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Újévi próbatétel  
Elfelejtettek a születésnapodon megköszönteni? Szomszédod megint a 

garázsod elé állt? Megsértettek, olyat mondtak, vagy olyat tettek, illetve 

nem tettek veled, ami rosszul esett, fájt. Sok tüske van a szívedben… De 

képes vagy-e ezeken felül emelkedni? 

Nehéz a kisebb, pláne a nagyobb sértéseket, megbocsájtani? 

Íme, egy kis segítség hozzá: El tudod engedni a léggömböt? 

...Egy léggömb volt a kezemben, fogtam, hogy el ne szálljon. Vigyáztam 

rá, hisz tőled kaptam. 

Néhány percnyi hallgatás után ismét megszólaltam: 

- Figyelj csak ..... a fájdalom is pont ilyen - mutattam a léggömbre. 

- Milyen? - néztél rám kérdőn. 

- ...mint ez a léggömb. Ha elengedem, messzire száll, majd eltűnik.... 

s csak az emléke marad... de nem lesz már a kezemben. A fájdalommal, 

haraggal is így vagyunk: nincs többé, ha egyszer elengedtük. 

- És ez ennyire egyszerű? 

- Nem - mosolyodtam el -, mert ragaszkodom hozzá... Nem akarom elen-

gedni. Hiszen tőled kaptam... De később rá fogok jönni, hogy amíg fogom 

a zsineget, addig meggátol mindenben, ami teljes embert igényel... Addig 

csak az egyik kezemmel tudom megfogni a kezedet... megsimogatni az ar-

cod ... de ez csak fél. A félig-dolgok életképtelenek... És közben mozdul-

na a másik kéz is, de a léggömb… 

Ekkor jön el a pillanat, amikor eldöntjük, melyik a fontosabb; mert a ket-

tő egyszerre nem tud működni. Ha két kézzel akarlak téged, a zsineget el 

kell engednem. Én pedig szeretlek, és nem érdekel tovább a léggömb... 

Meg tudod bocsájtani a vélt, valós 

sérelmeket? Próbáld meg! És 

könnyebb lesz lelked, mert a lég-

gömb elszáll.       (Laudetur) 

3. 

Gondolatébresztő… 
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4.  
 

SZENT MIKLÓST KÖSZÖNTÖTTÉK A HITTANOS GYEREKEK  
A TEMPLOMBAN 
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A 24 órás szentségimádási napok 2017-ben 

 
Január 21. - Február 18 - Március 18. -  Április 15.  - Május 13. 

Június 10. - Július 8. - Augusztus 5. - Szeptember 2. és 30. 
Október 28. - November 25. - December 23. 



5.  

Járd a saját utadat  
Ha a saját utadon mész: 

Akkor nem a mások útját követed. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor nem mások kívánságait és elképzeléseit teljesíted. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor a saját belső hangodra hallgatsz. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor nem idegen hangokat követsz. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor mások ítéleteitől függetleníted magad. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor meg mered mondani azt, amit gondolsz. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor meg mered tenni azt, amit mondasz. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor nem térsz ki minden apró kis akadály elől. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor tartásra és kitartásra neveled önmagad. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor állsz ahhoz, aki, és ami vagy. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor önmagad barátjává leszel. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor kezded el igazán szeretni magadat és a másikat. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor belső árnyékaid egyre kisebbek lesznek. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor egyre kevesebb felelősséget hárítasz másra. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor döntéseid világosabbak és egyértelműbbek lesznek. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor hű leszel önmagadhoz. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor igeneled végre sorsodat. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor éled a saját életedet, és nem a másét. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor teljesedik ki igazán az életed. 
Ha a saját utadon mész:  

Akkor és csakis akkor éred el majd a célodat. 
          (Dr. Tempfli Imre atya) 
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6.  

A BÉKE VILÁGNAPJA   

Január 1. 

1968 óta minden év január 1-jén 

ünnepeljük a béke világnapját. 

A béke világnapját VI. Pál pápa 

kezdeményezésére ünnepeljük az 

év első napján. 

VI. Pál óhaját követve a pápák ja-

nuár 1-jén évtizedek óta a békére 

vonatkozó gondolatokkal fordul-

nak a világhoz, mindenkor konkrét 

elmélkedési témát adva az embe-

reknek. 

Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az 

előttünk álló új évben törekedjünk 

arra, hogy békében éljünk önma-

gunkkal, minden emberrel és az 

egész világgal. 

II. János Pál pápa is folytatta a bé-

ke világnapok hagyományát. A 

Béke XXXVI. Világnapjára írt 2003. 

január 1-ei üzenetében, XXIII. Já-

nos pápa 1963. április 11-jén nyílvá-

nosságra hozott, történelmi jelentő-

ségű Pacem in terris enciklikája 

kapcsán, a következőképpen fo-

galmazott: Nagycsütörtök volt ez a 

nap. Igen tisztelt elődöm, aki két 

hónappal később halt meg, és aki 

ebben az enciklikájában a jóaka-

ratú emberekhez fordult, az egész 

világnak szóló békeüzenetét fog-

lalta össze az első mondatban: „A 

békét a földön, amelyet az összes 

ember a világon minden időben 

hőn óhajtott, nem lehet másképp 

megteremteni és megszilárdítani, 

mint csak az Istentől alapított rend 

szent megtartásával.” (MK.) 

Babits Mihály: Húsvét előtt
(részlet) 

Én nem a győztest énekelem, 
nem a nép-gépet, a vak hőst, 
kinek minden lépése halál, 
tekintetétől ájul a szó, 
kéznyomása szolgaság, 
hanem azt, aki lesz, akárki, 
 

ki először mondja ki azt a szót, 
ki először el meri mondani, 
kiáltani, bátor, bátor, 
azt a varázsszót, százezrek 
várta, lélekzetadó, szent, 
embermegváltó, visszaadó, 
nemzetmegmentő, kapunyitó, 
szabadító drága szót, 
hogy elég! hogy elég! elég volt! 
 

hogy béke! béke! 
béke! béke már! 
Legyen vége már! 

Aki alszik, aludjon, 
aki él az éljen, 
a szegény hős pihenjen, 
szegény nép reméljen. 
Szóljanak a harangok, 
szóljon alleluja! 
mire jön új március, 
viruljunk ki újra! 
egyik rész a munkára, 
másik temetésre: 
adjon Isten bort, búzát, 
bort a feledésre! 

Ó, béke! béke! 
legyen béke már! 
Legyen vége már! 
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Mi az, hogy „keresztény” érték? 
Nemcsak az érték fogalmának meghatározása nehéz, hanem a „keresztény” jel-

zőé is: mitől keresztény egy érték? Életünk, egészségünk, testi-lelki képessé-

geink, az Isten által teremtett világ a mi alkotásainkkal együtt, önmagukban vé-

ve, természetfeletti eredetüktől és rendeltetésüktől elvonatkoztatva: termé-szetes 

vagy profán értékeknek tekinthetők. A keresztény értékek valamiképpen mind 

Krisztus Urunk személyével kapcsolatosak. Az ember alkotásai akkor hor-

doznak keresztény értéket, ha a krisztusi hit és kegyelem által motivált tevé-

kenységnek köszönhetik létüket, illetve ha képesek segíteni az embert Krisztus 

követésében, az üdvösség útján való előrehaladásban. A kegyelem állapotában 

élő ember testestül-lelkestül keresztény, akinek még a teste is „a Szentlélek 

temploma”. Azt hiszem, hogy egy hiteles keresztény (Krisztus-hívő) embernek 

minden tudatos tevékenysége keresztény értéknövelő, értékteremtő jelleggel bír. 

Isten kegyelme azonban pogány, sőt bűnös embereket is képesíthet arra, hogy 

olyan műveket hozzanak létre, amelyek keresztény értékeket hordoznak és eset-

leg valamilyen szerepet játszanak abban is, hogy az alkotó végül Krisztus-hoz 

eltaláljon. Az ilyen művek mögött is fel kell tételeznünk egy gyökérszerűen rej-

tőző hitet, illetve azt a kegyelmet, amelyet Krisztus szerzett a kereszten. Kétség-

telen, hogy Ady Endre, József Attila, sőt a magát materialistának valló Szabó 

Lőrinc is írt olyan verseket, amelyek keresztény értéket hordoznak.   
         (Márfi Gyula: Az istenkeresés útjain c. könyvéből) 
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M. Quoist: Tudj örülni 
Testvérem, van gyönyör és van öröm. A gyönyör a test boldogsága, az öröm a léleké. 
Ne elégedj meg a gyönyörökkel, sosem fognak kielégíteni. A gyönyör egy pillanatig 
tart és vége. Ezért amikor vele táplálkozol, a halál íze marad benned. 

Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod saját boldogságod keresését, azért, 
hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni. 

Az ember tragédiája az, hogy korlátozottak az eszközei, és korlátlanok a vágyai.  

Emberileg nem is lehetsz teljesen boldog, csak az Isten tud kielégíteni. 

Az öröm az ajándékozás gyümölcse, de az ajándékozás önmegtagadást és 
önfeláldozást jelent. 

Így az öröm az újra megtalált élet, melyről már lemondtunk. 

Krisztusban és Krisztussal az öröm misztériuma a feltámadás titka. 

Örömöd akkor lesz igazán életerős, ha sokszoros kapcsolatban maradsz az Úrral. 

Istenben csak öröm van, mert benne csupa adás van. 

Isten az öröm, és ha átadod magad Istennek, az örömnek adod át magad. 



8.  

Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Az Úr imádsága 2. 

Aki a mennyekben vagy 

Jézus tanított minket erre az imádságra és ő imádkozza eredeti, radikális módon. Ő 
imádkozza bennünk. Vele imádkozva megtanuljuk, hogy a menny nem annyira 
helyszín, hanem inkább létmód. Amikor azt mondjuk, „aki a mennyekben vagy”, 
nem azt értjük, hogy „aki máshol vagy”, hanem inkább elismerjük isteni Atyánk-
ban az ő fenségét és az egész anyagi világrend és az emberi történelem menete fe-
letti uralmát. Az ő létmódja a teremtés kezdete előtt megvolt, és megmarad a vég 
után is. A menny jövőnk „helye”, ahol arra rendeltetünk, hogy örökre osztozzunk 
Isten létmódjában. E létmód másik neve kommunió (közösség), mert Isten létmód-
ja, hogy ő Atya, Fiú és Szentlélek, az örök áramlásban mozgó Szeretet. Ezt az 
imádságot mondva, és elis-merve, hogy Isten a mennyben van, már ott vagyunk, 
ahol örökre lenni szeretnénk, a Szeretet örök áramlatán belül. Paradox módon e 
pillanatban a menny, mint bennünk lévő valóság nyilvánul ki előttünk, s nem úgy, 
mintha reménytelenül távol lenne. Mindazonáltal a belénk helyezett menny nem a 
mi tevékenységünk eredménye, és nem eredeti természetünk része. Akkor kerül be-
lénk, amikor az Atya átnyújtja nekünk Fia testét és vérét ételünkként és italunk-
ként. Krisztusban örökre egyesül ég és a föld. 

Szenteltessék meg a te neved 

Itt azért imádkozunk, hogy az „Atya” név ismertté legyen, és tisztelettel ejtsék ki 
minden időben és minden helyen, az egész teremtésben. Az „Atya” azonban olyan 
név, amely kibomlik, ez a kibontakozás pedig nem más, mint a név megszentelése. 
Az „Atya” név tartalmazza a Fiú és a Szentlélek misztériumát, most pedig már 
tudjuk - az adományok átváltoztatása révén -, hogy a mi nevünk is hasonlóképp 
benne van az isteni névben. Amikor Jézussal együtt imádkozzuk e szavakat, ugya-
nabba a kapcsolatba lépünk bele, amelyikben ő van az Atyával. A halála előtti es-
tén így imádkozott: „Megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból ne-
kem adtál”. Jézus e néhány szóban - szenteltessék meg a te neved - összpontosítja 
létének teljes lendületét, ez az ő örökléte, amely azonban egy a közöttünk testet öl-
tött létével. Örökre hálás annak, akitől születik; örökre felé fordul; azt teszi, amit 
az Atya tesz; semmit sem tud magától tenni. Egész keresztáldozata ennek a teste 
által kifejezett kérésnek volt a megfogalmazása. Ahogy most kimondjuk a szava-
kat, nem mondunk vele kevesebbet, mert teljes testének lettünk tagjai. 

Jöjjön el a te országod 

Isten országa: végérvényes, nyilvánvalóan megmutatkozó uralma. Meglepő és vá-
ratlan közeledése hozzánk, hogy megváltson minket a bűntől. Ez az ő döntő győ-
zelme a bűn és a halál fölött. Az egész teremtést és az egész emberi történelmet el-
árasztja a Szeretet isteni dinamikája - Atya, Fiú és Szentlélek. Az imádságnak ez a 
kérése elsődlegesen arra vonatkozik, amit Krisztus második eljövetele alapít meg; 
de mint láttuk, Krisztus halálában és feltámadásában már eljött Isten országa, vagy 
talán jobban mondva folyamatosan jön, visszafordíthatatlanul, attól kezdve, hogy 
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9.  

az örök Ige testté lett, megfeszítették, és feltámadt a halálból. Feltámadt Urunk em-
beri testében, emberi természetében már benne van végérvényes dicsőségében; mi 
azért imádkozunk, hogy jöjjön el abból a jövőből, és emeljen oda mindent. Jézus di
-csőséges újbóli eljövetele jelenti az Atya országát. Ez az imádság valójában ugya-
naz, mint az egész Bibliát lezáró „Marara thai Jöjj el, Uram, Jézus.” Ugyanebben 
az értelemben e könyörgés nemsokára választ nyer az Atya részéről, mivel meg-
kapjuk az Úr testét és vérét. Valójában ennek az imádságnak minden kérése titok-
zatos módon meghallgatásra talál azzal, hogy megkapjuk a szent italt és ételt. Ez 
történik a misén. 
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Ha egy gyerek szidalmakban él, megtanulja az ítélkezést. 
Ha egy gyerek haragban él, megtanulja a harcot. 
Ha egy gyerek félelemben él, megtanulja a rettegést. 
Ha egy gyerek szánalomban él, megtanulja az önsajnálatot. 
Ha egy gyerek gúnyban él, megtanulja a szégyent. 
Ha egy gyerek féltékenységben él, megtanulja az irigységet. 
Ha egy gyerek szégyenben él, megtanulja a bűnbánatot. 
Ha egy gyerek biztatásban él, megtanulja az önbizalmat. 
Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet. 
Ha egy gyerek dicséretben él megtanulja az önbecsülést. 
Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a szeretetet. 
Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni. 
Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van. 
Ha egy gyerek önzetlenségben él, megtanulja a nagylelkűséget. 

Ha egy gyerek tisztességben, őszinteségben él, megta-
nulja, mi az igazság és becsület.  
Ha egy gyerek biztonságban él, megtanulja, hogy bíz-
zon magában és a többiekben. 
Ha egy gyerek barátságban él, megtanulja, hogy jó a 
világban élni. 
Ha egy gyerek nyugalomban él, megtanulja megtalálni 
a saját békéjét. 
A te gyereked miben él? 

Dorothy Law Nolte: Ha egy gyerek... 
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Tokody Ödön: Az öreg plébános levelei  

7. levél  
A rekettyűi kiszállás és tanulsága 
Kedves Uramöcsém! 
Utolsó levelemben kettőt ígértem. Hogy Tóni öcsémről, az én volt káplánomról írok 
valamit, azután meg ráteregetem a vizes a lepedőt a filiákat elhanyagoló paptársaim-
ra. Tóni öcsémmel mi kiválóan megértettük egymást, csak egy baj a volt neki is, ő 
sem szeretett a filiálisra, Rekettyűre kirándulni. 
Ő ugyan váltig hangsúlyozta, hogy szívesen menne őt Rekettyűre, csak döcögős pa-
rasztszekerek és göthös gebék ne volnának a világon. Folyton azzal bántott, hogy sze-
rezzek neki jobb lovakat és jobb kocsit. Én ezt szívesen megtettem volna, ha ugyan 
lehetséges lett volna. Azonban miként Szűz Mária és Szent József a Megváltó születé-
se előtt végigkopogtattak Betlehem összes házain, és jó embereket kerestek, kiknek 
fedele alatt a Megváltó világra jöhetne - de hiába, úgy hogy istállóban kellett meghú-
zódniuk; éppen úgy kopogatott végig minden második szombaton cselédem az egész 
község lakóinál keresvén valakit, aki Tóni öcsémet Rekettyűre röpítené. De hiába! 
Mert azok, akik oly gömbölyűre tudják hizlalni lovaikat, hogy Tóni öcsémnek megfe-
lelne, azok nem szorulnak Tóni öcsémre, azok vasárnap inkább pihentetik lova-ikat és 
maguk is pihennek. Azoknak pedig, akiknek megfelelne Tóni öcsém szállítá-sára ki-
tűzött fuvardíj, azoknak rendesen oly göthösek lovaik, hogy nem mernek az ő röpíté-
sére vállalkozni. Mert tetszik tudni, Kedves Uramöcsém, erre mifelénk bizony már 
nagyon görbe ország van ám! Szóval minden második héten az egész ház meg-
szenvedi, míg csak valahogy is rendezzük a fuvarkérdést. 
Tóni öcsém egyszer csak egy mentő ötlettel jött. Azokra a fuvarosokra jó volna ár-
lejtést hirdetni, akik rendszeresen fuvaroznának. Így legalább állandó fuvarosunk vol-
na és talán az állandó biztos szép fuvardíj sokakra, mégis csábítólag hatna. Én persze 
kapva kaptam a mentőötleten. A pálya-versenyt ki is írtuk. Tényleg sok pályá-zó je-
lentkezett. Erre bíráló bizottság alakult, melynek Tóni öcsém lett az elnöke, én és Tó-
ni öcsém barátja, Nyulassy írnok úr a bíráló bizottság tagjai. És Tóni öcsém lelki-
ismeretesen töltötte be az elnöki tisztét. Napokon át folytonosan járta a versenyistálló-
kat, de napról napra mindig hosszabb orral, rosszabb kedvel jött haza. A versenypari-
pák helyett mindenütt versenygebéket talált. Végre mégis egy napon nagy dologra 
szánta el magát Tóni. Kiválasztotta magának szíve lovait. És a választás Schébig 
Hans lovaira esett. A Schébig kopottat, elhanyagoltat jelent, ezért én rögtön azt gon-
doltam, nomen est ómen, azaz a név végzet, figyelmeztető jel. Azonban nem mertem 
az ördögöt a falra festeni, mert hiszen a Schébig név is tisztességes név, tudniillik 
nagyapja, amikor a falunkba került, Sebők nevű alföldi magyar volt, de a sváb nép 
addig faragott rajta, míg Schébig lett belőle az anyakönyvben is. Tóni okoskodása, 
ugyanis megdönthetetlen volt: soványnak egyenlő sovány az összes versenyló, de 
Schébig Hans lovai mégis a legnagyobbak, márpedig, ha már a csak gebék között vá-
lasztani kell, ő inkább a nagy gebéket szereti, mint a kis gebéket. 
Hogy Tóni öcsémet teljesen kibékítsem a világ sorával és magammal, egy reggel az-
zal leptem meg, hogy féderes, rugóval ellátott kocsit szándékozom venni. Tóni attól 
félhetett, hogy vissza találom vonni szavamat, rögtön mozgósította Schébig Hanszt, 
és indultunk a városba kocsit venni. A kocsit Tóni öcsém választotta ki magának, míg 
borsos árát persze én fizettem ki. És Tóni öcsém olyan batárt választott, hogy egész 
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kényelmesen helyezhette el egész tekintélyét, méltóságát. Az új kocsival végigrobog-
tunk a város utcáin. Én ugyan iparkodtam a kocsi sarkában minél inkább eltűnni, mert 
éreztem, hogy Schébig lovaihoz az én új batárom úgy festett, mint mezítlábos koldu-
son a cilinder, de annál nyugodtabban ül a kocsiban Tóni öcsém. Ő ebben a pillanat-
ban se nem látott, se nem hallott. Ő csupa érzelem volt. Kellemes bizsergés járta át 
egész testét. Mintha egyszerre elégtételt szerzett volna magának a sok szekérzaklatá-
sokért. A következők kedvéért megjegyzem, hogy a város és a község közt kiváló mű-
út van. De nem át Rekettyűre. Ez utóbbira az „utat" a kocsik vágták! 
 
Tóni öcsém másnap kijelentette, hogy ő Rekettyűre akar menni hitoktatásra, mert 
mégsem járja, hogy a tanító úr egyedül lássa el a hitoktatást. S ezt ezentúl többször is 
meg fogja tenni. Én voltam a legboldogabb Tóni öcsém boldog buzgóságán. Szóval 
az első kiruccanás Rekketyűre batárban! De sajnos az utolsó is volt. Ugyanis Tóni 
öcsémet délre vártuk haza ebédre, de hiába. Úgy két órakor délután vetődött haza. 
Már nem ült olyan rangosan a batárban. Mikor kiszállott, a ruhája sáros volt.  
Hiába faggattam Tónit, hogy mi történt, de ő generális szilenciummal, általános 
csenddel válaszolt. Csak Schébig Hans morgott valamit, hogy ő ebbe a nehéz masi-
nába többé be nem fogja a lovát, még ha harangozónak fogadnók is fel őt. Tóni öcsém 
nem is ment batárba Rekettyűre, hanem Schébig Hans rossz kocsiján rázatta össze to-
vábbra csontjait. 
 Egy ideig azonban nyugtom volt Tóni öcsém részéről. Nem bántott többé a vi-
lág rossz gebéivel és a parasztok döcögő szekereivel. Azonban a nyugalom csak olyan 
volt, mint a nagy vihar előtti szélcsend. Úgy karácsony táján cselédem elfelejtett kellő 
időre begyújtani s ő azzal átkozta meg „Hogy a Schébig Bludója vigyen el téged is 
Rekettyűre.” Cselédem felmondással fenyegetett, ha a káplán úr még egyszer ezt 
mondja neki. A kaszinóban Nyulassy írnok úr elfogta Tóni pagátját, s ő azzal átkozta 
meg barátját, hogy Schébig Bludója vigyen el téged is Rekettyűre. Majdnem nézetel-
térés lett a dologból, azonban úgy hallottam, hogy Tóni öcsém kimagyarázta magát, 
úgyhogy még szentebb lett a barátság. Én kértem Tóni öcsémet, ne használja ezt az 
átkozódó kifejezést, nem illik a szájába, de Tóni öcsém azzal érvelt, hogy ő nem átko-
zódik, mert nem Plutót, az alvilág fejedelmét emlegeti, hanem Bludót mond. Ő külön-
ben még a legszigorúbb ítélőszék előtt is felelni kész szavajárásáért. És ezután is, ha 
valami nem tetszett, hát Schébig Bludójával vitette Rekettyűre. Különösen minél in-
kább közeledett a filiára való kirohanás, annál gyakrabban emlegette Tóni öcsém hol 
Schébiget, hol Bludóját, hol Rekettyűt.  
Én azonban nem lévén kíváncsi ember, nem szokásom kérdezősködni sokáig nem 
tudtam, hogy ki az a Bludó. De az isteni Gondviselés úgy akar ta, hogy én is ismeret-
séget kössek Bludóval. Ugyanis Tóni öcsén májusban vakbélgyulladással a kórházba 
került. Én pedig a főpásztoromtól engedélyt kaptam a kétszeri misézéshez. Szóval 
ezentúl én megyek Rekettyűre. Második vasárnap volt, amikor Tóni öcsém a kórház-
ba készült. Délután kellett volna vonatra szállnia. Értem jöttek tehát Schébig gebéi és 
döcögős szekere, mert a batárról ő tudni sem akart. Amikor elindultunk, Schébig is 
Bludót kezdi emlegetni és ostorával nyomatékkal ösztökéli egyik lovát. Bludó! Is- 
métli szűnős szüntelen. Szóval ez a Bludó, kezdett előttem derengeni a homály. Hát 
Schébig gebéjét emlegette Tóni öcsém annyiszor. Mikor az útnak legveszedelmesebb 
részére értünk, egy meredek lejtőre, ahol mélyen kimosta az utat a sok eső, Schébig 
Bludó életéből a következőket tartotta szükségesnek közölni: Bludó remek ló, csak az 
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a kár, hogy vak. A sík úton nagyszerűen megy, hanem az ilyen lejtős gidres-gödrös 
úton nehéz vele boldogulni. Én visszafojtott lélegzettel hallgattam Schébig előadását, 
miközben egészen a lejtőhöz értünk. Bludó! Kiáltja el magát Schébig, és néhány pil-
lanat alatt, robog végig velem Bludó a meredek úton, ezer gödrön át, mintha csak az 
alvilági lelkeket vinné sétakocsikázásra. Belőlem is önkénytelenül Tóni öcsém szava-
járása tört ki s a Bludóját kezdtem emlegemi. Nagyobb baj azonban nem történt. Én 
erősen megültem a kocsit. Ki se repültem belőle. Csak az út volt akácfákkal övezve s 
Bludó nagyon közel is vitt hozzájuk.  
Rekettyűn akadály nélkül végeztem a szentmisét és a prédikációt. Hazafelé ugyan 
nem mehettem rögtön, mert van ott egy aranyos uraság, aki ott fogja az éhes papot, és 
jól tartja az éhgyomorral két nagymisét és a prédikációt tartó úrszolgálóját. Csakhogy 
ezúttal a vendéglátással pechem volt. Ebéd közben alapos záporeső dőlt, nekem pedig 
haza kellett vergődnöm, mert négy órakor temetésem volt. Csakhogy a záporeső még 
jobban kimosta az utakat. Schébig újra és még sűrűbben emlegette Bludót. Különösen 
a meredek lejtőn az ostornyéllel meg hangos szóval buzdította. Bludó! Bludó! - kiál-
totta, de hiába, mert Bludó nem bírta, Bludó megállt. Bludó! Bludó! - ordította két-
ségbeesetten, de Bludó most sem ment. Ekkor előkerült újra az ostor. Erre Bludó ösz-
szeszedi ugyan minden erejét, de hiába, egy tapodtat sem húzza tovább a szekeret, ha-
nem félrelép egy gödörbe és elesik. Szegény Bludó azonnal behunyja szemét, úgy, 
hogy én azt hittem rögtön kiadja páráját. Schébig még mindig ostorral akarta biztatni, 
de hiába, a szegény Bludó csak fájdalmas pillantással felelt gazdájának. Erre én Sché-
bignek azt az ajánlatot tettem, hagyjuk pihenni Bludót, akkor majd előbb felkel. Vagy 
negyedóráig pihent már Bludó s próbáltuk újra nógatni. Csakhogy hiába, mert Sché-
big szerint az a legnagyobb baj, hogy Bludó maga alá temette mind a két bal lábát. 
Ezeket előbb ki kellene szabadítani. Meg kellene ezért Bludót hátán fordítani.  
 

Schébig rendezte a mentési akciót. Ő megfogta Bludó elülső lábát, míg én parancsára 
megfogtam Bludó szabadon levő hátsó patáját s megforgattuk szegény Bludót. Most 
már kiszabadult a lónak mind a négy lába, csakhogy egy akácfa közelébe került, en-
nek törzse akadályozta a felkelésben. Most még kétszer-háromszor megforgattuk a 
hátán Bludót, míg végre Schébig szerint pompásan feküdt. A mentési ténykedésben a 
türelmes Bludó erőre kapott. Már magától próbált felkelni, de még reszketett, nem 
volt elég erős. Ekkor Schébig elöl átölelte a ló fejét és emelte, és én hátul karoltam fel 
Bludót, és így fel tudott állni lábára. Most már így elől, hátul támogatva fel tudott 
menni Bludó a meredik lejtőn. Sőt felérve már fű után szaglászott.  
Csakhogy most még mindig nem voltunk rendben. Lent várt a kocsiba befogott Bludó 
kenyeres pajtása, vagy inkább zabos pajtása, vagy talán inkább zabtalan pajtása. Most 
egy fizikai rejtély előtt állottunk. Tudniillik azt a kocsit, melyet két gebe nem tudott a 
lejtőn felhúzni, hogyan fogja majd egy ló felhúzni. De megfejtettük azt is. Schébig 
rendelkezése szerint ő vezette elől a lovat, én pedig hátul nekiduráltam a vállamat a 
lőcsnek és a kocsi elég gyorsan a dombra perdült. 
Mikor fenn voltunk, akkor értem csak rá magamon végignézni. A mentési tevékeny-
ségben ugyancsak szépen néztem ki. Kezem piszkos, ruhám egészen sáros, cingulu-
som letaposva. Homlokomat véresre csókolta az akácfagally, hajam borzas. A szívem 
olyan hevesen dobogott, hogy az ütőerek a halántékomon majd kicsattantak. 
  
Így értem haza Boldogfalvára. Tóni öcsém már útra készen várt, mert közeledett a vo-
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natindulás ideje. Könnyekkel szemében jött búcsúzni és töredelmesen kért, hogy bo-
csássam meg neki, hogy annyiszor Schébig Bludóját emlegette. Én ezt őszintén meg 
is tettem, mert ha én nem, hát tető től talpig sáros alakom teljes bocsánatot hir-detett. 
Fájdalmas pillantásokat vetettem utána, mert hát volt egy-két „csak” közöt-tünk, mé-
gis szerettem és becsültem benne a derék munkatársat. Még egyet-mást el fogok róla 
mondani Uramöcsémnek.  
Azonban siessünk a temetésre. Mert négy órakor volt egy temetés bejelentve, de a 
Bludóval való időveszteség és az átöltözködés miatt fél hat lett belőle, mire elindul-
hattam. A temetés végeztével eljön az öreg, de fiatalos szájú Wesznáni, az olvasó-
asszonyok teljhatalmú nagy főnöke, és kérdőre von, hogy az uraságnál jól mulattam 
és részegen a sárba gurultam s még a fejemet is betörtem. Én nekem erre összefacsa-
rodott a szívem, de a szobámban függő feszületre néztem, és csak ennyit mondtam, 
kérdezzétek meg a Schébig Bludóját, hogy hol késtünk.  
Mert hát lássa, Uramöcsém, ez a mi szomorú sorsunk. Támogatjuk a vak és elesett 
Bludókat emberben és állatban, pártfogoljuk, vigasztaljuk, erősítjük az özvegyeket, s 
árvákat, és rágalommal fizetnek ki rendesen bennünket. No de nem folytatom, mert 
hiszen Uramöcsém úgy parancsolt rám, hogy nekem legyen jókedvem, és ne sirán-
kozzam. Sietek hát levonni a rekettyűi kiszáhásom tanulságait. A filiálisra szerezze-
nek lehetőleg jó kocsit, jó üléseket, jó lovakat a plébános urak, ha ez lehetetlen, hát 
elégedjenek meg káplán uraimék azzal, ami van. Jó bundát és botost is szerezzenek 
hozzá a téli időre! 
Hószínű a hajam, nyugodtan állíthatom, a világ folyásában a nagy dolgok sokszor a 
kicsinyeken múlnak. Bizony gyenge az ember, és nem minden 
káplánemberben buzog a nagy lelkesedés. Sokszor elmarad a filia lelki-- pásztori 
munkája, a rázós kocsi miatt. Arról már nem is írok, hogy a közeli filiák számára az 
„apostolok lovai", azaz a gyalogos közlekedés is eszköz.  Ezt persze ne nagyon han-
goztassam, mert egy-két vérmesebb és kényelmesebb Uramöcséim kiközösíte-nének 
a papság állományából. Pedig úgy itt van a gondolatomban és a tollam hegyén is, 
hogy a Mester, a mi Urunk Jézus Krisztus három éven keresztül járt-kelt az orszá-ga 
területén apostolaiaval együtt. Ezt bizonyára Uramöcsém is tudja, mint a sokat író ba-
rátja:  
           az öreg plébános 
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Részletek Vianney Szent János  
(1786-1859) beszédeiből 

Az üdvösség 

Sok keresztény van, aki azt sem tudja, hogy miért 
él a világon… „Istenem, miért is helyeztél ide a 
világba?” – „Hogy üdvözítselek.” – „És miért 
akarsz üdvözíteni?” – „Mert szeretlek.” 

A jó Isten megteremtett minket és a világba helye-
zett, mert szeret; üdvö-zíteni akar, mert szeret. 
Hogy az ember üdvözüljön, meg kell ismernie Istent, szeretnie és szolgál-
nia kell Őt. Mily szép hivatás! Mily jó, mily nagy dolog Istent megismer-
ni. Szeretni, szolgálni! Ez az egyetlen tenni-valónk a földön. Elvesztett 
idő, amit másra fordítunk. Mindent egyedül Istenért kell végeznünk, 
munkáinkat az Ö kezébe kell letennünk.  Ébredéskor ezt kell mondani: 
„Istenem, ma érted akarok dolgozni! Elfogadom, amit küldesz, hiszen 
Tőled jön. Fölajánlom magam áldozatul. De lásd, Istenem, nélküled sem-
mit sem tehetek; kérlek, segíts engem!” 

A halál óráján mennyire sajnáljuk majd azt az időt, amit haszontalan fe-
csegésre, élvezetekre, semmittevésre fordítottunk, ahelyett, hogy megtet-
tük volna a magunkét az önmegtagadásban, imában, jó cselekedetekben, 
gondoltunk volna szegény magunkra, sírtunk volna szegény bűneinkért! 
Akkor majd látjuk, hogy a mennyországért semmit sem tettünk. 

 

Ú j é v, ú j titok. Mit hoz? Mi vá r rá nk? 
gyéngé k, szégé nyék, kicsinyék, á rvá k! 
S ko rhá zbo l í rtá váláki nékém: 
„Í gy kézdo do tt ú j é vém bétégén. 

É s mé gis hittél hirdétém, hogy éz 
áz Ú rnák kédvés észténdéjé lész! 
Bí zo  rémé nnyél mégyék élé bé! 
Kédvés észténdo ! Kégyélém é vé!“ 

Azo tá télnék nápok é s héték, 
dé áká rhá nyszor ézzél é brédék, 
indúlok bí zvá ú j náp élé bé: 
Kédvés észténdo . Kégyélém é vé! 

Hiszéd-é vélém, vállod-é vélém, 
há má st mútát is á sí rvá já rt jélén? 

Né csú ggédj mé gsé! Né lánkádj mé gsé! 
Gyú mo lcso t é rlél ko nnyék vété sé. 

Atyái há znák, dombos kényé rnék 
nágy bo sé gé ré boldogán té rnék 
té kozlo  fiák, félédbé vá lyú t, 
s ú jrá cséré lik szénnyés rúhá júk. 

Hogy mégo léljén, á ldjon é s ségí tsén 
tá rt kápújá bán vá r rá nk áz Ístén. 
Tá rvá á kápú. Vá r á kégyélém. 
Hiszéd-é vélém? Vállod-é vélém? 

Akkor hálljá k még mindén szégé nyék! 
Hirdéssú k ézt á kégyélmi é vét! 
Hirdéssú k gondot, bú t fé lrété vé: 
Kédvés észténdo ! Kégyélém é vé! 

Tú rmézéi Érzsé bét:  K É G Y É L É M  É  V É  

https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/12/30/kegyelem-eve/
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 A keresztények háromnegyed része csak azon dolgozik, hogy eleget 
tegyen testének, ennek a hullának, amely el fog rothadni a földben, de 
nem gondolnak szegény lelkükre, amelynek vagy örökre boldognak vagy 
örökre szerencsétlennek kell lennie. Nincs belátásuk és józan ítéletük! Ez 
megdöbbentő!  

 Nézd csak az embert! Gyötri, hajszolja magát, feltűnést kelt, úr akar 
lenni mindenki fölött, azt hiszi, hogy ő valaki; szinte odakiáltja a napnak: 
„Hordd el magad, majd én világítok helyetted.” Egyszer ez a kevély ember 
összeomlik egy marék hamuvá, amelyet elsodor a víz, patakon-folyón át, 
egész a tengerig... 

Életszabály 

Azt mondja a világ, hogy nagyon nehéz üdvözülni, pedig valójában nincs 
ennél könnyebb: megtartani Isten és az Egyház parancsait, kerülni a hét 
főbűnt. Vagy ha úgy tetszik, tenni a jót és kerülni a rosszat: ennyi az 
egész.  

 A jó keresztények, akik dolgoznak lelkük megmentésén és üdvössé-
gükön, mindig boldogok és megelégedettek. Már előre élvezik a menny-
ország örömét, és boldogok lesznek az egész örökkévalóságon át. Viszont 
a rossz keresztények, akik önmagukat ítélik kárhozatra, mindig elégedet-
lenek, szomorúak, boldogtalanok, mint a kövek, és azok is lesznek az 
egész örökkévalóságon át.  

Íme egy jó életszabály: csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlha-
tunk a jó Istennek. Nem ajánlhatunk föl neki rágalmazásokat, gyalázko-
dást, igazságtalanságot, haragtartást, káromlást, tisztátalanságot, hiú-
ságot. Pedig a világban szinte mást sem tesznek.  

 Rettenetes felelősséggel terhelik magukat Isten előtt: felelősek min-
den rosszért, ami történik: a rágalmazó, gonosz beszédekért, rossz gon-
dolatokért, féltékenykedésekért, gyűlöletért, bosszúért. Ha jól megérte-
nék ezt a felelősséget, akik a rossz iratokat, rossz képeket, rossz szobrokat 
készítik. Ők felelősek mindazért a rosszért, amit ezek a dolgok idéznek 
elő azon idő alatt, míg fönnmaradnak. Rettentő ez a felelősség! 

 Gondolni kell rá, hogy van lelkünk, amelyet üdvözítenünk kell, és 
van örökkévalóság, amely vár ránk. A világ, a gazdagság, a gyönyörök, a 
tisztelet elmúlnak; a mennyország és a pokol nem múlik el soha.  

 Tehát legyünk ébren! A szentek nem kezdték mind jól, de 
mind jól végezték. Mi rosszul kezdtük, végezzük legalább jól, 
és egy napon majd találkozunk velük az égben. 
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G y e r m e k o l d a l   
 

Öt pont a Canadai vadlibák-
ról 

 

1. A vadlibák csoportosan, „V"-alakban 
szállnak. Repülés közbe  mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtó ereje fenn-
tartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 71 % - al hosszabb távolságot 
tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne,  

Ha egymást segítve dolgozunk és közösségi szellemben végezzük a munkát, 
sokkal gyorsabban és könnyebben érjük el a célt. 

 

2. Ha egy vadliba kirepül a sorból és egyedül próbál célhoz érni, azonnal 
Ielassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba 
szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy re-
pülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által. 

Ha van annyi eszünk mint egy kanadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a 
közösséggel, a közös cél érdekében.  

 

3. Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen. 

A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat és a megfelelő pillanat-
ban átadni, vagy átvenni a munkát éppúgy mint a vezetést. 

 

4. Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfe-
szítésükben biztassák. 

A közösség nem létezhet szurkolók nélkül. És fontos, hogy a „gágogás” biztató 
legyen. 

 

5. Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, 
amíg meggyógyul vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közössé-
gükhöz, vagy hármasban vagy már csak kettesben. Olykor egy másik közösség-
gel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat. 

Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, át segítenénk egymást 
a nehéz időkön, ahogy ők teszik. 
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1. A pellengér 
a. Vándordiák 
b. halfajta 
c. szégyenoszlop 

2. Pulya 
a. Falu neve 
b. Kisgyerek neve Tiszántúlon 
c. Iszákos ember gúnyneve 

3. Kópic 
a. Kamra neve az Őrségben 
b. Hitvány ember gúnyneve 
c. Kisméretű fürge halfajta 

4. Kengyel 
a. A nyereg része 
b. Nászajándék neve 
c. A népviselet egyik darabja 

5. Kohézió 
a. Acélkohó légtere 
b. Koholt vádak összessége 
c. Összetartó erő 

6. Konzum 

a. Kereslet 
b. Fogyasztás 
c. Kínálat 

7. Koperta 
a. Bélyegző 
b. Boríték 
c. Fejpénz 

8. Molino 
a. Pamutszövet 
b. Lezser szabású öltöny 
c. Olasz napszemüveg 

9. Dravida 
a. Dísznövény 
b. Indiai őslakos 
c. Tengeri halfajta 

10. Lecitin 
a. Ecetsavszármazék 
b. Keményítő 
c. Foszfordús vegyület 

E A K A I V D I C I S 

V E K L S Á R Z I R K 

A S M Á I M A B E G G 

N C A Z S O B Ö L A Á 

G Á Z A U S L J Z L Á 

É K K T E A Ó T T O K 

L U V I Z M E G I M A 

I L Y L I Á Z K Z O D 

U I N K R D I C E S Ő 

M S Ö É A G R E D E M 

E L K I F K A G Y O N 

 

Jézus a következőkre ta-
nít minket.  

Ha a megadott szavakat 
megkeresed és áthúzod,  
a megmaradt betűkből 
összeolvashatod a rejt-
vény megfejtését. 

Megadott szavak:  

EVANGÉLIUM, LUKÁCS, 
KÖNYV, ALÁZAT, FARI-
ZEUS, VÁMOS, RABLÓ, 
IMA, BÖJT, TIZED, 
AGYON, IRGALOM 

Farizeus és a vámos  
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Álom és a bölcs 
 

Az Ember elment a Bölcshöz: 

- Álmot láttam, de sehogy sem tudok rájönni, mi 

az értelme. Kérlek, segíts rajtam! 

- Hallgatlak - bólintott a Bölcs. 

- Az utcán mentem, a mi utcánkban, ahol minden 

nap járok. 

Olyan is volt álmomban, mint egyébként; nem volt 

semmiféle változás rajta, csak annyi, hogy nagy szürke göröngyökkel volt 

tele a járda. Amikor megrúgtam az egyiket, rájöttem, hogy ezek nem gö-

röngyök, ha-nem kövek. Egyet zsebre vágtam, hogy megmutassam a Ba-

rátomnak, akihez indultam. 

Amikor elővettem, kettévált a kezemben. Belül szikrázó, tiszta ragyogású 

volt. Azonnal tudtam (bár nem értek hozzá), hogy ez GYÉMÁNT! Rohan-

tunk az ékszerészhez, de közben telepakoltuk a zsebeinket a csú-nya, 

szürke kövekkel, hátha... Az ékszerész vágta, csiszolta a kettévált követ, 

végül fel is mutatta, hadd lássuk mi is, hogy sziporkázik: 

- Még soha nem találkoztam ilyen nagy és tiszta gyémánttal - lelkesedett. 

Kipakoltam a sok egyforma szürke kövemet. Ő bizalmatlanul nézte a sö-

tétlő halmot, majd legyőzve utálkozását, egyet megfogott és vijjogó gé-

pével kettévágta. Smaragd volt. A következő rubin, utána valami csoda-

számba menő ritkaság, és aztán így végig. Felfoghatatlan kincs feküdt 

előttem, szikrázott, tündökölt ezerféle színben a belsejükben rejtőző ér-

ték. Én pedig döbbenetemben felébredtem. De nem tudok szabadulni az 

álomtól. Mondd, mit jelenthet? 

- A szürke kövek a MINDENNAPJAID, Barátom! Éppen ideje, hogy fel-

fedezd: valóságos kincsesbánya a mindennapok sokasága. Dolgozni kell 

rajtuk, az igaz, de ha jól megmunkálod őket, gazdagabb leszel mindenki-

nél. Már reggel vedd kezedbe napodat, hogy megláthasd benne a hűség 

gyémántját, a bizakodás smaragdját, a szeretet rubinszínű áldozatossá-

gát…  

Mától kezdve soha nem beszélhetsz "szürke hétköznapokról", hiszen lát-

tad, mi rejlik bennük! 
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 „...valóságos 
kincsesbánya  
a mindennapok 
sokasága.” 
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FEBRUÁR 6. - MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI  

A jezsuita Miki Szent Pál keresztény hitében elkötelezett társaival szenvedett 
vértanúságot Nagaszakiban. 1597. február 5-én feszítettek keresztre őket. Volt 
köztük pap és világi, európai misszionárius, tizennégy japán bennszülött és há-
rom ministráns gyermek is. Hatan spanyol ferencesek voltak, hárman japán je-
zsuiták. Az első távol-keleti szenteket 1862. június 8-án avatta szentté IX. Piusz 
pápa. 

Japán evangelizációját Xavéri Szent Ferenc indította el 1549 és 1552 között. Né-
hány évtizeddel később a születőben lévő japán egyház tagjainak kegyetlen ül-
dözésben volt része. 

Az első vértanúk között volt Miki Szent Pál és – egyes források szerint 26, má-
sok szerint 40 – vértanútársát. Pál Japánban született 1564 és 1566 között. A Jé-
zus Társaságába lépve, eredményesen hirdette az evangéliumot. Még a kereszt-
ről is hirdette, hogy Krisztuson kívül nincs másban üdvösség. 

1593-ban a Fülöp-szigetekről, Manilából ferencesek érkeztek Japánba, akik – 
annak ellenére, hogy a shogun, Hideyosi betiltotta a prédikálást – nyíltan hir-
dették az evangéliumot; két konventet és kórházakat is alapítottak. 1596 decem-
berében, az üldözések elhatalmasodásával tartóztatták le a későbbi vératúkat: 
volt köztük pap és világi, európai misszionárius, tizennégy japán bennszülött és 
három ministráns gyermek. Hatan spanyol ferencesek voltak, hárman japán je-
zsuiták. 

A huszonnégy elítéltet Meakóban megkínozták: bal fülüket levágták, vérrel má-
zolták be arcukat, s így vezették őket, megcsúfolásul, Nagaszaki felé. Az út egy 
hónapig tartott, jelentős részét gyalog kellett megtenniük. A vértanúságra ítéltek 
mindenütt erőt öntöttek a hívekbe. Ketten csatlakoztak a rabokhoz, s a parancs-
nok besorolta őket a kivégzendők közé. Február 5-én Nagaszakiban, a kikötő 
előtti dombon az egész városnak szánt látványosság volt a kivégzés. Az áldoza-
tokat keresztre kötözték, akik a Te Deumot énekelve készültek a halálra, s a ke-
resztről buzdították a hívőket. A vértanúk között lévő gyermekek a Laudate 
pueri Dominum kezdetű zsoltárt énekelték. Életüket két-két katona lándzsája ol-
totta ki.  

Az első távol-keleti szenteket 1862. június 8-án kanonizálta IX. Piusz pápa. Vér-
tanúságuk napja február 5. Mivel ezen a napon Szent Ágota vértanú szűz ünnepe 
van, február 6-án ünnepeljük őket. 

Az üldözés újabb hulláma a XVII. század elején kezdődött, amikor a kereszté-
nyek száma Japánban már elérte a 400 ezret. Több ezren szenvedtek vértanúha-
lált. Valamennyi japán mártírról megemlékeztek 2007 novemberben Nagaszaki-
ban, Kibe Kasui Petrus és 187 vértanútársa boldoggá avatásán. 
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Páli Szent Vince által javasolt ima módsze-
rei 

Gyakran mondta, hogy nem lehet sokat várni az olyan ember-
től, aki nem szeret Istennel lenni.  
- Az imádkozó ember minden jótettre képes.  
- Nem találkozhatnék az Istennel, ha Ő nem jönne elém.  
 

Az imádság - a lélek felemelése Istenhez, hogy megmutassuk 
Neki szükségleteinket és kegyelmét, irgalmasságát kérjük. Az imádság - egy prédiká-
ció, melyet saját magunknak mondunk. Célja, meggyőzni magunkat, hogy szüksé-
günk van arra, hogy az Istenhez forduljunk és együttműködjünk az Ő kegyelmével, 
hogy ezáltal kijavíthassuk hibáinkat és megerősíthessük erényeinket. Az imádság - 
beszélgetés a lélek és Isten között.  

Az imádság olyan, mint a víz: termékennyé teszi a lelki életet. Olyanok vagyunk, 
mint a kertek, melyekben a szárazság tönkre teszi a növényeket, ha a kertész nem lo-
csolja őket. Az imádság - szent kötelességünk, üdvözítő harmat, mely minden reggel 
felfrissíti a lelkünket az Istentől származó kegyelem vízével.  

Az imádság - az öröm forrása, hiszen Istennel, a legtiszteletreméltóbb személlyel való 
beszélgetés. Az imádság - gyógyszer, mely megújítja és megerősíti az erőt, mely az 
Isten utjain való járásához szükséges.  

Az imádságtól függ minden: kitartás a hivatásban, munka eredményessége, bűnök 
elkerülése, szeretet növekedése, vagyis általuk: az üdvösség.    

Nem Istennek, hanem nekünk szükséges az ima. 

Közös prefáció IV.: „A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis mega-
dod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, 
nekünk azonban üdvösségünkre válik.”Imádkozva jobban megismerjük az Istent . 

AZ IMA MÓDSZEREI:- SZÓBELI IMA- ELMÉLKEDÉS- SZEMLÉLŐDÉS 

A szóbeli imádság, mint út, lehetséges gyerekek és szentek esetében egyaránt. Gyak-
ran az Egyház magyarázta a hagyományához tartozó imádságokat.  

Csak akkor van értelme a szóbeli imának, amikor figyelünk a szavainkra. Röpimák – 
a szeretet nyilai, melyek mennybe jutnak.  

HOGYAN KELL ELMÉLKEDNI? 

Az elmélkedés foglalkoztatja értelmet és akaratot. 
Ha értelmet – elmélkedés, meditáció 

Ha akaratot és érzéseket – szemlélődés – ez mindenki számára elérhető. 
Az elmélkedés forrásai: Szentírás, teológiai reflexió, idők jelei, világ, szegények, élet 
tapasztalata. 

Az elmélkedés módszerei: Képek segítségével, figyelmes olvasás, Jézus szenvedésé-
nek szemlélődése, módszer betegeknek, imaszövegek recitálása. 

 Az elmélkedéshez szükséges erények: alázat, önmegtagadás, egyszerűség. 
Csend: önmagam megtalálása, Isten megtalálása, Isten jelenlétében lenni. 
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Az elmélkedés menete (Szalézi Szt. Ferenc módszere szerint):  

Felkészülés az elmélkedésre; találjuk egy csendes, magányos helyet: templomot, saját 
szobánkat; üljünk le kényelmesen, egyenesen Jézus képe, ikonja (amely pl. azt az ese-
ményt ábrázolja, amelyről elmélkedni szeretnénk), egy feszület, vagy gyertya elé, 
szedjük össze magunkat és hagyjunk hátra minden gondot; hívjuk a Szentlelket, hogy 
vezessen minket és segítsen helyesen felfogni a Biblia tanítását; olvassuk el azt a 
szenrási szöveget, melyről elmélkedni szeretnénk. 

Az elmélkedés:  

1. a memória aktivitása: képzeljük el a bibliai történetet; 2. az ész aktivitása: próbál-
juk megérteni az eseményt, a gesztusokat, a szavakat, a magatartásokat; 3. az érzések 
aktivitása: vágyakozzunk arra, hogy követni tudjuk a Biblia tanítását, és meg tudjuk 
találni annak szépségét; 4. az akartat aktivitása: találjunk választ arra a krédésre, hogy 
az életünkben miként tudnánk megvalósítani a Biblia tanítását, határozzuk el, hogy 
mire kell jobban figyelnünk. 

Az elmélkedés befejezése: hálaadás a megkapott fényért; felajánlás: Isten dicsőségére 
szeretnénk élni; fohász, hogy legyen kitartásunk a jóban, hogy meg tudjuk valósítani 
azt, amit elhatároztunk. 

Az elmélkedés képek segítségével: Pl. Szűz Mária képe – nézünk rá és elmélkedünk az 
életéről – saját életünkkel kapcsolatban. 

Az elmélkedés – a nap tervezése: Isten jelenlétében feladatainkra, munkánkra is gon-
dolhatunk, melyek ránk várnak napközben. Előre lehet látni a nehézségeket, kísérté-
seket. 
Az elmélkedés figyelmes olvasás: Lassan, szakaszonként olvassunk valamit. 
Az elmélkedés Jézus szenvedésének szemlélődése: Könnyű módszer. Szalézi Szent Fe-
renc gyakran ezt végezte, és javasolta más embereknek, pl. gyónóknak.  
Az elmélkedés az imaszövegek recitálása: Lassan elmondani a szokásos imákat: Mia-
tyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet. 

A SZEMLÉLŐDÉS 

A szemlélődő imában a lélek az Isten jelenlétében marad. Elfogadja mindazt, amit Is-
ten adni szeretne neki. A szemlélődő imádságban nem csinál semmit. Sugalmazás se-
gít neki megtalálni azt, amit keres és még sokkal többet.   

Isten munkálkodik – az ember elfogadja adományait. 

Úgy, mint Avilai Szent Teréz: Páli Szent Vince számára a szemlélődés szokásos, nor-
mális ima. Inkább az egyszerűbb ima formáit gyakorolta. Tökéletesség nem rendkívü-
li imádságtól függ, hanem a szeretettől. 
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2017 Szent László 
éve  

 

Január 1-jén kezdetét veszi az év 
végéig tartó Szent László-év – 
jelentette be a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős állam-

titkára. A Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és az Emberi Méltó-
ság Tanácsa kezdeményezésére hirdették meg az emlékévet a lovag-
király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkal-
mából.  

Az ilyen kezdeményezések fontosságát az adja, hogy az egyén méltósága 
nem értelmezhető a nemzet méltósága nélkül, ez utóbbi pedig azt is je-
lenti, hogy hivatkozunk nemzetünk nagyjaira, felmutatjuk őket. Nagyon 
sok mindent elvettek Magyarországtól az évszázadok során, de a történel-
münket nem vehetik el. Szent László, Szent István mellett a legnagyobb 
országépítő volt, aki megteremtette a Kárpát-medencében élő népek 
együttműködését - mondta Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Ta-
nácsának elnöke.  

    Szent László Lengyelországban született, a Kárpát-medencében tevé-
kenykedett, Felvidéken, Nyitrán halt meg. Így a visegrádi országok első 
közös emblematikus alakja. Nagyváradon és Zágrábban püspökséget ala-
pított, koponya-ereklyetartóját, a Szent László-hermát pedig Győrben őr-
zik, mely egyúttal a város szimbóluma is.  

Szent László Magyarország lovagkirálya, valamint a magyarországi len-
gyelek és Erdély védőszentje. Az ő idejében avatták az első magyar szen-
teket. Ereje, erkölcsössége, katonai és államférfiúi fellépése a ma embere 
és politikusa számára is példaértékű. 

A Szent László-év 2017 nemcsak a sok évszázados lengyel–magyar barát-
ságot erősítheti, de a visegrádi együttműködésnek is további egyházi és 
kulturális távlatokat nyithat a jelenlegi népvándorlástól terhelt időkben.  

Így a nevéhez szorosan kapcsolódó püspöki székhelyeken – Nagyvára-
don, Győrben, Zágrábban, Nyitrán és születési helyén, Lengyelországban 
– nagyszabású Szent László-megemlékezésekre kerülhet sor, ugyanígy a 
számtalan Kárpát-medencei Szent László-emlékhely is különféle rendez-
vényeknek adhat otthont.  
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Szentmise szándékok február hónapban 
 

1. +Csapó Antal, +Családtagok és összes +Hozzátartozó 

2. A „Titkos értelmű rózsa” rf. (Szalainé) csoport élő Tagjai 

3. A „Titkos értelmű rózsa” rf. (Szalainé) csoport +Tagjai 

4. Hutter Ferencné +Fera Anna  

5. +Ruzsai Pál, +Szülei és összes +Hozzátartozó     (8.00) 

  ……………………………………………..     (11.00) 

 +Kotter Gyula és +Szülei        (18.00) 

6.-8.  …………………………………………….. 

9. +ifj. Kiss Sándor és +Szülők 

10. …………………………………………….. 

11. +Néczin András 10. évf.  

12.  +Budavári József           (8.00) 

  …………………………………………      (11.00) 

   Hálából születésnapon, és élő Családtagokért     (18.00) 

13.-14. ………………………………………… 

15.  +Rozmüller József, neje +Tanács Mária 

16. +Rozmüller József, neje +Szokolik Julianna, két +Gyermekük és +Szüleik 

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

18. +Paulovics Károlyné, +Férje és +Szüleik      

19.   +József és +Julianna         (8.00) 

  …………………………………………..…     (11.00) 

  Rapavi Józsefné +Brancs Katalin és +Férje      (18.00) 

20. +Mihály 

21-24.  ………………………………………… 

25. A Szabó és a Szoboszlay család +tagjai 

26.  Az Egyházközség februárban elhunyt hívei     (8.00) 

   ……………………………………………..     (11.00) 
  +Gróf Mihály, és neje +Baran Terézia      (18.00) 

27. Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 

28. …………………………………………..… 
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24. 

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

„LÉPCSŐK”  

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános 

Főszerkesztő: Sohan Andrásné 

Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 

A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.  

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

e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

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

Szentmisék  rendje: 
 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  

Hétköznap:  6.15  
Kivéve csütörtök: 18.00 

 
 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

Ú J É V I   I M A  

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Ne-

ked ajánljuk ma az emberi idő új kez-

detét, Az évet, amely most kezdődik. Ne-

ked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet 

vagy, Aki igazság és Szeretet vagy, Aki 

Mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te 

légy jelen benne, és cselekedjél benne! 

Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. 

Az új évnek ezt az első napját Az Ige földi 

születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit 

Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, 

hogy egy legyen velünk. Ma különös szere-

tettel és gyöngédséggel vesszük körül a 

názáreti Szűz anyaságát, Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a 

Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, Aki a mi Szere-

tetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. Üdvözlünk, új év, a 

liturgia mai szövegével: ,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! 

Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az 

Úr, és adjon békességet!'' Újév alkalmával ezeket a kívánságokat 

fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:  

Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!  

Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!    (Szent II. János Pál pápa) 
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