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 Az életünk minősége a kapcsolata-
ink minőségétől függ 

Nekem ezt is jelenti az irgalmasság éve: 

Ember vagyok. Társas lény. Az életem függ másokétól. Az én életem is hatással 

van mások életére. Ha képesek vagyunk jobbá tenni kapcsolatainkat, boldogab-

bak leszünk. Nem hiába hirdette meg Ferenc pápa is az Irgalmasság évét. Ha ja-

vulnak az emberi kapcsolataink, javul az Istenhez fűződő kapcsolatunk is. "Amit 

egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek".  

Íme egy újabb történet ennek illusztrálására: 

Egy férfi elvitte az idős apját egy étterembe, és mivel a bácsi már nem tudott 

olyan szépen, tisztán falatozni, mint évekkel ezelőtt, végtelen türelemmel segí-

tett neki. A vendégek nem voltak ilyen megértőek: megvető tekintettel bámulták 

a párost, testbeszédük pedig arról árulkodott, hogy szeretnék, ha mihamarabb tá-

voznának az étteremből. 

Miután befejezték az evést, a férfi a mosdóba vezette az édesapját, hogy segítsen 

neki letakarítani a ruháját: a kis öreg nadrágja és inge ugyanis tele lett morzsával 

és ételfoltokkal. Ezután megfésülte az apja haját, feladta rá a kabátját, és megtö-

rölgette a szemüvegét. Amikor kijöttek, a férfi kifizette a számlát, karon fogta 

apját, majd elindult vele kifelé. Mindenki némán, megvetően figyelte őket. Sen-

ki sem értette, hogy tudja valaki így megalázni magát mindenki előtt. 

Hirtelen azonban egy vendég felállt, és odament a férfihoz. "Elnézést, valamit itt 

hagyott, nem?" - kérdezte tőle. 

"Nem uram, nem hiszem." - felelt a férfi. 

"De igen. Itt hagyott egy leckét, egy tanulságot minden fiúnak és minden apá-

nak." 

Az étteremben még nagyobb csend lett. De ez inkább a szégyen és a rádöbbenés 

csendje volt. A férfi elmosolyodott, és apjával együtt kimentek az utcára. 

Megfontolandó gondolat 

A szeretettől nem idegen, hogy miközben szeretek valakit, időnként lehetnek 

erős negatív érzéseim és indulataim is vele szemben. Valakit szerethetek, de pil-

lanatokra gyűlölhetem, megharagudhatok rá, lehetek rá féltékeny, akár félhetek 

is tőle. Ez mind belefér, nem mond ellent a szeretetnek. (Pál Feri atya) 

3. 

Gondolatébresztő… 
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4.  

IX. Egyházközségi „Farsangi vigadalom együtt, egymásért” est  

a Vis Vitalis Medical Wellness Hotelben  
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KEGYELMÉT ÉS IRGALMASSÁGÁT SZÜNTELENÜL ÁRASZTJA 
 

Tacomában élünk, az Egyesült Államok nyugati partjainál. 1989 telén fiunk, 
Don, aki akkor 29 éves volt, egyik hétvégén elment barátaival síelni, ahol hir-
telen elájult és összeesett. Állapota olyan súlyosnak tűnt, hogy barátai azon-
nal kórházba szállították. 

Az orvosok megvizsgálták, a diagnózis pedig mindenkit megdöbbentett. Dr. 
Lee onkológus szakorvos elmondta, hogy Donnak rosszindulatú daganatot ta-
láltak nyirokmirigyein és betegsége már nagyon előrehaladott, alig néhány 
hetet jósoltak neki. Átküldték a Seattle-i kórházba, Washingtonba. Eleinte Don 
reménységgel telve hitte, hogy csoda fogja meggyógyítani, ezért visszautasí-
tott mindenféle orvosi beavatkozást. Végül az orvosok és családja rábeszélé-
sének engedve hagyta, hogy hasnyálmirigyét eltávolítsák. Két nappal Don 
műtéte előtt azonban második fiunk Robert kezdett erős ágyéktáji fájdalmakra 
panaszkodni. Őt a Seattlei Egyetemi Kórházba szállították. Dr. Krieger, aki 
ugyancsak onkológus volt, egy szörnyű betegséget diagnosztizált nála: here-
rák. Sebészeti úton el kellett azonnal távolítani Robert egyik heréjét és ágyéki 
nyirokcsomóinak egy részét. Donnal együtt kemoterápiát kaptak, aminek 
eredményeként kihullott a hajuk. Két héttel később Robert jobb tüdő felében 
is rosszindulatú daganatot találtak. A tumort eltávolították, Robert pedig újabb 
kemoterápiás kezelést kapott. Állapota nem volt túl reménykeltő, ő mégsem 
szűnt meg reménykedni fel- épülésében, s efelől férjemnek sem voltak kétsé-
gei. Istenbe vetett bizalma nem ismert határokat, én azonban teljesen össze-
törtem. Már nem hittem Isten szeretetében. Sosem gondoltam volna, hogy lé-
tezik ekkora szenvedés. Időnként olyan erős szívszorító fájdalmat éreztem, 
hogy azt gondoltam, ezen még a halál sem enyhítene. Szívem mélyén meg 
voltam róla győződve, hogy Isten engem büntet a múltamért. Néhány évvel 
azelőtt több könyv és beszélgetés hatására azt gondoltam, hogy az Egyház 
ellenségként kezeli a nőket. Keserűséget és bánatot éreztem emiatt, melynek 
eredményeként el-elmaradoztam a templomból, végül teljesen abbahagytam 
a templomba járást. Elhatárolódtam a saját családomtól, de akkor, a fiaim 
gyógyíthatatlan betegsége miatti reménytelen szenvedés perceiben úgy dön-
töttem, megkérem őket, hogy imádkozzanak velem. Akkoriban történt, hogy 
testvérem elküldte nekem az Isteni Irgalmasság rózsafüzére imádságot, majd 
később Boldog Fausztina Kowalska Naplóját. Bár azelőtt még sose hallottam 
sem Fausztina nővérről, sem az Isteni Irgalmasság rózsafüzéréről, de attól 
kezdve megállás nélkül imádkoztunk. Imáink hamar meghallgatásra találtak. 
Lelkileg teljesen megnyugodtam és elárasztott az Isteni Irgalom erejébe vetett 
bizalom. Tudatosult bennem Isten aggódó gondoskodása. Egyedül, a háló-
szobám magányában, Isten Irgalmába ajánlottam fiaimat, férjemet és maga-
mat. Életemben először teljesen átadtam magam Isten akarat- ának. Nem 
sokkal ezután minden jóra fordult. Dont hamarabb kiengedték a kórházból, 



6.  

Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Összeszedjük gondolatainkat  

Egy pillanatra megállok az eucharisztikus ima különböző részeinél, és kissé túl-
tekintek az egyes részek közvetlen értelmén. Vasárnapról vasárnapra mindan-
nyian magunkhoz vesszük Jézus testét és vérét, de gyakran hiányos annak bizo-
nyossága, hogy ezáltal eltölt minket a Szentlélek, és még hiányosabb annak tu-
data, hogy egy testté, egy Lélekké váltunk Krisztusban. Mindez valóban megtör-
ténik a misén? A kérdés nagyon reális és tisztességes. Nem is válaszolható meg 
egyszerű buzdítással vagy dorgálással, aminek az lenne a célja, hogy erőteljesen 
emlékeztessen bennünket: meg kellene élnünk a mise valóságát. Az ilyesfajta fi-
gyelmeztetések persze igazak, és nagyon komolyan kellene venni őket. De ha 
erre még a legőszintébben törekedünk is, akkor is elmaradunk attól az eszmény-
től, hogy valaki ránézésre azt mondja rólunk: „Elteltek a Szentlélekkel”, és 
„Krisztusban egy testté és Lélekké váltak”. Egy pillanatra gondoljuk csak végig, 
mi történik, amíg imádkozunk. Mély misztérium rejtőzik itt. Próbáljunk meg be-
léhatolni. 

Ha az anamnézisről beszélve önkéntelenül is a múlt vonzásába kerülünk, 
Jézus történelmi tetteinek emlékezetéhez, akkor az epiklézisről és a Lélek mun-
kájáról szólva világosan megmutatkozik, hogy a „Jézusra emlékezés” magában 
foglalja a paradox emlékezést a jövőre. Valóban, a Lélek, az emlékezés súly-
pontját inkább vonzza a jövő, mint a múlt felé. Mert csak egyetlen módja van a 
megfeszített Jézusra való emlékezésnek és a vele való találkozásnak. Csak egy 
útja van a Golgota-áldozat megjelenítésének az oltáron: a megfeszített Jézus 
nem más, mint a most már feltámadt Úr, aki a Lélekben van jelen számunkra. A 
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mint gondoltuk, három héttel később a vizsgálatok szerint pedig testéből el-
tűntek a daganatok. Robert eredményei is azt mutatták, hogy fokozatosan fel-
épül. A csodálatos gyógyulás ámulatba ejtette az orvosokat. Öt évvel később 
pedig úgy ítélték, hogy fiaink teljesen meggyógyultak. Azóta eltelt újabb öt év 
s fiaim ma is teljesen egészségesek és mindketten dolgoznak. Lelki gyógyu-
lásom óta is tíz év telt el. Eltűnt az Egyház iránt érzett keserűségem. Napi 
szentmise hallgató és áldozó lettem, minden nap imádkozom a rózsafüzért és 
az Isteni Irgalmasság imáját. Nincs olyan pillanat, hogy ne mondanék hálát 
Istennek kegyelméért és irgalmáért. Tudom, hogy Ő mindig meghallgat, s 
nem csak engem vagy családomat, hanem bárkit, aki bizakodva és hittel kéri. 
          (Josephine Duyungan, 
Tacoma)  
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feltámadt Úr megszabadulva a tér és az idő kötöttségeitől, mindig és mindenütt 
jelen van. Az Úr, a már a saját jövőjében benne élő Úr, jelen van az emlékezetét 
ünneplő egyház számára. Az eucharisztia misztériumában rejlő valóságok között 
ott van ez a már beteljesedett jövő, és az ünneplésben titokzatos módon mi is be-
lépünk ebbe a jövőbe. 

A kereszténység által hirdetett megváltás nem a világtól és annak történel-
métől vált meg, hanem a világnak és történelmének megváltása. Ez különbözteti 
meg a keresztény hitet más világvallásoktól. Liturgikusan kifejezve: egyetlen 
más vallás szertartásai között sem történik semmi, ami hasonló lenne az eucha-
risztiához. Sőt ez a kijelentés legteljesebb értelmében csak akkor érthető meg, 
ha hivatkozunk arra, hogy mi történik az eucharisztikus ünneplésben, amikor 
megszólítjuk a Szentlelket. Marad ugyanis egy óriási probléma az egész világ 
tapasztalatában, még azoknak a világában is, akik az eucharisztiát ünneplik; ne-
vezetesen a jelen történelmi helyzet szörnyűsége. Ez a szörnyűség minden nem-
zedék saját tapasztalata. Pontosan ezért tanulta meg az egyház, hogy imádságá-
ban folytonosan le kell hívnia a Szentlelket.  
A világ megváltásának ígérete nem kizárólag a történelmen belülre szól; túl is 
mutat rajta, a mennyei királyság végérvényes jövőjébe. Az epiklézis, amely a 
gyülekezetet Krisztus testévé változtatja, egyben a Lélek látogatása a jövőből.  

A Lélek az imádkozó közösségből nem annyira a jelen történelmi körülmé-
nyek között élő közösség képét alkotja meg, hanem azét, amilyen majd lesz. Az 
elmondottak talán a következő kép segítségével ragadhatók meg legjobban: egy 
növényre vagy fára gondolok, amelynek gyökerei egyszerre nyúlnak a múlt és a 
jövő felé, de koronája a jelenben szökik fel. A növény képtelen a túlélésre, ha 
nem táplálkozik a jövőből; és mégis, a növény, amelyet a jelenben látunk, azt 
jelzi, hogy az egyháznak a jövővel kapcsolatos liturgikus tapasztalata kihat a je-
lenre. A tapasztalat azt mutatja - az epiklézis ennek teológiai okát is feltárja -, 
hogy az összes ember, az egész kozmosz egysége és közössége Krisztusban nem 
érhető el pusztán a történelmi keretek között elgondolt emberi erőfeszítés által. 
Az összetartozás emberi kísérletei sohasem tudják megvalósítani azt a közössé-
get a szentháromságos életben, ahová Isten fogja eljuttatni az egész teremtést – 
még azok sem, amelyeket az jár át, amit Krisztusról ismerünk a történelemből. 
Az epiklézis feltárja, hogy ennek a közösségnek - ami Isten végső célja - át kell 
járnia a történelmet, most már a jövőből is. A jövőnek ez az abszolút szükséges-
sége megmutatja, hogy Isten Országa miért nem azonosítható sohasem egysze-
rűen a történelemmel. Isten Országa ugyanis nem az általunk ismert világ meg-
hódítását jelenti, hanem azt a világot, amelyet az eucharisztikus ünneplésben is-
merünk meg. 
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A TÁVLATOKAT NYITÓ HÚSVÉT  

Húsvét szédítő távlatokat nyitott az emberiség életében, s így a mi saját életünkben 
is. Pedig úgy tűnik, semmi nem lehet több, nagyobb annál, mint az, hogy az Isten 
Fia testet öltött, közénk született, csendben köztünk élt, majd tanított minket, cso-
dákat tett és hirdette az Isten országát. Az apostolok valószínűleg el tudták volna 
képzelni azt, hogy sokáig, akár évtizedekig járjanak Jézussal együtt, hallgassák ta-
nítását, tanúi legyenek csodáinak, és örüljenek az ő jelenlétének. Nyilván el sem 
tudták gondolni, hogy létezhet valami ennél több, nagyobb dolog, és hogy mindez 
úgy jöhet létre, hogy Jézus nincs köztük fizikai valójában. Ha belegondolunk, szá-
munkra ugyanilyen elképzelhetetlen lett volna, ha abban a korban élünk. 
 Mi azonban már tudjuk, amit ők még nem tudhattak. Tudjuk, micsoda fejlő-
désnek indult az egyház Jézus mennybemenetele után. Milyen erőt, bölcsességet, 
fellépést adott Krisztus Lelke, a Szentélek az apostoloknak, s mindazoknak, akik 
szavukra hittek Krisztusban. Jézus kevés számú követője pillanatok alatt megsok-
szorozódott, erővel teltek el, akik nem féltek a szenvedéstől, hanem örvendeztek, 
hogy érte viselhették el, s mindenki felfigyelt körülöttük arra, mennyire szeretik 
egymást. Jézus előre megmondta, hogy követői még nagyobb dolgokat is tesznek 
majd, mint ő - s ez már feltámadása után nem sokkal meg is valósult. 
 A Szentlélek kiröpítette az apostolokat abból az életből, amit három éve éltek 
Jézussal, s ami addig üdvükre és épülésükre szolgált. Mégis tovább kellett lépniük. 
S ők megtanultak nem csupán Krisztusra figyelni, hanem őt hirdetni, tenni érte. Ki-
tágult látóhatáruk, kitágult körülöttük a világ, s kitágult bennük Isten országa, amit 
ezért egyre nagyobb lelkesedéssel hirdettek és éltek. Minél többet meglát az ember 
az Isten országából, annál inkább vágyik utána, mert annál inkább megsejti, milyen 
keveset tud még róla. Jézus nem volt többé köztük fizikai valójában, ők pedig 
szüntelenül vágytak a vele való találkozásra, együttlétre. Ez a vágy sarkallta őket 
arra, hogy minél többen megismerjék Krisztust, az öröm forrását, s azért fogadták 
örömmel a vértanúságot, mert így újra együtt lehettek Jézussal. 
 Nekünk is tartogat az Isten meglepetéseket, távlatokat, hogyha hajlandóak 
vagyunk elfogadni a kezéből. Ha úgy érezzük, megfeneklett az életünk, s nem ju-
tunk előre egy lépéssel sem, lehet, hogy azért van, mert nem akarjuk meglátni, 
merre irányít bennünket az Isten, nem akarunk arra indulni, mert ragaszkodunk vá-
gyainkhoz, elképzeléseinkhez, megszokott életünkhöz, mely lehet, hogy jó és be-
csületes, de nem vezet minket tovább életünk kiteljesedése felé. Isten távlatokat 
tartogat számunkra, de csak akkor nyílik ki előttünk az ő csodálatos világának egy-
egy újabb titka, ha elfogadjuk az ő tervét. Sokszor kérjük őt, hogy segítsen meg 
minket valamely elképzelésünk, vágyunk teljesedésében - de vajon hányszor kér-
jük őt arra, hogy mutassa meg nekünk, mi a szándéka velünk, hogyan képzelte el 
életünket? Hiszen ő a Teremtő, életünk Ura, nem pedig egy beosztott, akinek az a 
feladata, hogy elősegítse terveink megvalósulását. Ő a mi Urunk - és ha az ő terve 
egyezik a mi vágyainkkal, legyünk boldogok és adjunk hálát neki.  
Az Isten akaratának elfogadását sokszor annak szinonímájaként használjuk, hogy 
lemon-dóan elfogadunk valami olyat, amit nem szeretnénk. Pedig hányszor van az, 
hogy az Isten ugyanazt akarja, amit mi, és akkor együtt örül velünk! 
Higgyük el Istenünknek, hogy azért halt meg és támadt fel értünk, mert annyira 
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H ú s v é t i  s t á c i ó k  a z  ö r ö m  ú t j á n  

„...vallásos életünk húsvéttól megtorpan. Elkezdi a húsvéti szünetet. Krisztus föltá-
madt... igen, ő boldog... ő már biztonságban van. Befutott. Visszavonult a men.- nybe. 
Jól végzett munkája után kiérdemelte a pihenést, nyugdíjba ment... Miután Jézus szá-
mára a szenvedés órája elmúlt, nem tudunk vele mit kezdeni, nem látjuk, hogy mi 
szerepünk lenne még mellette... Pedig van abban valami nyakas önzés, ha barátunk 
bajában ugyan részt veszünk ... örömében azonban nem akarunk osztozni... Olyan ez, 
mintha holmi gyászvitézek volnánk, foglalkozásunk a sírás volna; mintha temetkezési 
vállalat szakemberei lennénk…” 
E gondolatokkal kezdi Louis Evely elmélkedés-sorozatát, amellyel néhány évtizede új 
hagyományt teremtett. 
 Nagyböjti gyakorlatunk, a keresztúti ájtatosság több évszázados múltra tekint 
vissza - gyökerei egészen a keresztes hadjáratok koráig nyúlnak -, húsvét utáni párja 
viszont nem volt. A szerző szavai gondolkodóba ejtenek: "Melyikünk imádkozik a 
föltámadt Krisztus képe előtt?... Ha csak a keresztet ismerem, nem jelenik meg éle-
temben a húsvét, nem megyek át a halálból az életre." - Érdemes megfontolnunk, 
hogy legnagyobb ünnepünk eredeti neve: "Pascha", ami átvonulást is jelent... 
Az öröm útjának állomásai 
I. Jézus föltámad halottaiból 
II. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket 
III. Jézus megjelenik Mária Magdolnának 
IV. Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak 
V. Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben 
VI. Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak 
VII. Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára 
VIII. Jézus megjelenik Tamásnak 
IX. Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál 
X. Jézus átadja a főhatalmat Péternek 
XI. Jézus tanítványait a világba küldi 
XII. Jézus a mennybe megy 
XIII. Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét 
XIV. Krisztus elküldi a Szentlelket 
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szeret minket. S aki szeret, az nem csap be, hanem boldognak akar látni bennünket. 
Nem foszt meg minket attól, amitől igazán boldogok leszünk, hanem éppen, hogy 
meg akarja mutatni nekünk azt. Ahogy Jézus mondja: "azt akarom, hogy az én örö-
möm legyen bennük, és így örömük teljes legyen". Ez a mi boldogságunk titka, 
amit senki nem vehet el tőlünk. (Pápai Zs.) 
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Várj három napot! 
Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, miközben Jézus halálá-
ról és feltámadásáról elmélkedett. Megállt egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a 
főutcára vezettek, és amely már tele volt munkába siető emberekkel. A régi helyén, 
az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A lába elé, egy újságpapírra sorakoz-
tatta ki a friss virágokból készített csokrait. A néni mosolygott; idős, ráncos arca 
valamilyen benső örömtől sugárzott. A fiatalasszony nem sokat gondolkodva leha-
jolt, kiválasztott egy csokrot és közben megkérdezte a nénitől: 

- Ahogy nézem, ma boldog, ugye? 

- Miért ne lennék? - válaszolta. - Minden rendben van, hát nem? 

Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért meglepődött a matróna vála-
szán. 

- Maga már évek óta itt ül. És mindig mosolyog. Úgy látszik, jól viseli a bajokat! 

- Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat. Tudja, kedvesem, 
olyan ez, mint Jézus és a nagypéntek... S akkor elhallgatott. 

- Mint micsoda?- kérdezte a fiatalasszony. 

- Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... Amikor Jézus pénteken meghalt a keresz-
ten, ez volt az emberiség legrosszabb napja. S amikor jönnek a bajok, nekem min-
dig ez jut az eszembe. Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi történt harmadnap, hús-
vétkor. Jézus feltámadt a halálból. Amikor a dolgok rosszul mennek, már megszok-
tam, hogy várok három napot, mert akkor valahogy minden jóra fordul. 

A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta, amikor 
csak gondjai támadnak, mindig eszébe jutnak a néni szavai: "Adj alkalmat Isten-

nek, hogy segítsen. Várj három napot!" 
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Bajok közt biztatás 
 

Te csak viseljed bajodat, 
Most mások fontosabbak. 
Amit a ma nem nyújt feléd, 
Meghozza majd a holnap. 

 

Ebben bízva legyen erőd 
Mindig előre nézni, 
Kár volna nehéz sorsodat 
Aggódással tetézni.  

 

Nézzél csak szét magad körül, 
Sokan vigaszra várnak, 
Akiknek még nagyobb bajuk, 
Vagy vigaszt nem találnak. 

 

Ragyogj köztük, mint napsugár 
Tör át a felhős égen, 
S szíved ismét oly könnyű lesz, 
Mint gyermekként volt régen. 

    Király Ilona 
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A szeretethadjárat ABC-je 
 

Tisztelj mindenkit – Krisztus jelen van felebarátaidban.  

Légy megértő másokkal – ők a te testvéreid! 

Mindenkiről jót feltételezz, ne pedig gonoszat! 

Még a legrosszabb körülmények között is találj az életedben 
valami jót! 

Mindig jót mondj másokról – ne pletykálkodj és ne rágalmazz!  

Tedd jóvá a szavaiddal okozott kárt!  

Ne kelts viszálykodást mások között! 

Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Ne emeld föl a hangod!  

Ne káromkodj! Ne bosszants másokat! 

Ne fakassz könnyeket! Nyugtass meg másokat és légy jószívű! 

Bocsáss meg embertársadnak! Ne legyél haragtartó! 

Mindig te nyújts békejobbot elsőként! 

Mindig felebarátod javát tartsd szem előtt!  

Tégy jót másokkal, viselkedj velük úgy, ahogyan szeretnéd, 
hogy ők veled bánjanak!  

Sose arra gondolj, hogy mások mivel tartoznak neked, hanem, 
hogy te mivel tartozol nekik! 

Légy együtt érző mások szenvedései láttán! 

Siess mindig a segítségükre jó szóval, tanáccsal, kedvességgel! 

Dolgozz lelkiismeretesen – mások a te munkád gyümölcsét él-
vezik, ugyanúgy, ahogy te is élvezed mások munkájának a gyü-
mölcsét. 

Tevékenyen vegyél részt közösséged életében!  

Légy nyitott a szegények és betegek szenvedéseinek orvoslá-
sára! Oszd meg velük anyagi és lelki javaidat! 

Próbáld észrevenni, mások miben szenvednek hiányt! 

Imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is!  
            (Stefan Wyszyński bíboros) 
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Az öreg plébános levelei  
2. levél 
Szemináriumi évek - a professzorok  
Kedves Uramöcsém! 

Köszönöm, hogy megküldötte azokat a leveleket, amelyek személyem felől 
érdeklődendők írtak. Csak annyit jelentsen ki rólam, hogy mindazok, akikről 
írok, rég porladnak már. Tudja, Uramöcsém, az élők nyelvétől igen-igen félek, a 
holtak irgalmasabb szívűek. 

Ámde erre folytatom Istenben boldogult professzoraim felsorolását, és j ellen-
zésüket. 

Legfiatalabb volt közülük a Biblia professzora. Lelkes ifjú, aki a lelki-
pásztorkodást tartotta a pap egyetlen élethivatásának. Igaza is volt, ámde minden 
szabály alól van kivétel is, és ennek a kivételnek az ő tanítása címén épp neki 
kellett volna lennie. Minden idejét a püspöki székhely plébániáin való kisegítés-
sel töltötte. Ha nyolctól tízig volt kitűzve az előadásának ideje, bizony csak ki-
lenc órakor vonultunk a fumatoriumból (dohányzó) az előadóterembe. Úgy egy-
negyed tízkor ő is megjelent. Fáradt volt, mert kora reggel óta gyóntatott, de el-
tűnt minden bágyadtsága, amikor elkezdte elmagyarázni azokat az eseteket, 
amelyeket aznapon a gyóntatószékben megoldott. Sok minden okos és érdekes 
dolgot tanultunk mi ettől a fiatalembertől, de a biblikum kérdései ismeretlenek 
maradtak előttünk. Nem is sokat követelt, de annál nagyobb bőkezűséggel osz-
togatta félévenként a fényes, ragyogó osztályzatokat. Mi, kispapok szerettük őt, 
de nem becsültük, nem is vettük komolyan. Akkor még nem tudtam volna meg-
mondani ilyetén eljárásunk okát, de ma már ősz fejjel megértem: a kötelesség-
mulasztó embert nem tudtuk értékelni, ha agyon is dolgozza magát más irány-
ban. Bizony, azóta sok hasonló vallásos emberrel volt dolgom az életben, akik 
palotákat építettek idegen területre, míg a maguk területén a szőlőjüket tönkre-
tette a hanyagságuk.  

Ennek ellenkező jelleme volt az erkölcstan-, és a lelkipásztorkodás professzo
-romnak. Kopaszodó, krákogó öregúr, aki a kanonoki kinevezés utolsó éveit 
morzsolgatta türelmetlenül. Harminc esztendeje ült a katedrán (egyetemi taná-
rok, professzorok előadó emelvénye) és a szobájában Máshol sehol sem látta őt 
senki emberfia. Köztudomású volt, hogy lelkipásztori munkában nem töltött 
egyetlen napot sem, lévén, hogy az egyetemről egyenesen professzornak vitték 
be. Szószékről nem hallották még hangját, a gyóntatószékbe pedig nem lehetett 
becsalogatni püspöksüveggel sem. Vagy tíz évvel ezelőtt keserves dolog történt 
meg vele. A nyári szünetben helyettesítenie kellett volna egy megbetegedett plé-
bánost. Püspökünk távol lévén, egy fiatal, püspöki irodában dolgozó pap őrizte 
egyházmegyénk hajócskájának kormánykerekét. Véletlenül-e vagy akarattal - 
nem lehet eldönteni -, a lelkipásztorkodás szóban forgó professzorát küldette ki 
a püspöki helynökkel a beteg paptárs helyettesítésére. Küldette, de az bizony 
nem ment. Lábköszvényre ütött szegénynek a lába, lefeküdt és a nyári szünidő 
végéig fel sem kelt. Az egyházmegye munkásait beosztó hatalom -felső sugallat-
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ra, magától, avagy a püspöknél dolgozó, fiatal fondorlatos pap mesterkedésére - 
a rákövetkező karácsonykor valamelyik hirtelen elhunyt plébános helyébe, ismét 
a mindennapi élettől elszakadt jeles lelkipásztori professzorát küldte ki. Nem 
mehetett a szegény, mert ismét elfogta a láb-köszvény. Húsvétkor ugyanez tör-
tént vele. A nyári nagy szünidőre aztán már kiküldetés nélkül is elfeküdt, és két-
heti gyógyítgatás után, két szörnyű vastag bottal támogatta fürge lépteit. Azt be-
szélték a rossz nyelvek, hogy a botokat marokra fogva, igen gyanúsan emelget-
te, valahányszor a püspöki irodában dolgozó, fiatal fondorlatos pappal találko-
zott, és az, becses egészsége felől érdeklődött. Az előadó emelvényen ülve, gyö-
nyörű előadásokat tartott.   Szep-
tember havában a legszélesebb alapon fejtegette a tudomány és az erkölcstan 
fontosságát, illetve elsőbbségét. Október hónapban aztán igenlő döntése után 
megállapította, hogy mind a kettőre szükség van. Ilyen alapos és megfontolt 
tempóban az első félév végén eljutottunk a törvényig, június elején pedig megis-
merkedtünk Isten első parancsával. Az anyag többi hátra maradt nagy részét 
egyéni szorgalmunkra bízta. A lelkipásztorkodásról szóló előadásait még ennél 
is „szélesebb alapokra” fektette. Az első félévben végeztünk a szónoklattal. 
Megismerkedtünk Chrysostonus, és Szent Ágoston remek szentbeszédeivel, 
Bourdalou és Bossuet módszereivel. Az utolsó órán pedig lediktálta azt is, hogy 
hány részből áll egy szentbeszéd. A második félévben a liturgia volt a tananyag. 
Itt már többet tanultunk, csak a szabályok részt hagyta ki, okul adván, hogy 
úgyis elfelejtjük addig, amíg kell, aztán meg az egyházmegyénkben úgyis más a 
szokás.  

A jogprofesszoromról bizony keveset írhatok, mert elég kevésszer láttam őt. 
Órái nagy részét a szentszéki gyűlések és a püspöki irodában való elfoglaltsága 
miatt el kellett hagynia. Esténként pedig ő kényszerült képviselni a papságot a 
kaszinóban. Valószínű összefüggésben lehetett e sok rendbeli bokros elfoglaltsá-
gaival az a körülmény, hogy szobáját csak délfelé takaríthatta az inasa. Minden 
héten benézett azonban hozzánk kétszer. A hét elején kijegyezte a könyvünket, a 
hét végén pedig feleltetést tartván, fogvacogtató részletességgel érdeklődött a 
jog különböző kacskaringói felől. Annyi tény, hogy a jogot, ha nem is tő1e, de 
miatta megtanultuk. 

Valamennyi közül a legnagyobb hálával és szeretettel a dogmatika pro-
fesszoromról emlékezem. Csendes, Szent János lelkületű ember volt. Máskor 
nem láttuk, csak az óráin, és ha betegek voltunk, mert a betegszobába minden-
nap ellátogatott. A hittételeket szigorú pontossággal vette át velünk. A könyvből 
megtanultuk, hogy mit tanít az egyes hittételekről az egyház; ő pedig hozzádik-
tálta, hogyan értessük meg mindezeket népünkkel a prédikációnkban, és a kicsi-
nyekkel a hittanórán. Végül pedig sohasem mulasztotta el levonni az aszketikus 
vonatkozásokat önlelkünkre. 

Tudja, Kedves Uramöcsém, ha most vén fejjel visszagondolok professzora-
imra, és így működésüket osztályozom, látom gyengeségüket, és megdöbbenek. 
Ha meg hozzáhasonlítom mind azt a kiválóságot, tudományt, jellembeli értéket, 
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amelyet manapság minden egyházmegyének gonddal válogatott professzorkara 
képvisel, elszégyellem magamat. Hát Uram, Istenem, annyira silány volt a mi 
neveltetésünk? 

Ha aztán részletekben is összehasonlítom a fiatal papság mai képzését a mi-
enkkel, úgy találom, hogy bármennyire sokoldalú is a mai, de a mienk se volt 
annyira rossz, mint ahogy sokan leszólják. Bennünk kettőt képeztek és erősítet-
tek: a hitet és a jámborságot, vallásosságot. A magas tudományos elméleteket 
békén hagyatták velünk, de jól ismertük hitünk tanítását és vi-lágosan meg tud-
tuk azt magyarázni. Jámborságunk pedig, ha nem is volt olyan lángoló, de szi-
lárdan tartotta lelkünket. Mi nem emelkedtünk magasra, de csak kevesen süly-
lyedtek közülünk mélyre. Belénk nevelték még a tekintély tiszteletét, az aláza-
tosságot és még egyet, amelyet ma olyan ritkán látok meg a szép lelkekben is, a 
beismerő, töredelmes bűnbánatot. Most veszem észre, hogy már elmélkedem, 
amit pedig eleve kizárt Uramöcsém. Ne húzza ki szerkesztői tollával e sorokat 
se, könyörgöm. Ma már ezek csak emlékek. 

Az emlékek embere, tehát érdekelt fél lévén, nem tudom eldönteni, melyik a 
jobb: a régi, letűnt világ, avagy a mai valóság. Nem veheti senki rossz néven, 
hogy a mostanit is nagyra becsülve, mégis csak a magáéra, a régire szavaz: 
       az öreg plébános  
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A tojásfestés palóc hagyományai  
A Húsvét a tavasz kezdetének termékenységi ünnepe, amely a kereszténységgel 
Krisztus feltámadásának ünnepévé is vált. Ezért a palóc falvakban is keveredett 
egymással az egyház tanítása a nép szokásrendszerében testet öltött hiedelemvi-
lággal. A tojás az élet keletkezésének jelképe mindenütt a világon, nem véletle-
nül főszereplője a teremtés-mitoszoknak (Duende remek összefoglalót írt a té-
máról). A keresztény vallás is átvette ezt a szimbólumot, - a feltámadást, az új 
életet látja benne. Ezért is szokás húsvétkor a tojás ajándékozása. Színezése, dí-
szítése teszi ünnepivé, kiemelve a hétköznapokból. A régen általános piros szín 
is kettősséget hordoz, egyrészt a piros az öröm, az élet színe, másrészt emléke-
zés Jézus keresztre feszítésére.  
A piros festékanyagot a vörös berzsenyfa kérgéből nyert főzetből állították elő, 
ez régen minden szatócsboltban beszerezhető volt. Csak természetes színezőa-
nyagokat használtak, hiszen a tojásokat elfogyasztották. A ma általános, szinteti-

http://szellemafazekban.blogspot.com/2009/03/foszerepben-tojas.html
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kus tojásfestékekkel vagy textilfestékekkel ez nem lehetséges, mivel a festőlé 
behatol a tojás héja alá is, így már nem ehető. 
Az alábbi színezőanyagokat használták még a különböző színek előállítására 
Piros: - festőmályva, - báránypirosító - ma már védett!!! 
- vöröshagyma héja (inkább vörösesbarna színt ad), - festőbuzér 
Sárga: - almafa kérge, - sáfrány, -vöröshagyma héja timsóval 
Barna: - vadalmafa, vadkörtefa kérge vegyesen és timsó, - vörös- és lilahagy-
ma héja vegyesen. 
Zöld: - zöld búza főzete és timsó, - fekete bodza zöld bogyói, - fekete áfonya le-
vele és zöld termése 
Lila: - nyárfa virága és timsó, - tárogató kökörcsin virága + timsó 
Kék: - csillagvirág + timsó, - cserszömörce forgácsa spirituszban áztatva, majd 
vízzel hígítva 
Nem véletlen a tojások díszítése sem. A rárajzolt jelek nem csak díszítik, hanem 
arról is árulkodnak, hogy az adott közösség mit tartott erről az ünnepről. Eleink 
nem csak a kimondott szó erejében hittek, de a képjelek megidéző hatásában is. 
Ha jobban megfigyeljük ezeket a díszítéseket, az ősi magyar hitvilág óvó-védő, 
rontáselhárító jeleit fedezhetjük fel bennük. Ezzel a tojásra írt mágiával akarták 
bebiztosítani életük menetét az elkövetkező egy évre, a következő tojásfestésig. 
 
A "tojáshímzésnek" elsődleges technikája a palócoknál a gicével vagy a kipcével 
való írás. Gicének nevezik azt a kis szerszámot, ami kis behasított fa, végében 
kis csövecskével, az olvasztott viaszt (méhviaszt, néhol gyertyaviaszt) ezzel vi-
szik a tojásra. A viasszal rajzolt alakoknak következő elnevezése volt: rákfar-
kas, nagykeresztes, nyeregbundás, dominum, keresztes, kerítéses, halbordás, 
nagyleveles, bokrétás, kisasszonyos, katonás, orgonasípos, cifrabimbós, 
egészgyisztás, istenlétrás, papstólás, tökmagos, galambházas, macskanyerges, 
lóherés, rozmaringszalagos, malomkerekes, rozmaringbokrétás.  
 
Nem fújták ki a tojást, mert nem díszként alkalmazták, hanem a fiúk megették a 

tartalmát - az életcsírát -, így részükké vált a lányok ajándéka, 
kívánsága. Ezért nem volt divatban a fából készült tojás ajándé-
kozása. Ennek ellenére - például Bernecén is - készültek sarkan-
tyús és patkolt tojások is, azonban ezek csak díszként szolgáltak. 
A kifújt tojást homokkal megtöltötték, majd vékony vaslemezek-
ből nyírt virágokat, alakokat gombostűkkel tűzdeltek rá. A széle-
sebb pántokra sarkantyúkat, kereszteket helyeztek.  

 
Forrás: Malonyai Dezső - A magyar nép művészete V. A palócok művészete 
Makoldi Sándorné: Tojásfestés hagyományosan  
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Ördög és angyal 

       Nagy tanácskozás folyt a Mennyországban. Valamennyi fehérszárnyas angyal 
együtt volt. A Jóisten így szólt hozzájuk: - A pokol leggonoszabb ördögét kell meg-
menteni. Ki vállalkozik rá közületek? 
A kis angyalok szolgálatkészen így feleltek: - Én is! Én is! Én is! 
 - Csakhogy nem olyan egyszerű a dolog - folytatta a Jóisten -, aki vállalkozik, és 
nem képes megjavítani az ördögöt, annak vele együtt a pokolba kell süllyednie. 
Erre azonnal visszahúzódtak az angyalok. - Azt már nem - kiáltották. - Ilyen nagy 
dologra nem vállalkozunk. 
- Senki sincsen közületek, aki mégis meg merné próbálni? - kérdezte az Isten. 
Ekkor előrelépett egy selymes fürtű, liliomfehér ruhába öltözött szépséges kis an-
gyalka, és így szólt: - Én vállalom! 
 A Jóisten szeretettel megsimogatta és csak annyit mondott: - Menj hát! 
A pokol leggonoszabb ördöge éppen egy fiúval verekedett. Úgy tépázta szegény 
gyereket, hogy az keservesen sírt-rítt. Az angyalka, aki épp akkor szállt le a 
Mennyországból, odaállt a fiú elé, hogy megvédje őt. Nosza, több sem kellett az 
ördögnek, haragosan rákiáltott: - Elmenj innét, mert mindjárt rád kerül a sor! 
- Üss inkább engem, csak ezt a szegény fiút ne bántsd! 
- Azt éppen megkaphatod! - felelte az ördög. 
Elengedte a fiút, és az angyalt kezdte ütlegelni. Mikor látta, hogy hagyja magát, tü-
relmetlenül rászólt: - Ugyan miért nem sírsz már? Talán nem érzed eléggé? 
- Azért nem sírok, mert nem akarom, hogy a Jóisten meghallja a sírásomat, és téged 
megbüntessen - felelte az angyal. 
Az ördög erre elengedte és nem verte tovább. Nagy csoport fiút pillantottak meg, 
akik a mezőn játszadoztak. 
- Meglásd, milyen ijedten fognak szétrebbenni - mondta az ördög és köveket haji-
gált feléjük. 
Az angyal erre eléjük állt, úgy, hogy a kövek mind őt érték el. Egészen véres lett a 
ruhája. 
- De buta vagy - bosszankodott az ördög -, talán bizony nem fájnak neked az üté-
sek? Miért nem engeded, hogy őket érjék a kövek? 
- Én azért vagyok itt, hogy mindenkinek a fájdalmát átvegyem - felelte szelíden az 
angyal. 
Az ördög erre fölhagyott a kődobálással. Csakhogy most egy szépséges rózsatövet 
pillantott meg, hát neki akart esni, hogy letépje az épp hasadni készülő bimbócskát. 
Az angyal megint eléje állt. 
- Inkább a szárnyaimat tépd ki - könyörgött neki. 
- Hogyan repülsz akkor vissza a Mennyországba? 
A kis angyalka bánatosan nézett rá. - Ha te nem javulsz meg, nekem nincs helyem 
többé a Mennyországban. Ez esetben én is a pokolba kerülök veled. 
A gonosz ördög nevetett. - Gyere, csak gyere! 
És magával vonszolta. Egyszerre óriási szélvihar támadt, a fák, bokrok csak úgy 
haj-ladoztak. Villámlás, mennydörgés rázta meg az eget. Zuhogott az eső. Az an-
gyal a testével védte meg az ördögöt az eső elől. Az ördög csodálkozott ezen. 
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- Miért nem véded inkább önmagadat? Hiszen rossz voltam hozzád, ütöttelek és kö-
veket hajigáltam feléd. 
- Nekem az a hivatásom, hogy jó legyek, mindent eltűrjek és megbocsássak - felelt az 
angyal. 
Az ördög szégyenkezve kullogott mellette. Így értek egyre közelebb a pokol felé. 
Nagy piros lángnyelvek csaptak feléjük. Az ördög egyszerre felkiáltott: - Forduljunk 
vissza! Nem akarom, hogy te is ide kerülj a gonoszok közé! 
De már késő volt. Egész csoport ördög tartott feléjük. Körülfogták az angyalt és meg 
akarták cibálni fehér szárnyait. De az ördög, aki vele volt, nem engedte őt bántani. A 
többi persze nevette őt. 
- Eredj, hajíts köveket a játszadozó fiúk közé, mert neked az a hivatásod, hogy rossz 
légy! - mondták neki. 
- Nem megyek! - felelte az ördög - Soha többé nem bántom őket. 
- Tépd le a rózsatő hasadó bimbócskáit - küldték a többiek. 
- A rózsatövet sem bántom soha többé! - válaszolta az ördög, és nem tágított az an-
gyal mellől. 
Erre valamennyi ördög nekiesett az angyalnak, és ütötték, verték. De az ördög eléje 
állt úgy, hogy őt érjék az ütések. Már csupa vér volt a ruhája és a vér lemosta róla a 
fekete színt. Mikor a gonosz ördögök ezt látták, ijedten futottak vissza a pokolba. S 
alighogy odaértek, hatalmas robaj, dübörgés hallatszott és a pokol valamennyi ördö-
gével együtt eltűnt.  
Az angyalka pedig nagy diadallal vitte magával a leggonoszabb ördögöt, akit ő váltott 
meg, és fölszállt vele a Mennyországba.       (Ismeretlen szerző) 

17. 

Locsolóvers 

Adjon a jó isten, 
Boldog ünnepeket! 
Mindenféle jókkal 
Lásson el titeket.  
Az öreg nagyapám 
Ily köszöntőt hagyott, 
Örvendjetek vígan, 
Jézus feltámadott. 
Öröm ez tinéktek, 
Énnekem és másnak, 
De én is örülök 
 

A hímes tojásnak. 
Adjanak hát nékem, 
Néhány piros tojást, 
Hogy jó kedvvel menjek 
Az utamra tovább.' 
'Rózsa, rózsa szép virág-
szál, 
Szálló szélben hajladoz-
zál. 
Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál.  
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Húzd alá a helyes választ! 
1. Melyik az a két szereplő, akik nem 
szerepelnek a keresztúti ájtatosságunk 
stációiban? 

Pilátus – Szűzanya – Cirenei Simon – a 
betániai Lázár  - Veronika – Jeruzsálem 
asszonyai – Péter apostol  

2. Megmosta-e Júdás lábát is Jézus az 
utolsó vacsora előtt? 

A: valószínűleg igen, mert János, aki be-
számol az eseményről, nem jelzi, hogy ki-
hagyta volna        B: biztosan nem, hiszen 
Jézus tudta, hogy Júdás árulja el         C: 
nem, hiszen addigra elfogják Jézust  

3. Húsvét ünnepe alkalmából Pilátus 
mindig elbocsátott egy rabot, akit a zsidók kértek. Mire emlékeztek ezzel? 

A: arra, hogy mindig rabságra van ítélve ez a nép     B: hogy a tettek nagyon 
fontosak C: arra, hogy valamikor rabok voltak, de Isten megszabadította őket – 
ők is szabadulást kérnek egy rabnak  

4. Miből tudták biztosan, hogy Jézus meghalt? 

A: a lándzsával átdöfött testéből vér és víz folyt    B: ennyi szenvedést nem lehet 
élve kibírni   C: a szokásos módon állapították meg: lábszárcsontját eltörték 

5. Mit jelent a passió? 
A: Jézus szenvedéstörténete valamelyik evangéliumból    B: Jézus búcsúestjének 
elmondása   C: Jézus keresztre feszítésének története  

6. Ki az a másik tanítvány, aki Péterrel együtt a sírhoz futott Mária Mag-
dolna hírére?   A: János       B: Jakab     C: Tamás 

7. Mely szentség szolgáltatható ki a Nagyszombat esti szertartás keretében a 
liturgia részeként? 

A: bérmálás      B: egyházi rend     C: keresztség   D: bűnbánat szentsége 

Kedves gyerekek! A rejtvények megfejtését  március 20-ig adjátok le a sekres-
tyében, névvel ellátott zárt borítékban!  

Az ajándéksorsolást március 27-én, Húsvétvasárnap a 8.00- és a 11.00 órai 
szentmisék után tartjuk.  Utána tojáskeresés lesz a templomkertben! 

Szeretettel várunk! 
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„Otthon a kutya elharapta az internet ká-
belt. Elment közben a mobilnet is. Nem tud-
tam így belépni a Facebookra. Kimentem 
tehát az utcára, magam előtt cipeltem a sa-
ját fényképemet. Időnként megállítottam 
embereket, és beszámoltam nekik, mit ál-
modtam, mit reggeliztem, mik a terveim 
mára, milyen bölcs életigazságok jutottak 
eszembe. 

Már hárman követnek: két rendőr és egy 
pszichiáter.” 

A nagymamám 65 éves kora óta napi 3 ki-
lométert gyalogol. Most 70 éves, és fogal-
munk sincs hol van?! 

Időnként elmegyek az orvoshoz, 
és megvizsgáltatom vele magam, 
mert az orvos is élni akar. Aztán 
elmegyek a gyógyszertárba, és ki-
váltom az orvosságot, mert a pati-
kus is élni akar. Aztán a gyógy-
szert a csatornába öntöm, - mert 
én is élni akarok. 

Megállítja a rendőr az autóst. 
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirá-
nyú utca. 
- Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán 
megfordulok. 
- Itt nem lehet megfordulni. 
- Akkor tolatok majd. 
- Tolatni sem szabad. 
- Akkor itt hagyom a kocsit. 
- Csakhogy itt tilos a parkolás. 
- Rendben van, akkor beszéljük meg, 
mennyit ad a kocsimért... 

Az apa nyitogatja a gyerek elle-
nőrzőjét. Matek egyes, durr egy 
pofon. Olvasás egyes, durr egy 
pofon. Ének ötös, durr egy pofon. 
A gyerek méltatlankodva így 
szól: - De apa, ének ötös, miért 
kaptam a pofont? - Mert két 
egyes után még volt kedved éne-
kelni. 

A Húsvét dicsősége 
érintse meg szívedet, 

gazdagítsa hitedet 
és fakassza dalra lelkedet. 

Békés, áldott  
húsvéti ünnepeket!  

Torna-öltözőben: - Nagyon kényel-
mes vagy Gabikám, igyekezz már 
egy kicsit, vagy talán én húzzam 
fel a cipődet? - Hát, szerintem szo-
rítani fogja a tanárnő lábát. 
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Receptajánló 
Húsvéti töltött csirkemell 
 

Hozzávalók kb. 4 személyre: 
60 dkg csirkemell, (pulykamell) klopfoljuk ki akkora 
szeletekre, hogy majd meg tudjuk őket tölteni. 
 A töltelékhez : 2 db keményre megfőzött tojás, +1 db 
tojás,  20 dkg füstölt sonka, 1 nagyobb fej hagyma, 2 
dkg torma, 0.5 dl víz, só, bors, ízlés szerint egy kis pet-
rezselyem. 
A hagymát aprítsuk fel, félig dinszteljük meg, majd ad-
juk hozzá a felaprított füstölt sonkát is. Pár per-
cig  pirítsuk, majd öntsük fel a fél dl vízzel, és addig pároljuk amíg el nem fő ró-
la. Vegyük le a tűzről. 
Egy külön tálba keverjük ki a nyers tojást, és reszeljük hozzá a keményre meg-
főzött tojásokat. 
Adjuk hozzá a tormát, és az előzőleg elkészített hagymás sonkát, majd ízesítsük 
sóval, borssal. Vigyázzunk, mert a sonka is sós! 
Az elkészített tölteléket töltsük a csirkemell szeletekbe, ha kell hústűvel, vagy 
fogvájóval rögzítsük, majd a szokásos módon panírozzuk be. 
     Tipp: a hússzeletekre tehetünk egy vékony szelet bacont, így helyezve rá a töl-
teléket, biztosan nem folyik ki a massza a húsból sütés közben. 
Forró, bő olajban süssük ki. Egyszerű, és nagyszerű húsvéti főétel, szinte bár-
milyen körettel, salátával tálalható! 
 
 
 

Nem tipikusan tavaszi étel, de akár a böjtölők is fogyaszthatják ezt, az egyéb-
ként húsok köreteként is tálalható sajttal töltött almát. 
A megmosott almákat (lehetőleg nem széteső fajtát) nem hámozzuk meg, csak 
egy kicsit bevágjuk a héjukat keresztben, hogy sülés közben nehogy szétrobban-
janak. A magházukat kiszúrjuk és egy-egy sajthasábot (trappistát vagy valami-
lyen más olvadós sajtot) teszünk a helyükre. Előmelegített sütőben 200 fokon - 
az almák nagyságától függően - 25-35 percig sütjük. Ennyi idő alatt még kicsit 
roppanós marad az alma húsa, a sajt viszont megolvad benne. A héját mindenki 
magának szedi le a tányérján. 

A 24 órás szentségimádási napok 2016-ban 
 

Január 23. - Február 20 - Március 19. -  Április 16.  - Május 14. 
Június 11. - Július 9. - Augusztus 6. - Szeptember 3. 
Október 1. és 29. - November 26. - December 24. 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

111. zsoltár   
(A jámbor ember dicsérete) 

 

Boldog ember, aki az Urat féli,  
akinek öröme telik az Úr félelmében. 
Hatalmas lesz annak ivadéka a földön,  
mert áldást élvez az igazak nemzetsége.  
Házát jólét és gazdagság tölti be,  
és igazsága örökre megmarad. 

Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben,  
jóságos ő, irgalmas és igazságos.  
Boldog, aki szívesen ad kölcsön,  
aki a törvény szerint intézi dolgait, 
mert szilárdan áll mindörökké. 

 

 

Örök emlékezete marad az igaznak,   
rossz hírtől nem kell félnie. 
Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik,  
szíve erős, nem ismer félelmet,  
míg ellenségei szégyenben maradnak. 
Bőséges adományt oszt a szegényeknek;  
igazsága megmarad örökre,  
feje dicsőségesen felemelkedik. 
Látja ezt a gonosz, és bosz-
szankodik,  fogát csikorgatja, 
és magát emészti.   
A bűnösök vágya szertefoszlik. 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 11. 12.  13. -án lesz a templomban. Pénte-
ken, szombaton a 18.00 órai szentmise keretében, vasárnap a 8.00 órai szentmi-

sén. A lelkigyakorlatot Lovassy Attila atya, a gödöllői  
Szentháromság plébániatemplom káplánja tartja. 

http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/szemely.php?id=5122
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

 

A kedvezményezett neve: Kerepesi Katolikus Közösségért Alapítvány 

Ennek kitöltése nem kötelező. 

TUDNIVALÓK 

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

vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap mére-
tét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezmé-
nyezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT, ÉS ADÓAZO-
NOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. Ha a nyilatkozatot a borítékba téve a munkál-
tatójának adja le, akkor a leragasztáson átnyúlóan alá kell írnia azt! 

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

Búzaszentelés - Szent Márk napja – április 25. 
 
A bú zaszentele s kú lö nö sen a Palö cfö ldö n völt a ltala nös (Madarassy La szlö  
Palö cfö ldi bú zaszentele s cí mmel í rt errö l 1930-ban). A vete sek a lda sa nak 
szertarta sa a rö mai ambarvalia kban gyö kerezik, amit Nagy Könstantin ö ta a 
kereszte nyek is megtartanak.  
A megszentelt bú zasza laknak, csakú gy mint ma s szentelme nyeknek, kú lö -
nö s erö t túlajdöní t a ne phit. Mindenki te pett egy-egy sza lat, a fe rfiak a ka-
lapjúk melle  tú zte k, az asszönyök imakö nyvú kbe pre selte k. A megszentelt 
e s hazavitt bú zasza lakat az a llatöknak adta k, högy ne dö gö ljenek, abbö l va g-
tak a kisliba k eledele be is. Egy re sze t pedig eltet-
te k, e s ha a gyereknek nyilalla sa ta madt, be-
lefö zte k a tea ba, amellyel a fa jö s re szeket börö-
gatta k. Ahöl a pap megfördúlt, amikör a ne gy e g-
ta j fele  hintette a szenteltvizet, önnan egy ma-
röknyi fö ldet vittek haza e s elhintette k a me hek 
elö tt, högy a raj ne menjen el.  
Forrás: Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén  
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Szentmise szándékok április hónapban 

1. +Zoltán  

2. +Brancs János, +Neje, gyermekeik +János, +Julianna, +Anna és +Nagyszülők 

3. +Brédl Félix 7.évf., +Brédl szülők és +Dósa szülők    (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 

  +Kondász Ilona 5. évf. és +Családtagok      (19.00) 

4.-6. ……………………………………………..  

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

8. …………………………………………….. 

9.  +Nyárádi Bertalan, +Neje, +Gyermekeik és +Szüleik  

10. A „Csodálatos anya” rózsafüzér csoport (Molnárné) élő Tagjai  (8.00)
 ……………………………………………..     (11.00) 

 +Legéndi László, +Szülei és összes +Hozzátartozó     (19.00) 

11.  A „Csodálatos anya” rózsafüzér csoport (Molnárné) +Tagjai  

12. 13. ………………………………………….. 

14. +Zlatnik Pál, felesége +Pintér Mária, fiuk +Zlatnik László és unokájuk +László 

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

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

17.  +Brancs Mihály, neje +Barka Anna és összes +Hozzátartozó    (8.00) 

 ………………………………………………     (11.00) 

 +Kiszel István, +neje Fazekas Terézia és +Nagyszülők    (19.00) 

18. A Szűzanya tiszteletére 

19. …………………………………………….. 

20. Hálából a Szűzanya tiszteletére 

21. 22. ……………………………………………… 

23. +Varga József 9. évf. 

24.   Az egyházközség áprilisban +Hívei       (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 

  Hálából a Szűzanya tiszteletére        (19.00) 

25. 26. …………………………………………. 

27. +Mihály Csaba 13. évf., +Pál és +Mihály nagyszülők 

28. A  "Lisieux-i Szent Teréz" rózsafüzér csoport (Horváthné) élő tagjai 

29. A "Lisieux-i Szent Teréz" rózsafüzér csoport (Horváthné) +tagjai 

30.  +Kriger Mihály 1. évf. 
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A szilasligeti kápolnában  -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 
            gyóntatás és áldoztatás van.  

Szentmisék  rendje: 
 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  

Hétköznap:  6.15  
Kivéve csütörtök: 18.00 
Húsvéthétfőtől: 19.00 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

„LÉPCSŐK”  

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános 

Főszerkesztő: Sohan Andrásné 

Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 

A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.  

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

e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

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

XVI. évfolyam 3. 4. szám 

 

 

 

 

 

 

A baba-mama klub  
várja a kisgyermekes anyukákat,  
gyermekeikkel együtt, csütörtö-

könként délelőtt  
 10.00–12.00 óráig  

a  plébánia emeleti termébe. 

Szeretettel hívunk minden érdek-
lődőt és kérjük, 

vigyék el a klub hírét a környeze-
tükben élő kismamáknak! 

Bővebb informá-
ció: 

Németh Andrea 
06/20-335-0730 

Reggeli ima  
(Jörg Zink) 

 

Urunk Jézus 
Krisztus, világ vi-
lágossága!  
Te vagy az Út, 

amelyen ma járok, Te 
vagy az Igazság, amely vezet engem,  
Te vagy az Élet, amelyet megtalálok.  
Add nekem szeretetedet, hogy újra 
megtaláljalak az emberekben.  
Adj nekem türelmet és nyugalmat,  
és őrizz meg engem szeretetedben!  
Urunk, szent Isten!  
Amit küldesz, elfogadom: Sikert és ku-
darcot, örömet és gondot.  
Könyörgök hozzád mindazokért, akik a 
mai napot gonddal, félelemmel vagy 
fájdalommal kezdik.  
Kísérj minket, védj minket,  
őrizz meg minket.  
Köszönöm neked az új napot. Ámen. 

 


