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A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

 A tartalomból:  Tudnunk kell megbocsátani 
    Miért szeretem az anyákat… 
    Ima a Szentlélek hét ajándékáért 
    Az öreg plébános levelei 
    A látogatás  
    Irgalom nem középiskolás fokon 
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4. ………………………………………… 

5. Hálából a Szűzanyának, égi édesanyánknak  

6. A „Szent Erzsébet” rózsafüzér csop. (Kriger Jánosné) élő Tagjai  

7. A „Szent Erzsébet” rózsafüzér csop. (Kriger Jánosné) +Tagjai 

8. +Burik Béla 5. évf., +Szeder Jánosné 4. évf., +Szeder János, +Kriger István,  
 +Borbély Pál, +Burik szülők és összes +Hozzátartozó     (8.00) 
 ……………………………………………      (11.00) 

 +Hajósi Károly          (19.00)  

9. A Stógl, a Huszka és a Salvári család +tagjai, és összes +Hozzátartozó   

10.  +ifj. Balcsók János, +Szülei és +Nagyszülei 

11.  A Szűzanya tiszteletére 

12.  +Sriczki József, +Neje, +Édesanya és +Hozzátartozók  

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

14. +Dián András  

15.  50. házassági évfordulón, hálából a kapott kegyelmekért    (8.00) 
 ……………………………………………      (11.00) 

 +Molnár István és +Szülei         (19.00)  

16.  +Szilágyi Lőrinc plébános 2. évf.        (8.00) 

    +Ellenbacher Mihály, +Szülei és összes +Hozzátartozó    (19.00)  

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

18. +Dr. Tihanyi József, és szülei +Tihanyi József és +Ohád Mária 

19.  A Szent Rita csoport élő tagjai 

20. +Burkovics Péter, neje +Bollog Mária, fiuk +Péter, +Szüleik és összes +Hozzátartozó 

21.  Szabóné +Iványi Judit, édesapja +Iványi Imre és +Nagyszülők 

22.    A Győrffy és a Berkics család élő és +tagjai      (8.00) 
   ……………………………………………      (11.00) 

  +Szalai János 35. évf. és +Szülei        (19.00)  

23.  A "Szent Anna" rózsafüzér csoport (Heik Istvánné) élő tagjai 

24. A "Szent Anna" rózsafüzér csoport (Heik Istvánné) +tagjai 

25. +Mikó István, +Benkó szülők és összes +Hozzátartozó 

26.-27. …………………………………………… 
28. +Nyárádi János 3. évf. 
29. Az egyházközség májusban +Hívei       (8.00) 
 ……………………………………………      (11.00) 
 Hálából a Szűzanya tiszteletére - házassági évfordulón    (19.00)  

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

31. A "Fájdalmas anya" rózsafüzér csoport (Toldi Ferencné) +tagjai 
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                                        Tudnunk kell megbocsátani 
 

„Akkor szeress, amikor legkevésbé érdemlem. Mert akkor van rá nagy szüksé-
gem.” (kínai közmondás) 
Haragunk, csalódottságunk mindig az elvárásainkból adódik. Elvárásaink alapján ítél-
jük meg embertársainkat, és még önmagunkat is. Elvárásaink pedig a meggyőző-
déseinkben gyökereznek. A megbocsátás az az erő, amely feloldja a bennünk felgyü-
lemlő érzelmi blokkokat, melyek ugye az egészségi állapotunkra is hatással vannak.  
A megbocsátás kezdete pedig a megértés és az empátia. 
     Amikor felvállaljuk életünk alakulásáért a felelősséget, bizony meg kell állapíta-
nunk, valójában olykor saját magunknak is csalódást okoztunk. Hiszen ki gondolta 
volna, hogy saját magunk alatt vágtuk a fát. A régi döntéseinkért meg kell bocsáta-
nunk önmagunknak, hiszen az akkori tudásunknak megfelelően a legjobbat akartuk 
önmagunknak és másoknak is. Tudnunk kell, hogy az akkori tapasztalataink nélkül 
ma nem ugyanazok az emberek lennék, akik ma vagyunk. Eddigi tapasztalataink a 
megértésben nagyon is hasznosak voltak. 
     Az életünk során elkövetett hibáinkból sokat tanultunk, és ezáltal sokat változtunk, 
fejlődtünk is. Mindannyian folyamatosan változunk. Éppen ezért, aki a múltban meg-
bántott minket, az ma már koránt sem ugyanaz az ember, aki akkor volt. A bántal-
makat elfelejteni nem lehet, viszont azt mindenki maga dönti el, hogy a szenvedést 
választja-e, vagy a továbblépést. Aki pedig a fájdalmat okozta nekünk, az már rég 
nem ugyanaz az ember, így miért is haragudnánk rá. Az pedig, hogy a változás fej-
lődést, vagy visszafejlődést jelent az életünkben, csakis önmagunkon múlik. A válto-
zás akkor fejlődés a számunkra, ha az a mi hasznunkra, és a többi ember hasznára is 
válik. A változás ezen minősége csakis a szeretet választásaival érhető el. 
     Az önmagunknak és másoknak való megbocsátás együtt járnak. Ha másoknak nem 
tudjuk megbocsátani a régi tévedéseiket, valójában önmagunknak sem tudjuk megbo-
csátani a régi tévedéseinket. Ez fordítva is igaz, és ha tudunk együttérzők lenni, tu-
dunk megbocsátók is lenni. 
     Ahogy egyre több motivációt és általuk kiváltott érzést vizsgálunk meg, egyre in-
kább bele tudjuk élni magunkat mások helyzetébe is, így pedig sokkal könnyebb 
megbocsátani is, hiszen megértjük; ki, mit, és miért választott. Mindannyiunknak 
vannak érzései, és mivel hatással vagyunk egymásra, még egymásnak is képesek va-
gyunk segíteni abban, hogy megtalálja értékeit, és félelmeikkel szembenézzenek. 
      Mások vagyunk, és mégis egyformán különlegesek. A megbocsátás kulcsa nálunk 
van. A megértés és az empátia segít a megbocsátásban és segít levetni a nehéz terhe-
ket. Amikor megbocsátunk, akkor elengedjük a múltat. Egy olyan döntést hozunk, 
hogy a múltban történtek miatti félelmeink, negatív érzéseink, már többé nem befo-
lyásolják a jelenünket, vagyis a múlt történéseinek már nincs hatalma felettünk. Így 
olyan döntéseket hozhatunk a jelenünkben, hogy azokat nem a múltunkkal kapcso-
latos negatív érzéseink vezérlik. „Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen em-
ber vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szere-
tet: megbocsátás.” (Tatiosz) 

3. 

Gondolatébresztő… 
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Mária Légiósok fogadalom-megújítása 
A kerepesi Szent Anna templomban április 2-án szombaton 9 órakor, az Örvendetes 
rózsafüzér imádkozásával kezdődött a Mária Légió, évente megrendezésre kerülő 
Acies ünnepsége.  

A Mária Légió Királynője iránti hűségükről tanúságot téve, megújították fogadalma-
ikat a kistarcsai, csömöri, és a kerepesi Mária Légió tagjai és háttér imádkozói, egy-
ben erőt és áldást kérve egy újabb évre, a gonosz hatalmak ellen folytatott harcukban.   

Az ünnepi szentmisét, a Curia lelki vezetője Somlai József c. esperes atya mutatta be. 
A légiósok egyenként járultak a Szűzanya szobrához és a Légió zászlóját, a Vexillu-
mot érintve újították meg fogadalmukat. A szentmise végén a háttér imádkozók foga-
dalomtétele következett, majd közösen imádkozták az ünnep záró imádságait. A szer-
tartást a kántor úr Mária énekekkel kísérte.  

A szentmise után a Forrás Művelődési Házban agapéval vendégeltük meg a kistarcsai, 
csömöri Légiós testvéreinket és az ünnep résztvevőit. Frajna András plébános atya 
köszönetet mondott a Légió tagjainak az imádságos, áldásos tevékenységért és a kö-
zösségben végzett munkáért.   
                    Németh Béla, a kerepesi Mária Légió, Béke Királynője tagjainak vezetője 

József atya, a 
lelkivezetőnk 
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 A Légiós mozgalom hívatása 

XI. Piusz pápától kezdve minden pápa méltatja és támogatja a Légiót. 

II. János Pál Szentatyánk buzdítása a Légió hivatásáról: 

- Kovásznak lenni, melynek gyakorlásában a légiós tagoknak hitet kell 

szítani és életükben a személyes megszentelődésre kell törekedni. Ma 

azonban az Egyház minden világi keresztényt erre az eszményre hív, 

buzdítva őket, hogy a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással, 

szeretetszolgálattal osztozzanak Krisztus királyi papságában; éljenek a 

világban a hit, a remény és a szeretet ragyogásában, amint a lélek a 

testünkben; 

- Összekötő kapcsot alkotni a papság és a hívek között; 

- Mária lelkületével és szerető gondoskodásával végezni az apostoli 

munkát. A légiós tag apostoli munkája arra irányul, hogy az emberek 

a Szűzanya iránti szeretet által jobban megismerjék és megszeressék a 

Fiút, az Úr Jézust, aki az Út, az Igazság és az Élet. A Szűzanya szemé-

lyesen is részt vesz a megváltás tervében és mi légiósok, az Ő lelküle-

tével és szerető gondoskodásával szeretnénk eljutni szolgálatunkkal 

minden emberhez, hisz minden ember Krisztus képmása. 

 

ÁPRILIS 3-ÁN AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁN,  
A 8 ÓRAI  SZENTMISÉN KERÜLT SOR A 25 ELSŐÁLDOZÁSRA KÉ-

SZÜLŐ GYERMEK BEMUTATÁSÁRA.  
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Miért szeretem az anyákat... 
 
Anya és Apa tévét néznek, mikor anyu mondja: későre jár, fáradt vagyok, 
megyek, lefekszem. Bement a konyhába megcsinálta a szendvicseket 
másnapra, elöblítette a popcornos tálat, húst vett ki a fagyasztóból a 
másnapi ebédhez, leellenőrizte a müzlis dobozokat, feltöltötte a cukor-
tartót, tányért kanalat tett az asztalra, bekészítette a kávéskannát más-
nap reggelre. Néhány nedves ruhát betett a szárítóba egy adag ruhát tett 
mosógépbe, kivasalt egy pólót. Felvarrta a lelógó gombot. Felvett né-
hány ottfelejtett játékdarabot az asztalról, visszatette a telefont a töltőre, 
a telefonkönyvet pedig a fiókba.  
Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest és felakasztotta a törül-
közőt száradni. Ásítozva és nyújtózva egyenesen bement a hálóba. 
Megállt az asztalnál, írt néhány sort a tanárnak, kiszámolt egy kis pénzt 
a túrára, előhúzta a szék alá rejtett munkafüzetet. Aláírta, megcímezte 
és felbélyegezte barátainak a születésnapi képeslapot és írt egy rövid 
listát a fűszeresnek. Mindkettőt a táskája mellé tette. Aztán Anyu meg-
mosta az arcát 3:1 lemosóval, majd éjszakai krémet tett rá, megmosta a 
fogát, lereszelte a körmeit. Apa kikiált: Azt hittem, hogy lefekszel! Már 
megyek, feleli. Vizet öntött a kutya táljába kiengedte a macskát, majd 
meggyőződött róla hogy az ajtók zárva vannak és az udvari lámpa ég.  
Mindegyik gyerekénél lekapcsolta az ágy melletti éjjeli lámpát és a tévét, 
felakasztott egy inget, bedobott néhány koszos zoknit a szennyestar-
tóba, majd volt egy rövid beszélgetése a még fönt lévővel, aki még min-
dig a háziját csinál-ta. A szobájá-
ban beállította az ébresztőt, ki-
tette a másnapi ruháit, sámfát 
tett a cipőjébe.  
Még 3 dolgot írt a 6 legfontosabb 
elvégzendő dolog listájához. El-
mondta az imáját és elképzelte a 
befejezését a jövőbéli terve-inek.  
 Ez alatt az idő alatt Apa le-
kapcsolta a tévét, megálla-
pította, hogy nincs semmi külö-
nös tennivaló. 
Megyek aludni.  
Van itt bármi különleges?  
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 HIHETETLEN FÉNYKÉP  

Ez az egyik legfantasztikusabb fénykép, amit az ismert univerzumban valaha is-
 készítettek. Egy amerikai fényképész készítette egy operáció alatt, amin egy sú-
lyos gerinc-rendellenességet próbáltak helyrehozni egy magzaton az anya-
méhen belül a terhesség 23. hetében. A fényképész akkor még nem gondolta, 
hogy élete egyik legfontosabb képe lesz ez, hiszen a cél csupán a méhen belüli 
gerincműtét fényképeken is történő dokumentálása volt. Miközben Paul Harris 
fotós az Egyesült Államok-beli Tenesse állam Nashville városának Vanderbilt 
egyetemén a sebészeti klinika műtőjében fényképeket készített a műtét folya-

matáról, megörökítette azt a pillanatot is, amikor a baba az anyai méhből kie-

melte a kis kezét, és az őt operáló orvos ujját megfogta. Ez a hihetetlen fénykép 
a világ rengeteg új-ságjában megjelent, s Írországban az egyik "legerősebb zász-
lója" lett az abortusz 
lega-lizációja ellen 
küzdők-nek. Az ici-
pici kéz, ami meghó-
dította a világot.  

Samuel Alexanderé, 
amikor a fénykép ké-
szült, alig több, mint 5 
hónapja volt  

a mama hasában.  
Ha komolyabban el-
gondolkodunk, meg-
értjük, hogy az élet 

tényleg csak egy haj-
szálon múlik. Az or-
vosok biztosak voltak benne, hogy nem tudták volna életben tartani a kisfiút a 
méhen kívül, így a méhen belül műtéttel kellett meg-oldani azt a rendellenessé-
get, amit nem tudott volna túlélni. A méhet bevarrták, hogy a baba normálisan 
fejlődhessen tovább. 

Ezért is ezt a képet nyilvánítják napjaink egyik legfontosabb orvosi fényké-
pének. Samuel a legfiatalabb paciens, aki ilyen operáción túlesett. Valószínű, 
hogy Samuel Alexander Armsnak megszoríthatja majd egyszer Dr. Brunner se-

bészprofesszor kezét -most már az anyai méhen kívül. Justine McCarthy tévé-
bemondónő megjegyezte, hogy képtelenség nem elérzékenyülni a pici kéz hatal-
mas erejét látva amint egy operáló sebész ujját szorítja, és lehetetlenség nem el-
gondolkodni azon, hogyan tud egy kéz életet menteni…. 



8.  

Április 9-én szombaton 18.00 órakor a Szent Anna templom-
ban Johann Sebastian Bach - János passióját adták elő neves 

művészek, a Forrás Művelődési Ház szervezésében.  
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Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Közbenjáró könyörgések  

Szembetűnő egyházi vonatkozása van annak, amit a két epiklézisben kérünk. Vagyis 
nem gondolhatunk csak magunkra, mint egyénekre, vagy csak magunkra, mint a 
konkrét gyülekezetre, amely egy testté lesz Krisztussal. A logika követeli meg, hogy 
megértsük: a teljes egyházzal lépünk közösségre. Ennek tudata a most következő ké-
résekben fejeződik ki. Mint a Szentlélek adományára irányuló kéréseket, azon áldo-
zat alapján és jelenlétében terjesztjük elő, amelyet most ajánlottunk fel az Atyának. 

Már említettük, hogy az anamnézis szó jelentése egyszerre vonatkozik az egész 
eucharisztikus imádságra, annak elbeszélő részére, és az alapítási elbeszélést közvet-
lenül követő részre. Ugyanez igaz az epiklézisre is. Tágabb értelemben az epiklézis az 
egész imádság összes kérő elemére vonatkozik, míg szűkebb értelemben sajátságosan 
a Szentlélekhez intézett könyörgéseket értjük rajta. E két vonatkozás között azonban 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyISql4TMAhXJtRQKHVyJCdkQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohann_Sebastian_Bach&usg=AFQjCNEuAO1NirTB7mqtJrOALFwALw66xw&bvm=bv.119028448,d.bGs
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mély kapcsolat van: arra emlékezve, amit Isten tett (anamnézis), bizalommal vagyunk 
az iránt, hogy meg fogja válaszolni mostani kéréseinket (epiklézis). Krisztus áldozatát 
az Atya színe elé nyújtva (anamnézis) fogalmazzuk meg kéréseinket (epiklézis). 

Az epiklézis mindkét részének kérései arra összpontosítanak, ami közvetlenül 
előttünk áll. Azért imádkozunk, hogy az oltáron a kenyér és a bor változzék át Krisz-
tus testévé és vérévé. Imádkozunk, hogy e gyülekezet tagjai váljanak Krisztus egy 
testévé.  

Most pedig azért imádkozunk, hogy mindez íveljen azokon túl, akik közvetlenül 
jelen vannak ebben a gyülekezetben. Bár a négy eucharisztikus imádság különböző 
módon fejezi ki a kéréseket, mégis ugyanazért könyörögnek. Most arról fogok beszél-
ni, ami közös bennük. Több konkrét nevet is említünk a kérésekben. Először is itt 
vannak a szentek nevei. Közöttük is első helyen Szűz Mária, Isten anyja, majd Péter 
és Pál, a többi apostol, a vértanúk, és végül az összes szent. Természetesen nem ne-
vezhetjük meg valamennyiüket, de mindegyikük jelen van, és néhányuk megnevezése 
arra szolgál, hogy tudatára ébresszen a többiek jelenlétének is. Szintén megnevezzük 
a jelenlegi pápát és püspököt. A püspök személyében a helyi egyházat nevezzük meg, 
Róma püspökének, a pápának az említésével pedig kinyilvánítjuk a helyi egyház kö-
zösségét a világ összes többi egyházával. Így, bár nem nevezhetjük meg az egész vilá-
gon lévő egyház minden tagját, titokzatos módon valamennyien jelen vannak, s a pá-
pa és a püspök megnevezése is arra szolgál, hogy jelenlétük tudatosodjék bennünk. 
Szintén megnevezünk együttesen, mindenkit a vilá-gon, értve ez alatt azokat, akik 
nem ismerik Krisztust, vagy akik visszautasítják a belé vetett hitet. Azt imádkozzuk, 
hogy „áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget”. Megnevezzük az 
Atya előtt azokat, akik „őszinte szívvel” keresik őt. Megemlékezünk a holtakról is. Ez 
kifejezi szeretetünket, és enyhíti veszteségérzésünket azáltal, hogy megnevezzük el-
hunyt szeretteinket. Vannak misék, ahol némely halottunkat hangosan is megnevez-
hetjük, máskor csak a szívünkben tesszük ugyanezt. De végső soron ezzel Isten előtt 
mind a megszámlálhatatlan elhunytat meg szeretnénk nevezni. 

A bibliai kinyilatkoztatásban Isten megtanít minket arra, milyen csodálatos 
misztérium egy személy neve. Saját nevünk misztériuma Isten saját nevének misztéri-
umában gyökerezik: Atya, Fiú és Szentlélek. Névvel rendelkezni azt jelenti, hogy va-
laki szólhat hozzám. Isten úgy ad nekem nevet, hogy létre hív, és egymásnak adott 
neveink visszhangozzák ezt az ajándékot. Valóban, mindaddig még csak nem is tu-
dom, hogy én én vagyok, amíg valaki más ki nem mondja a nevemet, és én azzal a 
„te”-vel felelek, amely egyedülálló módon van jelen az engem megszólító személy 
nevében. A névben a személy egész léte megtestesül.  

Az imádság során újra és újra kimondtuk Isten nevét - Atya, Fiú és Szentlélek. Most 
kimondjuk saját nevünket is. Ezt a liturgikus mintát a hitvallásban is megfigyeltük: 
nem nevezhetjük meg elvontan az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, hanem meg kell ne-
veznünk az egyházat is. Az egyház sem elvont valami, hanem mindezek a személyek 
együtt, mindegyikük a saját nevével. Az egyházban mind nevünkön szólítjuk egy-
mást. 

A megnevezés tehát lényegi jellemzőjük a kéréseknek. Mit kérünk, amikor vala-
kit megnevezünk? Ezt két módon érthetjük meg. Először is az imádságok gyakran ar-
ra kérik Istent, hogy „emlékezzen meg” mindazokról, akiket megnevezünk. Ez furcsá-
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nak tűnhet. Netán elfeledkezett volna róluk? Szüksége van rá, hogy emlékeztessük? 
Nyilván nem ez lehet az „emlékeztetés” értelme az imádságokban. Inkább azt a sajá-
tos értelmet hordozza, amelyet a liturgikus anamnézisnél láttunk. Isten tetteire emlé-
kezve üdvözítő cselekedetei a múltból jelenné válnak számunkra. Amikor emléke-
zünk, Isten cselekedhet, és cselekszik is értünk. Ezt nevezzük az ő emlékezésének, és 
ez az, amit kérünk. Emlékezünk az eseményekre, amelyekkel üdvözített minket, és 
kérjük Istent, hogy emlékezzen. Amikor emlékezünk más emberekre, és kérjük Istent, 
hogy emlékezzék rájuk, akkor valami hasonlót teszünk. Azt kérjük, hogy a többiek ne 
tűnjenek el előlünk az idő, a távolság és a halál egyre mélyülő szakadékában. Csak 
Isten tehet eggyé minket, aki átér az egyébként áthidalhatatlan szakadékokon. 

Egy másik módon úgy érthetjük meg, hogy mit is kérünk ezekben a közbenjáró imák-
ban, ha felidézzük, hogy ezek az imák a szoros értelemben vett epiklézis kiterjeszté-
sei. Arra kértük a Lelket, hogy változtassa át és egyesítse a kenyeret és a bort minda-
zok egyetlen testévé, akiket ezzel táplál. Most egyszerűen kiterjesztjük a kérést, és 
ezáltal kifejezzük vágyunkat, hogy egy test legyünk Krisztusban mind-azokkal, akiket 
megneveztünk; az összes szentekkel, az egész világon elterjedt egyházzal, az összes 
megholtakkal, és az összes emberrel mindenütt a földkerekségen. 

Mi történik a misén, amikor kimondjuk ezeket a neveket az Atya előtt, áldoza-
tunkkal együtt, amelyet színe előtt bemutattunk? Minden megnevezett jelen lesz, mert 
Isten emlékszik rájuk. Már belépünk jövőnkbe, ahol majd tökéletesen egyesülünk 
egymással, egy testként Krisztusban. 

Az összes élőket és holtakat - akikkel most közösségben vagyunk - beleértjük 
az általunk kimondott „mi”-be, és helyettük is szólva mondjuk az Atyának: 
„reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk 
Krisztus Urunk által.” Ne hagyjuk figyelmen kívül a többes számot, a „mi”-t. Az 
Atyával való közösség olyasvalami, amelyet csak másokkal közösségben élvezhe-
tünk. Az egymással való közösség lényegi része Isten tervének; minthogy pedig ilyen-
formán tervezte meg az üdvösséget, Isten biztosan tanít minket, és részeltet irántunk 
való csodálatos figyelmében és óriási szeretetében. Erre a kettős kommunióra lettünk 
teremtve.  

XVI. évfolyam 5. 6. szám 



11.  XVI. évfolyam 5. 6. szám 

Belon Gellért püspök: Ima a Szentlélek hét ajándékáért 
 
1. Küldd el Uram Szentlelkedet, a Bölcsesség Lelkét! 
Oly nagy vagy Uram oly távolinak tűnik világod. A bölcsesség szent ajándékával tedd 
ízessé számomra világodat, hozd közelbe a távolít, otthonivá az idegent, természe-
tessé a természetfölöttit. Uram! Vedd el szeretetem fáradtságát, a mindennaposság, a 
szokásosság közönyét. Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét!  

2. Az értelem Szentlelkét oltsd belém, Uram! 
Sokszor érthetetlenek előttem titkaid, és úgy állok meg hitünk tanítása előtt, mintha 
egyik titok a másikkal rokon nem is volna, mintha összeválogatott tanítás halmaza 
lenne. De a Te Értelmed áll minden mögött: Te tudod mindennek az okát, Te látod 
mindennek a céljait, a Te logikád biztosít következetességet hitünkben. Ezt a Te Értel-
medet add ajándékul, hogy eligazodjam szent hitünk tanításaiban, és titkaiban.  
3. A tudomány ajándékáért Uram, igazíts el vele a világ dolgaiban! 
Lássam át világosan, hogy gyökerében minden esemény múlékony, hiábavaló: Nem 
érdemes hát csak rájuk építeni sem szeretetünket, sem gyűlöletünket, és csak belőlünk 
forrásoztatni örömeinket vagy bánatainkat. Taníts meg, Tudomány Szentlelke, hogy 
észrevegyem minden mélyén az Istent!  
4. A Tanács Lelkéért Add nekem a Tanács Szentlelkét! 
Milyen bonyolultnak látszanak emberekkel való kapcsolataim, mindennapi feladata-
im, az életben való eligazodásom! Hányszor kell megállnom és magamtól kérdenem: 
mit tegyek, hogy üdvözülésem biztosítva legyen, hogy senkinek ne vétsek és Neked is 
kedves legyek! Tanács Szentlelke, tedd találékonnyá szívemet és határozottá szavad 
követésére!  
5. Jámborság Lelkéért 
A Kegyelet, az Áhítat, a Jámborság Szentlelke! Kérlek, adj igyekezetet az emberekkel 
szem-ben való kötelességeim teljesítésében, hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit 
szolgálom, bennük és általuk az Istent. Ha pedig ők hibáznak vagy mulasztanak ve-
lem szemben, nem vágok vissza durva, kemény, megtorló kezekkel. Isten tudja, ki 
mit, miért tesz vagy nem tesz meg nekem! A Jámborság Szentlelke tegye látóvá szíve-
met!  
6. Az Erősség Lelkéért 
Gyönge vagyok, az Erősség ajándékára várok és vágyom! Ha számba veszem felada-
taimat, kötelezettségeimet, küldetésemet, kétségbe kell esnem erőtlenségem láttán, 
kitartásom hiányán. Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért, magam és 
mások üdvéért, és én töprengek és félek az áldozatoktól! Rettegek az emberektől, ki-
ket elviselni az erősek is alig tudnak! Uram, tölts el az Erősség ajándékával! Legyek 
bátor, tetterős, de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet, mely emberileg ugyan gyön-
geségnek látszik, de tudom, hogy ,,Istennek a 'gyöngesége' erősebb az embereknél”  
7. Az Úr félelméért szent és üdvös félelmet olts belém! 
Nem a kárhozatra vivő félelmet, mely sorvaszt, zsugorít, kétségbe, aggályba sodor, 
nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan. De olts belém azt a félelmet, amit Te 
akarsz, ami üdvös nekünk, ami fölemel. Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyossá-
gától. Te mondtad, hogy milyen hatalmas az Isten keze, az Isten hatalma és ereje! Ez-
zel azt akartad, hogy szavaid nyomán a lelkünk megrendüljön. A kárhozat itt van el-
rejtve az előttünk levő világban, a velünk élő emberekben. Add, hogy üdvös féle-
lemmel nyúljunk e világ dolgaihoz, nehogy kárhozatunkra váljanak! Ámen.  
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Az öreg plébános levelei  
3. levél  
Az önteltség veszélyei 
 
Kedves Uramöcsém! 
A kispapi esztendőimről már nem írok sokat. Csendesen, a világtól távol teltek 
el azok. Álmodozásnak, a jövő kifestésének órái boldoggá tették. Az életben a 
legjobb boldogító a reménység. 
Negyedéves koromban felvergődtem a nagyon ragyogó, tiszta kitűnő osztály-
zatig, elöljáróim bizalma pedig főduktorrá, kispapok között az esővé tett. Akko-
rában ifjúi önérzettel egész természetesnek tartottam azt, ma már máskép-pen 
látom. Ahogy befátyolozza az öregség a szem látásának tisztaságát, fordított 
arányban élessé teszi a dolgok mélyén fekvő valóság észrevevésére. Ma már tu-
dom, hogy főduktori kinevezésemnek nem annyira személyem kiválósága volt 
az oka, mint inkább az a körülmény, hogy gyengeségeimet kevésbé ismerték ki, 
mint társaimét. Abban az időben ez a megbízatás nem annyira a feladat iránti fe-
lelősséget élesztette fő1 bennem, mint inkább a hiúságomat legyezte. A leg-
biztosabb erkölcsi igazság volt előttem, hogy Szent Ágostonnak csak illendőség 
kedvéért adta az egyház a nagy tekintélyű egyháztudós címet, de kiérdemelni 
majd csak én leszek hivatva. Ez a meggyőződésem kiütközött egész viselkedé-
semen. Lekicsinylő mosollyal tekintettem le az egész küszködő egyházra, a ta-
nító egyház pedig nemegyszer kiváltotta rosszallásomat. Öntelt voltam. Olyan, 
mint a gyermek, aki komoly csatára készül fakardjával, nem lévén tudatában, 
hogy az legföljebb csak paskolásra alkalmas. 
        Elkövetkezett a szentelés ideje. Akkorában is egyheti lelkigyakorlat előzte 
meg a szentelést, de nem olyan volt, mint a mostani. Reggel és este hosszú latin 
prédikációt tartott hozzánk a lelki vezetőnk, a nap többi részét pedig a kórus- és 
a szentmisepróbák, meg a csomagolás stb. töltötték ki. Az első napon becsoma-
goltam a „könyvtáramat”. Kispapságom négy esztendeje alatt jó csomó öreg 
ütött-kopott könyvet vásároltam az elhunyt papok beküldött könyvtárából. Min-
den egyes kötetéhez merész tervek, boldog álmodozások fűződtek. Büszkesé-
gem volt a Migne-féle egyházatyák tanításával foglalkozó két kötet, amelyek 
Origenész (11-IIL században élt egyházi író, a keresztény hittudomány első 
rendszerezője) műveinek egy részét tartalmazzák. Azért vettem meg, hogy egy-
kor majd kimutatom, hogy Origenész gondolkodásának tévedéseit, miszerint ő a 
hindu és a perzsa gondolkodók hatása alatt állt. Megvallom azonban, hogy 
Origenész munkáiból kispap koromban nagyképű magatartást tanúsítva olvas-
tam valamit, de az indus és a perzsa elmélkedőkről szóló ismereteim bizony 
csak csekélyek voltak. Könyvtáram másik nagyra tartott kincse Bossuet beszé-
deinek francia kiadása volt. Hasznom ugyan nem volt belőle, mert egy szót sem 
tudtam franciául, de a tekintélyem emelésére káplánhelyeim hosszú során ma-
gammal cipeltem. Egy nyalábnyi hasonló nívóemelő könyv mellett a gyakorlati 
hittudományt egy kis táblájú könyv képviselte, ezzel a címmel: Prédikációk az 
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egész évre. Ez volt az a könyv, amelyiknek a kispap koromban összeszedett sok 
könyv közül később hasznát vettem.  
A lelkigyakorlat második napjának szabad idejében összeállítottam az adóssá-
gaimat. A Breviáriumot az intézettől kaptam, mint a többiek is. A ruhákat és az 
első misém ajándékait a jövő reménységére vettem. A szabónak 42 pengővel, az 
emlékképekért 14 pengővel tartoztam. Meggörnyedve bámultam a levegőbe, 
mert éppen azon a reggel kötötte a lelki vezetőnk a lelkünkre, hogy adósság ter-
hével ne kezdjük papi életünket. Hamarabb is megtehette volna.   
     Gondterhesen sóhajtoztam, hogy mikor fogok én abból kievickélődni, amikor 
a 13 pengő 13 filléres kápláni fizetésemnek ezer helye lesz. Töprengésemből a 
rektor úr inasa vert föl, aki magához hivatott. Tárkonyi kanonok volt nála. Öreg 
szélütött úr, akiről azt híresztelték, hogy kanonoki tisztségébe való behelyezés 
után megesküdött, hogy senki emberfiának nem ad többé egy fillért se. Attól 
kezdve ennek az esküjének valóra váltásában teltek napjai. Az igazgatóm be-
mutatott a kanonok úrnak, mondván: íme a szentelendők közül az első, a leg-
jobb. Tárkonyi kanonok úr végignézett, majd pedig kicsiny, selyempapírba bur-
kolt csomagocskát nyomott markomba. Öcsém! - mondotta -, mondj el értem 
majd egy szentmisét. Nesze, itt a misepénz. Azt azonban kikötöm, hogy ne szólj 
senkinek se. Tudod, fiam, a balkezem sem tudja, hogy mit adtam most néked a 
jobbal. 
Megköszöntem, de még a folyosón kibontottam a csomagot: öt darab tízpengős 
arany volt benne. Most sem restellem megvallani, hogy könnybe lábadtak sze-
meim. Elmentem a kápolnába, és jó sokáig imádkoztam ott Tárkonyi kanonok 
úrért, akit rosszul ismert és megrágalmazott a világ. Visszamentemben a papír-
kosárba dobtam a selyempapírt, és láttam, hogy még három hasonló papírdarab 
volt benne. Szobámban leültem és gondolkodtam. Most már értem, hogy miért 
vannak a nagy egyházi javadalmak.  
Nemcsak azért, hogy egyeseknek a tisztes munkáját nyugodt öregséggel jutal-
mazzák, nemcsak azért, hogy másoknak kellő jövedelem és előkelő állás nyúj-
tásával lehetővé tegyék a további tevékenységét, hanem azért is, hogy az egy-
házi javadalmazásból jót tegyenek. Áldottak legyenek, akik így is tesznek. 
A szentelésemről hallgatok. Ezek annyira szent és legbelsőbb élmények napjai, 
hogy őket csak a maga lelkében ébresztheti újra az ember. Fölébreszti, és aztán 
összeijed. A vállalt feladat és a teljesített munka összevetése megremegtet és 
megaláz. Öregembernél, legalább is így van. A fiatal azonban nagyítóüvegen lát-
ja teljesítményeit. Szívesen hallgatnék az első misémről is. Ennek azonban volt 
egy-két jelenete, amelyeket a legújabb nemzedék okulására fölemlítek. Hazaér-
kezve, sütés-főzésben, takarításban fölfordítva találtam a házat. Nem volt egy 
sarok sem, ahol meghúzhattam volna magamat. És nyugodtan készülhettem vol-
na a nagy eseményre. Elmentem hát a plébániára, ámde ott kártyapartiba be-
fogtak negyediknek. Szombat este feltűnt, hogy édesapámon nem látom a régi 
arany óraláncát. Még nagyapámról maradt rá és igen kedves volt neki. Faggatá-
somra kivallotta, hogy elzálogosította. Azon, amit érette kapott vette a bort az 
első misém lakodalmára. Lehangolt. Sokáig nem tudtam elaludni és egész éjsza-
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ka láncokat tépdestem, amelyek elzárták előlem az oltárt. 
 
Első misén napjára holtfáradtan ébredtem fel. Kora reggel megérkeztek a vidéki 
vendégek és mindenki velem akart együtt lenni. Aznap nem voltam egy percre 
sem magamra. Éjszaka tizenegykor elszöktem a lakomáról, hogy kime-neküljek 
az éléskamrába, és elkezdjem napi imádságomat. Kimerült voltam. Sokszor 
eszembe jut, hogy első szentmisém napján az esti ima közepébe be-kongatta a 
toronyóra az éjfélt. 
Másnap a szentmise után belátogattam a plébániára. Plébánosom behívott az iro-
dába, behúzta az ajtót és leültetett. Nem tudtam mire vélni ezt az ünnepé-
lyességet. Fiam! - kezdte a szót. Meg kell, hogy rójalak a tegnapi beszédeidért. 
A Szentírásból mondtál idézetet: „Én pap vagyok, Melkizedek rendje szerint.” 
Először is jegyezd meg, hogy borospohárral a kezedben hagyd békén az Úr 
könyvét. Másodszor pedig jegyezd meg, hogy a papnak egyetlen beszédét sem 
szabad ezzel a szóval kezdenie, hogy „én”. Harmadszor jegyezd meg azt is, 
hogy szavával a pap sohase bizonyítgassa, mekkora isteni hatalom birtokosa, ha-
nem azt tettei nyomán ismertesse meg híveivel. Te tegnap gyönyörűen eldi-
csekedtél, hogy szavadra még az Úr Jézus is engedelmeskedik. Végül pedig azt 
is jegyezd meg, hogy első miséd napjával az uraságodnak is vége, mert mától 
kezdve te vagy az egyházmegyének utolsó embere: egy sárgacsőrű állástalan, 
aki még csak nem is káplán. Megértetted? 
Akkor nem értettem meg, hanem vérig sértődtem, felugrottam és sarkon for-
dultam, becsaptam magam után az iroda ajtaját. Ma már megértem. Nem ér-
tettem meg akkor, mert az ifjúság öntelt. Megértem most, mert egy hosszú élet 
tapasztalata eljuttatott az igazság és valóság előtt meghajló alázatosságig: 
       az öreg plébános  
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„Az vagyok, aki bárki más is lehet,  
ha hallgat a szívére.  

Olyan ember vagyok,  
aki leborul az élet titokzatossága előtt,  

aki nyitott a csodákra,  
aki derűsen és lelkesen viszonyul mindenhez, amit csinál.”(Paulo Coelho) 
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A család a szeretet ajándékával való találkozás kiemelt helye  
Részletek Ferenc pápa üzenetéből  

Még a világra jöttünk után is, bizonyos értelemben „egy méhben” vagyunk, ami a 
család. Egy olyan méhben, amelyet különböző, egymással kapcsolatban álló sze-
mélyek alkotnak: a család az, „ahol megtanulunk másokkal élni, különbözőségeink 
ellenére” (Evangelii gaudium 66). 

A köztük lévő nembeli és korbeli különbségek dacára a család tagjai elfogadják egy-
mást, mert kötelék van köztük. Minél szélesebb ezeknek a kapcsolatoknak a hatáskö-
re, és minél nagyobbak a korkülönbségek, annál gazdagabb lesz életkörnye-zetünk. A 
családban tanuljuk meg beszélni „anyanyelvünket”, azoknak a nyelvét, akik előttünk 
jártak. A családban jövünk rá arra, hogy mások előttünk jártak, és ők tették lehetővé 
számunkra a létezést, és hogy mi magunk is életet adjunk, valami jót és szépet te-
gyünk. Azért adhatunk, mert mi magunk is kaptunk. Ez a körforgás képezi a család 
egymással és másokkal való kommunikációs képességének a szívét. 

Ennek a kapcsolatnak a tapasztalata teszi képessé a családot arra, hogy továbbadják a 
kommunikáció legalapvetőbb formáját, az imát. Amikor a szülők lefektetik újszülött 
gyermekeiket, gyakran Istenre bízzák őket, kérve, hogy vigyázzon rájuk. Amikor a 
gyerekek kicsit nagyobbak lesznek, a szülők segítenek nekik elmondani néhány egy-
szerű imát, szeretettel gondolva másokra, mint például a nagyszülőkre, rokonokra, be-
tegekre és szenvedőkre, és mindazokra, akiknek Isten segítségére van szükségük.  

A családban megtanuljuk átölelni és támogatni egymást, megkülönböztetni a felszíni 
kifejezések és a csend pillanatainak jelentését, együtt nevetni és sírni olyan emberek-
kel, akik nem választották egymást, és mégis oly fontosak egymás számára.  

Minden más helynél inkább a család az, ahol naponta megtapasztaljuk saját és a töb-
biek határait, azokat a nagy és kis problémákat, amelyeket a másokkal való békés 
együttélés maga után von. Nem létezik tökéletes család. Nem kell félnünk a tökéle-
tlenségektől, gyengeségektől vagy akár konfliktusoktól, hanem sokkal inkább meg 
kell tanulnunk építően bánni velük. A család, amelyben továbbra is szeretjük egymást, 
határaink és bűneink ellenére, így a megbocsátás iskolájává lesz.  
A gyermek, aki megtanult a családban másokra hallgatni, tiszteletteljesen beszélni, 
kifejezni saját nézetét anélkül, hogy tagadná a másikét, a párbeszédet és kiengesztelő-
dést fogja erősíteni a társadalomban. 

Egy olyan világban, amelyben az emberek gyakran átkozódnak, visszataszító nyelve-
zetet használnak, rosszat mondanak másokról, széthúzást vetnek és megmérgezik em-
beri környezetünket a pletyka által, a család megtaníthat arra, hogy a kommuni-kációt 
áldásként értelmezzük. A gyűlölet és erőszak által uralt helyzetekben, amelyek-ben a 
családokat az előítélet és ellenszenv falai választják el, ezek elég oknak tűnnek arra, 
hogy azt mondják, „ebből aztán elég”. Csak az átok helyetti áldás, az elutasítás, a har-
colás helyetti elfogadás az, ami által meg tudjuk törni a rossz spirálját, megmu-tatni, 
hogy a jóság mindig lehetséges. Így nevelhetjük gyermekeinket közösségre. 

A család olyan közösség, amely segítséget biztosít az életet ünnepelni. A családokat 
sokkal inkább erőforrásnak kell tekinteni a társadalomban, mint problémát.  
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G y e r m e k n a p r a   
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NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG AZ ÁLLATOKRÓL 
 

Az átlagos papagáj olyan intelligens, mint egy 5 éves gyerek. 

- A kékbálnának még a nyelve is nehezebb, mint egy kifejlett ele-

fánt. 

- A krokodil gyomorsava olyan erős, hogy képes megemészteni az 

acélt. 

- A disznó az egyetlen olyan állat, amely képes leégni a napon. 

- A sasok akár 5000 méter magasságból is észreveszik az apró rág-

csálót a mezőn. 

- A kutya szája és fogai kétszázszor tisztábbak, mint egy emberé. 

- A kacsák hápogása nem visszhangzik. 

- A hangyák nem mennek át a krétával húzott vonalon. 

- A pillangók a lábukkal ízlelnek. 

Kik ők?  
 

a. A dalban egy magyar folyó neve szerepel, de az állat neve is. Egy na-
pig él.  
b. Vízben és szárazon is él. Egy német költővel tart "névrokonságot".  
c. Két tollkoszorús szemével olyankor is lát, amikor más alszik.  
d. Állandó madarunk, még levélszekrényben sem restell fészket rakni. 
Szabó Lőrinc "lefordította" szavajárását. Két hétig költ, évente általában 
kétszer.  
e. A tavasz legszebb hónapjában fejezi be hároméves fejlődését, ez tel-
jes átalakulás. Híres magyar költő dajkája is énekelt már róla.  
f. Régen "nyakorjánnak" is nevezték, farka végén bojt van, kb. öt méter 
magas.  
g. Hat lába van, Rimszkij-Korszakov zenéjében idézi hangját, bárhol va-
gyunk, felismerjük mi is.  
h. Nyolc hónapig szopik, gyufásdoboz nagyságú, mamáját el nem hagy-
ja, a mesében "Zsebi-baba" a neve.  

Megfejtés: a. (tiszavirág)  b. (Goethe)  c. (fülesbagoly)  d. (széncinege) 
   e. (májusi cserebogár)  f. (zsiráf)  g. (dongó)  h. (kis kenguru) 

http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#tiszavir%C3%A1g
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#tiszavir%C3%A1g
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#goethe
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#sz%C3%A9ncinege
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#m%C3%A1jusi%20cserebog%C3%A1r
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#m%C3%A1jusi%20cserebog%C3%A1r
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#zsir%C3%A1f
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#dong%C3%B3
http://www.sulinet.hu/irod/allat-megold.html#kis%20kenguru
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Jézus a feltámadása 
utáni 40. napon a 
mennybe emelkedett. 

Ő ma is él, velünk ma-
radt. Egyháza által ta-
nít minket. Jézus apos-
tolainak, - és nekünk is 
- feladatot, küldetést 
adott. Vajon mit? (Mk 
16,15-20) Állítsd he-
lyes sorrendbe a szét-
rázódott két mondat 
szavait! 

17. 

A látogatás  
 

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár másod-
perccel később már ment is tovább. 
Kockás inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga korabeli fiatal. Papírzacs-
kóban hozta az ebédre szánt két zsömléjét. A plébános gyanakvóan kérdezte, hogy mi-
ért jött, mivel manapság már a templomban is lopnak. 
- Imádkozni jövök – válaszolta a férfi. 
- Imádkozni… Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni? 
- Hát… mindennap benézek a templomba és annyit mondok: „Jézus, Józsi vagyok", 
aztán elmegyek. Rövid imádság, az igaz, de remélem, hogy az Úr meghallgat. 
Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a fiatalembert fájdalmas tö-
résekkel szállították kórházba. 
Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az osztályt. Nemsokára az 
ő szobája lett a folyosó összes betegének találkozóhelye. Fiatalok és idősek ültek az 
ágya mellett és ő mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy-egy kedves szava. 
A plébános is eljött meglátogatni és egy nővér kíséretében odament a fiatalember 
ágyához. 
- Azt mondták, hogy nagyon össze vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a többiek szá-
mára. Hogy vagy képes erre? 
- Annak köszönhetem ezt, aki minden nap délben eljön hozzám. 
Az ápolónő félbeszakította: - De hisz délben soha nem jön senki! 
- Ó, dehogyisnem. Mindennap eljön, benéz az ajtón és azt mondja:  
- Józsi, Jézus vagyok -, és elmegy. 
 

Sokszor mondjuk azt, hogy Isten nem hallgatja meg imáinkat. Vagy pontosan az a 
bajunk, hogy Isten csak hallgat. És persze felháborodunk emiatt. Érdemes elgon-
dolkoznunk azon, hogyan is imádkozunk. Sokszor csak azért nem halljuk az imád-
ságainkra adott választ, mert alapjában véve nem is számítunk rá.  
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MEGHITT BESZÉLGETÉSEK NÉLKÜL  

NINCS EGÉSZSÉGES CSALÁDI ÉLET 

A szerző pszichológus, a gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs szol-
gálatának munkatársa. 

Mindannyiunk természetes igénye, hogy figyeljenek ránk, hogy meghallgas-
sanak és megértsenek. Leginkább arra vágyunk, hogy saját családunkban, sze-
retteink körében kapjuk ezt meg. Felgyorsult világunkban azonban a csalá-dok 
életére sajnos egyre kevésbé jellemző a nyugodt, meghitt beszélgetés. Ha szét-
nézünk, azt látjuk, hogy mindenki siet, autók száguldoznak az utcán, szülők ro-
hannak haza a munkából, gyerekek az iskolából, majd rohannak tovább talán 
egy másodállás betöltése végett vagy magánórákra. Késő este hazaérve pedig 
általában már mindenki túl fáradt és nyűgös ahhoz, hogy alkalmat keressen egy 
kellemes beszélgetéshez. Pedig enélkül elképzelhetetlen az egészséges családi 
élet. A családtagok elszigetelődnek egymástól, a félreértések, a ki és meg nem 
beszélt dolgok elválaszthatatlan falként emelkednek a házastársak, a szülők és 
gyerekeik közé. Nem véletlen az, hogy számos kutatás eredményei szerint a há-
zassági válságok jelentős részében kommunikációs za-
var áll fenn.  
A rossz kommunikáció tipikus következményei között el-
ső helyen a család szétesése áll, gyakorisági sorrend-
ben ezt követik a gyermekkori magatartászavarok, szo-
rongásos kórképek és depressziók, illetve a szülők pszic-
hoszomatikus és hangulati betegségei. 

Mindenképpen szakítsunk időt a kommunikációra! 

Bármennyire is elfoglaltak és túlhajszoltak vagyunk, mindenképpen időt kell ta-
lálnunk egymásra. A közös ebéd vagy vacsora rendkívül jó alkalom erre. Ha ez 
nem is valósítható meg naponta a családtagok eltérő napirendje miatt, érdemes 
közösen meghatározni hetente néhány olyan időpontot, amikor valamennyi csa-
ládtag együtt étkezik. Hasonlóképpen az esti közös ima is jó lehetőség a napi él-
mények, örömök és gondok megosztására. Miközben hálát adunk a nap ese-
ményeiért, elmondhatjuk egymásnak azt, hogy minek örültünk leginkább a nap 
folyamán, illetve azt is, hogy mi okozta a legnagyobb fájdalmat. Ugyanakkor 
napközben is érdemes kihasználni minden kínálkozó alkalmat arra, hogy többet 
megtudjunk a szeretteinkről. Így például, miközben hazaszállítjuk a gyerekeket 
az iskolából, sok mindent elmondhatnak magukról, de ez természetesen nem 
helyettesítheti az együtt töltött minőségi időt. 
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A legtöbb család számára általában a hétvégék azok az időszakok, amikor vala-
mennyi családtag hosszabb ideig együtt lehet. Ne táblázzuk be túlságosan eze-
ket a napokat! Fontos az is, hogy ilyenkor találkozzunk a barátainkkal vagy szó-
rakozzunk, kikapcsolódjunk, de minden családnak szüksége van az intimi-tásra, 
arra, hogy szűk körben megbeszéljék a hétközben összegyűlt feszült-ségeket, 
hogy együtt játsszanak, hancúrozzanak. Legyen hát valamennyi hét-végén levé-
dett idő a családunk számára, amikor azt tesszük együtt, ami mind-nyájunknak 
megfelelő! 

Teremtsünk biztonságos légkört! 

Próbáljunk meg olyan biztonságos légkört teremteni családunkban, amelyben 
szeretteink bátran lehetnek nyíltak, őszinték, közvetlenek. Érezzék azt, hogy 
nyugodtan elmondhatják véleményüket (ellenvéleményüket is!), kifejezhetik ér-
zéseiket (a negatívakat is!). Nincs szükség mellébeszélésre vagy esetleg a dolgok 
eltorzítására. A gyermekeknek nem kell attól félniük, hogy szókimondá-suk, 
spontaneitásuk felidegesíti a szülőket, gondolataikat elmondhatják annak biztos 
tudatában, hogy meghallgatásra találnak, és nézeteiket tiszteletben tartják. 

Legyünk figyelmes hallgatók! 

Az igazi megértés hallgatással kezdődik. Salamon király szerint „Aki előbb felel, 
semmint hogy mást meghallgat, elárulja, hogy botor és szidásra érdemes" (Péld 
18,13). Hallgassuk meg hát maradéktalanul a szeretteinket! Ez időt, türelmet és 
aktív figyelmet igényel. Tegyük félre a saját elképzelésünket, és gondolkodjunk 
el azon, amit a számunkra kedves ember megoszt velünk. Közben szeretettel fi-
gyeljük tekintetét, gesztusait, de vigyázzunk arra, hogy ne értelmezzük azokat a 
saját belátásunk szerint. Nézzük meg a dolgokat az ő nézőpontjából is. Ha vala-
mi nem teljesen világos számunkra, a jobb megértés érdekében kérdezzünk rá 
közléseinek jelentésére. Ha beszélgetőpartnerünk azt érzi, hogy megértjük és 
elfogadjuk őt, remélhetőleg előbb-utóbb ő is megértőbb lesz velünk szemben. 
Így párbeszédeink egyre inkább az igazi találkozás lehetőségét kínálják. 

Soha ne adjuk fel! 

Ha időnként azzal szembesülünk, hogy valamilyen okból kifolyólag lefagyott köz-

tünk a kommunikáció, ne törődjünk bele ebbe! Tegyünk meg mindent annak ér-

dekében, hogy újra elindítsuk a lefagyott kommunikációt! Amire mi nem va-

gyunk képesek a saját erőnkből, arra képesek leszünk Isten kegyelméből.  „A ne-

künk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete." (Róm 5,5) 

Az Úr szeretetét befogadva induljunk el ismét egymás felé. (Kertész M.) 
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A szilasligeti Szent lászló kápolna  

Szent Antal és Lisieux-i Szent Teréz szobraival gazdagodott a ká-

polna, melyet a  gödöllői Grassalkovich-kastély kápolnájából kap-

tunk. A talapzatot, - önkéntes felajánlásból - Varga József műkő-

készítő mester és munkatársai készítették. 

A felújított szobrokat április 3-án áldotta meg a plébános úr a hí-

vek jelenlétében.  

Szombathy István szobrász, fából készült alkotása, az Irgalmas 

Jézus és Szűz Mária szobrai most vannak készülőben.  
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Irgalom nem középiskolás fokon 
Hajnalban zenél az ébresztő, nagy nehezen fel-
kelek, gépiesen teszem egyik mozdulatot a másik 
után. A lelkem még alszik, csak a testem mozog, a 
fejemben csak vékony csíkban jönnek egymás után 
az előző este eltervezett tennivalók. Öltözés, ét-
kezés, kávé, indulás. El kell érnem a hajnali né-
gyes buszt. Oda kell érnem az egyetemre, le kell 
hallgatnom az előadást, alá kell írnom a jelenléti 
ívet, fel kell iratkoznom a vizsgára, el kell érnem a 
hazafelé buszt, haza kell érnem, meg kell néznem 
az alvó gyerekeimet…  
Nyolc óra van. Szombat reggel. Várunk az előadóban, közel 100 fá-
radt pedagógus, mindannyian órák óta ébren. Várjuk az előadót… Már 
negyedórát késik… Már félórája itt kellene lennie… Miért nem szól-
tak, hogy csak 9-re kell jönni? Fél tízkor még mindig semmi. Széled 
szét a kis nyáj, ki kávéért, ki a friss levegőre, vannak, akik végleg el-
hagyják a termet.  
Egyszer csak beállít egy szélfútta hölgy, szatyrokkal, táskával. Le-
málház. Megvető pillantásokkal vesszük tudomásul, hogy kezdődik az 
előadás. Ez a nő fog nekünk beszélni? 6 órája ébren vagyok! Jöhet-
tem volna a későbbi busszal, aludhattam volna 2 órával többet….(!)  
És elkezdi: Szeretettel köszöntöm Önöket. Elnézést kérek a késé-
sért. Egész éjjel ébren voltam. Beteg édesanyám mellett virrasz-
tottam. Hajnalban a kezeim között hunyt el.  
 
Ó, irgalom! Eltörpül minden a Nagy Utazáshoz képest. De jó, hogy 
felkelhetek hajnalban, mert élek, de jó, hogy várhatok, mert várnom 
kell, és kicsit lelassul a pörgés, de jó, hogy érdekes előadást hall-
gathatok, mert megtartotta, fantasztikusan, életre szólóan, de jó, 
hogy van kihez hazamennem, de jó! 
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A KEREPESI RK. PLÉBÁNIA ARCHÍVUMA 
kerepes.plebania.hlap.biz 

Itt találhatók az egyházközségi eseményeken készült képek,  

(elsőáldozás, Úrnapja, bál stb.) valamint hangfelvételek. 

(Lelkigyakorlatok, gitáros szentmisék, Vesperás, szkóla) 

Egyházközségi ünnepek, programok 
 

  Májusban hétköznap 19.00-kor lesz a szentmise, 

előtte 18.30-kor litánia. 

 Május 16-án Pünkösdhétfőn, egyházközségi ma-

jálisra hívjuk szeretettel egyházközségünk felnőtt és gyer-

mek tagjait. A gazdag programban vidám, hangszeres interaktív előadás és 

zenés foglakozás is szerepel.  

(Részletek a templomi hirdetésben olvashatók.)  

 Május 22-én  Szentháromság vasárnapján, a 8.00 órai szentmisén a temp-

lomban 25 gyermek járul először szentáldozáshoz.   

 Május 28-án  19.00 órakor az Élő Rózsafüzér Zarándoklat szentmiséjét 

Horváth Zoltán protonotárius, kanonok, esperes, plébános mutatja be a 

templomunkban. 

 Május 29. Úrnapja - az Úrnapi sátrak díszítéséhez felajánlott virágokat, 

szirmokat kérjük a sekrestyéhez vinni, lehetőleg szombat este. Számítunk a 

kedves hívek nagy létszámú közreműködésére a négy sátor készítésénél és a 

kert díszítésénél. Az idei elsőáldozókat várjuk a szirmok hintésére, a minis-

tránsokat oltárszolgálatra és virág gyűjtésre, a bérmálkozókat a sátrak készí-

téséhez.  

 Június 12-én tartjuk a tanévzáró Te Deum-ot, a reggeli és a délelőtti szent-

miséken. Ekkor kerül sor a gyermekek Szentmisenaplóinak értékelésére, ju-

talmazására.  

 Június 26. A szilasligeti kápolna búcsú-ünnepe. 

 Június 27- július 1.  Hittanos napközis tábor lesz a Gyermek Fejlesztőház-

ban (A régi plébánia helyén, Templom u. 17.) 

 A 24 órás Szentségimádási napok: május 14. és június 11.  
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Szentmise szándékok június hónapban 

1.-2. ……………………………………………..  

3. Kriger Gáborné +Rémi Anna, +Szülei +Testvérei és összes +Hozzátartozó  

4. …………………………………………….. 

5. +Vágó János és neje +Rusznyák Julianna       (8.00) 

  ……………………………………………..     (11.00) 

 +Hajósi József, neje +Brena Erzsébet, +Károly fiuk és  
 összes +Hozzátartozó         (19.00) 

6.-8. ……………………………………………..  

9. +Sasvári Jánosné 2. évf. 

10. …………………………………………….. 

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

12. +Kerekes István 8.évf. lánya +Erzsébet, +Szülei, +Testvérei, és a  
Tóth család +tagjai          (8.00) 

 ……………………………………………..     (11.00) 

 ……………………………………………..      (19.00) 

13.  +Nagy János, neje +Huszka Julianna, +Fiuk és +Unokájuk  

14. +Kiss Sándor, +Felesége és +Sándor fiuk 

15. A Szűzanya tiszteletére 

16. Varga Józsefné +Turai Julianna és összes +Hozzátartozó 

17. ……………………………………………… 

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

19.  +Pákozdi szülők, +Testvérek és összes +Hozzátartozó     (8.00) 

 ………………………………………………     (11.00) 

 +Pasiák András          (19.00) 

20.-22.  ……………………………………………… 

23. +Fatter János jóbarát 3. évf. 

24. ……………………………………………… 

25. +Zsiák János, +Felesége és +Nagyszülők 

26.   Az egyházközség júniusban +Hívei       (8.00) 

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

27. …………………………………………. 

28. +Mihály paptestvér 17. évf.  

29. +Rozmüller szülők, fiuk +József, neje +Mária és +Szüleik 

30. +Kriger Mihály, +Felesége, fiuk +István és +Mihály és összes +Hozzátartozó 
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24. 

 

A szilasligeti kápolnában  -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 
            gyóntatás és áldoztatás van.  

„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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Isten és te  
Egyedül ISTEN tud ALKOTNI,  
     de az alkotást te tudod érvényre juttatni. 
Egyedül ISTEN tud életet TEREMTENI,  
     de te tudod tovább adni. 
Egyedül ISTEN adja az EGÉSZSÉGET,  
     de te tudod azt megtartani. 
Egyedül ISTEN ajándékozza a HITET,  
     de belőled árad a bizonyosság. 
Egyedül ISTEN tud REMÉNYSÉGET ültetni,  
     de te tudsz társadnak bizalmat sza-
vazni. 
Egyedül ISTEN képes SZERETETRE ébreszteni,  
     de te tudsz mást szeretni. 
Egyedül ISTEN adja a BÉKÉT,  
     de te a mosolyt. 
Egyedül ISTEN- től az ERŐ,  
     de te tudsz a csüggedtbe erőt önteni. 
Egyedül ISTEN az ÚT,  
     de te tudod azt másoknak megmutat-
ni. 
Egyedül ISTEN a FÉNY,  
     de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. 
Egyedül ISTEN teszi a CSODÁT,  
     de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két halat. 
ISTEN egymagában mindenre képes,  
     mégis úgy látta jónak, hogy RÁD IS SZÁMÍTSON! 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 19.00  

Hétköznap:  6.15  
Kivéve csütörtök: 19.00 
Májusban hétköznap:  
19.00;  18.30  litánia 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 


