadók-
kal való párbeszédre. Cikkünk felnőttként megtért szerzője tíz megfon-
tolandó szemponttal segít, hogy meggyőzőbben tudjunk tanúságot tenni 
hitünkről. 
1. Merd bevallani, hogy hiszel! Sok keresztény nem tud kielégítő választ 
adni arra, hogy miért hisz. Próbáld megfogalmazni, miért hiszed, hogy 
tényleg kapcsolatban vagy Valakivel, aki az anyagi világon kívül létezik! 
2. Ne gondold, hogy istentagadó barátod titokban haragszik Istenre, vagy 
úgy érzi, valami hiányzik az életéből! Abból indulj ki, hogy azért nem 
hisz, mert nem lát bizonyítékot arra, hogy Isten létezik. 
3. Ismerd a Szentírást, de ne idézd! A Biblia a bölcsesség forrása, de ha 
legfőbb tekintélyként hivatkozol rá, nem győzöd meg jobban a hitetlen 
embert, mintha egy orvos egy felolvasott regényrészlettel indokolná a di-
agnózist. Ne várd, hogy bibliai versek idézésével bárkit meggyőzöl! A 
Szentírás mindent okkal mond. Ismerd az okokat, és tudd megfogalmaz-
ni őket! 
4. Ne gondold, hogy minden kérdésre azonnal tudnod kell a választ!  
Ha valamiben nem vagy biztos, jobb, ha azt mondod: „Nagyszerű kérdés! 
Sajnos nem tudom a választ, de utánanézek." 
5. A teljes képet vázold fel! Ismerd a kereszténység történetét, és tudomá-
nyos érvekkel indokold szavahihetőségét – pl. hogy Jézus életével és ha-
lálával olyan ősi írások teljesedtek be, amelyek jóval kora előtt keletkez-
tek, és ebben minden történész egyetért; hogy szinte valamennyi apostol 
vértanúságot szenvedett a hitéért; hogy a kereszténység a rettenetes ül-
dözés ellenére is futótűzként terjedt. Tanulmányozd a kora-keresztény 
írásokat, amelyek a kereszténységet védelmezik a hitük iránt többnyire 
ellenséges pogánysággal szemben! 
6. Ésszerűen érvelj! Ne tagadd kapásból a tudományos érveket! A tudo-
mány nem tud mindenre választ adni, de sok mindenre igen, és ezt osto-
baság volna tagadni. XVI. Benedek pápa gyakran hangsúlyozza, hogy Is-
ten, akiben hiszünk, az ésszerűség Istene. A kereszténység mellett logiku-
san belátható érvek sora szól. Ha ilyenekre tudsz hivatkozni, azt hitetlen 
barátod is érteni fogja. Ismerd meg a nagy keresztény gondolkodók és 
apologéták írásait! 
7. Ne feledd, hogy a célod nem több, mint elvetni a magot! A hitviták so-
rán az ember sokszor annyira elvész a részletekben, hogy nem látja a fától 
az erdőt. Nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy egyetlen beszélgetés telje-
sen meggyőzzön valakit a kereszténység igazságáról. A te dolgod csak az, 

3. 

Gondolatébresztő… 
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hogy a lehető legjobban állj ki a hit mellett, és ne feledd: a megtérés Isten 
műve, nem a tiéd. 
8. Próbálj nemhívő barátod fejével gondolkodni! Mi lenne, ha nem a ke-
reszténység volna igaz, hanem például a görög mitológia? Mi kellene hoz-
zá, hogy meggyőzzön erről? 
9. Ne használj keresztény zsargont! A keresztény ember „Jézusnak adja 
a szívét", amelyet „betölt a Szentlélek", és „Jézussal jár", hogy „e világban 
éljen, de ne e világból". E mély értelmű kifejezéseket szinte minden ke-
resztény azonnal megérti, a nemhívők számára azonban érthetetlenek. 
Nehéz elkerülni őket, mert megszoktuk, hogy nagyon bonyolult fogalma-
kat röviden kifejezhetünk velük. Mégis fontos, hogy mindezt közérthető-
en is meg tudjuk fogalmazni. 
10. Imádkozz! Ne ess abba a hibába, hogy egyedül a saját okosságodban 
bízol, miközben maga a Szentlélek siet segítségedre. Kérd, hogy vezessen, 
hitetlen barátodnak pedig nyissa meg a szívét! Meglepően hatékony mód-
szer, s neked is javadra válik! 
A szerzők az amerikai Jason Anderson és Jennifer Fulwiler, aki több évtizedes hi-
tetlenség után tért meg 2007-ben. 

 Napközis hittan-tábor a  
„Fejlesztő ház”-ban  

(a régi plébánián) 
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Az egyházközség nyári programjaiból 

A Biblia-kör évadzáró ta-
lálkozója a plébánián 

A szkóla  tagok összejövetele a plébánián 

Napközis  

hittan-tábor  
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Egyházközségi zarándoklat Zircen és Veszprémben 
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Reklamáció a repülőgépen 
 

(Ez a jelenet a British Airways London-Johannesburg közötti járatán 
történt meg.) 

Egy ötvenes fehér asszony egy fekete utas mellett ült. Láthatóan na-
gyon zaklatott állapotban volt amikor hívta a légikísérőt. 
A légikisasszony megkérdezte: - Mi a probléma, asszonyom? 
A fehér nő ingerülten mondta: - Talán nem látja? Egy fekete mellé ül-
tetett engem. Nem bírom elviselni, hogy egy ilyen gusztustalan lény 
mellett kelljen ülnöm. Adjon nekem egy másik ülést! Kérem! 
A légikisasszony nyugtatta a felbőszült utast. 
   - Nyugodjon meg, a gépen majdnem minden ülés foglalt. Megnézem, 
hogy van-e még szabad hely. 
A légikisasszony elment, majd néhány perccel később visszajött. 
   - Asszonyom, mint ahogy gondoltam, nincs több üres helyünk a turista 
osztályon. Beszéltem a parancsnokkal és ő megerősítette, hogy a 
bussiness classon sincs több hely. Van azonban egy hely az első osz-
tályon. 
Mielőtt az asszony bármilyen megjegyzést tehetne, a légikisasszony 
folytatta. 
   - A mi légitársaságunknál egyáltalán nem szokás, hogy egy turista 
osztályon ülő utasnak engedélyezzék, hogy átüljön az első osztályra de 
figyelembe véve a körülményeket, a parancsnok úgy találta, hogy való-
ban botrányos arra kényszeríteni valakit, hogy egy ilyen visszataszító 
ember mellett üljön. 
A légikisasszony a feketéhez fordul: - Nos, kérem Uram, ha úgy kíván-
ja, vegye a kézipoggyászát, mivel az első osztályon a szabad hely Önre 
vár. 
A körülöttük levő utasok, akik elképedve asszisztáltak a jele-nethez, 
felemelkedtek és tapsoltak. 
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KALÁSZ TALÁLKOZÓ LAKITELKEN 
 

A Kalász újraalakulásának 25. évfordulóját Lakitelken a Népfőiskola csodá-
latos környezetében ünnepeltük búzaszentelés vasárnapján. Csoportunk 12 fővel 
képviseltette magát, Lobmayer Miklós az új mikrobuszát ajánlotta fel az utazáshoz, 
s így, a már nehezebben mozgó testvérek is el tudtak jönni. 

 A szervezők szalmából készített kitűzőkkel, szendviccsel, üdítővel fogadták 
az ország minden részéből érkező vendégeket. Megható volt a találkozás a Kalász 
régi és új vezetőivel, valamint a többi kalásztaggal.  

Az üdvözlések után a kis kápolna előt-
ti téren felállított oltárnál szentmisén 
vettünk részt, melyet Dr. Bábel Balázs 
Kalocsa-kecskeméti érsek celebrált, 
Kocsis Fülöp püspök-metropolita, 
Szilágyi Gábor hajdúsági görög katoli-
kus atya, Máthé György esperes plébá-
nos és Kovács Attila tápiógyörgyei 
plébánossal közösen. 

 A szentmise után, a szépen meg-
terített ebédlőben finom ebéd várt, 
amely mellett alkalom volt elbeszélgetni a régi ismerősökkel, testvérekkel. Majd 
megtekintettük a gyermek rajz- és nem-zetiségi kézimunka kiállítást, és kóstolhat-
tunk a versenyre benevezett sütemé-nyekből, melyekhez mi is teljes létszámmal 
hozzájárultunk. Három finomság készítője díjat is kapott csoportunkból. 

 Az ünnepség színvonalát Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnökének szív-
hez szóló szavai, majd a fellépő csoportok előadásai tették színessé. 

 Lezsák Sándor, aki a Lakitelki Népfőiskolának is a házigazdája, köszöntő-
jében emlékeztetett arra, hogy bár a történelem könyörtelensége feldarabolta az or-
szágot, de a nemzetet nem lehetett feldarabolni. Az előadók felidézték a Kalász 
megalakulását, a régi vezetők fáradságos munkáját, akik sokszor saját tulajdonukat 
nem sajnálva alapították meg Magyarországon a nőszövetséget, ahol összefogva a 
fiatal lányokat és asszonyokat, nevelték az élet szépségére, testi-lelki tisztaságára. 
Iskolákat, egyházi intézményeket létesítettek a fiatalság részére. 

 Ebből a munkából a kerepesi  Kalász csoport is kivette a részét. A környező 
falvakkal a 10 falu 1 asztal találkozókon erősítették egymást és cserélték ki tapasz-
talataikat. 

 Hálás szívvel mondunk köszönetet a Jóistennek és a Kalász védőszentjének, 
a Jótanács Anyjának a felejthetetlen együttlétért.  Kerepesi Kalász csoport 

 



9.  

Pietrelcinai Szent Pio, áldozópap, szerzetes, 
stigmatizált, misztikus emléknapja: szeptember 23. 

Szent Pio imája a Szűzanyához 

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé boru-
lunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. 
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. 

Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts 
ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét!  

Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cse-
lekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozat-
hoz. Tégy szentté bennünket, jóságos Anyánk, szentté, miként azt nekünk Jé-
zus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja. Ámen. 

Szent Pio imája minden kegyelem Anyjához 

1. Istennek Szent Anyja, a kegyelmek égi 
tárháza, énnekem is jó Anyám, Mária! Ó, 
örök Atya Leánya, hatalmának birtokosa, 
esedezve kérlek, szánj meg engem, és része-
síts azokban a kegyelmekben, amelyeket oly 
lángoló hévvel kérek! Ámen.   - Üdvözlégy, 
Mária... 

2. Szentséges Mária, az isteni kegyelmek kö-
nyörületes osztogatója, az emberré lett Ige 
Anyja, a bölcsesség széke, tekintsd nagy fáj-
dalmamat, és részesíts azokban a kegyel-
mekben, amelyekre legnagyobb szükségem 
van! Ámen.  
 - Üdvözlégy, Mária... 

3. Szentséges Mária, az isteni kegyelmek tárháza, a Szentlélek szeplőtelen 
Mátkája, bajbajutottak jóságos menedéke, szomorúak vigasztalója! Foglald le 
magadnak szegény lelkemet, és áraszd el azokkal a kegyelmekkel, amelyeket 
édesanyai jóságodtól teljes bizalommal remélek! Ámen. - Üdvözlégy, Mária... 

4. Igen, igen jó Anyám! Te vagy a kegyelmek kincsesháza, a bűnösök menedé-
ke, a szomorúak vigasztalója, a kétségbeesettek reménysége, a keresztények 
hatalmas segítsége! Határtalanul bízom Benned, és tudom, hogy Jézusodnak 
azt a kegyelmét, amelyért lelkem üdvössége érdekében esedezem, nem taga-
dod meg tőlem. Ámen. - Üdvözlégy, Mária... 
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Reggeli ima 
URAM! 
Engedd meg, hogy ma és mindig, mindenkinek csak 
Örömet szerezhessek! 
A nap minden órájában helyesen szólhassak! 
Add meg nekem a szerető szív bölcsességét! 
Segíts, hogy megtaláljam az utat mindenki szívéhez! 
Segíts meglátnom az élet apró kedvességeit. 
Hálás szívvel adjam és fogadjam őket. 
 

Szeretni, szolgálni, taníts Uram! 
Örömhírt szétvinni, küldj el Uram! 
Sebeket kötözni, könnyeket törölni, 
Igédet megélni segíts Uram! 
Békét, bocsánatot adni, segíts, 
Roskadót, szenvedőt bízni taníts! 
Nevedet dicsérve, Igédet követve, 
 

Áldásos életre vezess Uram! 
Terheket hordozni segíts Uram, 
Engedelmességgel áldj meg Uram! 
hogy hálás életem, áldozatos szívem, 
hogy dicsérő énekem, Tiéd legyen! 
Jöjjetek testvérek, vár ránk Urunk! 
Győzelmes életre eljuthatunk, 
 

Ha néki szolgálunk, 
Szeretetben járunk 
Haragot bocsátunk teljes szívből, 
Bocsánatban élni segíts, 
Gyötrelmes önvádtól 
Te szabadíts 
Áldozatod vére mosson hófehérre 
Lelkünk üdvére, ments meg Urunk!   
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Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Az alapítás elbeszélése  

Most a pap, pontosan körülhatárolható eseményt mond el újra Jézus életéből; a halála 
előtti estén a tanítványaival elköltött vacsorát. Nem az egész vacsorát beszéli el újra, 
hanem annak két meghatározott mozzanatát: az egyik a kenyérrel, a másik a borral 
kapcsolatos. A pap nem csupán szavakkal beszéli el a történést, hanem gesztusokkal 
is. Ott van előtte a kenyér és a bor, ezeket is felhasználja a történet elmondására.  

Mindenekelőtt jegyezzük meg a pap szavainak irányát: még mindig az Atyais-
tenhez intézi őket. Ez lényeges szempont. A pap nem azért tesz most valamit, hogy a 
nép lássa és hallja, hanem inkább hogy az Atya láthassa és hallhassa. Történetét Isten 
előtt, a mennyei oltárnál mondja el. A nép csatlakozik a paphoz e szándékában. Mint 
már megjegyeztük, nem Istennek van rá szüksége, hogy megtudja tőlünk ezeket. Ami-
kor előtte emlékezünk e dolgokra, akkor látja, hogy tudjuk: mennyit tett értünk Fiá-
ban.  

A pap újra elbeszéli azt a pillanatot, és az Atya színe előtt, egyszerű mozdula-
tokkal előadja; amit Jézus tett és mondott a vacsorán. Amikor azt mondja, hogy Jézus 
vette a kenyeret, akkor azt a kenyeret veszi kezébe, amelyet a nép hozott az imént a 
felajánlási körmenetben. Amikor elmondja, hogy Jézus miként emelte égre szemét, 
akkor ő is ugyanezt teszi. Elbeszéli, hogy Jézus megáldotta a kenyeret, megtörte, ta-
nítványainak adta, és azt mondta... Az elbeszélésnek ezen a pontján, amikor a pap elér 
ahhoz, amit Jézus mondott, kissé meghajol, és Jézus saját szavait idézi. Fontos odafi-
gyelni ennek hatására. Eddig a pontig a pap a történetet múlt időben beszéli el, mert 
valóban, mindaz, amire Isten előtt emlékezünk, elmúlt ese-mény. Így tehát Jézus vet-
te, áldást mondott, megtörte, adta, mondta -mind múlt idő. Elméletileg folytathatná 
hasonló módon, valahogy így: „...azt mondta, ez volt az ő teste.” Itt azonban Jézust 
idézi, az ő saját szavait ismétli jelen időben, és a szavakat megjelöli a test enyhe meg-
hajtásával - mindennek erőteljes hatása van. Érezzük, hogy a múltbéli esemény telje-
sen meghatározza a jelen eseményt is, a liturgia jelen pil-lanatát. A kenyér fölött a pap 
ezt mondja: „Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely érte-
tek adatik.” A pap ekkor elnémul, és mindenki figyelme a kenyérre irányul, ahogy né-
mán feltartja előttük. Felemeli a nép számára, hogy lássák, hogy elmélkedve szemlél-
jék. De ugyanígy felemeli az Atyaisten színe előtt, aki előtt végső soron elmondja a 
történetet. Ezután térdet hajt a kenyér előtt az imádás jeleként. Ez a mozdulat kifejezi 
az egész egyház hitét mindazzal kapcsolatban, ami ebben a pillanatban történt. Kö-
nyörgésünk, hogy a Szentlélek jöjjön és változtassa át adományunkat, meghallgatásra 
talált, miközben elbeszéltük, újra elmondtuk Jézus szavait. 

Hasonló történik a borral. A pap elmondja, hogy Jézus a vacsora után vette a 
kelyhet. Beszéd közben felemeli a borral telt kelyhet, - amelyhez egy kis vizet tett - 
folytatja elbeszélését, hasonlóan, ahogy a kenyérnél tette. Amikor Jézusnak a kehely 
fölött mondott szavaihoz ér, újra kissé meghajol, és elmondja a szavakat jelen időben: 
„Ez az én vérem kelyhe.” A látvány ugyanaz. Csöndben felemeli a kelyhet a nép és az 
Atya előtt. Újfent térdet hajt imádása jeleként, mert a Lélek eljött, és Jézus szavainak 
kimondásával a bor átváltozott Krisztus vérévé. 

Elmondtuk a rítus cselekményét és szavait, de gondoljuk végig e kimeríthetet-



 12.  XV. évfolyam 9. 10. szám 

len misztériumnak, e kimeríthetetlen konkrét valóságnak néhány vonatkozását. Tud-
juk, hogy az epiklézissel együtt az elbeszélés megvalósítja az általunk hozott adomá-
nyok átváltoztatását. Amit Jézus tett az utolsó vacsorán - és amit most is tesz ebben a 
pillanatban, mert az az óra nem múlik el -, mozgásba hozta azokat a hatalmas esemé-
nyeket, amelyek életének csúcspontjává lesznek. Tanítványainak egy jelet adott egy 
paranccsal egybekötve, hogy ezt ismételjék az ő emlékezetére. Ezzel a halála előtt be-
mutatott, majd utána megismételt jellel Jézus kinyilvánította halála értelmét, és azt, 
hogy önként adta át magát.   
(Három figyelemre méltó vonás van abban a jelben, amelyet Jézus mutatott a halála 
előtti vacsorán. Erről a következőkben lesz szó.) 

 

Az alapítás elbeszélése  - folytatás  

Legalább három figyelemre méltó vonás van abban a jelben, amelyet Jézus mu-
tatott a halála előtti vacsorán. Először: a kenyér és a bor használata, valamint az ét-
kezés kontextusa. Együtt használja az emberi életnek ezeket az alapszimbólumait - a 
szeretet, a vágy és a közösség szimbólumait -, s kinyilvánítja róluk, hogy ezek alkot-
ják önkéntes halálát. Ami neki a halált jelenti, az számunkra táplálék (kenyér). Ami 
neki a halált jelenti, az számunkra ráadásul ünnep is. Ezzel teljesen váratlan módon 
értelmezi halálát, úgy, ahogyan mi magunktól soha nem tettük volna. Ő a mi meste-
rünk és tanítónk, aki úgy tanít minket, hogy nekünk adja ezt a jelet. 

Nem csak az emberi élet alapszimbólumai ezek: sajátos jelentésük van a zsidó 
pészah (húsvét) összefüggésében. Ezen az ünnepen Izrael megemlékezik Isten előtt 
Istennek az Exodus (kivonulás) során véghezvitt nagy szabadító tetteiről. Ennek az 
étkezésnek az étele és az itala az a nyelv, amellyel elmondják Izrael kivonulásának 
történetét. A zsidó Jézus felhasználja ennek összes képét a halála előtti éjszakán a 
széder esti vacsora összefüggésében. Tudatosan és szándékosan összegzi vagy értel-
mezi újra Izrael egész történelmét őrmagában. Az étkezés általa kiválasztott jeleiben 
tudatosan tartja kezében egész Izraelt és annak egész történelmét, ahogy felemeli a 
kenyeret és a bort, és azonosítja ezt az egész történelmet önmagával és halálával, 
amelyet másnap el fog szenvedni. Mindezt azzal, hogy ezt mondja felette: „Ez az én 
testem, ez az én vérem.” Nem valamiféle ködös azonosítása Izrael történelmének Jé-
zus történetével. Ez a jel félreérthetetlen a maga jelentésében: Izrael történelme abban 
a testben teljesedik be, amely a kereszten fog függni, és abban a vérben, amely ott 
hullik. Ez a vér új szövetséget nyit meg: „az új szövetség az én véremben.” Röviden 
Jézus, Izrael egész történelmét a kezében tartva, kijelenti róla, hogy az egyenlő az ő 
önkéntes halálával. A Törvény és a próféták mind efelé mutatnak. 

A második szembeötlő eleme a Jézus által adott jelnek az általa használt 
nyelv. Bizton nevezhetjük áldozati nyelvezetnek, még ha az áldozat szó nem jelenik 
is meg. A ő „teste adatik át”. Az ő „vére ontatik ki”, hogy létrehozza az „új és örök 
szövetséget”. Ennek a jelnek, valamint Jézus vele kapcsolatos szavainak ismétlése 
biztosan készíti elő az egyház útját, hogy az eucharisztiát és Jézus halálát mint áldo-
zatot értse. A misztérium nagyon felerősödik ezen a ponton. Ahogy az első keresztény 
nemzedékek folytatják az eucharisztia ünneplését, végső soron eljutnak annak megér-
tésére, hogy Krisztus halála valójában maga az áldozat, amelyhez az összes többit 
mérik, és amellyel szemben mindegyik elhomályosul. Az eucharisztia pedig, amely 
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halálára emlékeztet, ugyanezzé az áldozattá válik. Nem lehetséges más áldozat. 

A harmadik feltűnő mozzanat a Jézus által adott jelben annak jelként való 
működése. Hozzászoktunk, hogy a misét áldozatnak hívjuk. Gyakran használjuk a 
„szentmiseáldozat” kifejezést. A katolikusok tudják - néha ugyan homályosan -, hogy 
Krisztus golgotai áldozata valamilyen módon jelen van a misén, és ez a fogalom külö-
nösképp kapcsolatban áll az alapítási elbeszéléssel. Valamit azonban megérthe-tünk 
abból, hogy ez miként működik, és mit is jelent valójában. Az alapítási elbeszélés fel-
idézi és megjeleníti a Jézus halála előtti vacsorát. Nem jeleníti meg viszont a Golgota 
történéseit. Ez a vacsora azonban a kereszt értelmére mutatott, amelynek jelentése vé-
gül a feltámadásban és a húsvéti misztérium további kibontakozásában nyilvánult 
meg. Ezért mi úgy emlékezünk meg Jézus haláláról, hogy megemlékezünk arról a va-
csoráról, amely Jézus halálának elővételezéseként beemelte-tett annak órájába; mivel 
a vacsora most „újra megjeleníti” azt az órát, ezáltal be is emeltetik abba az órába. 
Ezentúl minden megemlékezés, minden liturgikus emlékezés az üdvtörténetnek erre a 
központi eseményére vonatkozik. A Megfeszített feltámadt jelenléte az új teremtés 
örökös jelenvalóságának ténye, az új szövetségé. Ebben az értelemben a Golgota ál-
dozata jelenvaló, és újra megjelenik az átváltoztatott kenyérben és borban.  

Valójában kenyerünk és borunk révén életünk fölvétetik abba az egyetlen és 
egyedülálló történetbe, amelyben a világ történelme megleli értelmét és beteljesedé-
sét: Krisztus halálába és feltámadásába. Jézus egykoron kimondott szavai a mi éle-
tünk felett folytatódnak, e szavak és ezen áldás hatására változik át életünk.  

Már megfigyeltük, hogy szavaink és cselekedeteink az Atyaisten felé irányul-
nak. A pap a mi nevünkben szól és cselekszik, ami annak képe, hogy Krisztuson át ju-
tunk az Atyához. A Szentlélek formálja és támogatja imádságunkat. De miközben az 
Atya felé haladunk imádságunkkal, ő már eljött hozzánk, azonnal válaszolt imádsá-
gunkra azáltal, hogy elküldte a Lelket és a Fiút.  

A liturgiának ezen a pontján teljesen belemerülünk a Szentháromság misz-
tériumába és a szeretet mozgásába, amely folyamatosan áramlik az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek között. A mozgás mindkét irányban egyszerre történik - mi az Atya felé ha-
ladunk, és az Atya mifelénk. 
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Lehet-e a szülő szava Isten szava? 
 
 „Ha ég a ház, mindenki azt kiáltja: oltani kell a tüzet és menteni, ami menthető! 
De hányan rohannak a lángok közé, hogy kimentsék a bentrekedteket? Tűzoltók, 
akiknek kötelességük. Háztulajdonos, aki tulajdonát félti. Néhányan, akiket 
ezért boldogan nevezünk „hős’-nek.”  Mi melyik kategóriába tartozunk? Csak 
kiabálunk a tűz miatt? Vagy még azt sem?... 
Statisztikai tükör tőmondatokban: az ország népessége tovább csökken. A válá-
sok száma tovább nő. Évről-évre emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma, 
akik házasságon kívül születnek. Az öngyilkossági statisztikában a világ élme-
zőnyében járunk. Észrevehetően nő a gyermek-bűnözés egészen a kitervelt gyil-
kolásig, - hadd ne folytassam! 
A fiatal nemzedékekre zúduló hatások tömegében hogyan jut megfelelő hely a 
Jézussal való ismerkedésükre? Olyan ismerkedésre, amelyből életre szóló barát-
ság lesz. Az ilyen Krisztusra-találás esélyei a mai gyermekvilág és fiatalság szá-
mára családonként igen eltérőek. Megvan bennük a képesség a hitre Jézus 
Krisztusban, de hogy ténylegesen megkapják a hitet és az személyes, élet-alakí-
tó erő lesz-e számukra, ehhez a dolog rendje szerint közvetítőkre van szükség: 
ránk, felnőtt keresztényekre. Ez a mi helyettesíthetetlen feladatunk. Hogy mit 
kíván tőlünk ez a feladat, azt akkor értjük meg, ha Jézusra tekintünk, „hitünk 
szerzőjére”. Hitünk megalapozása maradéktalanul igényelte Őt, egészen a ke-
resztig. Tanítványai naponta látták igaz voltát az élet különböző helyzeteiben, de 
azt a sajátos, fájdalmas és tagadhatatlan tényt Jézusnak is meg kellett tapasz-
talnia, hogy „a prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsüle-
te.” (Mt. 13. 57) Gyermekeinknek sem elég csupán fogalmakat adni Istenről, ha-
nem jelenlétét kell érzékeltetni önmagunkon át. Ez a jelenléte Istennek a ke-
reszten a legteljesebb, ahol a szeretet a legfegyvertelenebb. Életünk minden ha-
zugságát fel kell számolnunk ahhoz, hogy hitre vezessünk, mert gyermekeket ma-
radandóan be-csapni nem lehet. A nagyszerű, nemes cél azt kívánja tőlünk, hogy 
először mi magunk találkozzunk Jézussal, a Mesterrel, másképpen nem tudjuk 
elősegíteni, hogy gyermekeink is rátaláljanak. 
 
„Egyetlen nép vagy politikai rendszer sem gondolhatja el másként a következő 
korszakát, csak úgy, ha figyelembe veszi az új nemzedéket, akik szüleiktől kap-
ják az értékeknek és kötelességeknek összetett hagyományát.” - mondta II. Já-
nos-Pál az ENSZ-ben 2007-ben. 
 
Felelősek vagyunk azért, hogy a gyermekeinknek legyen valamilyen hívatásuk. 
Nemcsak papi és szerzetesi hívatás van! Nemcsak papok és szerzetesek építik 
Isten Országát! Minden szentség hívatást ébreszt és táplál. 
A házasság nemcsak szerelem kérdése, - sőt elsősorban nem szerelem kérdése, 
hanem az is hívatás és feladat. Isten becses ajándéka, hogy ezt a hivatást szere-
lemmel még kedvesebbé és vonzóbbá teszi. A házasság tehát elsősorban külde-
tés (ami a hívatás párja, másik oldala.) A küldetés pedig azt jelenti, hogy Isten 
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ránk bízta ezt a feladatot, nekünk osztotta ki ezt a szerepet, nekünk kell azt meg-
valósítanunk. Sokféleképpen lehet megfogalmazni a hívatást és küldetést, a lé-
nyeg mégis röviden, de nagyon komolyan ennyi: felelősek vagyunk. A küldetés: 
kirótt és vállalt felelősség! Jelen esetben: felelősség azért, hogy gyermekeinkben 
is kialakuljon, megérlelődjön a felelősség, vagyis a küldetés-tudat. Manapság 
nemcsak a magzatokat, hanem a hívatásokat is abortálják. 
Helyes ez a megállapítás: „Aki tudja a „Miatyánk”-ot, annak már missziós fela-
data van.”  
„Úgy tetszett Annak, Aki már születésemtől kiválasztott és kegyelmével meghí-
vott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát.” (Gal.1.15-16 ) Csodálatos titok, ajándék 
és megrendítő felelősség! Ez nemcsak az apostolságra érvényes, - vagy úgy is 
lehet mondani, hogy minden hívőnek apostoli hívatása is van. 
Itt is érvényes a jézusi mondás: „Aki nem gyűjt velem, az szétszór.” (Mt. 12.30) 

A hívatást nem mi, hanem kizárólag Isten adja, egyedül Ő jogosult és képes erre. 
(Tréfásan így szoktunk fogalmazni bizonyos esetekben: ennek a fiatalnak nem 
hívatása, hanem ‘tolatása’ van.) Mi csak szolgálhatjuk és erősíthetjük 
(„öntözhetjük” - nem szavakkal, hanem imával, áldozattal és példával. Az atya-
ság és anyaság nemcsak testi, hanem lelki természetű feladat is.  
Lehet-e hitet adni? Ha komolyan vesszük a kérdést, akkor azt kell válaszolnunk, 
hogy nem lehet hitet adni, de lehet a hit megszületésénél bábáskodni. A hit is 
megfogan, érlelődik, majd pedig megszületik, amikor kimondja, felismeri az 
ember, hogy hisz. Isten az, aki kegyelmével megtermékenyít, de az ember az, 
aki a kegyelmet befogadja és csatlakozásával mindennap gyarapítja. A mi dol-
gunk az, hogy felkaroljuk, segítsük - a költő oly szép kifejezése szerint - „az Is-
tennel viselős”, a hittel vajúdó embertársainkat. Hogy ahol család van, ott élet is 
legyen! Az élet egyetlen bizonyítéka a növekedés. A gyermek számára váljék 
természetessé, s ugyanakkor örömteli élménnyé, hogy hiszünk Istenben és Isten-
nek. 
„Gyerekség elvárni, hogy az emberek abban higgyenek, amiben az apjuk. Min-
den nemzedék másként éli meg ugyanazt” - mondja Temesi Ferenc 1956-ról 
írott cikkében. A feladat tehát nem könnyű! A dolog lényege Istenre tartozik, a 
mienk a hűséges együttműködés azzal, Akitől minden jó származik. Egy mondás 
szerint „Istennek minden emberrel külön játszmája van.” Nincsenek sablonok és 
hitet vagy hívatást adó automaták. Ezért nélkülözhetetlen az áldozat, - még 
Krisztus művében is! 
A mi feladatunk tehát: áldozatot vállalni, és áldozatra nevelni!     (Oláh Miklós) 
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G y e r m e k o l d a l   

Neheztelés ládikója 

Egy tanár minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy ve-
gyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért, aki 
bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek, és akiknek nem tudnak megbo-
csátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az 
illető személy nevével. 

Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük ál-
landóan, otthonukba, az autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett 
helyezniük azt. 

  A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón 
írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, las-
san-lassan, amint múltak a napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan 
emberek neveit, akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, megbocsáthatatlanul 
viselkedtek velük szemben... 

Feltűnt nekik időközben, hogy a ládikó egyre súlyosabbá válik. A hét elején be-
letett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen bűzt áraszt-
va és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is. 

Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hor-
dani ezt, vigyázzanak arra, nehogy az üzletekben, az autóbuszban, az étterem-
ben, találkozón, ebédlőben, fürdőben felejtsék azt, főképp mert minden egyes 
hallgató neve és lakcíme valamint a kísérlet témája rá volt írva a ládikóra. Rá-
adásul, a karton doboz is kellett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve: nehe-
zen cipelve súlyos terhét. 

Mindannyian gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált 
elmagyarázni nekik a hét végén, vagyis, annak a ládikónak a súlya, amit egy hé-
ten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magunkkal cipelt lelki nehézség sú-
lyát képviseli, akkor amikor gyűlöletet, irigységet, más személyek iránti megve-
tést cipelünk magunkban. Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk 
másoknak megbocsátva. A valóságban azonban, ez a legna-gyobb szívesség, 
amit önmagunknak tehetünk!  
A te ládikódban hány barack van... és 
mit szándékozol velük tenni?!  
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Imádság az Őrzőangyalhoz 

(Szent Őrzőangyalok emléknapja: okt. 2.) 

Őrző Angyalom, kit Isten rendelt oltalma-
zómul, köszönöm, hogy mindig és most is 
velem vagy. Add, hogy minden időben és 
helyzetben tudatosít-hassam segítő jelen-
létedet, és belőle erőt meríthessek. 

Őrizzed lépteimet, védelmezd testemet és 
lelkemet, hogy szívemmel és elmémmel, imáimmal és cselekedeteimmel 
szüntelenül részt vehessek Isten művének kiteljesedésében. Küldetésem 
végeztével pedig segíts a jóságos, szerető és irgalmas Isten színe elé áll-
nom, és országába jutnom. Ámen. 

Barátok egymás között: 
  - Hogy sikerült az autóvezetői vizsgád? 
  - Nem tudom, mert amikor kijöttem a kórházból, a vizsgabiztos 
még nem tért magához. 
      — 
Két barát az erdőben sétál: 
  - Látod azt a hatalmas fát ott? - kérdezi az első. 
  - Igen. 
  - Képzeld, tavaly két perc alatt felmásztam a tetejére. 
  - Na ne mondd, mert úgysem hiszem. Volt tanúd rá? 
  - Hogyne. Egy medve. 

      — 
A skót gyerek szalad a mamájához: 
  - Mama, itt áll az ajtóban egy bácsi! 
  - És mit akar? 
  - A most épülő uszodára gyűjt. Mit adjak neki? 
  - Fél vödör vizet. 
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A gyermek akaratának nevelése 
 
Mi szülők, nagyszülők, mindannyian megtapasztaltuk már, hogy nem elég megismer-
ni Isten akaratát, hanem nekünk is úgy kell akarnunk, ahogyan ő akarja. Ez pedig na-
gyon nehéz, mert nemcsak az értelmünk vezet, hanem ösztöneink, környezetünk is 
befolyásol minket. Ezért nagyon fontos, hogy időben „jórakész” akaratot fejlesszünk 
ki, és erősítsünk gyermekeinkben. Most azt gondoljuk végig, hogyan fejlődik a gyer-
meki akarat? Mi mozdítja elő, illetve mi hátráltatja fejlődését? 
Az akarat első megnyilvánulásai a szülőknek többnyire nem túl kellemesek.  Körül-
belül hároméves korban a kisgyermek dackorszakba jut. A szülők jellem-ző panasza 
ilyenkor: a gyermek olyan makacs, olyan akaratos. Nem egészen így van. A gyermek-
nek ilyenkor még nincs saját akarata, még csak keresi azt. Az első lépés a keresés út-
ján: semmiképpen sem azt akarni, amit mások mondanak.  
Hogy ő mit akar, azt sokáig maga sem tudja. Az teszi ezt az időszakot nehézzé, hogy 
az első lépés az önállóság felé az ellenkezés. Ha ezt erőszakkal elnyomjuk, akkor a 
második lépés - saját akaratának pozitív kibontása –, már meg sem történhet. Az ilyen 
gyermek mindig jó, mindig engedelmes, mert már nem is mer magától semmire sem 
vállalkozni. Ez a félénk jóság a szülőt ne büszkeséggel, hanem aggodalommal töltse 
el, mert nem lehet tudni, hogy később kinek fog ez a gyermek ugyanígy feltétel nélkül 
engedelmeskedni? 
A szülők és nevelők számára az akaratképzés még nehezebb fázisa a kamaszkor.  
A kamasznak meg kell tanulnia, hogy megalkossa saját véleményét, megalapozza vi-
lágnézetét, s végül a szülők által közvetített gyermeki hitét önálló vallásossággá ala-
kítsa. A folyamat ugyanaz, mint dackorszakban. Mielőtt saját véleményt alkotna, 
megkérdőjelezi másokét. Szülőét, tanárét, papét… Sokszor nemcsak megkérdőjelezi, 
hanem kifejezetten meg is tagadja azokat.  
Fárasztó, néha ijesztő időszak ez. A szülőket gyakran maradinak tartja. Tanácsaikra 
csak legyint. Ritkán kerül sor igazi beszélgetésre, mert a serdülőnek meg kell keresnie 
előbb a maga érveit. Látszólag sokmindent – néha szinte mindent – eldob abból, amit 
a szülők egy életre útravalónak szántak neki. Éppen a mélyen hívő családokban for-
dul elő, hogy a kamasz gyerek a család vallási életében már nem, vagy csak jól lát-
ható kedvetlenséggel vesz részt. Kikapcsolódik a közös imákból. Vasárnapra mindig 
akad halaszthatatlan elfoglaltsága…  
Nagy gond ez a szülőknek. Minden azon múlik, hogy azt a türelmi időt, ami szüksé-
ges a serdülőnek ahhoz, hogy saját véleményét kialakítsa, megadják-e a szülők neki. 
Csak így találhatja meg saját, személyes formába öntött hitét. A kényszer ilyenkor fo-
kozza az ellenállást, akadályozza az önmagára találást.  
Amikor a kamasz megtalálta egészséges öntudatát, akkor már lehet vele beszélgetni. 
Lehet, hogy az álláspontok eltávolodtak egymástól, de a kölcsönös tisztelet és az ön-
becsülés hidat ver szülő és gyermek közé. Az a fiatal, akit teljes értékűnek tekin-
tenek, tisztelni fogja szülei hitét, és el is gondolkodik azon. Így lesz a szülők hite ké-
sőbb újra segítség Istenre találásában.  
       Eva Petrik: Gyermekeimmel c. könyve nyomán  
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SIVATAGI ATYÁK BÖLCSESSÉGE 

Egy öreg szerzetes így szólt társához, aki nehezen haladt előre a tökéle-
tesség útján: 
- Aki a mézet akarja élvezni, annak bátran szembe kell néznie a méhek-
kel.   
 
Egy fiatal szerzetes nagyon elégedetten járult apátja elé.  
- Atya - mondta -, végre legyőztem az utolsó illúziómat is. 
Az öreg így válaszolt: 
- Vigyázz, ez is csak illúzió. 
 
"Nem az táplál bennün- ket, amit megeszünk, hanem 
amit megemésztünk. Nem az gazdagít bennünket, amit megkeresünk, 
hanem amit megtakarítunk. Nem az a hit üdvözít bennünket, amelyet 
megvallunk, hanem amelyet életre váltunk." 
 
Ne feledd - figyelmeztet- te az egyik szerzetes a mási-
kat - hogy amikor tanácsot kérünk, akkor valójában azt akarjuk, hogy va-
laki elfogadja a mi véleményünket...  
 
- Tudom, hogy egyes testvérek rosszat híresztel-
nek rólam - panaszkodott egy szerzetes idős társának. 
- Vigasztalódj - felelt az öreg - és ne feledd, hogy az emberek valóban azt 
gondolják, amit a hátad mögött mondanak rólad.   
 
- Szerinted testvér, mit kell követni: a szívet, vagy az 
értelmet? - kérdezte egy öreg szerzetes. 
-A szívet. 
- De miért? 
- Egyszerű okból: a szív diktálja a köteles-
ségeket, az értelem pedig kifogásokat ta-
lál, hogy ne kelljen megtenni őket.   
 
 
- Nem mindig 
könnyű eltalálni, mi 
a feladatom - panaszkodott a testvér az 
öreg szerzetesnek. 
- Az, amit a legkevésbé akarsz megtenni - 
magyarázta az öreg.   
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Imádság Magyarországért 
  
Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar néped! 
Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bű-
neitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, 
                  az erkölcs terén, szociális téren, 
                  gazdasági téren elkövetett bűneitől, 
                  a természet ellen, az élet ellen, 
           az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, 
           múltja, jelene, és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől! 
Szabadíts meg minket, Uram, 
         a gyűlölködéstől, a széthúzástól, 
         a rövidlátástól, a kapzsiságtól, 
         a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától! 
Segíts minket, Uram, 
         hogy a jó győzzön, és ne a gonosz, 
         az igazság győzzön, és ne a hamisság, 
         az erő győzzön, ne az erőszak, 
         a szeretet győzzön, ne a gyűlölet, 
         a józanság győzzön, ne az indulatok, 
         a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás, 
         az okosság győzzön, ne az ostobaság, 
         a szorgalom győzzön, ne az irigység, 
         a tehetség győzzön, ne a könyöklés! 
Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat, 
kincseinket nehogy elpazaroljuk! 
         Hazánk szép tájait őrizzük meg épen, 
         a földet, a vizet, a levegőt tisztán, 
         az egészségünkre jobban vigyázzunk, 
         fogadjuk el a gyermekeket, 
         az időseket és szegényeket tiszteljük, segít-
sük, 
         a betegeket el ne tapossuk, 
         és ne felejtsünk el szívből mosolyogni! 
Hatalmas erőddel támogass minket, 
         hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, 
         az otthonokban egészséges, boldog családokat! 
         Az emberek tisztességes munkát végezzenek, 
         s a tisztességes munkának legyen becsülete! 
Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól, oltalmazz és védelmezz 
minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg! 
Adj nekünk bort, búzát, békességet! 
         Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, 
         a békét, a te békédet, örök örömünkké! Ámen! 
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A plébániánkról jelentjük … 

Hit és erkölcstan oktatás a 2015/2016-os tanévben 

Tisztelt Szülők! Az új köznevelési törvény felmenő rend-
szerben vezette be a kötelezően választható hit-és erkölcs-
tan, illetve az erkölcstan oktatását. A szülőknek minden 
tanév elején nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük 

mely oktatási formában vegyen részt. Nyilatkozat tartalma tanév közben nem 
változtatható. 

Az egyházi hit- és erkölcstan oktatás választása esetén az a tanuló számára köte-
lező tanórai foglalkozássá válik. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az is-
kola a tanuló számára az erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.  

A 2015/2016 tanévben az általános iskolák 1. 2. 3. és 5. 6. 7. évfolyamán lesz 
hit-és erkölcstan, illetve az erkölcstan (etika) oktatás.  

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az iskolai tanrendbe épített hit- és erkölcstan 
oktatás lényeges eleme Egyházunk küldetésének, azonban a plébániai kateké-
zist nem váltja ki, annak szerepe, feladata túlmutat az iskolai keretek lehetősé-
gein. Továbbra is a plébániai katolikus közösség a hitre, Krisztussal való sze-
mélyes kapcsolatra vezetés és a szentségekkel való találkozás elsődleges hely-
színe.  

Ezért az iskolai hitoktatáson kívül, a plébániai hittanra is várjuk azokat a 3. 
osztályos gyermekeket, akik elsőáldozásra készülnek, mert a szentség felvétel-
éhez a heti + 1  plébániai hittanóra szükséges.  

Az elsőáldozásra jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen ke-
resztelve,  az elsőáldozás előtt ez lehetséges lesz. 

Hasonlóképp vonatkozik a plébániai hittanórán való részvétel a 13. évüket be-
töltött, bérmálkozásra készülő fiatalokra is. 

A plébániai fakultatív hittan foglalkozásokat szeretetteljes, elfogadó légkör jel-
lemzi, így a vallásos témájú énekek, imák, a közös tevékenységek, játékok jó al-
kalmat teremtenek a hit ébresztésére, az igaz Istenkép kialakítására.  

 

 Az első plébániai hittanóra időpontja: szeptember 12. szombat 

 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 
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A Mária Rádió ökumenikus imája  
a békéért 

Mindenható örök Isten Mennyei Atyánk! Te az embert a 
magad képmására teremtetted! Azt akartad, hogy az em-
ber a földnek szelíd pásztora és őrzője legyen. Embertár-
saihoz pedig testvéri szeretettel forduljon. Azt akartad, 
hogy a különböző népek mint egy nagy mezőn kinyíló 
sokféle virág, sokféle nyelven és különböző kultúrákban 
élve mégis egyetlen családot alkossanak, egymás jogait 
tiszteletben tartva,testvérként éljenek. 

Mennyei Atyánk, a történelem kezdete óta hányszor lett 
ember embernek farkasa, hányszor támadt rá az erősebb 
a gyöngére, hányszor sebezte meg az ember a Te isteni 
szívedet, amikor a családon belül vagy a népek között a 
háborúság és az erőszak eluralkodott. Hányszor kellett 
végtelen fájdalommal látnod az ártatlanok szenvedését. 
Irgalmas Istenünk, kérjük a Te mérhetetlen irgalmadat, bo-csáss meg az embernek az 
újra és újra fellángoló erőszak miatt. Vedd el az ember szívekből a gyűlölet  a hata-
lomvágy a nyereségvágy mérges gyökereit. Tedd az em-beriséget szelíddé, igazságos-
sá bölccsé, segítsd az embert hogy a túlságosan hosszú gyilkos  háborúk után a békes-
ség korszakát kezdhesse el. Ámen. 

Székely János püspök  

 

Mátraverebély-Szentkúton a Magyarok Nagyasszonya ünnepéig szinte 
minden hétvégén jelentős búcsús események várják a zarándokokat.  

A búcsújáró hely felújított tereit Erdő Péter bíboros szeptember 5-én szenteli fel, 
Kisboldogasszony ünnepére pedig – régi hagyományt felelevenítve – vonatos zarándok-
lat indul a Keleti pályaudvarról szeptember 6-án. 
szeptember 5. szombat: a kegyhely felújított tereinek felszentelése – Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti érsek, az MKPK elnöke 
szeptember 6. vasárnap és szeptember 8., kedd, Kisboldogasszony ünnepe: vasárnap – 
Spányi Antal székesfehérvári püspök; kedd – Snell György esztergom-budapesti segéd-
püspök 
szeptember 13. vasárnap, Szent Kereszt és Fájdalmas Anya-búcsú: özvegyek, árvák, 
gyermeküket elvesztettek zarándoklata – Gyulay Endre püspök 
szeptember 19. szombat: görög katolikus hívek zarándoklatai 
szeptember 27. vasárnap: egyetemisták zarándoklata – Pákozdi István egyetemi lelkész 
október 4. vasárnap: Magyarok Nagyasszonya ünnepe – Keresztes Szilárd püspök 
október 17. szombat: a hagyományos római rítusú hívek zarándoklata – Varga Lajos vá-
ci segédpüspök (a szentmise 12 órakor kezdődik) 
     A kegyhelyen az ünnepi nagymisék mindig 11 órakor kezdődnek, melyek előtt az idei 
év folyamán az egyes szerzetesrendek képviselői tartják saját közösségük karizmájáról a 
katekézist. A bazilika 7 és 19 óra között minden nap nyitva van. 
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Szentmise szándékok október hónapban 
 

1. +Barna László, neje +Hovanyecz Anna, vejük +Bódi Lajos, és +Szüleik  

2. A Turai és a Brancs +szülők  

3. +Soproni szülők, +István fiuk és összes +Hozzátartozóik 

4. +Linde László áldozópap 3. évf.       (8.00) 

  ……………………………………………..     (11.00) 

  +Gáspár és +Mária szülők        (18.00) 

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

6. +Hoffmann István,+Neje és +István fiuk  

7.  A Stógl, a Huszka és a Sárvári család +tagjai 

8. +Tupi Pál, +Felesége, +Gyermekeik és +Hoffmann István 

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

10. …………………………………………….. 

11.  +Kovács Mihály, neje +Gróf Anna, +Szüleik és összes +Hozzátartozó  (8.00)
……………………………………………..     (11.00)
……………………………………………..     (18.00) 

12. ……………………………………...………  

13. A Szűzanya tiszteletére 

14. ……………………………………………. 

15. +Édesapa évf. 

16.-17. …………………………………………. 

18. +Pup Józsefné, +Férje és összes +Hozzátartozóik    (8.00) 

 ………………………………………………     (11.00) 

  +Szőllős János, neje +Brancs Anna és fiuk +János és összes +Hozzátart. (18.00) 

19.-20. …………………………………………… 

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

22. A világháborús Hősökért és áldozatokért 

23.   +Gróf László és összes +Hozzátartozó       

24.   ………………………………………… 

25. Az egyház község októberben +Hívei        (8.00) 

 ……………………………………………..     (11.00) 

 ……………………………………………..     (18.00) 

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

27.-29. …………………………………………. 

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

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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Mennyei Atyánk! Köszönjük mindazt, 
amit tőled kaptunk az elmúlt szünidőben: 
köszönjük a pihenés és a kikapcsolódás le-
hetőségét. Köszönjük szüleinket, család-
tagjainkat, barátainkat. Hálát adunk, hogy 
gond nélkül élhetünk, sőt még azt is meg-
kaptuk, amire nincs igazán szükségünk. Ké-
rünk, maradj velünk akkor is, ha valami-ben 
hiányt kell szenvednünk! 

Erőt kérünk most Tőled, mindenható Atyánk! Újra oda kell figyelnünk az 
órákon, rendszeres munkára kell szorítanunk magunkat, hogy teljesít-
sük, amit elvárnak tőlünk. Áldd meg tanárainkat jókedvvel, türelemmel, 
hogy szívesen foglalkozzanak velünk, nekünk pedig adj alázatos és en-
gedelmes szívet, hogy elfogadjuk tőlük a jót, még akkor is, ha az nem 
kedvünkre való! 
Őrizz meg, Urunk, a veszélyektől, a rossz útra csábító kalandoktól! Tégy 
segítőkésszé minket, hogy felfigyeljünk a rá-szorulóra, segítsük a bajba 
jutottat. 
Urunk, Jézus Krisztus! A Te nevedben kezdjük 
el ezt a tanévet. Szeretnénk Rólad hallani a hit-
tanórákon, az ifjúsági foglalkozásokon, a szent-
miséken, a baráti beszélgetésekben. Kérünk, 
nyisd meg szívünket, hogy befogadói és hirde-
tői is lehessünk evangéliumodnak! 


