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Szentmise szándékok március hónapban 
 

1. Pásztor Pál, +István fia, a Baran és a Pásztor család +tagjai 
2. +Rapavi József        

3. …………………………………………… 

4.  +Fera József 4. évf. és élő beteg felesége      (8.00) 

 Élő szülők  és családtagok         (11.00) 

 ……………………………………………      (18.00) 

5-6. ……………………………………………        

7. Hálából a kapott kegyelmekért 
8. +Gulyás Etel édesanya 

9. …………………………………………… 

10.+Rémi szülők és +Gyermekeik  
11. +Nagyszülők           (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 

   +Rapavi Mihály és +Szülei        (18.00) 

12. A Sz zanya tiszteletére  

13-14. ……………………………………………  

15 . +Szekeres József, neje +Cseh Julianna +Szüleik és összes +Hozzátartozó 

16. …………………………………………… 

17. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 
18. +Budavári József           (8.00) 

   ……………………………………………      (11.00) 

  +Brancs Mihály, neje +Barka Anna és összes +Hozzátartozó   (18.00) 

19. +Rapavi József  
20-22. …………………………………………… 

23. LELKIGYAKORLAT         (18.00)  

24.  A Stógl, Szabó és Nyárádi család +tagjai, +Szüleik, Gyermekeik,+Hozzátartozóik 

 LELKIGYAKORLAT           (18.00) 

25.  Az egyházközség márciusban +Hívei       (8.00)
   ……………………………………………..     (11.00) 

  +Gróf Mihály és neje +Baran Terézia       (18.00)  

26. Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 
27. …………………………………………….. 
28. +id. Pecsenyiczki József, neje +Zsemler Katalin és +Nagyszülők 

29. NAGYCSÜTÖRTÖK - Fiatalon +Édesanya          (18.00)  

30. NAGYPÉNTEK - szertartások        (18.00)  

31. NAGYSZOMBAT  - +Heik István, neje +Pintér Julianna, össz. +Hoz.tart. (18.00)  
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3. 

A szeretetet is tanulni kell 
 

Az emberek általában azt hiszik, szeretni könnyű, magától értetődő, 
nincs rajta mit tanulni. Hogy ez mekkora tévedés, arra a mindennapi 
valóság szolgál fájdalmas bizonyságul. 
Rendkívül fontos, hogy megértsük és átéljük: aki tud szeretni, az  

1, felismeri, hogy akit szeret, pótolhatatlan, egyedi személyiség; 
2, hisz a másikban, és elfogadja olyannak, amilyen; 
3, döntéseiben a szeretett személy javát keresi; 
4, magát a szeretett személyt tartja fontosnak, nem azt nézi, milyen 
beosztásban dolgozik, mije van; mit kaphat tőle 

5, mindenét nagylelkűen megosztja azzal, akit szeret; 
6, igazán önmagát adja a másiknak; 
7, elfogadni is képes, vagyis a szeretett személynek is lehetőséget 
ad az ajándékozásra; 
8, elismeri a másik jó tulajdonságait, jóra törekvésében megerősíti; 
9, őszinte és nyitott; 
10, bízik a másikban; 
11, tud megbocsátani és bocsánatot kérni; 
12, természetes egyszerűséggel szolgálja a másikat; 
13, a szeretett személy fejlődését segíti; 
14, gyakran jelét adja szeretetének; 
15, igyekszik megadni a másiknak, amire szüksége van; 
16, a szeretett személy igazi boldogságát keresi; 
17, egy irányban halad azzal, akit szeret; mindig mellette áll.  

  (Gabriel Calvo: Kéz a kézben) 
 

A 17 szempont közül melyikben vagyunk 
erősek és melyikben gyengék? A nagy-
böjtben fókuszáljunk arra, amelyik nem 
megy olyan jól és próbáljunk benne 
előrébb lépni! 

Gondolatébresztő… 
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Február 10-én tartottuk a XI. Egyházközségi farsangi 
bálunkat a Vis Vitalis Medical Wellness Hotelban 



5.  4.  

REMÉNYIK SÁNDOR: 

Ne ítélj 

Istenem, add, hogy ne ítéljek –  

Mit tudom én, honnan ered,  
Micsoda mélységből a vétek,  
Az enyém és a másoké,  
Az egyesé, a népeké.  
Istenem, add, hogy ne ítéljek. 

Istenem, add, hogy ne bíráljak:  
Erényt, hibát és tévedést  
Egy óriás összhangnak lássak –  

A dolgok olyan bonyolultak  

És végül mégis mindenek  

Elhalkulnak és kisimulnak  

És lábaidhoz együtt hullnak.  

Mi olyan együgy n ítélünk  

S a dolgok olyan bonyolultak. 
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Istenem, add, hogy minél halkabb legyek   
Versben, s mindennapi beszédben  

Csak a szükségeset beszéljem.  
De akkor szómban súly legyen s erő  

S mégis egyre inkább simogatás:  
Ezer kardos szónál többet tevő.  
S végül ne legyek más,  
mint egy szelíd igen vagy nem, 

De egyre inkább csak igen.  

Mindenre ámen és igen.  
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.  
Ámen. Igen. És a gonosztól van  

Minden azonfelül.  

Ne az arcról ítélj, ne a külső után,  
a lélek mutatja meg, kik vagyunk 

igazán; - s a lelkén keresztül  
az embert szeresd.  

Van varázsládája? És mi van benne? 

Volt egyszer egy bölcs öreg ember, aki nagyon boldog volt. Két dolgot őrzött 
varázsládájában. Ezt a két dolgot sokan akarták tőle megvásárolni, de ő nem adta 
el. Sokan irigykedtek rá ezért, s még ellopni is megpróbálták. Ám ő egyre 
boldogabb, míg irigyei egyre boldogtalanabbak lettek. Egy nap egy kisfiú állított 
be hozzá, és megkérdezte tőle: - Hogy lehet az, hogy te egyre boldogabb vagy?  

Mi van a ládádban? Az öreg azt felelte: - 8 dolog van, amire figyelned kell, és 
megtudod, mi van a ládámban: 
1. Szeresd Istent, és fogadj el mindent olyannak, amilyennek adja! 
2. Bízz magadban, tudd, hogy mire vagy képes! 
3. Valósítsd meg önmagadat, t zz ki célokat magad elé! 
4. Ne légy irigy! 
5. Ne tarts haragot! 

6. Ne vedd el azt, a mi nem a tied! 

7. Ne bánj rosszul senkivel! 
8. Mindig mosolyogva kelj fel, segíts másokon, legyél önzetlen, fedezd fel 
másokban a jót! 
A kisfiú rögtön tudta, hogy az öregember varázsládájában csak 2 dolog volt: az 
esze és a szíve. Ezeket soha, senkitől se lehet ellopni. 



6.  

 

 

Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon 
egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek.  Eddig kölcsön adták 
egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt, a másik vigyá-

zott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra 
minden megváltozott.  
Hiába a negyven éves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog,  
hogy nem is álltak szóba egymással.  
Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy ide-

gen férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarta küldeni, 
de végül amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, meg-

mozgatta a fantáziáját.  
Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ő telke határába építsen 
egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira hara-

gudott a testvérére.  
 

Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a 
rendelkezésére bocsátott a mesternek, elment a városba.  
Az ács neki is látott a munkának. Estefelé, amikor visszajött az idősebb 
testvér megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem 
egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, mely összeköti az ő és 
testvére telkét.  
 

Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a 
hidat, ezt mondta: "Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni, 
azok után ami köztünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam?"  
Erre mindketten nagyon elszégyelték magukat, és a híd közepén egy-

másba borulva kibékültek.  
 

Ennek örömére kérték  
az ácsmestert, hogy ma-

radjon még pár napig, 
találnak még neki vala-

mi munkát. Erre a mes-

ter így felelt: "Nagyon 
szívesen maradnék, de 
még sok olyan hely van, 
ahol hidat kell építenem!"  
            (ismeretlen szerző) 
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Juhász Gyula: Március idusára 
 

Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak, 
Mint csillagok ragyognak boldogan 

S fényt szórnak minden születő tavasznak. 
Valamikor szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és der s fénnyel ragyognak. 
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 

Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett és zászló lobogott; 
A költő kérdett és felelt a nemzet. 
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre, 
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 

De azért lelkünk búsan visszanéz, 
És emlékezve mámoros lesz tőled, 
T nt március nagy napja, szép tavasz, 
Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 
Mely új tavaszok napját égre hoztad, 
Mely új remények ibolyáját fontad. 
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! 
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8.  

Tokody Ödön: Az öreg plébános levelei  
14. Levél  - Nem kell az új szobor! 

 

Kedves Uramöcsém! 
Múlt levelemet ott hagytam abba, hogy plébánosom elhatározta az új és méltóbb 

Nepomuki-szobor beszerzését éspedig teljesen az ő költségére. Egyházm vészeti 
újítási munkám ily szerencsés alátámasztásán fölötte megörültem. A boldogult 
Czobor Béla közvetítésével meg is rendeltük a szobrot, melynek leszállítását egy hó-

nap múltára ígérte a mester. Ezalatt azonban megindult és veszedelmesen fölfejlődött 
a jegyző ellenakciója. 

A fazekas első útja ugyanis a községháza volt, ahol elmondta a plébánosom mecé-

nási bőkez ségét a jegyzőnek. Még aznap este megtárgyalták az ügyet a kaszinóban, 
és a kántor, valamint a lódoktor zajos helyeslésével kitervezték, hogy a község régi 
„m emlékét” nem engedik. A jegyző még azon a héten átment a szolgabíróhoz, hogy 
jelentést tegyen a plébános „merényletéről”, de ez elintette. Megmagyarázta neki, 
hogy a szobor a templom területén áll, és ott ők nem parancsolnak. A falu írnoka 
azonban nem engedett. Valóban ördögi eszközhöz folyamodott. 

Bizonyára ismeri Uramöcsém azt a régi anekdotát, amelyik elmondja, hogy miként 
veszejtett össze az ördög egy galambszeretetben élő házaspárt. Tíz ördög is megpró-

bálkozott már, hogy szétzavarja őket, de hiába. A tizenegyedik pokollakó erre fölbé-

relt egy öregasszonyt. Ami a tíz ördögnek nem sikerült, ez két nap alatt nyélbe ütötte. 
Reggel az asszonynak pletykázott, délben a férjnek dugott rágalomtaplót a fülébe, es-

te már verekedtek, másnap reggel a menyecske hazament az anyjához, este meg úgy 
dobták ki a bújában elkeseredett, egyébként soha nem italozó férjet a kocsmából. 

Mondom, ilyen ördögi eszközhöz folyamodott a jegyző. Fölbiztatta a fazekast, 
hogy mondja el a plébános szándékát Kati néninek, az olvasóasszonyok elnöknőjé-

nek. Egyéb sem kellett! Egy hét múlva már az egész falu lázongott. Mindenki tudott 
valami kedves emléket, ami a Szent János-szoborhoz f zte és a plébánosban ezeknek 
a kegyetlen lerombolóját látta. A következő héten virággal díszítették a szobrot.  

A harmadik vasárnap pedig Kati néni a litánia után pót ájtatosságot tartott a 
Nepomuki-szobor előtt. A jegyző tehát alkalmas lyukból indította meg a vihart. De ez 
még nem volt minden. Följelentést szerkesztett a főpásztorhoz és azt a Kati néni 
Nacafalva írástudóival aláíratta. Ebben a plébánosomat a történelmi emlékek pusztí-
tójának, engem pedig plébánosomat bujtogató rossz szellemének festettek le. Így múlt 
el a hónap, és megérkezett a szobor. A mester is vele jött és beszállításáról ő gondos-

kodott, a vasútállomás községében, Nagyklinken szerezvén fuvarost. Szerencse volt, 
mert Nacafalván nem akadt volna lovasgazda, aki a beszállítást vállalta volna. A szob-

rot ládástul a régi Nepomuki Szent János-szobra mellé tették le. Néhány perc alatt ott 
volt körülötte a falu valamennyi gyereke. Félóra múlva pedig Kati néni vezetése mel-
lett megjelent az egész Olvasó-társulat és ájtatosságba kezdett. Énekeltek, az olvasót 
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9.  

imádkozták. Mögöttük a legények helyezkedtek el kapával és kocsilőccsel 
fólfegyverkezve. A jegyző pedig kiállott a községháza elé. 

Ezalatt mi a plébánián haditanácsot tartottunk. A kőfaragó indítványára elhatároz-

tuk, hogy a szoborcsere munkáját majd holdvilágnál hajtjuk végre. így is lett. 
Estharangszóra hazaszéledtek híveink. Mi pedig hárman: a kőfaragó, plébánosom és 
jómagam csendben nekiálltunk a munkának. Előbb a régi Nepomuki-szobrot emeltük 
le és a Szent Mihály lovára, a koporsót hordozó deszkára téve, nagy keservesen be-

cipeltük a toronylépcső alá. Utána nagy üggyel-bajjal fölállítottuk a régi talapzatra az 
új m remeket. Éjfél is elmúlt, mire végeztünk. De még ekkor sem térhettünk nyugo
vóra, mert plébánosom benedikálta, azaz megáldotta még az új emlékm vet. Amidőn 
ezzel is készen volt, odaállt a szobor elé és kiegyenesítve hosszú sovány hátát, diadal-
masan nézett a holdvilágtól gyéren megvilágított községháza felé. 

Csöndben telt az idő vasárnapig. Ekkor azonban nem várt komplikáció ütött be. 
Nagymisére harangoztak, jött is a nép, mint rendesen, de a templomba senki sem 
ment be. Plébánosom tartotta a nagymisét, de egy szál lélek sem ült a padokban. Sőt 
még ministráns gyerek sem akadt. A kántor zúgatta az orgonát, a sekrestyés ministrált, 
én meg elmentem megnézni, mi van a templom előtt. Hát bizony Uramöcsém, ott volt 
az egész község. Kihozták a régi Nepomuki-szobrot a toronylépcső alól, körülállták, 
és Kati néni vezérlete mellett rákezdték a Bemegyek a szent templomodba énekbe. 
Plébánosom pulykavörösen hallgatta a szentmise után jelentésemet. Előbb a népájta-

tosságon szereplő személyek régebbi b neit mondta el, majd végül Kati néni jellem-

zését folytatta, menyecske korának emlékeit hánytorgatva. Végül pedig az asztala kö-

zepére csapván, kimondta az ítéletet: majd adok én nektek toronysipkájú Nepomuki-
szobrot. Litánia alatt megismétlődött a délelőtti furcsa ájtatosság.   
Egy lélek se jött be a templomba, de azért a litániát végigénekelték a szobor előtt. 
Végezetével hangos énekszóval visszavitték a toronylépcső alá. 

Este egy falatot sem evett a plébánosom. Nekem sem ízlett a vacsora. Vártam a 
további haditervet. Plébánosom kifejtette előttem, hogy addig nem lesz nyugalom, 
amíg a régi szobrot látja a nép. El kellett tüntetni valamerre. De hová? A plébániára 
nem hozhatjuk, mert a szolganépség kifecsegné és erőszakkal megkaparintanák. 
Bizarr ötletem támadt: ássuk el a plébániakertben! Plébánosom szeme felcsillant: 
Pompás gondolat. Ássuk el a plébániakertben. A tervbe beavattuk a plébános nővérét 
is. Hármasban számtalanszor megpihenve átcipeltük a sok bajnak a tárgyát. Ásót, 
kapát kerítettünk, reverendánkat a szögekre, illetve az egyik gyümölcsfára akasztva 
ingujjban hozzáfogtunk a régi Nepomuki-szobor elföldeléséhez. Késő éjszaka lettünk 
vele készen, és halára fáradva, derekunkat fájlalva tértünk nyugovóra. A sok izgalom-

tól és a meg nem szokott földmunkától valóságos betegnek éreztem magamat. Lázas 
álomra hunytam le szememet. Egész éjszaka hánytam a földet a Nepomuki-szoborra, 

de a kezében lévő keresztet nem tudtam betemetni. 
 

Bizony keserves napra ébredt másnap a kedves Uramöcsémnek tisztelő barátja: 
                     az öreg plébános 
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AZ ÉV LEGMEGRÁZÓBB HETE 
 

Minden évben különös "izgalommal" várjuk a Nagyhetet. Nagy titok 
az, amit ezekben a napokban az egyház liturgiájában újra és újra 

átélünk. Miért fontos, hogy részese legyünk a csodának  
(és ne csak a húsvéti sonkára gondoljunk)? 

Mert a mindennapokban ugyanilyen dolgok történnek velünk is, és 
szükségünk van az er re, amit csakis Jézus tud megadni nekünk.  
Vívódunk, gyötr dünk, keressük a helyes utat - ahogyan Jézus is az 
Olajfák hegyén. 
Elárulnak bennünket, csalódunk abban, akiben pedig megbíztunk - 
ahogyan Júdás tette. 
Hamisan vádolnak, nem értenek meg - ahogyan a f papok tették 
Jézussal. 
Elitélnek (szóban) - ahogyan Pilátus tette. 
Visszük a keresztünket (lelki, testi bajainkat) mindennap, és csak néha 
van, aki segít egy picit. Velünk bánkódnak, de nekünk kell cipelnünk a 
keresztet - ahogyan Jézus is tette a keresztúton. 
Belénk rúgnak, csúfolnak, gúnyolnak, lenéznek - ahogyan a katonák 
tették. 
Végül ott állunk a halál kapujában, és csak rajtunk múlik Isten nevét 
hívjuk-e, vagy csak magunkkal tör dünk, ahogyan a bal lator is tette. 
 A húsvéti misztérium azt jelenti: ha végig hűséges maradok, Isten ve-

lem lesz, bármi is történik. S t, részesülhetek abban a boldogságban, 
amelyet elképzelni sem tudok.  -  Feltámadok egy új életre. 
Ne felejtsük el: Jézus él.  már legy zte a halált.  az élet Istene, és 
élni akar bennem is. Ez ad reményt és er t ma, holnap és holnapután.  
Isten működik bennem és körülöttem, még akkor is, ha nem érzem 
mindig a jelenlétét. 
A nagyheti szertartások erre az elmélyülésre hívnak bennünket, amely-

re úgy van szükségünk, mint egy falat kenyérre.  
Heti megfontolandó gondolat 

Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, 

most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.   

(Túrmezei Erzsébet) 
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Értem halt meg  
     Nem sokkal az amerikai polgárháború után, egy utazó látogatta meg a 

nashville-i katonatemetőt. Itt találkozott egy emberrel, aki virágot ültetett az egyik katonasíron.  Az utazó közelebb ment hozzá és résztvevő hangon megkérdezte:  
  – Talán a fia van itt eltemetve?  
  – Nem – válaszolta a másik szűkszavúan.  
  – Talán a testvére vagy más rokona?  
  – Nem – válaszolta ismét a férfi.  
  – Ha nem haragszik, megkérdezem, miért ültet virágokat erre a sírra?  A férfi az utazó felé fordult és kezében egy deszkadarabbal, így válaszolt:  
  – Amikor kitört a háború, engem is behívtak katonának. Mivel szegény voltam, nem tudtam magam helyett mást küldeni, ezért hát nekem kellett volna bevonulnom. Már éppen elbúcsúztam feleségemtől és gyermekeimtől, amikor egy régi jó barátom állított be hozzám. Ezt mondta:  
  – „Neked feleséged van és gyermekeid, én pedig nőtlen vagyok. Mi lesz velük, ha te elmégy? Ezért majd én megyek el helyetted.”  
      Elgondolhatja, hogy mennyire örültem ennek és hálás köszönetet mond-tam. Nem tartott soká és szomorú hírek jöttek barátom felől. Az egyik csatá-ban megsebesült és hosszas betegeskedés után meghalt. Itt van eltemetve, ez az ő sírja. Ugy-e most már megérti, hogy miért ültetek virágot sírjára? Ezzel elővette a fából faragott táblácskát és a sírkeresztre erősítette. Ez volt ráírva: Értem halt meg ... 
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H Ú S V É T I  T E K I N T E T E K 
 Bárcsak húsvéti szemmel látnánk mindent, hogy képesek legyünk meglátni a halál mélyén az életet, a bűn mélyén a megbocsátást, a megosztottság mélyén az egységet, a seb mélyén a dicsőséget, az ember mélyén Istent, az Isten mélyén az embert, az én mélyén a te-t. És ezenfelül a Húsvét teljes erejét. 
 

Klaus Hemmerle püspök  
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10 GONDOLAT  A SZENTSÉGIMÁDÁSHOZ 
1. Itt vagy, hogy imádkozz és Jézussal találkozz az eucharisztikus jelenlétben. Lépj 

most be szíved legbensőbb szobájába, a személyes találkozás szentélyébe! Kérd a 
Szentlelket, hogy vezetőd és lelki mestered legyen. Jöjj, és taníts imádkozni! 

2. Csend kívül-belül. A külső zajok, hangok távol kerültek, elhalkultak. Teremtsd meg 
a csendet bensődben is! A fejedben zakatolhatnak a gondolatok, a rád nehezedő 
gondok, félelmeid, kérdéseid, problémáid, amelyekre megoldást keresel. Benned 
nyüzsöghetnek terveid, feladataid, vágyaid, amelyeknek beteljesítésére törekszel. 
Önmagaddal és másokkal folytatott párbeszédektől lehet hangos belső világod. A 
lelkedben lévő zsongás nem segít az imádságban. Add oda Jézusnak – még ha nem 
is vagy kész mindent egészen Őrá bízni –, legalább az imádság ideje alatt engedd, 
hogy kezébe vegye, magához ölelje, őrizze, gyógyítsa mindazt, aki vagy, és ami 
hozzád tartozik (gondolat, érzelem, emlék, vágy, kapcsolat). Az imádság ideje alatt 
bízd magad Istenre, aki a Szeretet. 

3. Nézz rá Jézusra! Hagyd most szóhoz jutni a szívedet, és szeresd Őt, aki téged már 
előbb, elsőként megszeretett. 

4. Hallgass oda minden szóra, amelyet mondasz vagy olvasol! Nem a mennyiség fon-

tos, hanem az, hogy a szíved ráhangolódjon az Istennel való párbeszédre. Engedd, 
hogy megszólítson Isten Igéje. Válassz egy rövid szentírási szakaszt (zsoltárverset, 
evangéliumi részt), ízlelgesd és ismételd, engedd, hogy visszhangozzék benned. 
Aktuális élethelyzetedhez illő rövid imával is fordulhatsz az Úr felé. Ismételgesd 
magadban, lassan, gyengéden, addig, amíg egészen a te imáddá, a te sóhajoddá, a te 
szívdobbanásoddá nem válik: „Uram Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam!”; „Jézus 
Szíve, bízom benned!”; „Atyám, a te kezedbe helyezem magam.”; „Jézusom, a tiéd 
vagyok.”; „Jézus, szeretlek.”; „Jézus, bízom benned!”; „Jézus Krisztus”; „Jézus”. 

5. Jézus jelen van számodra. Fogadd be a fényt, ami az Ő jelenlétéből sugárzik rád. A 
napsütés megolvasztja a jeget, világossá teszi a sötétséget, előcsalogatja a rügyeket. 
Ha megnyílsz előtte, Jézus jelenléte ugyanígy fogja átjárni és felmelegíteni a szíve-

det az élet és a szeretet hatalmával. 
6. Ha fáradt vagy, és gondolataid hulláma újra elsodor: Ne aggódj és légy kitartó! 

Ahogy észreveszed, hogy elkalandoztál – a teljesítmény kényszere nélkül –, gyen-

géden és békében térj vissza a jelenlétbe. Tekints újra Jézusra, ismételd fohászod. 
7. Jézus a törékeny kenyér színe alatt rejtőzködik. Szegényen jön hozzád, hogy meg-

tanuld igazságban és irgalomban befogadni a saját és testvéreid gyengeségeit.  
8. Köszönet, hála. Tanuld meg észrevenni és megköszönni a lelki és anyagi javakat, 

amelyekkel rendelkezel. Ismerd fel, hogy rá vagy utalva másokra, és sokan segítik 
az életedet. Adj hálát mindezért! 

9. A középpont Jézus. A templom központja Jézus eucharisztikus jelenléte. Ő a te 
életed középpontjává is akar válni. Tekints rá, és helyezd az ő személyét gondolko-

dásod tengelyébe! Vajon miként érezne, gondolkodna, cselekedne Jézus? 
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Gyakorold ezt, hogy egyre inkább Ő legyen döntéseid mércéje, és megéld a „nem 
én, hanem Te” lelkületét. 

10.  Jelenlétben vagy, maradj jelen! Hivatásod, hogy az életed Istenről beszéljen. Az 
ima befejeztével is maradj jelen Jézus számára. Jézus édesanyja, Mária segít felis-

merned azt, hogy a Szentháromság a szívedben lakik, és megtapasztalod, hogy élő 
és másokat éltető vizek forrása fakad benned (vö. Jn 7,37).    

      Az Örökimádás Oltáregyesület kiadványa alapján 
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A BIBLIA érthet ségét illet en  
A történet egy öregemberről szól, aki a Börzsöny hegyei közt élt fiatal unokájával. 
Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt 
Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben 
utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap megkérdezte, 
- „Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, 
azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?” A nagyapa, aki közben 
szenet tett a t zre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: 
- Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet! A fiú 
úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt 
visszaért volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta,  
- A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!, - és visszaküldte azzal, 
hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire 
hazaért. 
A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban vizet hozni, és 
elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt mondta, 
- Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt 
csinálni, csak nem igyekszel eléggé, - ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a 
szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy 
lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. 
Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. 
Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. 
Alig bírt beszélni, 
- Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod? Az öregember azt mondta: 
- Nézd meg a kosarat! A fiú ránézett, és a kosár másmilyen volt. A régi, piszkos 
szenes kosár helyett egy tiszta kosár volt. 
- Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy 
nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten 
munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket 
kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk. (ismeretlen szerző) 
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R E C E P T E K   H Ú S V É T R A 

Sonkával-tojással töltött hústekercs   
(Ez a húsvéti fogás egyszerű és több napig eláll.) 
Hozzávalók: 70 dkg darált sertéshús, 1 nagy szelet 
kenyér, kevés zsír, 1 fej hagyma, 1 tojás, 3 fokhagy-
maszár, 1 teáskanál f szerpaprika, 1 teáskanál 
kakukkf , só, bors, 1 evőkanál mustár; a töltelékhez: 
20 dkg füstölt sajt, 4 tojás, 15 dkg füstölt sonka, 
kevés olaj. 
Elkészítése: A kenyeret beáztatjuk langyos vízbe. A 
hagymát megpucoljuk, apró kockára vágjuk, a 

zsírban üvegesre pároljuk. A darált húsba beletesszük a ki-nyomkodott kenyeret, a 
hagymát, az apróra vágott fokhagyma-szárat és a többi hozzávalót.  Alaposan 
összegyúrjuk. A tojásokat keményre főzzük, megpucoljuk, és tojásszeletelővel 
karikára vágjuk. Egy kb. 60×40 cm-es alufóliát leterítünk, és ecsettel vékonyan 
megkenjük olajjal. Ráborítjuk a beízesített darált húst, és a tenyerünkkel kb. 2-3 cm 
vastagságúra, téglalap alakúra formáljuk. A hús szélétől mindenhol kihagyva 4-5 cm-
t, ráterítjük a sajt felét, a füstölt sonkát, a tojáskarikákat, majd befedjük a maradék 
sajttal. Fólia segítségével feltekerjük. A fólia közepére igazítjuk a tekercset, csinosra 
formáljuk. Kalácssütő (hosszúkás) formába rakjuk, majd előmelegített sütőben kb. 1 
órát sütjük.  Kih lve szeleteljük. 
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Francia mákos krémes  
(nagyon finom sütemény, ám “munkás”, de ünnepek-
re érdemes elkészíteni.) 
Hozzávalók a mézes lapokhoz: 30 dkg liszt, 8 dkg 
porcukor, 1 evőkanál méz, 7 dkg vaj, 2 tojás, 1 
kávéskanál szódabikarbóna; a mákos piskótához: 12 
dkg cukor, 15 dkg liszt, 6 tojás, 3 evőkanál víz, fél dl 

olaj, fél tasak sütőpor, 10 dkg mák (őröletlen); a krémhez:  3 tojássárgája, 10 dkg 
cukor, 2 tasak vaníliaíz  pudingpor, 7 dl tej, 10 dkg porcukor, 25 dkg vaj; a 
tetejére:  3 tojás fehérje, 3 evőkanál cukor. 
Elkészítése: A mézes lap hozzávalóiból 2 lapot sütünk, majd hagyjuk kih lni. A má-
kos piskótához a tojássárgájákat habosra kavarjuk 7 dkg cukorral, vízzel, olajjal és a 
mákkal. A fehérjét a maradék 5 dkg cukorral kemény habbá verjük, és óvatosan bele-
keverjük a mákos masszát, a sütőporral és a liszttel. Kivajazott, lisztezett (vagy sütő-
papírral kibélelt) tepsibe belesimítjuk a masszát és 180 fokos sütőben kb. 20 percig 
sütjük a piskótát. A krémhez a tojássárgájákat a cukorral, a tejjel és a pudingporral jól 
elkeverjük, majd folytonos kevergetés mellett s r re főzzük. A vajat kikeverjük a 
porcukorral, és ha kih lt a krém összedolgozzuk a kettőt. Az egyik mézes lapot tálcá-
ra tesszük, a krém felét rákenjük, erre jön a mákos piskóta, amire a krém másik fele 
kerül. Végül a második mézes lappal befedjük. A tetejére a megmaradt tojásfehérjét 
vízgőz felett felverjük kristálycukorral s ezt kenjük a sütemény tetejére. 

 

 



15.  

 

 

 

A hittanosok húsvét előtti szentgyónásukat 
végzik. Bemegy a gyóntatószékbe az első, 
megvallja bűneit, és ezzel zárja a gyónást: 
„Bedobtam a vízbe a tökmagot”. A plébános 
nem érti a dolgot, de nem kérdez rá.  
Jön a következő gyerek, aki szintén megvallja, 
hogy bedobta a vízbe a tökmagot. Ezt minden 
gyerek elmondja, kivéve az utolsó fiút.  
A plébános tőle megkérdezi:  
– Te nem dobtad a vízbe a tökmagot? 
– Nem – feleli a gyerek –, én vagyok a 
tökmag! 

*** 

A férfi beszélget Teremtőjével: 
– Mi egymillió év neked, ó Uram? 
– Akár egy pillanat, fiam. 
– Mennyit ér egymilliárd forint neked, Istenem? 
– Mint egy fillér, fiam. 
– Ki tudnál segíteni „egy fillérrel”? 

– Persze, egy pillanat… 

*** 

Két szerzetes, egy ferences és egy jezsuita 
már a noviciátus megkezdése óta jó barátok. 
Mindketten dohányoznak, és nehéz számukra, 
hogy egy óránál tovább imádkozzanak anél-
kül, hogy cigiszünetet ne tartanának. Úgy dön-
tenek, felkeresik elöljáróikat, hogy engedélyt 
kérjenek arra, bármikor elszívhassanak egy 
cigarettát.  
Amikor újra találkoznak, a ferences panasz-
kodik: - „Megkérdeztem az elöljárómat, hogy 
cigarettázhatok-e imádkozás közben. Azt 
mondta, nem.”  
- „Rossz kérdést tettél fel, barátom – mondja a 
jezsuita. – Én azt kérdeztem az elöljárómtól, 
imádkozhatok-e miközben cigarettázom. Azt 
felelte: természetesen.” 

Éva kérdezi Ádámot a Paradicsomban: 
- Szeretsz engem, Ádám? 
- Hát van más, akit szerethetnék? 

*** 

A kisvárosban egy kisfiú álldogál a sarki bolt 
előtt, és várja az anyját. Arra jön egy idegen 
férfi, és kérdezi a gyerektől: 
- Mondd csak, nem tudod merre van a 
postahivatal? 
- Dehogynem! Csak tessék erre tovább 
menni, aztán a következő sarkon balra, és ott 
a harmadik ház a jobb oldalon.  
A férfi kedvesen megköszönte, majd hoz-
zátette: - Én vagyok az új lelkipásztor a 
városban. Várlak téged a szüleiddel va-
sárnap a templomban, megmutatom nek-tek 
a Jóistenhez vezető utat. - Ugyan, bácsi, 
kérem! Hiszen még a postáig sem ismeri az 
utat!  

*** 

A vasárnapi mise végén a tiszteletes ezzel 
búcsúzik a gyülekezettől: - Jövő héten a 
hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy job-
ban megértsétek, olvassátok el Márk 17. evan-
géliumát.  A következő misét azzal kezdi az 
atya, hogy kéri a híveket: - Tegye fel a kezét, 
aki elolvasta Márk 17. evangéliumát!  
Hirtelen az összes kéz a magasba emelkedik. 
A pap mosolyogni kezd.  
- Na, erről akarok ma nektek beszélni. 
Márknak ugyanis csak 16 evangéliuma van.  

*** 

- Mit mondjak még testvéreim, mit mondjak? 
- kérdezi beszéde vége felé a hosszasan  
prédikáló pap. Megszólal egy hang lentről:   
- Áment atyám, áment! 

 
*** 

Süllyed a hajó. A kapitány kérdi az utasoktól: - 
Van olyan önök között, aki bízik Isten segítsé-
gében? - Én! Jelentkezik egy utas. - Ennek 
nagyon örülök, mert egy hellyel kevesebb van 
a mentőcsónakban. 
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Vallásos viccek 
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G y e r m e k o l d a l   

Úr Jézus Krisztus! 
Köszönöm, hogy királyként vonultál be az én szívembe is. Igazán csak 
később döbbentem rá arra, hogy milyen szegény voltam virágvasárnap 
nélkül. Sokszor vártalak, de nem teljes szívvel. Hagytam, hogy sok más 
vonuljon be a szívembe. Zsibvásár lett ott mindig, valahányszor másnak 
adtam helyet, és lárma zúgott szívemben, mint Jeruzsálemben a vásáro-

kon. De te felém jöttél. Nem törődtél 
senki mással, csak velem. 

És egyszerre virágvasárnap lett 
szívemben. 

Köszönöm, hogy már fiatalon megismer-
hettem szeretetedet s a virágvasárnapi 
sokasággal „hozsannát” tudtam kiáltani 
ünneplésedre. És azóta is, ó, milyen sok-

szor, mélységekben, bajok, bűnök között, 
betegségből való menekülés közben, de 
családomban kapott örömömben is hány-

szor, de hányszor elmondtam: „áldott, aki 
jő az Úrnak nevében”. Nem naptárhoz 
kötődtek virágvasárnapjaim, hanem éle-

tem eseményeihez, melyek a te megtartó 
szereteted sugározták felém és reám. 
            És ma? Ma milyen a virágvasárnapom? Kérdezed, és jogosan 
kérdezheted tőlem, Uram. Ezt kérdem én is magamtól ma. Talán ma nem 
hozsannázó ujjongás van az ajkamon, de csendben kinyitom szívem ajta-

ját. Kitárom szívemet, és várlak, hogy bevonulj oda. Add, hogy valóban 
meghalljam igényed: szükségem van, leányom, a te szívedre. 
            Szeretném, Uram, ha rám szükséged lenne. Szeretném, hogy va-

lamit végezhessek a te dicsőségedre. Szeretném, ha szolgálatodba állíta-

nál. Szeretném, ha örömszerzővé tennél a jeruzsálemi úton, a te királyi 
bevonulásod útjain. Téged követve, uram, add, hogy együtt tegyek vallást a 
sokasággal: „Ez Jézus!” Ez Jézus, az én Uram és Királyom. Ámen 
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Kedves gyerekek! A rejtvény megfejtését  március 25-ig adjátok le a 
sekrestyében, névvel ellátva! Az ajándéksorsolást április 1-én, 

Húsvétvasárnap a 8.00 - és a 11.00 órai szentmisék után tartjuk.  
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Próbáld megoldani a rejtvényt és kitalálni a vízszintes hosszú sort! 

1. A húsvéti időszak jellegzetes "virága" 

2. A nagypénteki szertartás egyik része: Kereszt … 

3. Római helytartó Jeruzsálemben Jézus halála idején 

4. Ez a rózsafüzér szól Jézus szenvedéséről 
5. Kendőjével törölte meg Jézus arcát 
6. Ennyi napig maradt Jézus feltámadása után a földön 

7. Ennek a szava emlékeztette Pétert Jézus jövendölésére 

8. Főpap Jézus pere idején 

9. Jézus keresztfeliratának rövidítése 

10. A húsvéti öröm szava 

11. Ezek a tanítványok ismerték fel Jézust a kenyértörésben 

12. Jézus halálának helye 

13. Jézus feltámadásában kételkedő tanítvány 

14. Jézussal őket is keresztre feszítették 

15. A húsvétvasárnap reggeli szentmisék szertartása: … szentelés 

16. Az ő sírboltjába temették Jézust (Arimateai … ) 
17. A hagyomány szerint nagycsütörtökön a harangok … mennek 

18. Háromszor tagadta meg Jézust 
19. Virágvasárnaptól húsvétig tartó hét elnevezése 

20. A hagyomány szerint Jézus halotti leple volt ( … lepel) 
21. Ő árulta el Jézust 
22. A húsvéti miseruha színe 

23. Ő segített vinni Jézus keresztjét ( … Simon) 
24. Ezen a napon támadt fel Jézus 

25. A nádszál egyik neve, erre t zték a szivacsot, amikor Jézus szomjazott 
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18. 

Wass Albert: Nagypénteki sirató 

 
Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk, 
messzi út porából köpönyeget veszünk. 
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta. 
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta. 
Véreim! Véreim! Országútak népe! 
 

Sokszázéves Nagypénteknek 

soha sem lesz vége? 

Egyik napon Tamás vagyunk, 
másik napon Júdás vagyunk, 
kakasszónál Péter vagyunk. 
Átokverte, szerencsétlen 

nagypéntekes nemzet vagyunk. 
Golgotáról Golgotára 

hurcoljuk a keresztfákat. 
mindég kettőt, soh'se hármat. 
Egyet felállítunk jobbról, 
egyet felállítunk balról, 
s amiként a világ halad: 
egyszer jobbról, egyszer balról 
fölhúzzuk rá a latrokat. 
Kurucokat, labancokat, 

közülünk a legjobbakat, 
mindég csak a legjobbakat. 
Majd, ahogy az idő telik, 
mint ki dolgát jól végezte: 
Nagypéntektől Nagypéntekig 

térdelünk a kereszt alatt 
húsvéti csodára lesve. 
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Urunk, Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt 
megalázkodva  kinyilatkoztattad a világnak 
megváltásod árát, add meg minden embernek 
a hit világosságát, hogy fölismerve Benned Isten 
és az ember Szenvedő Szolgáját, legyen 
bátorságuk követni Téged ugyanezen az úton, 
mely a keresz-ten és a kiüresedésen át a vég 
nélküli életbe vezet. Szent II. János Pál pápa  

 

Egyszer a jobbszélső alatt, 
másszor a balszélső alatt, 
éppen csak hogy a középső, 
az igazi, üres marad. 
Nincsen is keresztfánk közbül, 
nem térdel ott senki, senki. 
A mi magyar Nagypéntekünk 

évszázadok sora óta 

évszázadok sora óta 

ezért nem tud Húsvét lenni. 
Így lettünk országút népe, 
idegen föld csavargója, 
pásztortalan jószág-féle. 
Tamással hitetlenkedő, 
kakasszóra péterkedő, 
júdáscsókkal kereskedő. 
Soha-soha békességgel 
Krisztus-Úrban szövetkező. 
Te kerülsz föl? Bujdosom én. 
Én vagyok fönt? Bujdosol Te. 
Egynek közülünk az útja 

mindég kivisz idegenbe. 
Bizony, jól mondja a nóta, 
hogy elmegyünk, el-elmegyünk, 
messzi nagy útakra megyünk. 
Messzi nagy útak porából 
bizony, köpönyeget veszünk. 
S ebben a nagy köpönyegben, 
sok-sok súlyos köpönyegben 

bizony pajtás, mondom Néked: 
rendre, rendre mind elveszünk. 



19. 
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A SZERTATÁSOK RENDJE A TEMPLOMBAN 

A SZENT HÁROM NAPON 
 

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN: 18.00 ÓRAKOR KEZD DIK A SZENTMISE 
     két szín alatt lehet áldozni 
     SZENTMISE UTÁN OLTÁRFOSZTÁS 

     ÉS ENGESZTELŐ IMA 

     UTÁNA GYERTYÁS MENET A KÁLVÁRIÁHOZ 

 

NAGYPÉNTEKEN:  DÉLUTÁN. 3-ÓRAKOR KERESZTÚT 

     ESTI SZERTARTÁS 18.00  ÓRAKOR: 
      - OLVASMÁNYOK  
     - PASSIÓ  
     - KÖZÖS   KÖNYÖRGÉSEK 

     - HÓDOLAT A KERESZT ELŐTT 

     - SZENTÁLDOZÁS 

 

NAGYSZOMBATON: EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS REGGEL  
     8-TÓL A SZENTSÍRNÁL 

       VIGÍLIA SZERTATÁS 18.00  ÓRAKOR:  
     - T ZSZENTELÉS 

     - HÚSVÉTI GYERTYASZENTELÉS  
     - HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK 

     - OLVASMÁNYOK  
     - ALLELUJA 

     - KERESZTVÍZ SZENTELÉS     

     - FOLYTATÓDIK A SZENTMISE  
     - KÖRMENET  

——————————————————— 

A PLÉBÁNOS ÚR NAGYHÉTFŐN LÁTOGATJA MEG  
AZ ELŐRE BEJELENTETT  BETEGEKET, HOGY A HÚSVÉT ELŐTTI 

SZENTÁLDOZÁSUKAT OTTHONUKBAN VÉGEZHESSÉK. 
 

Nagycsütörtökön 10 órakor lesz a váci székesegyházban  
a krizmaszentelési szentmise, az egyházmegye papjainak a részvételével.  

Az ünnepi szentmisére a híveket is szeretettel várják. 
 

Húsvéthétfővel az esti szentmise kezdete 19.00 órára változik.  



20. 

A plébániánkról jelentjük … 

Gazdasági információk 

Az egyházi hozzájárulás (régi nevén egyházi adó) önkéntes 
felajánlás, mellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége, 
(vagyis temploma, plébániája) m ködését. Ennek a hozzájá-

rulásnak az irányadó mértéke a katolikus püspöki kar ajánlása 
szerint az éves nettó jövedelem 1%-a. 

(Példa: Ha az egy havi nettó családi bevétel 100 000 Ft, akkor az éves egyházi hozzá-

járulás összege 12 000 Ft. – vagyis az éves 1 200 000 Ft. bevétel 1%-a) 

Mivel egy egyházközség semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap m ködé-

séhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygy jtéssel együtt) képezi azt az anya-

gi bázist, amely által az egyházközség m ködni tud.  
A befizetett egyházközségi hozzájárulást teljes egészében az egyházközség céljaira 
használjuk fel. Az egyik legnagyobb kiadás az egyházközségben az ingatlanok fenn-

tartása, illetve ezeknek a járulékos kiadásai. A templomépületen - jellegéből adódóan 
- folyamatosan van javítanivaló. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával 
tudjuk fizetni, hiszen a templom és a plébánia villany, víz és gázdíja messze megha-

ladja egy családi lakás vagy ház ilyen jeleg  díjait. A személyi jelleg  kiadások is ko-

moly tételt képeznek az egyházközség költségvetésében, így a plébános, kántor, 
sekrestyés és a munkatársak illetményével kapcsolatos kiadások. Ezen felül progra-

mok szervezésére, hitoktatásra is fordítjuk ezeket az összegeket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy közösségünk életébe minél többen be tudjanak kapcsolódni. A bevételek-

ről és a kiadásokról a hívek minden évben pontos elszámolást kapnak az év végén a 
hálaadó szentmise keretében. 
Az egyházi hozzájárulást az egyházközségi munkatársaknál, vagy banki átutalással 
lehet befizetni. Régi szokás alapján a beszedők évente egy alkalommal, - a nyár 
folyamán - egy összegben szedik be az éves hozzájárulást, a jelenleg rendelkezésre 
álló régi címek szerint. Az újonnan Kerepesre, Szilasligetre költözött híveket viszont 
személyesen nem tudjuk felkeresni, ezért számukra lehetőség van a sekrestyében 
vagy a plébánián is rendezni az egyházközségi hozzájárulást, vagy a banki átutalást 
választani. A kerepesi egyházközség bankszámlszáma:  
10103836 – 50577000 – 01000003 (átutalás a név és cím feltüntetésével). 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kétszer 1 százalék – egy kis figyelemből sok jó származik… 

Kérjük, hogy a személyi jövedelemadó bevallásnál idén se feledkezzen meg senki a 
kétszer 1%-os felajánlás mellékeléséről, és a gondos kitöltésről – ezzel ki-ki úgy tehet 
jót, hogy egy fillérjébe sem kerül. Az első egy százalékra a Magyar Katolikus 
Egyházat: technikai szám: 0011. - a második egy százalékra az alapítványunkat 
jelöljék meg. A kedvezményezett neve: Kerepesi Katolikus Közösségért Alapítvány 

A kedvezményezett adószáma:18717718-1-13 
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21. 

Plébániai Szaknévsor 
 

 Az egyházközségünk kezdeményez egy Plébániai Szaknévsor 
összeállítását, melyben a plébánia azon hívei találhatók, akik 

szaktudásukkal szívesen állnak híveink rendelkezésére.  
A szolgáltatásuk természetesen nem ingyenes.  

Szeretettel várjuk a plébániához tartozó, megbízható, keresztény 
kötődésű szakemberek, vállalkozók jelentkezését. 

Gyermekfelügyeletet, korrepetálást, bevásárlást, takarítást 
vállalók jelentkezését is örömmel fogadnánk.  

Jelentkezési lap a sekrestyében kérhető!  

 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 23-án és 24-én,  
(péntek, szombat) lesz az esti szentise keretében a templomban,  

melyet Fejes Antal ferences atya fog tartani. 
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A Kerepesi Egyházközség Karitász csoportja  
2001-ben alakult.  

A csoport szolgálatának tekinti a lelki gondozást, (felkeresik az 
egyedülálló embereket, akik sokszor elszegényedve élik életüket) - 
látogatják a betegeket, - segítséget nyújtanak a ház körüli felada-
tokban (bevásárlás, gyógyszer kiváltás, ügyek intézése..) 
Az adományokból befolyó pénzekből élelmiszercsomaggal támogat-
ják a rászorultakat, azonnali anyagi segítséget nyújtanak, ruhát, 
élelmiszert gyűjtenek és osztanak. 
A tagok havonta találkoznak egymással, közösen imádkoznak, 
lelkigyakorlaton, és zarándoklaton vesznek részt.  
A csoport tagjai megalakulások óta áldozatosan végzik az említett 
feladatokat, de kevesen vannak, idősek lettek ,és sajnos a vezető-
jük elköltözik Kerepesről.  
Ezért nagy szükség lenne újabb tagok jelentkezésére, hogy a 
csoport továbbra is működhessen, és végezhesse ezt a nélkülöz-
hetetlen szolgálatot. Ezúton is kérjük, hogy aki be tudna kapcso-
lódni a karitatív munkába, jelentkezzen a csoportnál, vagy a 
plébános Úrnál.  
„Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben 
gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.” 



22. 

Gyer ekrajzpályázat 

A TILMA a Gyer ek űvészetért Alapítvá y „A leg agyo  szere-

tet” í el e zetközi gyer ekrajzpályázatot hirdet óvodás 
kortól a gi azista korosztályig. A képeket folya atosa  várják 

 ja uárjától  ájusá ak végéig. 
A zsűrizett alkotások ól 2020 ájusá a  az 52. Ne zetközi 
Eu harisztikus Világko gresszus alkal á ól kiállítást re dez ek 
Budapeste , a Hatva i Galériá a , illetve Mátravere ély-

Sze tkúto , a Fere es Galériá a . 
Javasolt té ák: Jézus szeretet ől köztü k él Úr apja, Kör e et, Elsőáldozás, A 
sze t ise örö ei, Csodás tettek, Víze  járás, Ke yérszaporítás, Az utolsó va sora, 
Zará doklatok, I ádkozó e erek, gyerekek  A kiállítás fővéd ökei: Erdő Péter 

í oros, érsek; Béres Klára, a Béres Alapítvá y el öke és Do os Klára, az Új Misszió 
szerkesztője. A képek érete és te h ikája sza ado  választott. A eküldött alkotá-

sokat e  küldik vissza, a Til a Alapítvá y tulajdo át képezik. Aszervezők kérik a 
képek hátlapjá  olvashatóa  feltü tet i a gyer ekek evét, í ét, a kép í ét, a 
felkészítő ta ár evét. 
Postací : TILMA Alapítvá y Magyarország – Hu gary 3  Hatva , Postá  aradó 
Fő posta  
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„Krisztus feltámadt!”  
Mert őbenne a sír legyőzetett, és megszületett az élet! 

Ezen esemény erejében, mely a történelem és a világegyetem igazi és voltaképpeni 
újdonságát jelenti, arra kaptunk meghívást, hogy a Lélek szerint élő, új emberekké 
váljunk, akik az élet értékét hangsúlyozzák! Van élet!  
Ez már a feltámadás megkezdése. A feltámadás emberei leszünk, az élet emberei 
leszünk, ha a világot sújtó bajok között – van belőlük ma elég –, ha az Istentől 
eltávolító világiasság közepette képesek vagyunk a szolidaritás tetteire, ha képesek 
vagyunk táplálni a békére és a nem károsított 
környezetre irányuló egyetemes vágyat.  
 

Általános emberi jelekről van szó, de ha a fel-
támadt Úrba vetett hit hordozza és táplálja 
ezeket, akkor saját képességeinknél sokkal 
hatékonyabbak lesznek. Így van, mert Krisztus 
él, és Szentlelke által tevékenyen jelen van a 
történelemben: megment nyomorúságainkból, 
elér minden emberi szívet, és visszaadja a re-

ményt minden elnyomott és szenvedő 
embernek.        (Ferenc pápa beszédéből) 



23. 

Szentmise szándékok április hónapban 
 

1.   +Paulovics István, +Felesége és gyermekeik +Klára, +István, +Károly  (8.00) 

   A Brédl család élő és +tagjai        (11.00) 

 …………………………………………       (18.00) 

2.  +Zoltán és +Családtagok         (8.00) 

   +Brancs  János, +Neje, +gyermekeik Julianna, János és +Nagyszülők  (19.00) 

3-4. ……………………………………… 

5. +Horváth György, +Szülei és összes +Hozzátartozó  
6. +Rapavi József 
7. Fiatalon +Édesanya  
8.  Hálából 40. Házassági évfordulón        (8.00) 

  …………………………………………..…      (11.00)
+Kurucz János, neje +Etelka és +Szülők      (19.00) 

9. …………………………………………..… 

10. +Tanács Mihály és neje +Csepeti Mária    

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

13. A „Lisieux-i szent Teréz” rózsafüzér csoport (Kovács Józsefné) élő tagjai 
14.  A „Lisieux-i szent Teréz” rózsafüzér csoport (Kovács Józsefné) +tagjai  
15. Hálából 50. Házassági évfordulón        (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 
Hálából születésnapon          (19.00) 

16. A Sz zanya tiszteletére 

17. +Kiszel István, neje +Fazekas Terézia és +Nagyszülők  

18-20. …………………………………………….. 
21. A Sz zanya oltamát kérve  

22.    Hálából - a Kiss család élő és +tagjai       (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00)  

 ……………………………………………..      (19.00 
23-24. …………………………………………….. 
25. Angyal Lászlóné +Turcsán Erzsébet, +Szülei, +László fia, +Testvérei és +Hoz.tart.  
26. Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 
27.  Hálából a Sz z Mária tiszteletére 

28. +Salamon Lajos, neje +Ilona, fiuk +László és lányuk +Anna 

29. Az Egyházközség áprilisban elhunyt hívei       (8.00) 

   ……………………………………………..      (11.00)  
+Kriger Mihály és +Felesége        (19.00) 

30.  A "Csodálatos anya" rózsafüzér csoport (Molnár Istvánné) élő tagjai 
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24. 

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, első vasárnap 450 példányban 

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát, 
Szép szívvel es szájjal dicsérjük az Atyát. 
Az Atyaistennek imádandó fiát, 
Hogy el ne hagyta érni húsvét másodnapját. 
Én is, íme, boldog örömet hirdetek, 
Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek! 
Feltámadt a Jézus, legyőzte a halált, 
Ezáltal az élet diadalmat talált. 
De hogy minek jöttem én, azt is megmondom: 
Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom. 
Engem öntözködő ápolónak hívnak, 
Vizemből a lánykák friss életet szívnak. 
Adja ki a lányát, kérem szeretettel, 
Hadd öntsem meg a kezét rózsavizemmel! 

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  
Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 18.00 

 Húsvéthétf t l: 19.00 
 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 
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Lelkileg gyümölcsöző napokat, áldott, kegyelmekben bővelkedő 
Húsvétot kívánunk az  egyházközség minden Családjának!  

Frajna András plébános  és a szerkesztőség.  

 

Eljött a szép húsvét reggele, 
Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Tündérország rózsái közt  
gyöngyharmatot szedtem, 
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 

Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, 
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra. 
Rózsavíztől, meglátod, szép es ügyes 
leszel, Ugye, kislány, a zsebembe piros 
tojást teszel?  


