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L É P C S Ő K 

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

A tartalomból: Teréz Misszió - a papokért 
   Advent 
   A sátán négy kedvelt taktikája 
   Kakukktojás játék advent-karácsony 
   Akit Teréz anya mentett meg 
   Lesz karácsony? Lesz karácsony! 



 2.  

Szentmise szándékok november hónapban 

 

1. +Ildikó és összes +Hozzátartozó        (8.00) 

     ……………………………………………      (11.00) 

   +Gróf Mihály 11. évf. és neje +Brancs Anna      (18.00)  

2.    Az összes +Hívekért          (7.00) 

  A Szentatya szándékára         (7.30) 

 A kerepesi összes +Hívekért         (8.00) 

3.  A Turai és a Brancs +szülők 

4. Turai Mihály, neje +Brancs Teréz és fiuk +Károly 

5. +Burik László  

6. Sárváriné +Hornyai Anikó         (8.00) 

 ……………………………………………      (11.00) 

  +Berta Márton, +Felesége és +Leányuk        (18.00)  

7. Az egykor Kerepesen szolgált +Papok, +Kántorok, +Tanítók   

8. …………………………………………… 

9. A Mária Légió +tagjai 

10.   +Sárvári László, +Testvérei és +Szülők 

11.   A Szűzanya tiszteletére 

12.   +Péterfy szülők 

13.    +Wéber Árpád, +Szülei és összes +Hozzátartozó     (8.00) 

   +Ilona 1. évf.           (11.00) 

    +Gáspár és +Mária szülők, és fiuk +Gáspár      (18.00)  

14.  +Zsiák Józsefné 17. évf.   

15. +Édesapa 5. évf. 

16. …………………………………………… 

17. +Becső Mária 5. évf. 

18.  +Heik János, neje +Berta Julianna, és +Hozzátartozók 

19.   A Karitász élő tagjai és segítői  

20.     +Buti Istvánné 26. évf.         (8.00) 

 +Ilona 1. évf.           (11.00) 

  +Szépvölgyi János, és neje +Fogd Terézia       (18.00)  

21. …………………………………………… 

22. +Ohád János, neje +Pintér Anna és +Szüleik 

23-25. …………………………………………… 

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

27. Az Egyházközség novemberben elhunyt hívei      (8.00)  

  ……………………………………………      (11.00) 

 +Tabányi József, +Szülei, +Testvérei és összes +Hozzátartozó   (18.00)  

28-29. …………………………………………… 

30.  A Marovka és a Horváth Család +tagjai 
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Halottak napja  

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, alko-

nyatkor nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Ez az ima és az elhunytak em-

lékének időszaka. A múltat nem feledhetjük, ez a visszatekintés és a jövő paran-

csa. 

Akinek emléke szívünkben, imáinkban és beszédünkben tovább él, az mindig 

köztünk is van. Mennyi hálával tartozunk azoknak, akik előttünk jártak: építet-

tek, tanultak, alkottak és dolgoztak ezért a világért. Emlékezzünk főképp azokra, 

akik minket szerettek, értünk dolgoztak és már eltávoztak. Az emlékezés gyertya-

lángjánál gondoljunk arra, hogy az egyetlen nagy ajándék, amit nekik adhatunk, 

az IMA! 

A sír előtt állva jusson eszünkbe, hogy elég időt szentelünk-e életükben szerette-

inkre. A mai napot szenteljük az emlékezésnek. Gyertyát gyújtunk, virágokkal 

díszít-jük a sírokat, és újra utat engedünk gyászunknak. Halottak napján ne 

hadakoz-zunk a könnyeink ellen. Felidézzük a kedves arcokat, és az imbolygó 

gyertya-fényben hisszük, hogy Isten országában kaptak helyet. 

Ezek a szomorú, mégis szeretetteljes napok, melyek az elvesztett hozzátarto-

zóink, barátaink megemlékezéséről szólnak, legyenek békés, szívünknek meg-

nyugvást adó ünnepek! 

3. 

Gondolatébresztő… 
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„Gyújtottál-e gyertyát, hófehéret,  
vágtál-e virágot, hófehéret 
és mondtál-e imát, hófehéret...  
azokért, akik mind elmentek?  
Hát gyújts értük gyertyát, hogy égjen, 
a lángja a szívedig érjen!” 

Elmúlt 
 

Voltál már az alkalom temetésén? 
Verik a koporsófödelet 
fagyos téli göröngyök, 
s a szívedet göröngynehéz miértek: 
Miért nem tetted? 
Miért nem adtad? 
Miért nem mondtad? 
Felelj: miért nem?… 
Ezer alkalmat temetünk 
minden temetésen. 
Hiába koszorú, virág 
síron, ravatalon… 
Verik a koporsófödelet 
fagyos téli göröngyök… 
Elmúlt az alkalom.                                                        
           (Túrmezei Erzsébet) 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/12/29/elmult/


4.  

Teréz Misszió - a papokért 
Hazánkban 2007 óta működik a Teréz-misszió, amelynek tagjai - Kis 
Szent Teréz példájára - név szerint naponta imádkoznak egy általuk nem 
ismert papnövendékért, papért vagy szerzetesért. Célja, hogy legyen 
minden imát vállalónak „saját” papja, kinek csak a keresztnevét ismeri. 

(Kis Szent Teréz maga is megtapasztalta az ima erejét, amikor a halálra ítélt gyilkosért 
imádkozott. Imáival elért egy csodát: a halálra ítélt megtért. Úgy gondolta, hogy ezt minden 
keresztény megteheti, azaz imáival kiesdhet egy-egy csodát, imameghallgatást.) 

A magyarországi imaközösség egyre bővül, 2012-ben több mint 10 000 lekönyvelt 
tag volt. 2013-ban Mocsán találkoztak, 2014-ben Szekszárdon. 2015-ben Budapesten 
a Huba utcai Kármelita templomban. 

Idén Szolnokon, a Belvárosi Nagytemplomban tartották a Teréz Misszió 9. találko-
zóját szeptember 24-én. A közös rózsafüzér ima után P. Bruno Thevenin előadása 
következett, majd a püspöki szentmise, melynek főcelebránsa Dr. Beer Miklós püs-
pök atya volt. Az agapé után a nagybárkányi fiatalok Kis Szent Terézről szóló elő-
adása színesítette a programot. Ezt követően Bruno atya tanítását és elmélkedé-sét 
hallhatták a résztvevők, és végezetül személyenként szentségi áldásban részesül-tek. 
A találkozón egyházközségünkből Szalai Jánosné Terike,  Németh Béla és felesége 
Julika vettek részt. 

A Teréz-misszió léte is bizonyítja az imádság erejét.  
Alapítója, a francia Bruno Thevenin atya így mondta el a történetet: 

A Teréz Misszió gondolata egy gyermektelen asszony szívében született meg. Az asz-
szonyt Charles-nak hívták. Több, mint húsz évvel ezelőtt egy napon Charles asszony 
levelet írt Lisieux püspökéhez: „Kegyelmes uram, házasságom során soha nem szüle-
tett gyermekem, jóllehet mindig arra vágyódtam, hogy pap fiam legyen. Kérem, ne-
vezze meg az egyik papját, s én megígérem, hogy életem végéig minden nap imádko-
zom érte a rózsafüzért!” A püspök így válaszolt: „Asszonyom, imádkoz-zon egy pap-
növendékért, hogy pap váljon belőle. A diszkréció miatt csak a nevét adom meg: Bru-
no. Mindazért, amit az Egyházért tesz, fogadja atyai áldásomat.” Charles asszony 
megtartotta ígéretét és minden nap imádkozott az ő kispapjáért. 

Eközben – folytatja páter Thevenin – elvégeztem a papi szemináriumot és Kis Szent 
Teréz születésének 100. évfordulóján pappá szenteltek. Első szolgálati helyem a 
Lisieux-i plébánia volt. Egy év múltán még, mint fiatal pap rövid zarándoklatra men-
tem Ars-ba, Szent Vianney plébános tiszteletére, aki minden pap példaképe. Amikor 
visszajöttem a zarándokútról, senkit sem találtam a plébánián. Egyedül maradtam a 
plébánián tízezer hívővel és száz hittanos gyerekkel. Minden munkát nekem kellett 
elvégeznem a templomban is és otthon is. Sürgősen segítséget kellett találnom úgy a 
templomi, mint a házi tennivalókra a plébánián. Isteni sugallatra éppen azt a hölgyet 
kértem meg a feladatra, aki akkor már nyolc éve imádkozott értem, de nekem erről 
fogalmam sem volt. Sőt, ő sem volt egészen biztos benne, hogy én vagyok az a Bruno 
atya, akiért imádkozik. Amikor végül lelepleződött a nagy „titok”, megfogalmazódott 
bennem egy gondolat. Arra kértem néhány gyereket, nem sokkal később pedig felnőt-
teket is, hogy imádkozzanak a környéken szolgáló papokért – éppen úgy, ahogy 
Lisieux-i Szent Teréznek is volt két paptestvére, akiket imádságaiban hordozott. Mi-
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vel az értem éveken keresztül imádkozó asszony szintén Lisieuxben élt, nyilvánvaló, 
hogy az indíttatást ő is Kis Szent Teréz példájából kapta. Ez a misszió nem csupán 
emberi mű. Egy értem imádkozó asszony szívéből indult, a valódi szerzője viszont 
Kis Szent Teréz.” – mondja Bruno Thevenin atya. 

„Megszületett bennem az ötlet: mozgósítsuk a híveket, imádkozzanak papokért! A hí-
vek, a nagyobbacska gyerekek épp úgy, mint az öregek otthonában élő nénik és bá-
csik! A gyermekekre is rá lehet bízni nagy lelki feladatokat. Ők is imádkozhatnak a 
papokért. Úgy tűnt, megtaláltam Kis szent Teréz "kis út"-ját. Elhatároztam, hogy 
missziót alapítunk és mozgalmunkat így nevezzük: a Gyermek Jézusról Nevezett 
Szent Teréz Missziója. Meghatároztuk a kanonikus statútumot, hogy rávilágítsunk tár-
sulatunk karizmájára, a tevékenység céljára és módjára. Több mint tíz évvel ezelőtt 
Lisieux püspöke Guy Gaucher elismerte és megáldotta a Missziót, mint a hívek kano-
nikus társulatát. Mivel Kis Szent Teréz egytemes egyház doktor, ezért az ő "kis útja" 
is egyetemes. Úgy gondolom, hogy a Teréz Misszió áldás a Katolikus egyház hívei 
számára.” 

A papság az Egyház szíve. Minden pap az Egyház kincse. Ezért szeretettel, gondos-
kodással, figyelmességgel kell őket körülvennünk. Ők szolgáltatják ki a szentségeket, 
Isten erejét az ősi ellenség a sátán ellen, aki el akarja pusztítani Isten teremtményeit. 
A mi Missziónk alázatos imával, szeretetből való lemondással és áldozattal igazi vé-
dőpajzsot von minden pap köré. Az imádság a mi legerősebb fegyverünk. A Teréz 
misszió célja az, hogy minden korosztály imádkozzon a papokért, és ebben különös 
hangsúlyt kap a gyerekek bekapcsolódása. Esetükben a misszió szépsége, hogy a ki-
csi, a gyönge gyermek védelmezi a papot, aki kiszolgáltatja számára a beavató szent-
ségeket. Vagyis különleges csere történik: a gyermek imádságával isteni megerősítést 
szerez a papnak, a pap pedig a szentségeken keresztül Istent adja a gyermeknek.” 

A Teréz Misszió felelős szervezője, akinél jelentkezni lehet: HOLLÓ MIHÁLYNÉ 
(Magdi) 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. 54 Tel: 06 56 / 393 093 Egyházi vonal: 
06 30 946 55 20 e-mail: hollomagda@gmail.com 

Vagy a veresegyházi szervezőnél, LUGOSI MARGITNÁL a következő e-mail címen:  
lugosi.margit@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu 

Ha szeretnénk jelentkezni a misszióba, írjuk meg az életkorunkat, hogy nagyjából ha-
sonló korú atyáért imádkozhassunk. (Ez is csak azért szükséges, hogy például egy 70 
éves ember ne egy szeminarista kis pap nevét adják ajándékba, s egy fiatalnak mond-
juk egy idős atyáét.) Az "ajándékba kapott atyáról "semmi információt nem fogunk 
tudni - csak a keresztnevét.(Egyéb kötelezettsége nincs a jelentkezésnek) 

Kedves Testvérek! Ne legyen egyetlen magyar nyelvű lelkipásztor sem, akiért nem 
imádkozik valaki! 



6.  

A Forum Romanumról való az a hatalmas márvány-
oszlop, amelynek a tetején a Santa Maria Maggiore-
bazilika előtt Szűz Mária bronzszobra látható. Az 
oszlopon ez a felirat olvasható: Büszke vagyok, hogy 
azt hordozom, aki a Megváltót hordozta! 

 

 Az angyali üdvözlet történetének most, karácsony közelében fontos 

mondanivalója van. Pár nap múlva felcsendül majd a Lukács evangélium szo-
morkás, keserű mondata: „nem volt hely számukra a szálláson” (2,7), ezért 
kellett Jézusnak egy istállóban megszületnie. Ám az egész kinyilatkoztatás er-
re készít fel: amíg Dávid király cédrus palotában lakik, addig az Úr ládája, a 
frigyszekrény sátorban. Nátán próféta válaszából kiderül: Isten nem is akarja, 
hogy Dávid kőből épült házat létesítsen számára, éppen ellenkezőleg, ő, az Is-
ten épít majd neki örökké megmaradó királyi házat, amikor utódaiból tá-
masztja a Megváltót. Az ország kettészakadása után sokakat izgató kérdés 
volt: hol van Isten lakóhelye, Júda fővárosában, Jeruzsálemben, vagy Izra-
elben, Szamáriában? Jézus válaszolja majd meg a szamáriai asszonyoknak: 
sem itt, sem ott, hanem „lélekben és igazságban imádják az Atyát” (Jn 4,23). 
Istennek inkább tetszik az emberi szívekben lakni, mint mozdulatlan kövek-
ből épített templomokban.  
Isten vándorútra hívja Ábrahámot, sátoros életre Izsákot, Jákobot, Mózest, 
akikkel azonban megérezteti, hogy „velünk van”, biztonságban lehetnek, in-
kább, mintha sziklavárban laknának. Isten hús-vér emberekben vesz lakást 
magának. A Vörös-tenger közepén haladva is velük van, bennük él, ő a véde-
lem a nyugalom népének. 
 
        Az üdvtörténelem legszebb háza (temploma) Mária. Az ő törékeny, jelen-
téktelen élete, „igen”-je egyszerre magába foglalja Izrael egész várakozását, 
készületét, ugyanakkor személyes odaadását is, amely igazi sátra lesz a köz-
tünk testet öltött Igének. Mária válasza a hitből élő, Istennek engedelmes em-
ber örök és egyetlen válasza: Íme, az Úr eszköze vagyok, építsen belőlem ott-
hont magának!  

Ezért történelemforgató ez az igen. Benne 
egyszerre van jelen Isten örök döntése, 
kiválasztása, kegyelme, ugyanakkor az 
emberi hozzájárulás, a „konszenzus”, az 
egyetértés: igen arra, amit Isten akar.  
A piciny názáreti ház, ahol minden bi-
zonnyal Mária lakott, így lesz szimbo-
likusan az Egyház előképe, amelyben 
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minden kétség, bizonytalanság ellenére olyan emberek laknak, akik hinni 
tudnak Istenüknek: „Boldog, aki hisz annak beteljesülésében, amit az Úr 
mondott neki” (Lk 1,45). 
         Advent 4. vasárnapjának kinyilatkoztatása szemünket, vágyainkat, ér-
zelmeinket, többre törekvésünket igyekszik megtisztítani. Isten épít házat az 
embernek. Ő vezet közel ahhoz, aki életünk párja, ami a hivatásunk, mun-
kánk, dolgunk ebben a világban. Minden igyekezetünk ellenére, illetve azt 
megkoronázva ő az, aki maradandóvá, sziklaszilárddá, épületté teszi ottho-
nunkat, életünket, jövőnket. Különösképpen igaz ez a földi lét utáni örök sor-
sunkról: Isten maga készít örök lakást választottainak. – „Ha az úr nem építi a 
házat, az építők hiába fáradnak” – mondja a zsoltáros (127,1), ám, ha ő kezd 
építkezni, akkor mindannyiunk ereje megsokszorozódik. 
 
Ha elkap a vágy, a láz, hogy önkibontakoztató, a hittől, a türelmes várakozás-
tól, az engedelmességtől eltérő módon építkezzek, elég egy pillantást vetnem 
Mária házára, Mária szívére, az angyali üzenet elhangzott történetére. Vagy 
elég egy önmagába néző, csöndet és reflexiót jelentő karácsonyt ünnepelnem, 
máris újra büszke lehetek, hogy azt hordozhatom, aki engem hordoz, alkot, 
tökéletesít. 

„Vigyázzatok tehát, legyetek 
éberek és imádkozzatok,  

mert nem tudjátok, mikor jön 
el az az idő! Mint az ember, 
aki idegenbe készült: mikor el-
hagyta házát, hatalmat adott 
szolgáinak, mindenkinek a 
maga dolgában, az ajtónálló-
nak pedig megparancsolta, 
hogy ébren legyen. Legyetek 
tehát éberek; nem tudjátok 
ugyanis, mikor jön el a ház 
ura, este-e vagy éjfélkor, ka-
kasszókor vagy reggel; hogy 
amikor váratlanul eljön, alva 
ne találjon benneteket. S amit 
nektek mondok, azt minden-
kinek mondom: Legyetek ébe-
rek!''  (Mk 13,33-37) 

Kovács András: Advent 
Meggyötörten állni a decemberi fagyos ködben, 

csodát várni a csillagtalan néma csöndben. 
Titkot lesni a lélek ablakára karcolt jégvirág-

ban, 
eltűnődni zúzmarás hajnalok szívet melengető 

homályában. 
Próféciák nyomán hitre cserélni a kételyt, 

csillagjelet látni a legsötétebb éjben. 
És hinni hinni a szívekben születő Fényben. 



8.  

Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Az Úr imádsága  

Pontos oka van annak, hogy miért éppen most mondjuk el a Miatyánkot. A mise e 
pontján történő elmondása az alapja, minden egyéb esetben való imádkozásának. Itt 
tárul fel eredeti és legteljesebb jelentése. Amikor az eucharisztikus imádságot lezáró 
doxológiát tárgyaltuk, valóságában láttuk, hogy Krisztus áldozata által az Atya szívé-
nek közepébe, és ezzel együtt Istenben rejlő végérvényes jövőnkbe jutottunk. Krisz-
tus áldozatának felajánlása az Atyának ezekben a szavakban éri el csúcspontját: „a 
tiéd, mindenható Atyaisten... minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.” Az 
áldozási rítus pedig most e szavakkal veszi kezdetét: „Mi Atyánk.” Gondolkodjunk el, 
mi minden történik ebben. Az imádságot szóról szóra haladva fogom magyarázni. 

Mi (Atyánk) --- Ez a „mi” az első számú a Fiú és a Lélek összes „mi”-je közül. A teljes 
és végtelen szeretet, amelyet az Atya és a Fiú párbeszéde foglal magában az örökké-
valóság óta: ezt ismeri és tapasztalja meg, ismeri el, ebben leli örömét, és ezt tiszteli 
egy másik - a Lélek -, aki az Atyától származik, az Atyától, aki örökké szüli a Fiút, aki 
örökké kimondja az Igét. Ez a Szeretet. 

A szeretet egy Atya, aki örökké kimondja Igéjét. Ez az Ige öltött testet, és így, ha most 
azt mondja: „Atya”, azt testéből kiindulva teszi. A Lélek ebben a kimondásban van je-
len, ezt tudva, elismerve, örömét lelve benne és tisztelve. Krisztusnak az euchariszti-
kus imádságban felajánlott áldozata megszerezte számunkra az örökbefogadást ebbe 
a szeretetbe. Ennek az örökbefogadásnak az első megnyilvánulásaként az egyház a 
Fiúval és a Szentlélekkel együtt kiáltja: „Mi Atyánk!”. Ez a „mi” a Fiú és a Lélek eredeti 
és örök „mi”-je, de csodálatos együttműködésben képessé váltunk rá - azoknak az 
adományoknak az átváltoztatása által, melyeket odavittünk -, hogy a „mi”-t együtt 
mondjuk a Fiúval és a Lélekkel, valóban velük egy szinten. Nem csak úgy általában 
fordulunk oda Istenhez, mint „valakihez odafönt”. Személyesen szólítjuk meg azt, akit 
Jézus Atyának szólított és kinyilatkoztatott, amikor ekként nevezte meg. Krisztus áldo-
zata kiontott vére volt, hogy létrehozza az „új és örök szövetséget”, vagyis Isten népe 
lettünk, ő pedig a „mi” Istenünk. 

Végezetül pedig a legnyilvánvalóbb értelemben a „mi” mindannyiunkra vonatkozik - 
akár sokan, akár kevesen vagyunk jelen az ünneplésben. Amikor azonban felfigyelünk 
ennek a „mi”-nek az ere-detére az örök Fiúban és a Szentlélekben, akkor ugyanúgy 
érzékennyé válunk arra a tényre, hogy nem csak ez a konkrét gyülekezet szól a Fiúval 
és a Lélekkel az Atyához. Ez a „mi” egy jövőbeli mi, erre az adott gyülekezetre vonat-
kozik, amely azonban együtt áll az összes emberrel, aki valaha élt és élni fog. Az an-
gyalok szintén ezt a „mi”-t használva szólítják meg Forrásukat. De ugyancsak mi va-
gyunk, akik mint emberi lények az egész kozmosz hangját szavakba öltjük, amely pon-
tosan erre a papi szolgálatunkra várakozik „sóvárgással eltelve”. Ez a másik oka an-
nak, amiért a szertartásnak ezt a részét kommuniónak hívják. Ez az elképzelhető leg-
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9.  

nagyobb „mi”. Felölel mindenkit és mindent. 

Atya --- Isten örömteli megszólítása. Csakis azért szólíthatjuk Istent e néven, mert kö-
zösségben vagyunk Krisztus áldozatával. Jézus ezzel a megszólítással adta ki utolsó 
leheletét: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet”. A Lélek tesz alkalmassá bennünket, 
hogy Jézussal együtt mondjuk ki ezt a nevet, amely sohasem szűnik meg visszhan-
gozni a keresztről. E megszólításban benne van mindaz, amire az emberiség vágyik, 
és amire megteremtetett. Megszólításunk választ fog kapni, ugyanazt a választ, ame-
lyet Jézus kapott. Saját nevét, amelyet az Atya válaszul mondott neki: „Íme az én sze
retett Fiam, akiben kedvem telik.” Ez lesz a mi nevünk is, mivel közösségbe kerültünk 
Krisztus áldozatával, amit most a nevek kölcsönös kimondása foglal össze. Ez a név-
váltás nem csupán az ég és a föld között repkedő szavak elhangzása. Inkább cseleke-
det. Ez az, amit a zsoltáros titokzatos módon megjövendölt, és Pál apostol hirdetett: 
„Az én Fiam vagy, én ma szültelek”. Hogy az örök Fiú megoszthassa velünk nevét - 
ezért aggódik először halálból való feltámadásakor. Sürgetően mondja Mária Magdol-
nának: „Menj most testvéreimhez és vidd hírül nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a 
ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez”. Az eucharisztikus liturgia révén 
titokzatos módon behatolunk a jövőbe, és ott imádkozunk. E tapasztalat tovább nö-
vekszik az áldozási rítusban, és az „Atya” név kimondásában. A jövőben, amikor a föl-
dön és az égen minden Krisztusban lesz összefoglalva, minden teremtménynek meg-
lesz az előjoga, hogy ezzel az örökkéva-lóságtól fogva a Fiúhoz és a Lélekhez tartozó 
bensőségességgel és gyengédséggel szólítsa meg Forrását. Az Atya név Forrásként és 
Kútfőként nevezi meg őt, de hasonlóképp a hozzá való viszonyunkat is kifejezi: ez a 
szeretet és a bensőségesség neve. Annak a Valakinek az emberi neve, akitől az isteni 
Ige öröktől születik. Most ezt a nevet mondjuk vele együtt. Ez a közösség. Ez a Szere-
tet. 

Nemegyszer mondják manapság, hogy az „Atya” név alkalmazása Istenre túlságosan 
férfias jelleggel ruházza fel Istenről alkotott elképzelésünket, ezért ki kellene iktatni, 
vagy legalábbis nőies elnevezésekkel és képekkel egyetemben kellene használni. Ter-
mészetesen Isten se nem nő, se nem férfi, így aztán egy név sem fejezheti ki önmagá-
ban, hogy ki is Isten. Mi, keresztények azonban ismerjük Istent, és azon a módon for-
dulunk Istenhez, ahogy Jézus tanította. Azáltal, hogy Jézus megtanít minket az „Atya” 
névre, hogy ezen a legbensőségesebb módon szólítsuk meg Istent - őt utánozva -, ez-
zel a megtestesülés csodájának újabb példája áll előttünk. Ha az Atya kifejezést mi 
találtuk volna ki Isten elnevezésére, jogos volna a panasz, hogy férfias kategóriákra 
korlátozza Istent, s azzal a kockázattal jár, hogy felidézi a földi apák hiányosságait. A 
testté lett örök Ige szájában azonban az „Atya” az a véges, behatárolt név, amelyet ő 
adott nekünk, mint kaput, hogy rajta keresztül beléphessünk a végtelen valóságba; a 
Forráshoz fűződő saját szerető kapcsolatába, ahonnan ő maga is örökre születik. 
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A sátán négy kedvelt taktikája 
Minden mérkőzésben, így a szellemi harcban is fontos, hogy kiismerjük az ellenfél 
taktikáját.  

1. Megtévesztés  

Jézus figyelmeztetése szerint a sátán „hazug, és a hazugság atyja” (Jn 8,44). Üres ígé-
retekkel ámítja az embert. Azt hazudja, hogy boldogabbak leszünk, ha elkövetünk va-
lamilyen bűnt vagy megtagadjuk az igazságot. Ám bármilyen örömet hoz is a bűn, az 
öröm csak egy ideig tart, azután elmúlik. Viszont szinte minden bűnös cselekvés-ből 
súlyos szenvedések fakadnak. Sokszor tapasztaljuk ezt, mégis felülünk a hitege-
tésnek.  

Megtéveszt azzal is, hogy bonyolítja a dolgokat, különösen a gondolatainkban. Így 
próbálja elhomályosítani az alapvető igazságot kétes tetteinkkel kapcsolatban. Sugal-
latára körmönfont kibúvókat keresünk: különféle nehézségeket, kivételeket, esetleges 
szívfacsaró következményeket hozunk fel annak igazolására, hogy amit te-szünk, he-
lyes és jó.  

A szavak manipulálásával is megtéveszt. Így lesz a magzat feldarabolása és megölése 
„reproduktív szabadság”, a paráznaság „együttélés”, a fajtalanság „meleg életstílus”. 
Ragyogó hitünk ősi bölcsessége így válik „sötétséggé” és „tudatlansággá”, a házasság 
több ezer éves intézményének újradefiniálása pedig a „házasság szabadságává”. A sá-
tán csúsztatásai nyomán könnyebben mondjuk, hogy „nem olyan súlyos” az, amit Is-
ten bűnnek nevez.  

Az információözön is a sátáni megtévesztés eszköze. Az információ nem azonos az 
igazsággal. Lehet adatokat ravaszul úgy összeállítani, hogy hamis megállapításokat 
támasszanak alá. Lehet tényeket és számokat úgy hangsúlyozni, hogy elsikkadjanak a 
másik oldal igazságai. Így az önmagában igaz információ is a megtévesztés eszköze 
lehet. A hírközlő média és más hírforrások sokszor azzal gyakorolják leginkább a ha-
talmukat, amiről hallgatnak.  

2. Megosztás A sátán neve görögül diabolosz, a diaballein igéből, ami azt jelenti: 
szétdobálni. Jézus viszont szenvedése előestéjén azért könyörgött, hogy egyek le-
gyünk (ld. Jn 17,22). Imája és a kereszten véghezvitt műve arra irányult, hogy meg-
szüntesse a sátántól eredő széthúzást.  

A sátán megosztó tevékenysége a saját lelkünkben kezdődik. Egymásnak feszülnek 
nemes, alkotó, jó szándékaink és alantas, bűnös, romboló indulataink. E küzdelemben 
sokszor úgy érezzük, kettészakadunk – ahogy Pál apostol írja: „nem a jót teszem, 
amit akarok… bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen.” (Róm 7,19-21) A 
benső megosztás a sátán műve. Jézus pedig a Lélek szerinti élettel ajándékoz meg, 
amelyben megszűnik a meghasonlás (Róm 8).  

A belső egységünk elleni támadás számos külső megosztottságban gyűrűzik tovább.  
A széthúzást sok minden táplálja: harag, régi sérülések, neheztelés, félelmek, félreér-
tések, kapzsiság, gőg, erőszakosság, türelmet-lenség – s a sátán alaposan kihasználja 
valamennyit. Azt sugallja, hogy tökéletesebb, kívánatosabb embe-reket keressünk; 
ezért aztán sokan elhagyják házas-társukat, családjukat, templomi közösségüket, ab-
ban a hiú reményben, hogy máshol tökéletesebb embe-reket és helyzeteket találnak.  
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A sátán célja mindig az, hogy széthúzást idézzen elő 
bennünk és körülöttünk. Jó, ha felismerjük, hogy 
bármi miatt küzdünk másokkal, valójában egyetlen 
közös ellenségünk van, aki egymás ellen akar for-
dítani és tönkre akar tenni valamennyiünket. „Nem 
annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a 
fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét vi-
lágnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz 
szellemei ellen.” (Ef 6,12)         A torzsalkodók 
mindjárt kibékülnek, ha az ajtajuknál fegyveres rabló 
motoz. Vegyük észre a rablót, és tegyük félre a jelen-
téktelenebb viszálykodásokat!  

3. Elterelés Legfőbb célunk Isten és a ránk váró 
mennyei boldogság. A sátán mindent megtesz, hogy 
e legfőbb, igazi célunktól eltereljen. Egyeseket túl-
zottan a világ mu-landó dolgai felé fordít: olyan el-
foglaltak, hogy nincs idejük imádkozni, templomba menni, lelkileg táplálkozni, a 
ránk váró örök valóságra gondolni.  

Másokat mulandó dolgok miatti félelemre késztet. Ezer földi dolog miatt nyugtalan-
kodnak, ám közben megfeledkeznek az egyetlen félnivalótól: a ránk váró ítélettől. Jé-
zus így int: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják 
megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja 
pusztítani!” (Mt 10,28). Vagyis ha egyetlen félelmünk az, hogy el ne veszítsük Istent, 
akkor egyéb félelmeink megfelelő perspektívába kerülnek, sőt talán meg is szűnnek.  

A sátáni elterelés lényege: jelentéktelenebb dolgokra irányítja a figyelmünket, hogy 
ne azzal foglalkozzunk, ami igazán fontos, vagyis erkölcsi döntéseinkkel és egész éle-
tünk irányával. Mindig a legfontosabbat tartsuk hát szem előtt, és ne engedjük, hogy 
lényegtelen dolgokra terelődjön a figyelmünk!  

4. Elkedvetlenítés Jó, ha a keresztény ember magas célokat tűz maga elé. A sátán 
azonban ezt a jót is mérgezni próbálja. A magas célokhoz ugyanis hosszú út vezet. 
Nem jönnek azonnal a kívánt eredmények. Így a sátán kísértése nyomán könnyen tü-
relmetlenné és szeretetlenné válunk magunkkal és másokkal szemben. Egyesek any-
nyira elkeserednek saját maguk vagy mások miatt, hogy feladják a megszentelődé-
sért folytatott küzdelmet. Mások elhagyják az Egyházat, amiért oly sok hibát látnak 
tagjaiban. (Mintha valaki otthagyná az edzőtermet, mert ott sok kövér embert lát.)  

A sátán azért is tudja kedvünket szegni, mert céljaink általában nem végesek. Mindig 
lehet tovább fejlődni, többet tenni. Itt lép közbe a sátán. Ha ugyanis lehet többet tenni, 
azt úgy is felfoghatjuk, hogy mindeddig nem tettünk eleget. Ezzel próbál letörni: azt 
sugallja, hogy teljesíthetetlen követelményeket állítsunk magunk elé.  

Olyan egyszerű dolgokkal is próbálja elvenni a kedvünket, mint a kimerültség, a min-
dannyiunk által megtapasztalt személyes kudarcok, gyengeségek és sok más aka-dály, 
ami hozzátartozik emberi állapotunkhoz és ahhoz, hogy bukott világban élünk, ahol 
korlátozottak az erőforrások.  

A sátán azért akar kedvetlenné tenni és elkeseríteni, hogy feladjuk a küzdelmet. Mes-
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Az öreg plébános levelei  
6. levél 
A filiák gondozása 
Kedves Uramöcsém! 

Utolsó levelemet ott hagytam el, hogy mint újmisés, Szűz Mária menny-
bevitelének ünnepén alaposan kiműködtem magam a ködmöndi filián, s úgy dél-
ben egy órakor éhgyomorral hazavetődtem Márton falvára. Útközben ugyan ki-
öntöttem epémet a ködmöndiekre, mert nem azzal a figyelemmel és áhítattal 
hallgatták, amelyet első szentbeszédem szónokilag megszerkesztett és ékesszó-
lóan előadott szentbeszédem megérdemelte volna. Azonban a jó ebéddel, amely-
lyel a plébános úr várt, lenyeltem a napnak keserűségét. A jó úr nem is igen há-
borogatott evés közben kérdésekkel. A pecsenye után ugyan már próbált kérdez-
ni, azonban makacsul tartottam a csendet, mintha ezekben az órákban akartam 
volna levezekelni a sok hallgatás megszegést, amelyet annak idején a szeminári-
umban követtem el. A papnevelő intézetben szigorú szabályok voltak, mikor 
szabad volt beszélni, és mikor nem. Csak miután a jó ebédet egy-két pohárral le-
öntöttem a Léthe „vizével”(itt a Léthe vize a bort jelentette, az öreg plébános, az 
akkori fiatal káplán, feledni akarta a vasárnap délelőtti tévedéseit, melléfogása-
it), és egy jó szivarral a felhők magasabb légköri rétegébe emelkedtem, enged-
tem a plébános úrnak, és előadtam az ünnepnap délelőttjén ért élményeimet. 

Mindenekelőtt Hajagos kántor uramnak gyakorlatát hoztam szőnyegre a ke-
helybenézéssel. Különös, hogy most egészen más szemekkel néztem a dolgot, 
mint üres gyomorral. Nekem most is a dolog igen komikusnak tetszett és először 
is alaposan kikacagtam magamat. Csakhogy a plébános úrnak nem volt ám ked-
ve osztozni az én jó hangulatomban, hanem bosszúsan megjegyezte, hogy ez a 

terkedése ellen egyedül az alázat vértez fel. Az alázat az önmagunkkal kapcsola-tos 
igazság elfogadása. Megtanít, hogy lassan, lépésenként haladunk előre; hogy tény-leg 
vannak hibáink, és hogy olyan világban élünk, amely messze nem tökéletes.  

Érdemes mindezt alázattal átgondolnunk. Erősebben fogunk Istenre támaszkodni, és 
egyre jobban fogunk bízni gondviselő segítségében. És érdemes megjegyeznünk a sá-
tán négy gyakori taktikáját. Ha felismerjük, megtettük az első lépést, hogy le is győz-
zük.       (A sátán, akit nem ismersz c. könyv alapján) 
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Hajagos egy minden hájjal megkent személy. És ekkor Hajagos uramnak egyéb 
csínytevéseit kezdte mesélni. Ezekből én Uramöcsémnek jelenleg csak egyet 
adok le.  
A ködmöndi filián a temetéseket rendesen Hajagos uram végezte. A plébános 
urat csak itt-ott hívták s ilyenkor ő beszentelte a többi sírhantot is. Egy alkalom-
mal két ködmöndi atyafi beállít a plébániára és temetést jelent. Öreganyjukat 
szólította magához az Úr.  
Aztán mit kóstálna az a temetés? -kérdezték az atyafiak.  
Hat forint a stóla - volt a válasz. A filián az út miatt ötven százalékkal drágább 
volt a temetés, ezért kellett ritkán a pap. No, gyűjjék kend sógor, nógatta egyik a 
másikat, akkor inkább Hajagos kántor úrhoz megyünk, az szöbben is mög job-
ban is csínálja, mög ócsóbban. Hogy Hajagos uram olcsóbban csinálja, azt a plé-
bános úr megértette volna, de szöbben is meg jobban is csinálja, az nem fért a 
fejébe. No már miért csinálná Hajagos kántor úr szebben és még jobban is?  
- kérdi a plébános. Hajagos uramnak szöbb a pajástya és a hangja is jobban 
töszi. Minthogy plébános úr nem emlékezett arra, hogy a ködmöndi templom in-
góságai jegyzékében egyáltalában szerepelt volna palást, a temetést átengedte 
Hajagos uramnak, de elhatározta, hogy azt a „szöbb pajástot” megnézi. A beje-
lentett időben, amikor tudta, hogy Hajagos uram már ellebegett a temetéshez, 
Ködmöndön termett. A temetésnek (temetési menetnek) éppen a templom előtt 
kellett haladnia, úgy, hogy a plébános úr észrevétlenül kényelmesen végignéz-
hette azt. És csakugyan nemsokára szemébe ötlött a ködmöndí egyházművészet-
nek fent dicsért remeke. Mintha csak magasabb egyházi méltóság ereszkedett 
volna le Ködmöndre a temetés végzésére, Ott haladt méltóság teljesen a koporsó 
előtt Hajagos kántor uram, „gyönyörű” palást volt a vállán. A palást szabása 
egészen rendes volt: aranyos rojtokkal szegélyezve halálfejekkel díszítve. Haja-
gos uram igézően festett benne. Mint a hazajáró lélek, úgy kísérte a plébános 
tisztes távolságból a temetést. „Észrevétlen” tehette, mert az egész község kísér-
te a halottat. Megérkeztek a temetőbe Hajagos kántor uram szakasztott úgy vé-
gezte a temetést, mint egy felszentelt pap. Úgy szentelt, úgy füstölt, mint egy 
rendes pap. Ugyanazokat a latin könyörgéseket is végzi, melyeket a pap végez. 
Csak a hangja „szöbb” - meg az az éktelen búcsúztató, amit a pap távolétének 
tudatában megcselekedett. Miután a plébános úr így ismételten rájött Hajagos 
kántor uramnak „működésére”, elhatározta , hogy a filiára ezentúl nagyobb gon-
dot fordít. A temetésért kért összeget a felére szállította le s Hajagos uramat tel-
jesen eltiltotta a temetések végzésétől. Elhatározta, hogy a hitoktatást is kivesz 
Hajagos uram kezéből.  

Engedje meg, Kedves Uramöcsém, hogy itt néhány szót öreg ésszel ezen kér-
déshez szóljak. A filiák sok helyen nagyon el vannak hanyagolva Éveken át na-
gyon ritkán látnak papot, csoda-e, ha aztán a babona gyomja fészkeli be magát. 
A legtöbb helyen nagyon kevés vallásos ismerettel rendelkezőkre bízzák az is-
tentiszteletet, meg a hitoktatást. Néha Miska bátyám, vagy Klára néném vezeti 
az istentiszteletet. Ha nincs kellő felügyelet ellenőrzés, hát bizony elfajul az. Né-
hol a tanítóra van bízva a hitoktatás meg az istentisztelet. Jóakarat mellett ők so-



14.  XVI. évfolyam 11. 12. szám 

kat tehetnének és segíthetnének, de sokszor hiányzik a jóakarat, meg a hit. De 
még ha meg is van, még nincs meg hozzá az a jártasság, amely meg van a pap-
ban a hittudományi képzettségénél fogva. Ilyenkor is okvetlenül a papnak befo-
lyást kell gyakorolnia a hitoktatásra a filiálison. Többször meg kell jelennie az 
iskolában, maga ís tartson ott hitoktatást és pótolja azt, amit a tanító nem adhat. 
A kelyhet és egyéb megszentelt tárgyakat még otthon is jó zár alatt tartani, hát 
még a filián. Egy alkonyodó élet tapasztalatainak végén mondom: ki a filiára 
paptársaim! 

Igaz, hogy a háborúban a fa kocsikhoz kereket készítő bognárokhoz a közsé-
gekből pintéreket, kádárokat, azaz hordókészítőket is hívtak be, mert azok is fa-
munkások, azonban a pintéreket nem tették meg a kocsik javításánál munkave-
zetővé, hanem ott dolgoztak a pintérek a bognárok mellett s azok felügyelete 
alatt. Ugyanígy van ez a mennyországért folyó háborúban is. Ha mi kénytelenek 
vagyunk a mennyországba vivő kocsikat híveink számára pintérek által - azaz 
kevés szakismeretekkel rendelkező személyek által - készíttetni, legyen gyak-
rabban ott a bognárlegény, a káplán úr, és a bognármester, a plébános úr, és elle-
nőrizzék a pintérnek a tanítónak, kántornak a munkáját. 

A pintér is idővel talán betanul a küllők kidolgozásába, meg egyéb fa 
„alkatrészek” kidolgozásába. Azonban a kocsi összeállítását a bognármesternek 
kell végeznie. Éppen úgy a mennyországba vivő kocsinak egyes részeit kidol-
gozhatja a tanító, kántor is, de a lényegesebb részeket: gyónás, áldozásra való 
előkészület stb., azt a papnak magának kell végeznie. Ha a mennyországba vivő 
kocsit híveink számára csupán a vallásilag kevésbé képzettek készítik elő, az 
épp oly döcögős lesz, mint az a szekér, amely Tóni öcsémet a rekettyűi filiára 
szokta kivinni. Azonkívül pedig a kevés vallásos ismeretekkel bírók hajlamosak 
arra, hogy a tévedés szakadékába zuhanjanak a rájuk bízottakkal együtt. 

Minthogy Tóni öcsémet hoztam fel újra Uramöcsémnek, engedje meg, hogy 
mielőtt a filiákat elhanyagoló lelkipásztorokra ráteríteném a vizes lepedőt, né-
hány vonással már most is hozzájáruljak későbben megfestendő jellemének 
megalapozásához. 

No de erről majd a következő levelében ír Kedves Uramöcsémnek: 

           az öreg plébános 
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ÁDVENTI HARANGSZÓ 
 

Borús szemű, gondbarázdált, 
fáradt arcú emberek. 
Itt is egy és ott is egy. 
Vége sincs és száma sincs. 
Mellettem sodródnak el 
mind az utcaforgatagban. 
Várja őket íróasztal, 
akta, gép, katedra, műhely, 
munka terhe, kenyér gondja. 
A nagy város ontja, ontja 
őket végtelen tömegben. 
Gondbarázdált fáradt arccal 
tovatűnnek, elsietnek. 
Itt is egy és ott is egy. 
Vége sincs és száma sincs. 

Valamikor,nem is régen… 
csak húsz éve… negyven éve… 
mind ez a sok fáradt ember 
hívő, boldog gyermekszemmel 
tekintett a nagyvilágba. 
Csodákat várt! Szelíd szárnyon, 
ha közelgett szent karácsony, 
tekintete csodavárón, 
csodahívőn csillogott. 
Jaj, a hajszás nagy robot 
szeme fényét kioltotta. 
Sose csillog benne most a 
csodavárás öröme. 

Valamikor nekik is volt 
gyertyafényes fenyőfájuk. 
Évről évre kevesebb lett 
rajt’ a gyertya… és az ágát 
szelek törték, tördelget- ték… 
Most már nincsen. Minek várnák 
szent karácsony közeledtét? 
A mennyország csukva-zárva. 
Nem suhog az angyal szárnya. 
A gyermekkor szép világa, 
s vele minden – oda rég. 
Most ők vesznek karácsonyfát 
alkudozva, olcsó pénzen 
és ők mondnak mesét. 

Zúg az adventi harangszó. 

Gyermekszemek lámpácskái 
felragyognak – fénylenek. 
Ők csak mennek fejlehajtva. 
Másé már az üzenet. 
Istenem, zúgó haranggá 
teremtsd most a szívemet. 
Istenem, harangozok: 
ádventet harangozok. 
Fáradtléptű embereknek 
ádventet harangozok. 

Bim-bam! Higgyetek me-
gint! 
Legyen ádvent bennetek! 
Csodahívő szemetek 
világítson a világba… 
benne várakozás lángja, 
benne ádventi remény! 
Mert elő a Messiás! 
Szeretete fénylő fáját 
Lángja gyújtja, ahol vár-
ják. 

Fül nem hallott, szem nem lá-
tott 
égi békét, boldogságot, 
el nem múló szép karácsonyt 
irgalommal osztogat. 
Önmagát is úgy megosztja, 
hű szívét is – szeretettel. 
Rózsásarcú kisgyerekkel, 
fáradt léptű emberekkel, 
úgy megosztja önmagát! 

Jaj, a hajszás nagy robot 
annyi szemnek Krisztus-
vágyó 
tiszta lángját kioltotta. 
Sose csillog benne most a 
csodavárás öröme… 
istenem, harangozok. 
Ádventet harangozok. 
Fáradtarcú embereknek 
ádventet harangozok.  

Túrmezei Erzsébet 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2012/02/08/adventi-harangszo/
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G y e r m e k o l d a l   
 

MICSODA BÁTY! 
 

Paul barátom karácsonyra autót 

kapott a bátyjától. Szenteste, mi-

kor munkája végeztével kilé-pett 

az irodából, egy bámész-kodó 

kölyköt talált a csillogó új kocsi 

mellett.  

- A bácsié ez a járgány?  

- A bátyámtól kaptam karácsony-

ra - bólintott Paul. A fiúcska elképedt.  

- Csak úgy kapta, magának nem is került semmibe?  

  Hű, de jó volna, ha…..  

Megakadt, de Paul persze jól tudta, mit akart mondani. Nyilván ilyen test-

vért szeretne magának. Ám amit végül hallott, attól tátva maradt a szája.  

- De jó volna - kezdte újra a kislegény -, ha én is ilyen báty lehetnék.  

A barátom megdöbbenve nézett rá.  

- Nincs kedved furikázni egyet? - szaladt ki a száján.  

- Naná, hogy van!  

A gyerek beszállt, de alig indultak el, ismét megszólalt: - Bácsi kérem, 
nem kanyarodhatnánk a házunk felé?  
Paul elmosolyodott. Sejtette, mi jár a srác fejében. Szeretne felvágni a 
szomszédok előtt, hogy milyen pazar kocsival szállítják haza. Azonban 
ismét tévedett.  
- Tessék szíves lenni megállni annál a kapunál!  
A fiú beszaladt a házba, majd kisvártatva Paul hallotta, hogy jön vissza-
felé, de nem túl gyorsan. Nyomorék kistestvérét cipelte magával. Leültet-
te a bejárati lépcsőre, aztán az autóra mutatott.  
- Látod, öcsi, erről beszéltem. A bácsi a bátyjától kapta, neki egy fillérjé-
be se került. Ha megnövök, pont ilyet veszek neked, akkor majd te is lát-
hatod a karácsonyi kirakatokat, amikről annyit meséltem neked.  
 Paul kiszállt, és előreültette a kistestvért. A nagyobbik gyerek bete-
lepedett a hátsó ülésre, és emlékezetes karácsonyi sétakocsikázás kez-
dődött. Azon a szentestén Paul megtanulta, mit jelent a mondás: Jobb 
adni, mint kapni! 
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Melyik a kakukktojás?  

1.) 

Izajás próféta 

Keresztelő János 

Jeremiás próféta 

Szűz Mária 

2.) 

Mikeás próféta 

Izajás próféta 

Dániel próféta 

Sámuel próféta 

3.) 

Isten 

Mária 

Rafael angyal 

Szentlélek 

4.) 

Betlehem 

Néró 

Mária 

József 

 

5.) 

Betlehem 

Sína 

Egyiptom 

Názáret 

6.) 

pásztorok 

bölcsek 

Heródes 

Simeon és Anna 
7.) 

lila 

rózsaszín 

fehér 

zöld 

8.) 

Szűz Mária Isten 
anyja 

Béke világnapja 

Nagykarácsony 

Vízkereszt 

 

9.) 

Szent Miklós 

Aprószentek 

Szent János 

Szent István 

10.) 

Mária 

Erzsébet 

Jézus 

József 

11.) 

Erzsébet 

Keresztelő Já-
nos 

Zakariás 

József 

12.) 

arany 

hamu 

illatos gyanta 

mirha 
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Kedves gyerekek!  
 

A  karácsonyi „kakukktojás játék” megfejtését december 18-ig adjá-
tok le a sekrestyében, névvel ellátott borítékban!  

 
Az ajándéksorsolást dec. 25-én, a 8.00 és a 11.00 órai  

szentmisék után tartjuk.  

Kakukktojás játék advent-karácsony 



18. 

Adventi imádság 
Látod, Istenem, milyen esendő vagyok? Ha nagyjából rendben mennek a dolga-
im, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kény-
szerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül: Istenem, 
add, hogy... 

Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is! Bocsáss meg, hisz most is kérni szeret-
nék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak is. 

Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi fényekkel ékesített 
utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen hitelből lehet 
megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk. 

Uram, add, hogy ne higgyük el, hogy plazmatévéktől, fals zenéket kiabáló tél-
apóktól leszünk boldogabbak! 

Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásá-
ban, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. 

Meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak 
mindig rohanó, sikerorientált emberek vagyunk, hanem érző, sérülékeny, töré-
keny emberek, akik kapnak elég sebet földi életük során. 

Add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból! 

Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell el-
engedni. 

Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdal-
mát – emberi módon, emberien. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszú-
vágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól! 

Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban. 

Add, hogy legyen kedvünk gyertyafényben egy tiszta papírlapra tollból tintát 
maszatolni, csak úgy, a saját örömünkre. 

Add, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket. 

Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszél-
getést: köszönöm, Istenem! 

Add, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinket. 

 Adj békét mindannyiunknak, Uram! 
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Akit Teréz anya mentett meg 

Harminchét éve történt, hogy Teréz anya tekintete egy romániai 
árvaházban megpihent egy kisfiún, aki a padlón feküdt egy sarok-
ban. „Ki ő?” – kérdezte, és még mielőtt bárki válaszolhatott volna, 
máris kérdezett tovább: „Miért van a földön?” Ekkor már más 
hangon szólt, szemrehányással a hangjában. Letérdelt, és a karjába 
vette a gyermeket. „Cypriannak hívják – mondta a Bukaresthez 
közeli Tirgoviste árvaházának igazgatója. – Szinte teljesen vak, 
súlyos értelmi fogyatékos és daganat van az orrában. Az orvosok szerint néhány 
hónapja van hátra, a családja ezért... Itt hagyta” – mondta az igazgató, de érezte, 
hiába igyekszik diplomatikus lenni, ez nem változtat a valóságon. Teréz anya fel-
emelte a gyermeket és hangosan így szólt: „A pápa kórházában meggyógyítják. 
Meggyógyítanak majd, kicsim.” Megpuszilta a kisfiút, és magával vitte. Akik lát-
ták, sóbálvánnyá merevedtek. Mindenkinek szívébe markolt a látvány, ez a kicsiny 
gyermek ott a padlón, elhagyatva, mintha kidobták volna, betegen. Az azonban 
őrültségnek tűnt, hogy valaki azt hiszi, meggyógyíthatja. „Kárba veszett erőfeszí-
tés” – gondolták. De ezt senki nem merte megmondani Teréz anyának. 

Kinek volt hát igaza? Teréz anyának vagy a többieknek? A válasz benne van a fiú 
történetében. Cyprian ma harminchét éves, legyőzte a rákot, megtanult olvasni. 
Még mindig súlyos kognitív zavarral küzd, rosszul lát, de szép fotókat készít, és 
ami a legfontosabb, vidám, boldog ember. Azóta is Olaszországban él, Rómából 
Assisibe költözött a Serafico Intézetbe, amely egy modern rehabilitációs központ, 
ahol állapota jelentősen javult. (M K) 

Karácsonyi idézetek  

 Nem vagyunk az ajándékozás szokása ellen, ha a vásárolt vagy készí-
tett ajándék valóban kifejezi azt a szeretetet, amit egymásnak átnyújtani 
szeret-nénk, és nem az egész év során elspórolt szeretet helyett adjuk. 
(Simon András) 

 Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás 
kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett, milyen jó vol-
na csak a szívünk melegét adni. (Papp Lajos) 

 Arra gondoltam, nem veszek többé haldokló kis fenyőfát még hátralevő 
karácsonyaimra, csak egy ágat, hiszen amiért veszem a kis fákat s a kis 
gyertyákat, az emlékezés és a szeretet lángja nem bennük, hanem énbennem, 
magamban van. (Fekete István) 

 Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet 
misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. 
(Pilinszky János) 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/Simon_Andras
http://www.citatum.hu/szerzo/Papp_Lajos
http://www.citatum.hu/szerzo/Fekete_Istvan
http://www.citatum.hu/szerzo/Pilinszky_Janos
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Nincs karácsony Corvin nélkül! - hangzott az első reklámok egyike abban az 
időben, amikor még csak néhány nagyáruház volt Budapesten. 

Gyermekként így próbálták tudatosítani bennem, hogy csak akkor van kará-
csony, ha annak szükséges kellékeit időben beszerzi az ember: sok ajándékot, 
díszeket, sütni-főzni valókat. Jól ki kell használni a felkészülés hosszúnak tűnő, 
mégis kevésnek bizonyuló idejét. 
Ma már tudom: van karácsony Corvin nélkül. Gazdasági válság szűkülő lehető-
ségeiben, végtörlesztés kiúttalan csapdájában, széthulló életkörülmények, ami-
kor harcolunk az élet kihívásaival, és lehetetlennek tűnik a győzelem – Isten 
cselekszik. Ő ebben az évben is újat akar kezdeni karácsony csodájában! 
KÖZEL LÉP AZ EMBERHEZ, MEGSZÜLETIK! 
Megadja a hit lehetőségét - neked, nekünk. Abban a helyzetben, amiben vagy! 
Akkor is, ha már senki sem tud segíteni, s ha már te is úgy gondolod: feladod, 
nem érdemes, értelmetlen. Rád bíz egy gyermeket, Isten gyermekét, aki akar és 
tud segíteni. Rábízhatod magad! 
Ugye nem igaz, hogy elmarad a karácsony? - kérdezte tőlem a napokban egy 
kisgyermek. Talán szülei ezzel az intelemmel próbálták jobb viselkedésre bírni, 
s ő bizakodva kérdezett. 
NEM MARAD EL! LESZ KARÁCSONY! KRISZTUSSAL! 
Hidd el, és tudd 2016 ajándékozó ünnepén:  
NINCS KARÁCSONY KRISZTUS NÉLKÜL! 
Kevesebbel ne elégedj meg, többet ne kívánj annál, amit Ő ad!  (Kis János) 
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Lesz karácsony? Lesz karácsony! 

Karácsonyi áldás  

Adja meg neked a kegyelmes Isten, hogy 
teljes szívvel hidd: ő egy gyermekben jött 
közel hozzád, s te is közel lehetsz hozzá 
mindig gyermeklelkű egyszerűségben, 
tiszta, szép örömökben, hűséget próbáló 
kötődésben, bizalomból formálódó közös-
ségben. Közel lehetsz hozzá szenvedések, 
próbák óráján, amikor tanulgatod a csön-
det, jóságból sarjadó mosolyokban s az 
emberséges szeretetben. Végtelen szerete-
téből tekintsen ma rád a magas égből, te-

kintsen rád emberek arcáról és ajándé-kozzon meg az igazi Ünneppel.  
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KI TERÍT MEG EBÉDRE AZ ÁLLATÓVODÁBAN?      A napos csibe. 

KI LEHET A MOSÓMEDVE ESZMÉNYI TÁRSA?      A teknősbéka. 

MIÉRT ROSSZ A TETŰNEK?      Mert hajszálon múlik az élete. 

MIÉRT TÉVEDNEK KEVESEBBET AZ ÁLLATOK?      Mert tévedni emberi dolog. 

MIT MOND AZ OROSZ A HALÁLOS ÁGYÁN?      Szentpétervár. 

MIÉRT JÓ AZ EJTŐERNYŐSÖKNEK?      Mert esőben nem áznak. 

MIÉRT JOBB AZ ALZHEIMER KÓR A PARKINSON KÓRNÁL?      Inkább felejtsem el 
kifizetni sörömet, minthogy kilötyögtessem. 

MELYIK HELY A LEGVESZÉLYESEBB A VILÁGON?      Az ágy, hiszen ott hal meg a 
lakosság 80%-a 

MI LESZ, HA ELÜTNEK EGY MATEMATIKUST?      Már nem számít 

MI VAN AZ IDEGBETEG LÓ LÁBÁN?       Pszihopata 

MI LESZ ABBÓL, HA KÉT BUSZ ÖSSZEÜTKÖZIK?     Két rombusz. 

MELYIK A LEGNÉPSZERŰBB TÉLEN ŰZÖTT SPORTÁG?      A hosszútávfűtés 

MI A NEVE A NAGYON KEMÉNY SAJTNAK?     Cementáli. 

MI AZ APERITIF ELLENTÉTE?     Az utó-pia. 

MI AZ, FÉMBŐL VAN ÉS UTAZIK?     Vas utas. 

MILYEN A FALUSI ENERGIAITAL?      Kútbul. 

MIRŐL LEHET FELISMERNI A SZÁMÍTÓGÉPES (INTERNETES) KALÓZOKAT?  
                               Webhely van az arcukon 

MI LESZ A TEHÉN ÉS A MACSKA KERESZTEZÉSÉBŐL?     Mú-mia. 

Egyházmegyei Karitász Konferencia  
Fausztina nővér halálának napján október 5-én, a Váci Székesegyházban az Isteni Ir-
galmasság Évének kiemelkedő programjaként Karitász Konferenciát tartottak, mely-
nek témája volt az „Isten irgalmassága, az irgalmasság testi cselekedetei és a karitász 
csoportok tevékeny és hathatós segítségnyújtásának összefüggései és aktuális lehető-
ségei”. 
A Szentatya által kitűzött célokat a rendkívüli év végével nem lehet lezárni, hiszen 
„Felebarátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem 
térhetsz ki sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel”. Egy-
házközségünk Karitász csoportja is képviselte magát a találkozón.  

  

Adventi gyertyagyújtás a templomban,  
advent vasárnapjain a 8.00 órai szentmise előtt. 
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FORDÍTOTT NARANCSOS TÚ-
RÓTORTA 

 

   Hozzávalók: 
 5 darab narancs 

 18 darab babapiskóta 

 2 darab banán 

 25 dkg túró 

 30 dkg joghurt 

 2,5 dl habtejszín 

 1 csom. vaniliás cukor 

 2 dkg zselatin 

 1 dl forró víz 

 

   Elkészítés:  
 A narancsokat meghámozzuk, kb. 1 cm 
vastag karikákra vágjuk. Folpackkal ki-
bélelünk egy kb 2,5 literes tálat, majd 
az alját és az oldalát kirakjuk a narancs-
karikákkal, és elkészítjük a túrós-
joghurtos tölteléket. 
    A habtejszínt felverjük a vaníliás cu-
korral, a túrót összekeverjük a jog-
hurtokkal és a 6 kanál cukorral, és óva-

tosan összekeverjük a felvert hab-
tejszínnel. A zselatint 1 dl forró vízben 
feloldjuk, majd összekeverjük a túrós 
masszával. 
 

A piskótákat 1 db na-
rancs kifacsart levében 
megmártjuk, a túrós 
massza egy harmadát 
óvatosan ráöntjük a na-
rancskarikákra, erre rá-
rakjuk a mártogatott pis-
kótákat, banánszeletek-
kel borítjuk, majd ezt 
megismételjük még egy-

szer. 
Az utolsó harmad túrós masszát áztatott 
piskótával rakjuk ki (ami majd a süte-
mény alja lesz), lezárjuk folpackkal, és 
minimum 5 órára a hűtő alsó részébe 
dugjuk. Ha alaposan lehűlt, egy tányér 
segítségével kiborítjuk a tálból, eltávo-
lítjuk a folpackot.  
Tejszínhabbal kínáljuk. 

Imádkozó szeretettel kívánunk az egyházközség minden családjának  
Istentől megáldott boldog karácsonyt, és békés újesztendőt! 

Frajna András plébános és a Képviselőtestület tagjai. 

Az Adventi lelkigyakorlat december 16-17-18-án 
lesz a templomban. Pénteken, szombaton a 18.00 
órai szentmise keretében, vasárnap a 8.00 órai szent-
misében. A lelkigyakorlatot Lukács Gábor Imre pre-
montrei atya tartja.   



23. 

Szentmise szándékok december hónapban 
 

1. +Kovács Mihály, neje +Gróf Anna, +Szüleik és összes +Hozzátartozóik 

2. +Kőhegyi István és összes +Hozzátartozó 

3. +Gróf Mihály és neje +Jedlicska Teréz  

4. +Édesanya és +János és +Mihály fiai       (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 

    Pócza Jánosné +Török Mária,+Szülei és összes +Hozzátartozó   (18.00) 

5.  +Fera István, neje +Wéber Julianna és +Gyermekeik 

6.  Hálából 70. születésnapon 

7. …………………………………………….. 

8. +Hitkó Istvánné és +Férje  

9-10. …………………………………………….. 

11.  +Berta János, +Neje és +Szüleik        (8.00) 

 …………………………………………       (11.00) 

 +Csernák Mihály, neje +Rapavi Erzsébet, leányuk +Mária  
és összes Hozzátartozóik         (18.00) 

12. A Szűzanya tiszteletére 

13. ………………………………………… 

14. +Zsiák József 33. évf.  

15. ………………………………………… 

16.  Lelkigyakorlat - csak este van szentmise      (18.00) 

17.  Lelkigyakorlat - csak este van szentmise      (18.00) 

18.   Lelkigyakorlat    +Kovács István és összes +Hozzátartozói      (8.00) 

  …………………………………………..…      (11.00) 

 Hálából édesanya jóságáért és +Hozzátartozók      (18.00) 
19-21.  ………………………………………… 

22.  +Szabó Ferenc, neje +Kovács Mária, +Szüleik és összes +Hozzátartozó 

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

24. A Sengel és a Megyik család +tagjai, +Szülők és +Hozzátartozók   (6.00) 

 Gyermekáldásért és Családokért        (24.00) 

25.     Az Egyházközség decemberben elhunyt hívei      (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 
+Rapavi József,  +Neje és leányuk +Mária       (18.00) 

26. +Fekete Ferenc, +Felesége és +László fiuk      (8.00) 

 ……………………………………………..      (18.00) 

27. Hálából 90. születésnapon 

28. …………………………………………..… 

29. +Benyik Mihály 5. évf. 

30. …………………………………………..… 

31. Évvégi hálaadás          (17.00)  

XVI. évfolyam 11. 12. szám 
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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 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  

Hétköznap:  6.15  
Kivéve csütörtök: 18.00 

 

(Adventben, roráte 6.00) 
 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

A SZENTCSALÁD, JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF ÜNNEPE 

A XIX. században vezették be Szent Család ünnepét. E napon az Egyház szeretettel szemléli 
a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a keresztény családokat oltalmukba ajánlja. 
 

„Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta várt művét vég-
hez viszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén fölmutassa a világnak a 
Szent Család képét, melyben minden ember a szentség és az erények példáját szemlélhesse. 
Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött 
Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden ke-
resztény, bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghí-
vást, mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint.”(Részlet XIII. Leó pápa enciklikájából) 
 
Ezen az ünnepen a szent Családot állítja elénk, követendő példaképül. Szent Család ünnepe 
mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, 
családból származunk, családban vagy egyházi közösségben élünk. Isten ajándékából, ez az 
éltető gyökerünk, amely egy életre szól. Az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is 
valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, ro-
kona, vagy hozzá tartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen megszüntetni, ez 
egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Szűz Máriával, szent Józseffel, ro-
konaival, az ő követőivel, különösen az apostolokkal. 
 

A mai modern, megváltozott körülmények között is minta és példakép a Szent Család. Figyel-
jünk fel arra, hogy - mai fogalmaink szerint is - mennyire összeillő pár volt Mária és József. 
Mennyire azonos bennük az Isten szavának való azonnali, feltétel nélküli engedelmes-kedés! A 
mennyei Atya nemcsak szeplőtelen szűz Anyát, hanem gondoskodó, jó példaadó nevelőapát is 
választott Fiának, hogy harmonikus családi életben készülhessen munkájának elvégzésére. 
Annak ellenére, hogy a változások korát éljük, és sokan kikezdik a házasságot, a család a tár-
sadalom és az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa valósítja meg földi és örök 
hivatását. A család Isten tevékenységének a helye, és kiváltságos környezete és így Isten és 
ember találkozásának is a helye. A Szent Család egy máig érvényes családmodellt mutat. A 
család a szeretet tűzhelye, amely világít, melegít, éltet. Templom, ahol Isten lakik, a Szenthá-
romság élő tükörképe. Tekintsük célnak saját családunk "szent családdá" alakítását, a boldog-
ságos Szűz és szent József példája nyomán! 
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