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Gondolatok a rosszról 
"Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, és keresi, hogy kit nyelhetne el" 

Az ember lépten-nyomon találkozik olyan dolgokkal, amik rosszak, amik fájda-

lommal töltik el. Családjainkban, iskolában, munkahelyeken, és sajnos nem-

zetünk, népünk nagycsaládjában, a helyi, nemzeti, vagy a nagypolitikában is. 
A rosszal, a bennünket zavaró dolgokkal szemben három választási lehet sé-

günk van. 
1. Megfutamodni a problémák el l: A gonosz szeretne megijeszteni, félelemmel 
eltölteni, hogy vagy pánikba esve, sikoltozva elmeneküljünk, vagy csendes, 
nyugodt vonulással kikerüljük, tovább álljunk a nehézségek, a gondok el l. 
Ezért van olyan sok válás, lógás az órákról, külföldre emigrálás. Ki ne érezte 
volna, hogy talán külföldön zöldebb a pázsit, és egyszerűbb az élet, jó lenne 
tovább állni, hagyni a munkát másra. Isten ajándékairól, a barátainkról, a csalá-

dunkról, népünkr l nem szabad lemondani. Mi leszünk szegényebbek, és nem 
szabad testvéreinket, világunkat a gonosz prédájának hagyni, nem er sebb  
nálunk. 
2. A második magatartásforma: Rezignáltan magunkba roskadhatunk, keserű-

séggel megállapíthatjuk, hogy mindig is ilyen volt a világ, hogy nem lehet, nem 
érdemes küzdeni, mert kicsik, gyengék vagyunk, és jobb a magunk kis elefánt-
csont tornyaiban saját önz  kis pecsenyéinket sütögetni, mint konfrontálódni a 
rosszal. Persze ugyanaz, ha az önpusztítás különféle - gyorsabb, vagy lassúbb - 
eszközeivel magunk ellen fordulunk, és az italhoz, vagy a pénzen vett gyönyör 
más eszközeihez nyúlunk. Mikor leégett a szovátai házunk építés közben, nem 
tudtam magamnak sem megmagyarázni, hogy ez miért kellett így történjen. Egy 
dolgot tudtam: a gonosz azt szeretné, hogy dobjam be a törülköz t, hogy adjam 
fel a harcot, húzzam meg magamat a magam kis egérlyukában. Nem, ezt az 
örömet én nem adom meg neki! 
3. Eltakarítjuk a szemetet, és otthonossá tesszük a világunkat. Itt is három irány-

ba indulhatunk el, és figyelnünk kell, mert itt is csapdák sorakoznak. 
- Nyílt rohammal szembemehetünk a rosszal, a bennünket zavaró, nekünk fáj-
dalmat okozó dolgokkal, személyekkel, pusztuljon a férges. Úgy gondolom, 
hogy ez is nagyon tetszene a gonosz léleknek, akinek nincs keze, aki azt szeret-
né, hogy mi adjuk neki a kezünket, szánkat, lábunkat, hogy általunk ártson, 
pusztítson, törjön, zúzzon. Az embertársam nekem testvérem, én nem elpusztí-
tani akarom öt, hanem felszabadítani a szeretetre, hogy  is megtapasztalja, 
hogy milyen édes és gyönyörűséges Isten szabad gyermekeinek szeretetben élni 
és alkotni. Nekünk nem szétvernünk kell a családjainkat, az osztályközösséget, 
nemzetünket, népünket, hanem a szeretet, az élet otthonaivá tenni azt. 

Gondolatébresztő… 
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- Passzív ellenállás: Nem tolom az ellenségem szekerét, nem f zök a férjemnek, 
nem tanulok az iskolában, nem fizetek adót, elszabotálom mindazt, amit t lem 
kérnek. Úgy gondolom, hogy a pusztítás urának ez is nagyon tetszene. Végül is, 
ha a családod, közösséged, nemzeted anarchiába süllyed, anyagilag összeomlik - 
akkor is gy zött a gonosz. 
- A szeretet forradalma: Jézus ezen az úton járt. Kitárt karral, védtelenül eljött 
közénk karácsony éjjelén, hogy átölelje nem csak a családját, hanem a borg zös 
pásztorokat, de a napkeleti bölcseket is. És biztos, hogy ugyanolyan szeretettel 
ölelte volna át Heródest is, ha az gyilkos szándékkal nem a katonáit küldte 
volna, hanem szeretettel maga ment volna a jászolhoz. 
Ha elhatalmasodik a gonosz ott ahol élünk, akkor egy lehet ségünk van: szívünk 
minden melegével, erejével, a lehet  legjobb szándékkal szeressünk, s tegyünk 
jót mindenkivel. Mert a sötétség, a rossz nem valami, hanem a fény, a szeretet 
hiánya. Ha fényt gyújtunk, még ha parányi kis lángocska is, az már oszlatja a 
sötétet. A másik szabad akaratát jóságom nem tudja felülírni, de a fényben neki 
is könnyebb lesz megtalálni a helyes döntést, az utat, mely t is az életre vezeti. 
Hiszem, hogy az Isten teremtette ember jó, és szeretne mindenki nagyra n ni, 
virágot hozni, igaz gyümölcsöt teremni, jóságos fényemnél talán talán meglát 
engem is, bennem a testvért, és nem ront nekem.    Csaba t. 

Május 27-én a 
Szent Anna 

templomban 

15 gyermek  

volt els áldozó: 
 

Gáspári Gergely 
Gémes Karolina 
Gili Máté  
Hajnóczi Márton 
Kiss-Vámosi Ádám 
Kókai Gréta 
Molnár Zsigmond 
Molnár Zsófia  
Pasiák Rita 
Pozsonyi Petra 
Radnóti Botond  
Radnóti Eszter 
Rólik Teréz 
Szántó Zsombor 
Tóth Kevin  
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Bosco Szent János javaslatai és meglátásai egyaránt 
segíthetnek kimerült szülőknek és pedagógusoknak. 

A gyereknevelés, a nevel i munka egyik legnagyobb kihívása jól megítélni, mi-
kor és hogyan szükséges fegyelmezni. Mit tegyen a szül  (vagy a tanár), amikor 
a gyerek direkt próbára teszi, és semmiféle módszer nem nagyon működik? 
Forduljon Don Boscóhoz. 
Don Bosco teljesen megérti, min is megy keresztül az illet  szül , hiszen egész 
életét annak szentelte, hogy lázadó hajlamú fiúgyermekeket neveljen. Több száz 
nehéz helyzetű fiút fogadott be, tanította ket, és minden erejét arra fordította, 
hogy ezekb l a gyerekekb l tisztes feln ttek váljanak, akik a társadalom javát 
szolgálják. 
Ahogy egyre szaporodott a feladat, Bosco Szent Jánosnak szüksége lett segít k-

re is, vagyis eljött a tanárképzés ideje. 
A tanároknak írt leveleiben Don Bosco kifejtette a nevelésen alapuló megel zés 
módszerét, amely arra törekszik, hogy a diákok ne félelemb l vagy kényszerb l 
engedelmeskedjenek, hanem meggy z désb l. Mell zni kell minden er szakot, 
kényszert, nyomásgyakorlást, s helyettük a szeretet kell hogy legyen a f  moz-

gatórugó. 
Az alábbiakban Don Bosco hét javaslatát adjuk közre, melyek napjainkban is 
érvényesek, és segíthetnek a szül knek és a pedagógusoknak, hogy a gyerekeket 
az erény útjára vezessék. 
1. A büntetést tekintsd a legvégs  lehet ségnek! 
Egy hosszú nevel i pálya során hányszor rádöbbenünk erre az igazságra... 
Kétségkívül ezerszer könnyebb elveszíteni a türelmünket, mint fegyelmezni 
magunkat, megfenyegetni egy gyereket, mintsem meggy zni t. Kétségkívül 
jobban esik a büszkeségünknek, hogy megbüntessük, aki ellenszegül, mint hogy 
kitartó kedvességgel elfogadjuk t. Szent Pál gyakran panaszolta, hogy egyes 
megtér k milyen hamar visszatérnek megrögzött szokásaikhoz – mégis csodá-

latra méltó türelemmel kezelte ezt a helyzetet. Ugyanilyen türelemre van szük-

ség a fiatalok nevelésében. 
2. A nevel nek arra kell törekednie, hogy szeressék t a tanítványai, ha a 
megbecsülésükre is vágyik; ha azt szeretné, hogy tekintélye legyen. Akkor éri 
el ezt a célt, ha szavai és cselekedetei nyilvánvalóvá teszik, hogy minden igye-

kezete és gondoskodása diákjai jólétére irányul. 
3. Néhány nagyon különleges kivételt l eltekintve a rendreutasítás és a bün-

tetés ne nyilvánosan történjék, hanem négyszemközt, a többiek tekintetét l 
távol. 
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Egy apa türelmével kell rendreutasítanunk diákjainkat. Soha, amennyire lehet-
séges: abszolút soha ne utasítsuk rendre ket mások el tt, hanem mindig négy-

szemközt, ahogy mondani szokták: in camera caritatis. Don Bosco kizárólag 
megel zés céljából vagy súlyos eseteknél engedte meg a nyilvános rendreuta-

sítást vagy büntetést. 
4. Teljességgel elkerülend  a gyerekek fizikai bántalmazása, fájdalmas 
pózban való térdepeltetése, fülük meghúzása és más hasonló büntetések – 

figyelmeztetett Bosco Szent János. A törvény is tiltja ezt, amellett nagyon fel-
zaklatja a gyerekeket, és csökkenti a nevel  tekintélyét. 
5. A nevel nek közölnie kell a gyerekekkel a szabályokat, a lehetséges ju-

talmakat és büntetéseket, hogy senki ne hivatkozhasson arra, hogy nem 
tudta, mit kell, vagy mit nem szabad tenni. 

Más szavakkal: a gyerekeknek szükségük van ha-

tárokra, és jól reagálnak a határokra. Senki sem 
érzi biztonságban magát, ha vaktában repül, és 
ilyenkor mindig neki is megy valaminek… 

6. A nevel  legyen következetes, amikor valami 
kötelesség teljesítésér l van szó; legyen szilárd 
a jó keresésében; bátor, amikor a rosszat kell 
megel zni, de mindig kedves és megfontolt.  
 

Bosco Szent János biztosít minket arról, hogy csak 
a türelemb l fakadhat valódi siker. A türelmetlenség csak elriasztja a gyerekeket, 
és az elégedetlenséget terjeszti a legjobbak között is – írja Don Bosco. A nevel i 
tapasztalat arra tanít, hogy a türelem az egyetlen megoldás a legsúlyosabb enge-

detlenség és hajthatatlanság esetén is. „Néha, hosszas türelmes er feszítés után, 
mely nem vezetett eredményre, úgy ítéltem meg, szigorúbb lépéseket kell ten-

nem. Ezek azonban soha nem értek el semmit, s végül mindig a szeretet gy ze-

delmeskedett ott, ahol a szigor kudarcot vallott. A szeretet az elixír, bár néha 
csak lassan fejti ki hatását” – írja Don Bosco. 
7. Ahhoz, hogy a fiatalok valódi édesapái legyünk, nem engedhetjük, hogy a 
düh beárnyékolja arcunkat. Ha id nként megdöbbent  dolgok történnek is, 
engedjük, hogy elménk derűje rögtön eloszlassa a türelmetlenség felh it. Az 
önfegyelem kell hogy uralja egész lényünket: elménket, szívünket, ajkunkat. 
Amikor valaki hibázik, éleszd fel az együttérzést a szívedben és a reményt el-
médben, akkor rendreutasításod gyümölcsöt terem. 
Nehéz pillanatokban egy alázatos ima az Istenhez hasznosabb, mint egy heves 
dühkitörés. A fiataloknak biztosan nem válik javára a nevel k türelmetlensége, 
senkinek nem szolgál épülésére. 
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Pünkösdhétfőn megtartottuk a hagyományos egyházközségi 
napunkat a szilasligeti kemping területén. 
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Tokody Ödön: Az öreg plébános levelei  
16. Levél  - Áthelyezési kérelem 

Kedves Uramöcsém! 
A Nepomuki-szobor ügyét, mint múlt levelemben megírtam, valahogy befe-

jeztük tehát. De csak az iratokban. A lelkipásztori életben mélységes szakadék 
volt a plébánosom és a nép között. F nökömmel együtt én is lehetetlenné vol-
tam téve a nép el tt. Tudták és nem bocsátották meg, hogy szoborcsere eszméje 
az én agyamban született meg és azt is tudták jól, hogy az ügy egyházhatósági 
elintézése nem adott nekünk babért, sikert. 

Most annyi év után visszagondolva, szemrehányást teszek önmagamnak, 
hogy akkoron nem iparkodtam Nacafalva híveinek elfordult szívét visszasze-

rezni. Arra nem volt sem kedvem, sem bátorságom, hogy a jegyz vel harcba 
szálljak, de arra sem, hogy a hívek lelkéhez hathatósabb munkával, a szeretet 
kimutatásával közelebb férjek. Plébánosommal együtt bezárkóztunk a plébáni-
ára. A keresztelésre hozott gyerekeket megkereszteltük, a bejelentett halottakat 
eltemettük, az esketéseket elvégeztük. Néhanapján vendégbe is hívtak és oda is 
elmentünk. Egyszóval úgy éltünk, ahogy minden, kevés buzgalommal, és a hiba 
elkövetésében vétkes lelkipásztor menteni szokta magát: kötelességünket 
teljesítettük. 

Elmélkedéseim végén mindennap er s ígéreteket tettem. Esténként azonban a 
lelkiismeretvizsgálatkor mindennap az ígérgetések beteljesedését hiányoltam. 
Egyik napon akkorát elmélkedtem, mint két jezsuita szerzetes, és azt az ígéretet 
hoztam ki bel le: tovább itt nem maradok, mert ez a környezet buzgóságom 
szárnyainak leköt je. Bementem plébánosomhoz. El adtam neki az ügyet: el 
akarok menni. Azonnal láttam benne fölgerjedni a régi indulatot, amely azonban 
már nem volt olyan er s, hogy kitörjön. Lelohadt. Szinte keserűen foglalta bele 
ebbe a pár szóba az egész észrevételét: Hát elhagy! Egyetlen megért  káplánom 
volt eddig. Fölkelt és bement a másik szobába és becsukta az ajtót. Magamra 
hagyott az irodában. 

Visszamentem a szobámba. Szívem mélyén ott sajgott a tudat, hogy megbán-

tottam plébánosomat. Tudtam, hogy teljes fokon  a hibás a nacafalvai lelki-
pásztori munka áldatlan állapotáért, s t még azért is, hogy én, az egyébként 
készséges fiatal pap, a lelkipásztori munka semmittev inek sorába kerültem. 
Fájdalmamon azonban diadalmaskodott reggeli sikerült elmélkedésem elhatá-

rozása: Innét kiszakítom magamat mindenképp! 
Másnap szekeret fogadtam és bekocsikáztam Nagyklinkre. Ott fölszálltam a 

vonatra, hogy a püspöki székvárosba utazzam. Az állomáson találkoztam Dulder 
Gyárfással, a nagyklinki hitoktatóval. Hírb l már ismertem t és azt is tudtam 
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róla, hogy évek óta a nagyklinki johannita templom mindenes atyja. Ha tömeges 
gyóntatás van, ha ünnepi szónok kell, ha színdarabrendezésr l van szó, ha bú-

csút vezetnek, Dudler Gyárfás mindig kéznél van. Mint hitoktató is híres volt. A 
gyerekek rajongtak érte, és még nagy gimnazista korukban is fölkeresték. 

A vonaton bemutatkoztam neki. Elmondtam hamarosan, hogy mi járatban 
vagyok: Elhelyezésemet kérem. Dudler testvér is föltárta útjának célját. Húsz 
éve pap már és most egy kis plébániát szeretne szerezni, annál is inkább, mert 
szülei megöregedtek az élettel való küzdelemben és rászorultak. Nagyklink 
mellett, Leveles községnek plébánosi helye megüresedett. Ennek betöltése jó-

részt a johannitáktól függ, akik a legutóbbi id kig azt a plébániát vezették, de 
rendtagok hiányában lemondtak róla. A f pásztor rendesen meg szokta kérdezni 
a johanniták rendjét, amikor ezt a plébániát betölti. Dudler testvér egy ajánló-

levelet mutatott, melyet az ottani rend vezet je írt érdekében. Bizakodva 
mondta: remélem, lesz eredménye az ajánlásnak. 

Beérkeztünk kettesben a püspöki székvárosba. Jelentkeztünk a püspöki iroda 
igazgatójánál, elmondandó neki kérésünk tárgyát. Dudler ment be el bb, mint 
id sebb. A nyitott ajtón keresztül akaratlanul is meghallottam minden szót, amit 
bent beszéltek. A levelesi plébániát akarja, szólt finoman, tompított hangján a 
püspöki iroda igazgatója. Sajnos elkésett már. Tegnap volt itt a johannita rend 
tartományf nöke és Szlovák káplán részére kérte. A püspök úr beleegyezett és 
azonnal ki is állítatta számára az ideiglenes plébánosi okmányt. Már meg is 
kapta a címzettje. Dudler néhány pillanat múlva kijött és csak annyit mondott 
lehorgasztott f vel: Elkéstem. Más kapta meg. Megyek vissza. 

Közben bement az igazgatóhoz a titkár holmi hivatalos ügyben beszámolni. 
Nem követek el most már titoksértést, ha az események után annyi esztend vel 
elmondom, mit hallottam akaratlanul is. Az évek sora ugyanis fölvágta már a 
természetes titoktartás pecsétjét. Nem értem ezeket a johannitákat, szólt az 
irodaigazgató a titkárhoz. Ez a szegény Dudler évek óta ott dolgozik a nagyklin-

ki rendház körül. Hűséges hozzájuk és háromannyit végez, mint egy-egy johan-

nita. Most megüresedett a levelesi plébánia, és az ottani vezet  Dudlert ajánlotta 
rá. A tartományf nökük azonban szokatlan nyomatékkal Szlovák Istvánt aján-

lotta. Én pedig nagyon értem, felelt a titkár. Ez a Dudler valóban esztend k óta 
ott dolgozik hűségesen náluk, rendjüknek és minden tagjának jó barátja, de 
Szlovák közismereten ellenlábasuk. Szidja ket, mint a bokrot. Ha most a 
johanniták közvetítésével megkapja Levelest, betömik a száját, megszabadulnak 
t le. így k adnak neki plébániát, ezzel lekötelezettjükké teszik. Dudler továbbra 
is jó ember marad és Szlovák is azzá lesz. De hát ez az elemi tisztesség?  
- elégedetlenkedett az irodaigazgató úr. A titkár így érvelt: a johanniták, úgy 
látszik, az okosságot ennél magasabb rangú erénynek tartják. Avagy pedig a 
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tartományf nökük az ellenségszeretetr l elmélkedett, mely után Szlovákot aján-

lotta.  ezt most h sies cselekedetnek tartja, és érdemei közé sorozza. S t még 
külön érdemnek tudja be talán, hogy alkalmat adott Dudlemek a lemondásra és 
további nyomorgásra. 

Nemsokára én is bekerültem az irodaigazgató úr színe elé. Elmondtam jöve-

telem célját és kértem kegyes támogatását elhelyezésem ügyében. Legyen türe-

lemmel, felelte az irodaigazgató. Nem mondok titkot, hiszen ön is tudja, hogy az 
esperes úr plébánosának más plébániára való áthelyezését tanácsolta. Mihelyt 
megüresedik egy olyan plébánia, amelynek népe megérdemel egy ilyen tüskés 
lelkipásztort, áthelyezzük és akkor ön is menni fog. Addig azonban maradnia 
kell, mert ön az els  káplán Nacafalván, aki ellen az ottani plébános csak egy 
följelentést adott be, és akit azóta meleg szeretettel vesz körül. Örülünk, hogy a 
nacafalvai veszekedések között legalább maguk ketten megértik egymást és 
nekünk is békét hagynak. 

Kedves Uramöcsém! Mintha fejbe kólintották volna, úgy ültem ott az igaz-

gató asztala mellett. Íme szabadulni akartam a semmittevés tespedését l, de nem 
sikerült. A titkár úr azonban, aki jelen volt a tárgyalásomnál, és aki úgy látszik, 
megértette jó szándékomat, segíteni akarván rajtam egy gondolattal közbevá-

gott: ha a plébánosa kémé az áthelyezését, akkor talán tehetnénk valamit. Igen, 
szólt az irodaigazgató, abban az esetben megkíséreljük az ügyet, de így örülünk, 
hogy legalább a káplánjával békében van a racafalvai plébános. 

Eltávoztam a püspökségr l, mert ezek után fölöslegesnek tartottam, hogy a 
f pásztorom el tt megjelenjek kérésemmel. Levertségemet elszántság és tettre-

készség váltotta fel. Tehát az kell, hogy a plébánosom ne tűrjön Nacafalván? 
Hogy békétlenség legyen közöttünk? Az én buzgóságom újraélesztése semmi? 
No hisz azon igen könnyen lehet segíteni! 

Vonatindulásig bolyongtam a püspöki székváros utcáin, és különböz bbnél 
különböz bb terveket kovácsoltam, hogyan eszközöljem ki plébánosom elhelye-

zésemet kér  levelét. Vándorlásaimban egy hangszerkereskedés elé értem. 
Elkeseredett ötletem támadt. Bementem és megvettem egy hatbillentyűs trom-

bitát a hozzá szükséges kottaiskolával együtt. 
Ezzel a hóna alatt tért vissza Nacafalvára a kedves Uramöcsém barátja: 
                     az öreg plébános 
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A Plébániai Szaknévsorba továbbra is várjuk a plébániához 
tartozó, megbízható, keresztény köt désű szakemberek, vállalkozók 
jelentkezését, akik a hívek figyelmébe ajánlják szakértelmüket, 
munkájukat, szolgáltatásukat. 
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„A család Evangéliuma:  
örömhír a világnak”   

CSALÁDOK IX. 
VILÁGTALÁLKOZÓJA  

Dublin, 2018. 

  

Vincenzo Paglia bíboros, a Család Pápai Tanácsának elnöke 
sajtótájékoztató keretében számolt be a Családok IX. Világtalálkozójáról, 

melyet 2018. augusztus 22 és 26 között rendeznek meg Dublinban.  
Az alábbiakban Paglia bíboros beszédéb l idézünk. 

 A püspöki szinódusok után, a családok számára a dublini esemény lesz az els  
nagyobb horderejű találkozó. A közelmúltban tartott családszinódusok arra 
indították Ferenc pápát, hogy kiadja az Amoris Laetitia (A szeretet öröme)kezdetű 
apostoli buzdítást. Magától értet d , hogy ez a Buzdítás az egész Világtalálkozó 
„magna cartája” lesz – az el készületekt l a családok ünnepéig. 
Az Apostoli Buzdítás eljutott az egyes helyi egyházakba, hogy ott üzenetét 
befogadják, elmélyítsék és gyakorlatra váltsák. Ennek a folyamatnak kiemelked  
állomása lesz tehát a dublini találkozó. Az Amoris Laetitia nem csupán a 
családpasztoráció megújítására hív bennünket, hanem annál jóval többre. Arra hív, 
hogy új módon éljük meg az Egyházat, hogy új módon valósítsuk meg azt a 
szeretetet, amely örömtelivé teszi az életet; Isten népe, a családok és az egész 
társadalom életét. Ilyen értelemben tehát a dublini találkozónak, – a többi 
világtalálkozó sorában – egyfajta sajátos vonása van. 
Az Egyház számára e fontos id szakban a Világtalálkozó visszatér Európába. 
Csupán néhány héttel ezel tt történt, hogy Ferenc pápa szavaival ismét felrázta az 
öreg kontinenset. Európát ugyanis, – melyet a pápa egy medd  asszonyhoz 
hasonlított, – az a veszély fenyegeti, hogy teljesen magába fordul. Ferenc pápa 
határozott szavakkal arra buzdította az európaiakat, hogy találjanak rá újra 
emberközpontú hivatásukra, hogy élesszék újra magukban azt a missziós 
lelkületet, amely egykor utat nyitott a haladás és a fejl dés számára. A Szentatya 
beszédében arra is buzdított, hogy a falak emelése helyett a különböz  kultúrákat 
és vallásokat összeköt  hidak építésén fáradozzunk. 
A családok Világtalálkozója rendkívüli alkalom arra, hogy a polgári-, társadalmi-, 
vallási-, politikai- és a gazdasági életben is újra felfedezzék a család központi 
szerepét és erejét. A család ugyanis az els számú gyakorlópálya, ahol a különböz  
személyek megtanulnak békében együtt élni. Ferenc pápa a Nagy Károly-díj 
átvételekor így nyilatkozott: „fiatal Európáról álmodom, amely még képes arra, 
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hogy anya legyen. Olyan Európáról álmodom, aki gondját viseli gyermekének, aki 
testvérként segíti a szegényt. Olyan Európáról álmodom, aki meghallgatja és 
megbecsüli a betegeket és id seket. Olyan Európáról álmodom, amelyben 
migránsnak lenni nem bűncselekmény. Olyan Európáról álmodom, ahol a fiatalok 
a becsületesség tiszta leveg jét szívják be. A családok Európájáról álmodom”.  
Írország jelenleg igen érzékeny átmeneti id szakot él. A családok találkozója 
segítheti Írországot, Európát, és a világot is, hogy újra felfedezzék a család 
hivatását és küldetését, s ez által újra megtalálják az er t, az energiát és 
megújuljanak missziós törekvésükben. 
A világtalálkozó címe: „A család Evangéliuma: örömhír a világnak”. Ez a mottó 
arra hív, hogy a család közösségére mondott igenünkkel válaszoljunk minden 
ember szeretet utáni vágyára. A pápa így ír: „tegyünk tanúságot arról, hogy a 
család Evangéliuma olyan öröm, amely betölti az ember szívét és az egész életét”, 
Krisztusban ugyanis „megszabadultunk a bűnt l, a szomorúságtól, a lelki 
ürességt l, az elszigeteltségt l”. A „családok”, és különösképpen is a „keresztény 
családok” örömhír (evangélium) az Egyház és a világ számára. Tudniillik a szó 
szoros értelmében k tartják fenn az Egyház és a társadalom életét. A keresztény 
egyházak, a nagy világvallások, a politikai rendszerek és civil társadalmak a 
„család lelkiségében” újra megtalálhatják azt az er s kapcsot, mely összeköti ket. 

Családok IX. Világtalálkozójának hivatalos imája 

 

Istenünk, mi Atyánk! Mindnyájan testvérek vagyunk Jézusban, a Te Fiadban, 
egy család vagyunk a Lélekben, a Te szeretetedben. Áldj meg minket a szeretet 
örömévei. Formálj minket türelmessé és megért vé, jóságossá és nagylelkűvé, 
adakozóvá a szükséget szenved kkel szemben. 
Add, hogy megbocsátó békédben éljünk. 
Szeret  gondoskodásoddal oltalmazd a családokat, különösen azokat, akikért 
most imádkozunk: 
[Rövid csendben név szerint megemlékezünk családtagjainkról és másokról] 
Növeld hitünket, er sítsd reményünket, hogy bízni tudjunk szeretetedben és 
mindig hálásak legyünk ajándékul kapott életünkért. 
A mi Urunk Krisztus által Ámen. 
Szűz Mária anyánk és patrónánk - könyörögj értünk! 
Szent József, apa és oltalmazó - könyörögj értünk! 
Szent Joachim és Szent Anna - könyörögjetek értünk! 
Szent Martin Lajos és Célia - könyörögjetek értünk! 
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Ferenc pápa az „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdításában 
számos hasznos gyakorlati tanácsot ad a hétköznapi élet 

boldogabbá tételéhez a házaspároknak. 
A Szentatya szerint például nagyon jó stratégia, ha a párok kifejezetten foglal-
koznak a nehéz, problémás helyzetekkel: amikor a házastársak vitatkoznak, ak-

kor a legtöbb nézeteltérés valójában nem a fontos dolgokat illetően van, gyak-

ran csupán az a viták forrása, amit mondott vagy ahogy mondott valamit az 
egyik fél. Éppen ezért Ferenc pápa a következő irányelveket adja a házaspárok 
számára, amelyeket érdemes figyelembe venniük: 
 

1. Amennyiben harag kezd kialakulni a felek között, érzékenyen, odafigyelve kell 
cselekedniük, nehogy megszakadjon köztük a párbeszéd dinamikája. 

2. A házastársak alakítsák ki magukban azt a képességet, hogy úgy tudjanak 
kimondani valamit, hogy azzal ne bántsák a másikat. 

3. A párok a szavaikat úgy válasszák meg – különösen a nehéz kérdésekben –, 

hogy azok ne legyenek sért k a másik számára. 
4. A partnerek próbáljanak meg úgy érvelni, hogy közben ne zúdítsák saját dühüket 

a másikra, s ne bántsák meg társukat. 
5. A házastársak kerüljék a leereszked  hangnemet, amelynek célja csupán a másik 

megbántása, kigúnyolása, megsértése. 
6. A párok fejlesszék magukban azt a szemléletet, hogy valóban fontosnak tartsák a 

másik személyét, próbáljanak bepillantani társuk szívébe, tanulják meg 
érzékelni legmélyebb aggodalmait, gondjait, melyeket aztán a további 
párbeszédek kiindulópontjává tehetnek. 

7. De mindenekel tt a házaspárok tanuljanak meg kisebb hangsúlyt fektetni a 
másik hibáira – hiszen a másik személye több annál, mint az engem idegesít  
dolgok összessége. Az a tény, hogy a társunk szeretete nem tökéletes, nem 
jelenti azt, hogy hamis vagy valótlan is lenne. 
Az Amoris laetitia egy másik fontos javaslata, hogy a párok szánjanak id t egy-

másra: id re van szüksége ahhoz, hogy mindent megbeszéljenek, hogy nyugodtan 
átöleljék egymást, hogy megosszák egymás között terveiket, hogy meghallgassák 
egymást, hogy egymás szemébe nézzenek, hogy megbecsüljék egymást és hogy 
meger sítsék a kapcsolatukat. 
A gyakorlati tanácsok között Ferenc pápa azt is elmondja, hogy mindig jó dolog, 
ha a házaspárok reggel megcsókolják egymást, este áldást adnak egymásnak, el re 
jelzik hazaérkezésük id pontját, együtt kirándulnak és megosztják a házimunkát. 
Szerinte egy-egy összejövetel vagy a családi ünnepek, illetve a kivételes esemé-

nyek megünneplése is jelent sen segíthet a napi rutin megtörésében. 
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NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA 

A Boldogságos Szűz Mária mennybevitele f ünnep a Mária-ünnepek között. XII. 
Piusz pápa hirdette ki 1950-ben hittételként, hogy halála után Mária fölvitetett a 
mennybe anélkül, hogy teste romlást látott volna. A krónikák szerint Szent István 
király e napon, augusztus 15-én ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába, 
és Nagyboldogasszony napján hunyt el, 1038-ban. A Szűzanya halálának id pont-
ját teljes biztonsággal nem lehet meghatározni. Feltételezhet , hogy Jézus Krisztus 
halálának évében vagy nem sokkal azután halt meg. Egyes számítások szerint 
Jézus 30-ban halt meg, amikor Mária körülbelül 54 éves lehetett. 
MÁR AZ V. SZÁZADBAN IS MEGEMLÉKEZTEK RÓLA - Az segyházig 
visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának nem kellett a sírban vár-
nia Jézus világ végi eljöveteléig, hanem halála után Isten föltámasztotta, és magá-
hoz emelte a mennyei dics ségbe. Ezt a népi vallásosságban is évszázadokon át 
örökl d  nézetet XII. Pius pápa Munificentissimus Deus kezdetű bullájában dog-
mai rangra emelte: 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a Boldog-
ságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt 
felvétetett a mennyei dics ségbe. 
Jeruzsálemben már az V. században megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi szü-
letésnapjáról. Az ünnepet dormitio sanctae Mariae, a szentséges Szűz elszenderü-
lése elnevezéssel illették. A VI. században egész Keleten elterjedt az ünnep. 
Rómában I. Sergius tette hivatalos ünneppé; hamarosan vigíliával ünnepelték. 
Róma a VII. században vette át, s itt a VIII. századtól assumptio beatae Mariae, a 
Boldogságos Szűz mennybevételének nevezték. A múlt század közepéig nyolcna-
pos ünnep is kapcsolódott hozzá. 2003 óta a Szepl telen Fogantatás december 8-án 
ünnepelt napja mellett Nagyboldogasszony a második kötelez  Mária-ünnep. 
Magyarországon Szent István óta parancsolt ünnep. (1948-ig munkaszüneti nap)  
PATRONA HUNGARIAE - A krónikák szerint Szent István király e napon aján-
lotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába – ezért nevezzük t Magyarország égi 
pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldog-
asszony napján hunyt el. 
Nagyboldogasszony Szűz Máriának a magyarok által használt neve. A krónikák 
Szent Gellért érdemének tulajdonítják, hogy Jézus anyja magyar földön a Boldog-
asszony nevet kapta: a velencei származású püspök fehérvári beszédében nevezte 
Boldogasszonynak Máriát. Az Érdy-kódex szerint „Gellért tanácsának intéséb l 
akkoron kele föl, hogy az Szüz Máriát ez Magyarországban Bódogasszonynak, 
avagy ez világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent István király es ez szegény or-
szágot Bódogasszony országának nevezé.” Mivel a keresztény hagyományban 
Szűz Mária születését is megünneplik, így annak az ünnepnek a neve Kisboldog-
asszony lett, míg a Boldogságos Szűz mennybevétele a Nagyboldogasszony ünne-
pe elnevezést kapta. 
MÁRIA ÖRÖKSÉGE - Az Árpád-ház megkeresztelkedett nemzetsége Nagybol-
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dogasszony oltalmába ajánlotta magát. Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában ol-
vashatjuk: az országot, vagyis önnön uraságát, uralmát és a királyságot a Szűz-
anya szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének érezte, vallotta. E választásban 
nyilván a pogány Boldogasszony tisztelet, archaikus Emese-hagyomány is közre-
játszott: Mária az Árpádok-nak mennyei édesanyja és oltalmazó királynéja. 
Az Árpád-korban Szűz Mária lett a magyarok legf bb oltalma; a koronázó-temp-
lomok, f papi székesegyházak, számtalan monostor, búcsújáróhely és templom az 

 pártfogása alatt álltak. Árpád fehéregyházi sírja fölé is Nagyboldogasszony tisz-
teletére emeltek templomot; Mária oltalma alatt állott a székesfehérvári bazilika, 
királyaink koronázó- és temetkez helye, továbbá az esztergomi bazilika, a kalocsai 
érseki, váci, gy ri püspöki székesegyház – Szent István király alapításai. 
NINCS MESSZE T LÜNK - „Hisszük, hogy Mária – szent fiához, Jézus Krisz-
tushoz hasonlóan – legy zte a halált, és az égi dics ségben van; teljes valójában, 
testestül-lelkestül. A mennybe felvett Mária nincs messze t lünk, a menny ugyanis 
nem a világegyetem egy bizonyos helyére utal, hanem valami sokkal nagyobbra, 
amit emberi fogalmakkal nehezen tudunk meghatározni. Az ég, a menny szóval 
arra utalunk, hogy a közénk eljött Isten nem hagy bennünket sorsunkra sem a ha-
lálban, sem a halál után, hanem az örökkévalóságot ajándékozza nekünk. Isten 
sohasem múlik el, mindnyájan szeretete erejében létezünk. Isten szeretete gy zi le 
a halált és ajándékozza számunkra az örökkévalóságot. Ez a szeretet fogalmazódik 
meg a menny szóban. Isten befogadja örökkévalóságába mindazt, ami most éle-
tünkben szenvedés, szeretet, remény, öröm, szomorúság. Istenben az egész ember 
megtisztul, és így elnyeri az örökkévalóságot. A mennybe felvett Máriában az em-
beri teremtmény Isten világa szerinti teljes megvalósulását szemléljük” – mondta 
Mária mennybevételér l XVI. Benedek pápa 2010-ben, a Castel Gandolfó-i 
Villanovai Szent Tamás-templomban bemutatott Nagyboldogasszony-napi ünnepi 
szentmisén. 

Örvendezve zengjük dicsőséged;  
Óh Mária! lelkünk csodál Téged,  
Ki közülünk égbe emeltettél,  
És a mennynek királynéja lettél!  
Ott virulsz Te örök kikeletben;  
Lelkünk zsongó méhe Reád lebben!  
Isten trónja mellett nyíló virág,  
Illatodban úszik mind a világ!  
Amikor felszálltál ékességül,  
Szűzi tested eltűnt nyomok nélkül:  
Hol híveid utoljára láttak, –  

Másnap ott csak liljomot találtak!  
Ég s föld kapcsa, tiszta szivárványa!  
Női fenség virág-koronája!  
Magyar szív talaja gyökerednek, –  

Legforróbban Téged itt szeretnek!  
Ez a Te országod, Boldogságos!  
Te vezetsz az üdvnek forrásához;  
Te vagy a magyarnak pártfogója,  
Szép hazádat áldott szíved ója!  
Szüzességnek, bájnak eszményképe,  
Óh Mária! nézz a magyar népre!  
Hullasd ránk termékeny kegyed magját,  
Tedd édenné létünk sivatagját!  
Szívünkben a földön szíved nyíljon,  
Szépséges virágszál, égi liljom!  
S majd egykor a mennybe Te vezess be!...  

Dicsőséged' zengjük örvendezve!  
 

(Rudnyánszky Gyula: Mária-dalok és 
legendák)  
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Keltsd életre a templomodat! – Meseíró-pályázat 
gyerekeknek 

Berg Judit „A holló gyűrűje” címmel meseregényt írt gyerekek-

nek a Mátyás-templomról. Arra hívunk, hogy olvasd el a köny-

vet, és ennek mintájára keltsd életre a templomodban szereplő 
ábrázolásokat (festményeket, szobrokat, domborműveket…). 

A holló gyűrűje című regény (Ecovit Kiadó 
Kft., 2017) történetének szereplői a Mátyás-
templomot díszítő alakok, amelyek a mesé-

ben éjszakánként életre kelnek, és kalandok 
sora vár rájuk: megelevenedik Bodza, a 
királysírt őrző kőkutya, a szélkakas, a ga-

lamb, a bagoly, a béka, a gorgók, a sárká-

nyok… Ezek az éjszakánként megelevenedő 
lények csak akkor változhatnak vissza, ha 
időben megtalálják a viharban eltűnt gyűrűt, 
amelyet a Menyasszony-torony tetejét díszítő holló tartott a 
csőrében. 
Arra hívunk, hogy az írónőhöz hasonlóan barangold be a temp-

lomot, ahova jársz, keresd meg a neked legkedvesebb ábrázo-

lásokat, lehetnek szentek, angyalok, állatok, növények, bármi, 
ami megtetszik – és képzeld el, mi történne, ha ezek az alakok 
életre kelnének. 

Korhatár: 6–14 év Terjedelem: legfeljebb 5000 karakter 

Beküldési határidő: szeptember 30. (Folyamatosan várjuk a 
meséket, a legjobbakat közben megjelentetjük.)  
A meséket az mk@katolikus.hu címre várjuk. A pályázat mellé 
írd oda a nevedet, életkorodat, osztályodat, városod és temp-

lomod nevét. Örülünk, ha fotót is küldesz a templomról, a meg-

elevenedő alakokról. A legjobb három mese szerzőjét könyvju-

talomban részesítjük. A legjobb meséket folyamatosan megje-

lentetjük a Magyar Kuríron, a nyertesek írása pedig helyet kap 
az Új Ember hetilapban is.  

https://www.magyarkurir.hu/kultura/eletre-kelnek-matyas-templomot-diszito-allatok-berg-judit-uj-mesekonyveben
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ÁLLATOK ÉRZELMEI 
Lawrence Anthony, aki 3 könyv szerz je, és egy legenda volt Dél-Afrikában, 
2012. március 7-én meghalt. Nevéhez leginkább számtalan elefánt megmentése 
fűz dött... 
Két nappal a halála után a vadon él  elefántok 2 nagy csoportja jelent meg a 
házánál. Az állatok özönlöttek, hogy búcsút vegyenek az  kedves ember barát-
juktól... Összesen 31 elefánt tett meg több mint 12 mérföldet, hogy az  házához 
megérkezzen. Az embereket, akik tanúi voltak mindennek, lenyűgözte a látvány. 
Nem csak a legmagasabb intelligenciaszint és a tökéletes pillanat megérzése, 
ahogy ezek az állatok észlelték, ami Lawrence-szel történt, hanem az is, amilyen 
szervezett módon érkeztek a h n szeretett elefántjai. A lassú menet rendezett 
sorban, egymás mögé felsorakozott állatokkal jelent meg a hosszú gyaloglás 
után, már-már ünnepélyesen, a vadon él  cserjék közt megbúvó háza el tt. 
Lawrence feleségét, Francoise-t, mindez rendkívül megérintette, f leg, hogy az 
elefántokkal több mint 3 éve nem volt már kapcsolata a férjének. Mindenki szá-

mára hihetetlen volt a nagyon is 
egyértelmű, azaz, hogy az elefántok 
a nyilvánvaló mély tiszteletüket 
akarták leróni azel tt az ember 
el tt, aki valamikor megmentette az 
életüket. A csendes tisztelgés 2 
napon és 2 éjen át tartott, miközben 
semmit nem ettek és ittak ezek az 
állatok. Két nap után, hajnalban, 
ugyanazon az úton, ahogy érkeztek, 
megindultak haza... 

MENJ HELYETTEM! 

Egy ember vasárnap délel ttönként így szólt a feleségéhez: - Menj te a templomba, 

és imádkozz mindkett nkért! A barátainak pedig azt mondta: -Nincs szükség arra, 
hogy én is elmenjek a templomba, a feleségem engem is képvisel. 
Egyik éjszaka emberünknek különös álma volt. A Mennyország kapuja el tt állt a 
feleségével és várták, hogy beléphessenek. Az ajtó lassan kinyílt, és egy hang azt 
mondta a feleségének: - Te beléphetsz mindkett tök helyett. - Az asszony bement 

és a kapu becsukódott. A férjnek olyan rossz sejtelmei támadtak, hogy felriadt. A 
felesége csodálkozott a legjobban, amikor a következ  vasárnap a mise órájában 
odaállt mellé és azt mondta: - Ma elkísérlek a templomba! 
Én vagyok az, én vagyok az, én vagyok az, Uram, akinek imádkoznia kell, én va-

gyok, én vagyok, én vagyok, Uram, és imádkoznom kell; Nem az anyámnak, nem az 
apámnak, hanem nekem, ó Uram, nekem kell imádkoznom. 
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BALCZÓ ANDRÁS 

Harmincnyolc éves korában lett el ször apa, utána még tizenegyszer.  
A háromszoros olimpiai bajnok öttusázó Balczó András és felesége, Császár 
Mónika tizenkét gyermeket nevelt fel budakeszi házukban, amelyet Balczó a 
saját kezével épített. 

Ami a sportot illeti: megcselekedte, ami számára megcselekedni adatott. Ami az 
élet: elrendeltetett neki. Sem egyikért nem illeti dicséret, sem másikért nem jár 
neki sajnálat. Az ember felel s a sorsáért, de élete fel l Isten határoz. 

Balczó András ezerszer elismételte ezt a néhány és még sok más mondatot az 
utóbbi id ben, leírva is olvashattuk sorait, a pályafutásáról készült Küldetés c. 
film nagy siker volt a mozikban. 

Most, hogy nemrégiben él ben hallotta az ember, mégis újra és újra, ezer egye-

dikszer is megfogja a mondandója. A háromszoros olimpiai és tízszeres világ-

bajnok Balczó András, aki Magyarországon minden id k legjobb öttusázója, a 
nemzet sportolója, magával tudja ragadni az embert. 

Nemrégiben Pozsonyban járt, hogy átvegye a Ferdinand Martenengo Társaság 
kitüntetését. 

 El bb ott beszélgettünk, aztán rohantunk a ferencesek templomába, s el adása 
el tt ott folytattuk. Nem a megszokott interjú volt ez, arra nem nagyon kapható, 
inkább beszélget, az el adás keretében pedig nem tér ki egyetlen válasz el l 
sem. Megalkuvás nélkül futott egykor a gy zelemért, amelynek egy egész nem-

zet örült, és ma ugyanúgy él, ahogy futott: nekifeszülve, egyenest a cél felé. 

Edz nek nem kellett, belovagló volt. 

Kondorosi lelkészi család harmadik gyermekeként jött a világra, Ildikó n vére 
és Zoltán öccse mérnök - utóbbi országgyűlési képvisel  -, Edit n vére, aki 
tavaly hunyt el, keramikus volt. 

"Önuralom hiányából lettem sokgyermekes családapa. Úgy látszik, korábban 
annyi önuralmat gyakoroltam, hogy elfogyott. Az els  házasságomból nem 
született gyerek, aztán kilenc évig egyedül éltem. 1975-ben újra megn sültem. 
Négy-öt gyermeket akartunk, de jött a következ , az ötödik, hatodik, és mindig 
egy utolsó. Mondogattam sokszor, hogy köszönöm, rendes vagy, de még rende-

sebb, ha most már hagysz egy kis pihen t, elfogadtuk a piciket." 

1976-ban jött Márton, t követte Laura, majd Anna, Barnabás, Bertalan, Nóra, 
Bálint, Sarolta, Gáspár, Noémi, Virág és a tizenkettedik, Botond. A budakeszi 
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 ház évekig épült, még a bútorokat is a családf  készítette benne. 

Balczónak - és kés bb a családnak - nem volt könnyű megélnie azután, hogy a 
világ máig legjobb öttusázója 1973-ban visszavonult. 

"Mindenféle képesítést megszereztem. Az 1-es számú bilétámmal vártam, hogy 
beszólítsanak. 

Reméltem, hogy a fiataloknak átadhatom azt, ami szükséges." A pártba nem 
akart belépni, ügynök sem akart lenni, mondván, hogy ezzel elveszíti a jogát 
arra, hogy tisztességes sportembereket neveljen. 

"Tíz évig vártam arra, hogy megbízzanak. Belovaglóként dolgoztam az Orszá-

gos Lótenyésztési Felügyel ségnél - ez amolyan csicskási állás. 

Mindenki látja, hogy nem odavaló a fickó, de mit lehet tenni. Aztán egy nap 
vettem egy demizson bort, szétosztottam a szerszámaimat a kollégák között, és 
zsebemben a munkakönyvemmel elbúcsúztam." 

A gyermekek nem lettek élsportolók. 

Mindkét szül  olimpikon: az apa háromszor nyert aranyérmet, a tornász mama, 
Császár Mónika meg bronzot az 1972-es müncheni játékokon, ahol Balczó 
egyéniben lett bajnok (el tte csapatban nyert Rómában és Mexikóvárosban). 

A tizenkét gyermek közül mégsem lett egyik sem élsportoló. "Minden feln tt, 
edz , vagy ismer s azt kérdezte t lük, hogy no, fiacskám, te is olimpiai bajnok 
leszel, mint apukád?" A fiaink, lányaink úsznak, kerékpároznak, futnak, felvált-
va, de nagyon örülök neki, hogy nem versenyszerűen. Mert most a sport egészen 
más, mint harminc évvel ezel tt volt." 

Miután a munkakönyvvel a zsebében elbúcsúzott, nem volt könnyű a nagy csa-

ád élete: szellemi szabadfoglalkozásúként el adói tiszteletdíjaiból, illetve csalá- 

di pótlékból éltek. 

"Csodával határos módon az utolsó pillanatban mindig megkaptuk a szükséges 
pénzt. Megesett - egy példát mondok a sok közül -, hogy elfogyott a pénzünk, s 
másnap az egyik gyereknek be kellett fizetni kilencszáz forintot az iskolába.  
Már délután kett  volt, a postás mindig délel tt hozta a pénzt. Nem szégyen köl-
csönkérni, de nem akartam senkinek örömet szerezni, miután mindig mondták 
nekem, hogy Balczókám, felel tlenség, fel is kell nevelni a gyerekeket, mentem 
a postára, de semmi. Hazamentem. Hátul az udvaron köveket raktam le; ott tér-
deltem, mikor öt-hat óra tájban jött a legnagyobb gyerek, s azt mondja: "Kaptam 
ötezer-hatszáz forint ösztöndíjat!" Nagyon sok ilyen eset volt. Adódott egy más 
változata is: Egy nagy díjat, amit kaptam volna, nem fogadtam el, mert úgy 
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éreztem, megvesznek kilóra, ha azt elosztom, kiderül,hogy egy kiló Balczó 
mennyit ér. Van, aki elfogadhatja, de van, akinek nem szabad elfogadnia. Én 
ezek közé tartozom. Lemondtam. Sokan kárhoztattak miatta, sokan kvartyogtak, 
hogy "te hülye, itt vannak a gyerekeid" tudtam, hogy nem szabad elfogadni. 
Írtam egy levelet a felajánlónak, hogy megértésüket kérve tisztelettel köszönöm, 
de a díj elfogadása ellenkezne a meggy z désemmel. Még a református temp-

lomban a baráti kör is kettéoszlott; viszont a visszamondást követ en kilenc hó-

napra telefonált egy ügyvéd, s elmondta: "XY hagyatékát gondozom, aki meg-

halt 86 éves korában, és a végrendeletében a lakását önre hagyta." 
Megkérdeztem, kicsoda az illet . Mondtam: soha nem láttam, valami félreértés 
van. Azt mondta: ennek ellenére. Eladtuk a lakást, s a lányainknak be tudtunk 
segíteni a lakásvásárlásba, köveket tudtunk lerakni, ahová a mi házunkban addig 
nem futotta, red nyöket csináltattunk. A barátaimnak mondtam is, hogy azáltal, 
hogy azt a díjat és a vele járó pénzt nem fogadtam el, a Jóisten ezt az én életem-

ben, a gyermekeim és unkáim életében olyan mértékben fogja visszafizetni, 
hogy a legnagyobb üzletet kötöttem. Öt éven keresztül sok mindenen változta-

tott az örökhagyó. Kiderült, hogy Kondor Katalin műsorát, amely minden vasár-
nap egyt l kett ig volt, s amelyben egy alkalommal velem készült interjú, ez a 
hölgy végighallgatta, utána megírta a végrendeletét. 

Az Isten engem így dédelget. Kinn voltunk Rómában, az olimpia ötvenéves év-

fordulóján, s ott egy fiatal újságírónak diktáltam; mondtam azt is, hogy én az 
Isten kegyeltje vagyok, nekem csak megszületni volt nehéz. Mindent kaptam, 
csak ezt tudom mondani." 
 

"Nem ez az én utam". 
Azért jött, azért járja az országot s ruccan át a határokon túlra is, hogy megossza 
gondolatait azokkal, akik kíváncsiak rájuk. Mostani hivatása az, hogy közössé-

gekhez látogasson, s arról beszélgessen velük, mi végre is vagyunk a világban. 
Más volt a terve, mást akart csinálni. "Tíz éven át próbálkoztam, de végül rá-

jöttem, hogy nem ez az én utam.  
Az öttusában tízévi várakozás után 
adtam fel a reményeimet. Arra a tíz 
évre nagy szükségem volt... örülök, 
hogy ott voltam, és örülök, hogy 
eljöttem. Nekem senki sem vág-

hatja a fejemhez, hogy nem voltam 

hajlandó kompromisszu-mokra. 

Nagyon mély kompromisszumot 
kötöttem, de ez nem keverend  
össze az elvtelen megalkuvással." 
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A barátság példája 

  Néhány évvel ezelőtt történt az egyik előkelő szálloda fényesen kivi-
lágított termében. Egy előkelő, gazdag ifjú vacsorát adott barátai tisz-

teletére. Finom ételek és borok kerültek az asztalra és jó hangulat 
uralkodott a vendégek között. A vacsora végén felállt a vendéglátó 
ifjú és így szólt a jelenlevőkhöz: - Kedves barátaim! Azért hívtalak ma 
össze titeket, hogy elbúcsúzzam. 
  Azt gondoljátok, hogy gazdag vagyok, pedig tévedtek. Alig kaptam 
valamit az atyai örökségből. De mert fiatal vagyok és előttem az élet, 
holnap reggel Ausztráliába indulok szerencsét próbálni. Most pedig jól 
jegyezzétek meg, amit mondok: mához hét évre újra itt leszek ebben a 
teremben. Ha kedvez a szerencse és sikerül vállalkozásom, akkor mind-

nyájatokat ünnepi vacsorával és gazdag ajándékkal várlak. Ha pedig 
cserbenhagyna a szerencse, akkor is jöjjetek el és egy szerény vacso-

rával megvendégellek titeket. 
  Az egybegyűlt vendégek lelkesen fogadták a bejelentést és megígér-
ték, hogy teljesítik barátjuk kívánságát. Elmúlt hét esztendő és az egy-

kori vendégek levelet kaptak Ausztráliából hazatért barátjuktól:  sze-

gényen utaztam el és nyomorultul tértem vissza. Mielőtt újabb kísérletet 
tennék a vagyonszerzésre, szeretnélek viszontlátni titeket.  
Ezért azt kérem, hogy teljesítsétek ígéreteket és holnap este legyetek a 
megbeszélt szállodában. Remélem senki sem marad távol a baráti 
összejövetelről! 
 A levelet író ifjú már nyolc napja visszatért Ausztráliából és súlyos bete-

gen feküdt a szálloda egyik szobájában. Odakint nagy vagyont szer-
zett és gazdag emberként tért vissza hazájába. Sajnos azonban a va-

gyonszerzés egészségébe került. A levelet most azért küldte el baráta-

inak, hogy ezzel próbára tegye hűségüket. Már készen volt a végren-

delet is. Vagyonát azok a barátok kapják, akik teljesítik ígéretüket és a 
megbeszélt este megjelennek a szállodában. Mindezt titkárára bízta.  

A kitűzött nap elérkezett és gazdája képviseletében a titkár jelent meg 
a szálloda nagytermében. Kilencet, tízet, tizenkettőt ütött az óra és 
nem jött senki. Ekkor derült ki, hogy a sok „jóbarát" közül egy sem volt 
igazi barátja a gazdag, de haldokló embernek. Másnap mindenről 
beszámolt a titkár főnökének. Szomorúan hallgatta és megvetően szólt 
az emberek megbízhatatlanságáról. Összetépte végrendeletét és 
egész vagyonát a város árvaházára hagyta. 
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Recept ajánlat - Sertés gyuvecs  
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 3 ek olaj, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagy-

ma, 1 teáskanál pirospaprika, 50 dkg burgonya, 1 kisebb padlizsán (vagy cukkini), 2 
db tv paprika, 2 db paradicsom, 10 dkg rizs, finomra vágott zöldpetrezselyem, törött 
bors, só 

Elkészítése: Az apróra vágott vöröshagymát az olajon megpirítjuk, megszórjuk a 
pirospaprikával, majd beletesszük a pörköltnek felkockázott húst, az összezúzott 
fokhagymát és fed  alatt félpuhára pároljuk. A párolás közben hozzáadunk egy-egy 

kisebb darabokra vágott paprikát és paradicsomot. 
A rizst külön edényben szintén félpuhára pároljuk. 
A padlizsánt meghámozzuk és kisebb kockákra vágjuk. Serpeny ben, állandó forgatás 
mellett félig puhára pirítjuk. Megszórjuk a finomra vágott petrezselyemmel, törött 
borssal, sóval ízesítjük. 
A megtisztított, megmosott burgonyát szeletekre vágjuk és kevés olajon félig puhára 
sütjük. Sóval ízesítjük. Ezt is félre tesszük. 
Végül a maradék paprikát és paradicsomot is felkarikázzuk. 
Egy süt edénybe tesszük a pirított burgonyát, elterítjük az alján. Erre tesszük szintén 
elterítve a padlizsán felét. Rárétegezzük az összes rizst, majd a paradicsom és a 
paprika felét. Az egyes sorokat gyengén sózzuk, borsozzuk. Egyenletesen elosztjuk 
rajta a félig lepárolt sertéspörköltet úgy, hogy a szaftja felét félretesszük. Ezután a 
burgonya másik felét tesszük rá, majd a padlizsánt. A tetejére a paprika és paradicsom 
szeletek kerülnek. Végül a pörkölt lével meglocsoljuk. 
200 fokos süt ben kb 50-60 perc alatt készre sütjük. Azonnal forrón tálaljuk. 

F nök a felvételiz nek:  
– Nos, ahhoz képest, hogy semmiféle 
szakirányú képzettséggel nem rendel-
kezik, meglehet sen magas a fizetési 
igénye!  
– Persze – mondja a jelentkez  –, el 

se tudja képzelni, milyen nehéz úgy 
dolgozni, hogy az ember nem tudja, 

mit csinál.  

Nyuszika bemegy a boltba.  

- Kérek egy ecetet!  
- Sajnos nyuszika mi nem tartunk 

ecetet, ez egy festékbolt.  
- Én akkor is azt kérek!  
- Nyuszika, ez egy festékbolt!  
- Jó akkor mondom másképp: 
kérek egy pamacot!  

 

HUMOR 

A tanár közli az osztállyal: 
- Gyerekek, ma este holdfogyatkozás lesz.  
Ez egy csodálatosan érdekes, ritka természeti 
látványosság, úgyhogy senki se felejtse el 
megnézni, pontosan 21 óra 30 perckor! 
Mire Móricka az utolsó padban: - Melyik 

csatornán? 

- Szomszéd, használhatnám 
a fűnyíróját? 

- Persze, csak ne vigye ki a 

kertemb l...  

Egy olcsó szállodában panaszkodik a 
vendég: - A szobámban két egér kerget zik! 
- Mit akar ennyi pénzért? Bikaviadalt? 



23. 

Szentmise szándékok augusztus hónapban 

1-2. ………………………………………… 

3. +Rapavi József 
4. A 24 órás engesztel  szentségimádást végz kért és az imát kér kért 
5.    +Zólyomi Jánosné, férje +Zólyomi János, +Testvérek és +Nagyszül k (8.00) 

   …………………………………………      (11.00) 

  +Turai Károly           (19.00) 

6-7. ……………………………………… 

8-9. ……………………………………… 

10-11. ……………………………………… 

12.  +Paulovics Károly, +Szülei és +Testvérei      (8.00) 

  …………………………………………..…      (11.00) 

  …………………………………………..…      (19.00) 

13. Hálából a kapott kegyelmekért 
14. A Szűzanya tiszteletére - a Mária Légió él  tagjaiért és a háttér imádkozókért 
15. +Édesanya Banéth Erzsébet Birinyi Istvánné     (8.00) 

    …………………………………………..…      (19.00) 

16. +Nagyszül k  

17-18.  …………………………………………..… 

19.  +Uzsoki István, +Szülei és összes +Hozzátartozó     (8.00) 

       +Mácsai János 10. évf.         (11.00) 
    Csernák Mihályné +Rapavi Erzsébet, és összes +Hozzátartozó  (19.00) 

20. +Pákozdi szül k, +Testvérek és összes +Hozzátartozó és+Linde László  
  áldozópap           (8.00) 

   …………………………………………..…     (19.00) 

21-23. …………………………………………..… 

24. Susanna n vérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 
25. …………………………………………..… 

26.    Az egyházközség augusztusban +Hívei      (8.00) 

  +Franka Pál, +Franka Pálné, +Hoffer János, +Hoffer Jánosné,  
   Frankáné +Karchesz Emese, és +Franka András      (11.00)  

 +Pasiák András 6. évf.         (19.00 
26. A Szűzanya oltalmát kérve, +Édesanyáért 
27-28. ……………………………………………..  

29. Él  és +Családtagok 

30.  A Budai család +tagjai, +Szül k és +Nagyszül k 

31. +Turai Ilona, +Esztergomi János és összes +Hozzátartozó  
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A szilasligeti kápolnában  -  minden hónap els  péntekén 17.00 órakor 

            gyóntatás és áldoztatás van.  

„LÉPCS K”  
A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felel s kiadó és szerkeszt : Frajna András plébános 

F szerkeszt : Sohan Andrásné 

Szerkeszt k: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 

A szerkeszt ség 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, els  vasárnap 450 példányban 

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 19.00  
Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 19.00 
  

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 
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Sza ó Lőrin : 
Hazá , kereszté y Európa 

Útálom és arcába vágom:  
– Száz év, de tán kétezer óta  

rült, mocskos, aljas világ ez,  
ez a farizeus Európa! 

Kenyér s jog helyett a szegényt  
csitítja karddal, üres éggel  
és cinkos lelkiismeretét  
avatag és modern mesékkel; 

száz év, de már kétezer óta  
hány szent vágy halt meg gaz szivében!  
Hazám, keresztény Európa,  
mi lesz, ha bukására döbben, 

mi lesz, ha újra földre száll  
a Megcsúfolt és Megfeszített,  
s mert jósága, hite, imája  
egyszer már mindent elveszített: 

mi lesz, ha megj  pokoli  
lángszórókkal, gépfegyverekkel,  
vassisakos, pestishozó,  
bosszúálló angyalsereggel? 

Mi lesz, ha megj  Krisztus és  
új országot teremt a földön,  
ha elhullanak a banditák  
s nem lesz több harc, se kard, se 
börtön, 

ha égi szerelmét a földi  
szükséghez szabja ama Bárány  
s újra megvált – óh, nem a jók,  
de a gonoszok vére árán: 

hazám, boldogtalan Európa,  
ha túléled a harcok végét,  
elbírod-e még te az Istent,  
a Szeretetet és a Békét? 


