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Szentmise szándékok január hónapban 
 

1.  +Gazdag Istvánné Ágh Anna, +Szülei és összes +Hozzátartozóik  (8.00) 
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 +Szikszai István 2. évf. +Szülei, és +Testvérei     (11.00) 

 ……………………………………………       (18.00) 

7. ……………………………………………  

8.   Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 

9. …………………………………………… 

10. +Gróf Lászlóné - Jézus Szíve és a Szűzanya tiszteletére 

11. +Varga József főesperes 8. évf. 

12. …………………………………………… 

13. +Huszka István, és összes +Hozzátartozói      (8.00) 

 ……………………………………………      (11.00) 

 ……………………………………………      (18.00) 

14. +László      

15. …………………………………………….. 

16. +Fera István és +Anna leánya  
17. +Hitkó László, +Szülei és +Szülők 

18. …………………………………………….. 

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

20.  +Pócza János, +Szülei és összes +Hozzátartozóik     (8.00)
  ……………………………………………..      (11.00) 

   ……………………………………………..      (18.00)  

21. +Mónika 1. évf. 

22-23. …………………………………………….. 

24. +Kertész István 
25-26. …………………………………………….. 

27. Az egyházközség januárban +Hívei       (8.00) 

 +Birinyi István, felesége +Banéth Erzsébet és összes +Családtag /  

 +  Somorjai Gábor 1. évf.         (11.00) 

 +Heik Mihály és neje +Gróf Mária és +Szüleik     (18.00) 

28.- 31. …………………………………………… 
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Ami éltet, az az irgalmasság 
Isten két dobozt adott nekem, és azt mondta: 

- A fekete dobozba gyűjtsd a bánatodat. Az örömödet pedig az arany dobozba. 
Megfogadtam, amit mondott, így mindkét dobozba gyűjtögettem, ahogy kérte. 
Az arany doboz napról napra nehezebb lett, míg a fekete egyre könnyebb. Kí-
váncsiságból kinyitottam a fekete dobozt, hogy megtudjam az okát. A doboz al-
ján találtam egy lyukat, melyen a bánat kipotyogott. Megmutattam Istennek a 
lyukat és eltűnődtem. - Kíváncsi vagyok, hogy hova tűntek belőle a bánataim! 

Ő gyengéden elmosolyodott és így szólt: - Gyermekem, mindegyik itt van ve-
lem. Megkérdeztem Istent: - Miért adtad nekem a dobozokat? Miért adtad az 
arany dobozt és a lyukas feketét? - Gyermekem, az arany dobozt azért adtam, 
hogy számold az áldásokat, a feketét pedig azért, hogy tudj elengedni...  

 Ami minket, embereket éltet, az pon-
tosan az irgalmasság. 

Hinni és bízni abba, hogy bármilyen 
gyarló is vagyok, ha Istenhez folya-
modom, meglátom az Ő irgalmassá-
gát. Ez kegyelem, amiért mindig há-
lával tartozom és az arany dobozba 
tartozik. 

Másrészt, ha én is irgalmas vagyok 
máshoz, kipotyog az életemből a ha-
rag, a félelem, a bánat, a neheztelés. 

Gondolatébresztő… 

ELENGEDNI A MÚLTAT 

Egy napon az öreg bölcs indián így szólt az állandóan a múltját sirató férfihoz: 
- A múltad hibái, fájdalmai és félelmei olyanok, mint az őszi falevél. Halottak. 
Te tartod életben azzal, hogy folyton őket szemléled. 
Engedd el úgy, ahogy a fa elhullajtja halott leveleit. Bízz a sors gondoskodó szel-
lőjében, mely messze sodorja tőled az elhervadt múlt szirmait. 
Amíg görcsösen ragaszkodsz a múltadhoz, halott a jelened, és boldogtalanságra 
kárhoztatod magad.   
Sokszor így vagyunk mi is a múlt dolgaival, a minket ért megbántásokkal, sérel-
mekkel is. 
Nehéz őket elengedni. Megbocsátani másoknak, olykor önmagunknak is.  
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2018. október 28-án 
templomunkban   

Dr. Beer Miklós püspök Úr 

10 fiatalnak és 6 felnőttnek 
szolgáltatta ki a  

bérmálás szentségét.                    
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10 elhatározás a mai napra 
Gondolatok, tanácsok arra vonatkozóan, miként tudjuk napjainkat 

értékesebben eltölteni. Mire figyeljünk oda kapcsolatainkban, 
cselekedeteinkben, akár gondolatainkban is, hogy szebb, gyümöl-

csözőbb legyen az életünk. 
 

Ilyen a mostani 10 elhatározás is.  

1. A mai napon (is) igyekszem elérni, hogy ne akarjam egyszerre meg-
oldani életem összes problémáját. 

2. A mai napon senkit sem akarok kritizálni, kijavítani vagy megjavíta-
ni, csakis magamat. 

3. Ma (is) igyekszem kerülni, hogy csak a magam gondjaival foglalkoz-
zam. Inkább arra törekszem, hogy figyeljek a másik emberre. 

4. A mai napon (is) akarok alkalmazkodni a körülményekhez anélkül, 
hogy a körülményeket változtatnám meg kívánságom szerint. 

5. Ma (is) ügyelek arra, hogy öt-tíz percet olyan olvasmányra fordít-
sak, ami saját lelki életemhez szükséges. Például a Szentírás vagy 
más értékes lelki könyv. 

6. Ma (is) teszek valami olyan jót, amihez semmi kedvem sincs - de 
nem mondom el senkinek. 

7. Ma (is) figyelek nagyon arra, hogy - ha bántanak, - senki se vegye 
észre rajtam. 

8. A mai napon (is) észre akarom venni mások szükségét és lehetősé-
gemhez mérten segíteni. 

9. Ma (is) akarok szilárdan hinni az Isteni Gondviselésben, amely ve-
zet engem, még ha a körülmények az ellenkezőjét igazolják is. 

10. A mai napon (se) nem szabad aggodalmaskodnom, hinnem kell min-
den szépben és jóban, és gondolnom se szabad olyasmire, ami elked-
vetleníthetne. 
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 Isten tervei néhány számmal nagyobbak nálunk 

Ateistaként nevelkedtem. Budapesten születtem 1951-ben, szüleim párttagok 
voltak, meg sem kereszteltek - vallotta Dióssy Iván. Hittanra gyermekkoromban 
nem jártam, édesanyám reformátusnak lett keresztelve, édesapám római katoli-
kusnak, de hitüket nem gyakorolták. 

Általános iskolás voltam, amikor a Szent István Bazilika oldalában fociztunk, 
és a meccs végén egyik osztálytársam megkérdezte, nem volna-e kedvem imád-
kozni? Zavarba voltam. Nem tudtam mi az és hogyan kell. 10 évesek voltunk. 
Bementünk. A templomban hűvös volt, megnyugtató félhomály, kellemes illat és 
csend. Barátom elkezdte a Miatyánkot egy szobor elé térdelve, én is melléje tér-
deltem – gondoltam ebből baj nem lehet –, és ekkor mondtam el életemben elő-
ször az Úr imáját. 

Hosszú évek teltek el. Tanulmányok, katonaság, munka. Kötöttem egy nem 
szentségi házasságot, két szép gyermekünk született. Szerettem a zenét, az iro-
dalmat, a történelmet, ilyen területeken dolgoztam. Történt egy alkalommal – 
1976-ban –, hogy a vállalati irodalmi klubban készítettünk egy előadóestet. Én 
rendeztem és magam is mondtam verseket. Az est címe: „Ady istenes versei...”. 
Behívatott a párttitkár. Idézem: „Miért pont ez a címe? Nincsenek Adynak más 
versei?” Aznap és később is elgondolkodtam ezen. Valóban! Miért foglalkozom 
én Ady istenes verseivel? Ma már tudom. Akkor szólított meg a kegyelem. 

A következő meghatározó élmény 1978-ban volt Karol Wojtyla pápává 
választá-sakor. Szent II. János Pál pápa személyisége, szavai, gondolatai, gesz-
tusai föl-forgatták az életemet. Az Úr őt küldte számomra, hogy segítsen megté-
résemben. 

1983 nyarán egy budai futás után melegem lévén, bementem Máriaremetén a 
templomban. Akkor, ott, találkoztam az Úrral. Jelentkeztem a lakhelyem szerinti 
plébánián és közöltem az atyával, hogy szeretnék megkeresztelkedni. 

Első házasságom tönkrement, újból megnősültem, ez már templomi, szentségi 
házasság volt. Egy szép kislányom is született. Mentek az évek és én egyre kö-
zelebb kerültem Istenhez és az Ő egyházához. Vidékre költöztünk, Pápa mellé 
egy kis faluba. Ebben az időben ismertem meg a kármelitákat Attyapusztán.  
 

1998-ban örökfogadalmas harmadrendi lettem. 2004-től a leányvári Hivatásőrző 
Házban dolgozom (ma már nyugdíjasként) mint szenvedélybeteg kísérő. Nagy 
megtiszteltetés ért 2007-ben. Állandó diakónusnak szentelt az érsek atya. 

2010-ben váratlan tragédia történt. Rákban meghalt a feleségem. Özvegy lettem. 
Gyermekeim már nagykorúak voltak. Hosszas imádkozás és lelki vezetőm, vala-
mint pap ismerőseim tanácsát kikérve, jelentkeztem Dr. Márfi Gyula veszprémi 
érsek atyánál, hogy szeretnék áldozópap lenni. Nagyon kedvesen fogadott, el-
mondta a feltételeket és 2012 júliusában Jézus Szíve főünnepén pappá szentelt.     
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***** 

Gyakran Isten tervei messze felülmúlják a mi elképzeléseinket. Erre példa az 
előbbi történet, Iván élete.  
Az evangéliumban Jézus így korholja Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Is-
ten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” 
Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Isten tervei néhány számmal nagyobbak 
nálunk, időbe telik, míg beléjük növünk. 

Mi a helyzet az én belső növekedésemmel? Nem álltam-e le egy ponton, és ezért 
Isten már nem tud tovább alkotni engem? 

Uram, add, hogy legyek nyitott minden rólam készült tervednek, még akkor is, 
ha azok változást, fájdalmat hoznak magukkal! 
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Charles de Foucauld: Adoráló ima 
 

Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, 
ami Neked tetszik. Bármit teszel is velem, 
megköszönöm. Kész vagyok mindenre, 
elfogadok mindent, csak akaratod telje-
sedjék bennem és minden teremtményed-
ben. Semmi mást nem óhajtok, Istenem! A 
szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam 
magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe 
helyezzem életemet - határtalan bizalom-
mal.Mert Te vagy az én Atyám.  
Ámen. 

Mindszenty József bíboros szentté avatásáért mondott engesztelő imádság 

Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával 
egyesítve ajánlanak fel, hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az 
Egyház javára” (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, 
áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott 
fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazán-
kért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemze-
tünk lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar 
népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztel-
hessük. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 
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Tokody Ödön: Az öreg plébános levelei  
  19. levél Ismerkedés az új plébánia rendjével 

Kedves Uramöcsém! 

Legutóbbi levelemben említém, minő vegyes érzelmekkel távoztam a nagyrecskei 
apátnak bemutató fogadtatásáról. A szalonból Pintes Gergő kántor és irodaigazgató úr 
kalauzolt a szobámig. Közben elmentünk egy ajtó előtt, amely fölött hatalmas betűvel 
volt kiírva: „Főkáplán”. Vele szemben ráismertem saját szobám ajtajára, és csak most 
vettem észre, hogy annak tetején hasonló tábla díszeleg az én állásom nevével: 
„Alkáplán”. 

Tisztes dolognak tartám, hogy káplántársamnál is bemutatkozó tiszteletemet te-
gyen, és evégből kopogtattam a főkápláni ajtón. Pintes Gergő azonban rám szólt: Azt 
ugyan most hiába veri. Az most imádkozik. Fél hét előtt nem nyit ajtót még a püspök-
nek se. Pedig az már csak nagyúr! 

Nem volt más tehát hátra, minthogy megköszönvén Pintes uram szíves kíséretét, 
behúzódjam szobámba és megkezdjem a kicsomagolást. Kis ládám tartalmával ha-
marosan rendbejöttem. A káplánszoba alap berendezése elég jó állapotban volt. Elhe-
lyeztem benne cókmókjaimat, a már egyik levelemben említett könyveimet, fe-
hérneműimet, második reverendámat, felöltőmet. Utána pedig elővettem papi ima-
könyvemet, és imádkoztam. Imám végére jutottam, midőn a velem szemben álló fő-
kápláni ajtónál zörejt hallottam. Gazdája belülről kinyitotta, és a kulcsot, annak jeléül, 
hogy otthon van, kívülre tette. Átmentem hozzá. Illőképpen üdvözöltem, amit ő fölött 
halk szóval: Isten hozta, fogadott. Káplántársam hatalmas magasságra nőtt csontváz-
sovány, hirtelen szőke legény volt. Fejét lazán előreeresztve hordta és úgy látszott, 
mintha beesett mellén a reverendagombokat, majd pedig utána a cipője orrát szemlél-
getné. Hatalmas sasorra, folyton összekulcsolt csontos keze volt. Típusa an-nak, ami-
lyennek az aszkétákat rajzolni szokták. 

Mindketten a szoba közepén állottunk, miután egyetlen szóval se kínált meg hely-
lyel. A beszélgetést én vezettem, mert káplántársam csak igennel és nemmel felelt. Ha 
nem kérdeztem, hallgattunk. így azután megtudtam, hogy nagyon meg van elégedve 
helyével, munka az nincs sok, az apát úr igen jó ember, rokonai hasonlóképp stb. Be-
szélgetésünket kakukkos órájának verése szakította ketté. Fölemelte csontos ujjait az 
óra felé és negyedórás együttlétünknek első többszavas mondatát susogta el: Hét óra, 
eligazításra kell mennünk. 

Eszembe jutott, hogy az apát úr meghagyta, miszerint mindennap déli 12 és este 7 
órakor Pintes Gergő kántor és irodaigazgató úrnál tartozunk jelentkezni a plébánia 
irodájában, ahol a teendőinkre nézve az útbaigazításokat megkapjuk. Megindultunk 
tehát az irodába. Tüdős Tibor káplántársam ment elöl, mint az öregebbik és lévén, 
hogy ő a főkáplán. Beérvén, alázatosan köszönt és a nagy pipafüstben köhécselve 
megállott az íróasztala előtt, én pedig mellette. Pintes Gergő uram már várt bennün-
ket, tüstént meg is kezdte az eligazítást. A főkáplán holnap reggel fél hétkor énekes 
gyászmisét mond Sukoró Balog Katalinért és két gyermekéért. A tumba, vagyis az 
üres koporsó előtti szertartás után csak egy Miatyánk van és a külön imádság is elma-
rad, mert nem fizették meg. Utána beteghez megy a Ragácsi utcába, a ministráns gye-
rek majd tudni fogja a házat. Söjtör Péter a beteg. 0ltáriszentséget nem kell vinni, 
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mert gutaütést érte és nem tud már nyelni. Közbe szólottam: Akkor azt még ma el kell 
látni, mert reggelre meghal! Pintes Gergő szigorúan nézett rám. A betegellátás ideje 
nálunk a reggeli mise után van. Ki van írva a templomkapun, azonkívül az iroda aj-
taján is. De hirtelen esetekben bármikor kötelesek vagyunk, szóltam közbe, de nem 
folytathattam, mert Pintes Gergő öblös hangján belevágott: Tessék tudomásul venni, 
hogy itt rendezett állapotok vannak. Meg van írva, hogy mikor van betegellátás! Hát 
akkor van, máskor pedig nincs! Punktum! Tüdős Tibor káplántársam láthatóan zavar-
ral ütötte föl szemét, amelyről most láttam csak először, hogy milyen szép kék színű, 
és engem észrevehetően csillapítani akarván, csendesen susogta: Majd imádkozunk 
érte, és talán életben marad holnap reggelig. 

Tudja, kedves Uramöcsém, forrt bennem a méreg. Nem fért az eszembe, hogy mi-
ért kell reggelig vámunk annak a szerencsétlen szélütött embernek ellátásával, ami-
kor emberi számítás szerint aligha éri meg a másnapot. Nem fért a fejembe, hogy a 
„rendezett pasztoráció”, a lelkekkel való törődés abban áll, hogy a haldoklóknak is a 
plébániaajtón és a templomkapun kiírt cédula után kell igazodniuk az Örök Bíró elé 
törekvő útjukban. Különösen bosszantott Tüdős Tibor káplántársamnak megalázkodó 
engedékeny viselkedése. Szívem mélyén nagyra becsültem én az imádságot, és ma is, 
annyi évtized után, éppúgy örömet találok benne, mint sárgaszájú káplánkoromban, 
de hát nem tudtam megérteni, hogy az imádságnak akkor is helye van, amikor az Is-
ten parancsa és hivatásunk kötelessége más tetteket kíván. Meg akartam mondani, 
hogy ez már nem jámborság. Elnyomtam azonban véleményemet, lévén, hogy új he-
lyen voltam és nem akartam az első napon összeütközésbe kerülni a házi hatalmas-
ságokkal. Pintes Gergő elintézettnek vélte a vitát és hozzám fordulva folytatta. Az 
alkáplán fél nyolc órakor az iskolás-misét mondja. Utána imádkozni fog jámbor szán-
dékra egy Miatyánkot, Kanalas Ferenc barmainak felgyógyulásáért két Miatyán-kot, 
egy beteg fiatalemberért pedig három miatyánkot. Délig azután szabadok mind-
ketten, mert holnap nincs iskola. Az alkáplán eljön velem a tanítókhoz bemutatkozó 
látogatásra. Kész. 

Pintes Gergő uram ilyeténképpen elvégezvén az „eligazítást”, az asztalon álló két 
borosüveg közül az egyiket a hóna alá csapta, a másikat pedig átadta Tüdős Tibornak. 
Pipáját a másik kezébe véve, megindult a plébániáról hazafelé, mi pedig utána. A fo-
lyosón se szó, se beszéd, balra kanyarodott, káplántársam pedig a borosüveggel 
együtt jobb fele tartott. Én az utóbbit követtem. Az ebédlőbe mentünk vacsorázni. Ha-
talmas asztal volt itt felterítve, és úgy véltem, hogy vendégeket várnak. Tüdős Ti-bor 
a bort az asztalfőre állította, maga pedig az ajtó mellé húzódva, csendesen meg-állott. 
Melléje állottam én is, és magunk lévén az ebédlőben kérdezősködni kezdtem: Vendé-
gek lesznek vacsorára? Nem, felelte a főkáplán úr. Hát akkor ez mind házbeli? Foly-
tattam a kérdezősködést a sok terítékre mutatva. Igen, nyugtatott meg Tüdős kollé-
gám. Megolvastam a tányérokat és épp az utolsót, a 15-iket számoltam, amidőn belé-
pett az ebédlőbe másik ajtón az apát úr. Egész légió követte, akiknek sorra be-
mutatkoztam. Az apát úr három nővére utána két sógorával, ezeknek két felnőtt leá-
nyával, három kamasz fiával, két 6-7 éves leánykájával kezeltem. Utána asztalhoz ül-
tünk. Illendőképpen megvártam, míg a többiek helyet foglalnak és megtudjam, hogy 
hol van az üresen hagyott hely, amely ilyeténképpen az enyém lesz. Meg is találtam 
ezt Tüdős Tibor káplán kollégám mellett, az asztal legvégén. Előttem az apát úr leg-
idősebb nővérének siheder (15-17 éves) fia ült, velem szemben pedig édesanyja mel-
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lett a család legkisebb sarja, a hétéves Vilmácska foglalt helyet. Behozták a va-csorát, 
hatalmas tálon ízletesen párolgó csirkepaprikást. Az asztal végén csendben vártam, 
amíg elém is kerül. Nagyban folyt ugyan a társalgás, de hozzám nem szólt senki. 
Végre Tüdős kollégámhoz került a tál. Éhes szemmel pislantottam oda és ha-marosan 
áttekinthettem tartalmát: két szárny, egy nyak és egy zúza maradt benne öt szem ga-
luskával együtt. Tüdős kollégám kivette a két szárnyat és két darab galuskát, a többit 
pedig átadta nekem. Tányéromra borítottam az egészet és visszafojtva léleg-zetemet, 
nehogy dühömben nagyot sóhajtván, elfújjam az egészet, evéshez készültem. Anyám, 
én zúzát akarok, sipította velem szemben a kis Vilmácska. Édesanyja azon-ban csití-
totta: maradj szívecském nyugton. Ott van előtted a combika. Jobb az, mint a zúza. 
De én zúzát akarok! - békétlenkedett tovább a kicsike. Ugyan, tisztelendő úr ad-ja oda 
már a felét neki, mert másképp nem lesz békesség, szólt rám édesanyja, az apát úr nő-
vére. Nem volt mit-mást tennem, kettévágtam a zúzát és az asztalon keresztül felkí-
náltam a kis Vilmácskának. Evvel az ilyeténképpen még megkisebbedett első fo-
gással aztán igen hamar végeztem. Igaz, a másodikhoz sem kellett sok idő, mert azt a 
két pogácsát, amelyik a tányérban számomra legvégül megmaradt, két hatalmas fal-
ásra bekaptam. Alig, hogy végeztem vele, az apát úr asztalt bontott és barátságos fej-
bólintással elbocsátott. 

Egyenest Tüdős Tibor káplán kollégám szobájába tartottam, anélkül, hogy enge-
delmet kértem volna a belépésre. Ahogy becsukódott az ajtó mögöttünk, elkezdtem a 
panaszkodást. Hallja, testvér, én olyan éhes vagyok, hogy a vasszeget is megenném. 
Tüdős Tibor nem szólt semmit, hanem a szekrényéhez lépett. Érdeklődve néztem utá-
na abban a reményben, hogy valami vacsorapótló jószág kerül majd ki onnét.    
Várakozásomban nem is csalatkoztam. Szekrényében a fehémemüs rész legfelsőbb 
polcán szépen egymásra állított szardíniás dobozokból láttam vagy három oszlopot. 
Sok falusi írószer kereskedésben nincs annyinak a fele sem. Szótlanul kivett egyet és 
felsrófolván annak bádog tetejét elibém tette. Utána második polcról egy kendőbe 
burkolt kenyeret szedett elő és aztán mindketten elővévén bicskáinkat, bekebeleztük 
először az első, azután a második és én magam a harmadik skatulya szardíniát is. 
Amikor már Tüdős Tibor a negyedik doboz szardíniát nem látszott hajlandónak elő-
venni, idejét láttam a kérdezősködésnek. Azután ezek a rokonok mind az apát úr 
konyháján élnek? Igen, felelte Tüdős Tibor. És a gyermekeket is mind a plébánia költ-
ségén nevelik? Igen, ismételte a választ a kollégám. Hát azoknak a nagy behemót em-
bereknek nincsen semmi foglakozásuk? Nem tudom, hangzott káplántársam vá-lasza. 
Hát mik voltak azelőtt, mielőtt az apát úr nyakára kerültek? Nem tudom, világosított 
fel a helyzetről a főkáplán. Mióta van itt ezen a plébánián kolléga úr? - kérdeztem tőle 
kissé érdesen. Három éve, felelte ő. No, hát három esztendő alatt még azt sem tudta 
meg, hogy kikkel ül egy asztalnál? - támadtam rá, mire ő nem válaszolt, hanem csen-
desen mosolyogva elpakolta a három üres szardíniás dobozt, szalvétájába visszatette a 
megmaradt kenyeret és összekulcsolván kezét, várta, hogy otthagyjam. Mit volt mit 
mást tennem, elmentem a szobámba. Álom nem jött a szememre. Leültem, és éjfélig 
megittam jó kétliteres kancsó vizet a sok szardínia tetejére. Köz-ben pedig elgondol-
koztam a nagyrecski plébánia állapotain. A hívekkel való érint-kezést és a lelkipászto-
ri munka beosztását a kántor végzi. Módszeréből kóstolót kap-tam, amidőn a betegel-
látás itteni rendjével megismertetetett. A plébánia papi együtte-sére pedig a vacsora 
lefolyása nyújtott mutatót. Tizenöten ültünk az asztalnál és közü-lünk tizenkettő az 
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egyház pénzén élősködő rokon volt. Amint mind a tizenkettő köze-lebb ült az apát úr-
hoz, mint a két káplánja, éppúgy valamennyi közelebb látszottak állni szívéhez is, 
paptestvéreinél és Krisztusban munkatársainál. 

Furcsa következtetéseket vontam le mindezekből, amíg csak éjfélt nem ütött az óra 
és kancsómból a víz ki nem fogyott. Ekkor azután elvégezte esti imáját és nyugovóra 
tért kedves Uramöcsémnek őszinte tisztelője: 

          az öreg plébános 

 

SZENT DOROTTYA szűz, vértanú 
+Kappadókiai Cézárea, 4. sz. eleje. 

 
A kappadókiai Kaiszareia Mazaka (mai Kayseri) városában élt, és híres volt 
szépségéről, okosságáról, és erényességéről. A Diocletianus római császár-féle 
keresztényüldözés idején Apricius prefektus kínvallatásra fogta, illetve erkölcs-
telen nők segítségével próbálta a hitétől eltántorítani. Dorottya azonban állha-
tatos maradt, és meggyőzte a csábító nőket is. Apicius ekkor fővesztésre ítélte, 
amelyet 311-ben végre is hajtottak. 
A legenda szerint a vesztőhelyre igyekvő Dorottyát egy Teofil nevű fiatal ügy-
véd gúnyolni kezdteː küldjön égi jegyesének – azaz Krisztusnak országából – 
néhány szál rózsát és almát, ha valóban oda jut. Dorottya megígérte a kérés 
teljesítését. Teofil a kivégzés után éppen barátai előtt büszkélkedett lehetetlen 
kívánságával, amikor egy szép ifjú jött hozzá 3 szál rózsával és 3 almávalː 
Dorottya küldi. Az ügyvéd ennek hatására nyíltan a keresztény hitre tért, és 
ugyancsak vértanúként fejezte be az életét. 
Dorottya ereklyéit később Kappadókiából Rómába kerültek, ahol tiszteletükre a 
S. Dorothea templom épült. A Teofil-féle csoda emlékére tartották évenként 
Rómában a február 6-i gyümölcs-szentelést. Ugyanebből az okból kifolyólag a 
kertészek védőszentjükként tisztelik Dorottyát. A római katolikus egyház halála 
napján (február 6.) üli meg emlékét. 
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A Kongresszus szimbóluma 

A Missziós keresztről 
 

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alko-
tása, a Missziós kereszt a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az 
esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-
ben készült, közel három méter magas, bronz bo-
rításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Bu-
dapesti Városmisszió alkalmával állították fel 
először, majd az esztergomi bazilika északi ke-
reszthajójában nyert végleges elhelyezést. 
 
Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás ko-
ri ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alap-
ján historizáló mű; leveles-indás mintáza-tában 
az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva 

szimbólum megjeleníté-sével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a ke-
reszt nemcsak egy - a tör-ténelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó - egyedi öt-
vösmunka, hanem erek-lyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-
ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar 
vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert - Boldog Salkaházi 
Sára - Boldog Batthyány-Strattmann László - Szent Gellért - Szent Imre - Szent 
István király - Szent László király - Szent Margit - Szent Erzsébet - Kassai vérta-
núk - Boldog IV. Károly király - Szent Hedvig - Zoborhegyi Szent Zoerard-András 
- Zoborhegyi Szent Benedek - Szent Márton - Boldog Gizella - Boldog Apor Vil-
mos - Boldog Romzsa Tódor - Boldog Meszlényi Zoltán - Becket Szent Tamás - 
Boldog Brenner János - Boldog Drinai vértanúk - Boldog Gojdics Pál Péter - Bol-
dog Hopkó Bazil - Boldog Scheffler János - Boldog Anton Durcovici - Boldog IX. 
Ince pápa. 
 

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök "ad limina apostolorum" látogatása al-
kalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét. 

 

Az ötvösművész, a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja családja és barátai 
körében 2009. július 9-én Óbudaváron váratlanul elhunyt. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) posztumusz Pro Ecclesia 
Hungariae díjat adományozott Ozsvári Csaba ötvösművésznek. A kitüntetéssel a 
testület Ozsvári Csaba az egyházművészet területén maradandót jelentő liturgikus 
és szakrális művészi alkotásait, valamint küldetésként megélt munkásságát kívánja 
elismerni. 
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JANUÁR 6. – VÍZKERESZT NAPJA 
Vízkereszt ünnepe Urunk megjelenésének ünnepe. Ennek az ünnepnek 
tartalmáról a görög elnevezés fejez ki többet, mert görögül ezt az ünne-
pet epifániának nevezik, ami annyit jelent, hogy Isten dicsősége minden-
ki számára kinyilvánul. Az Újszövetségben a Jézus epifániái annyit jelen-
tenek, hogy mindenki számára kinyilvánul az, hogy Jézus a Messiás, az 
Isten fia. Egy ilyen epifánia eseményt hallunk az evangéliumban a nap-
keleti bölcsek történetében. 
A napkeleti bölcsek történetét a népi fantázia meglehetősen kiszínezte a 
három királyok történetévé, ami már inkább a hittartalom rovására ment, 
mint előnyére. Aztán a történetben szereplő csodás csillag miatt a felvi-
lágosult elmék egyszerűen a mese világába utalták a történetet, mond-
ván, hogy ilyen csillagászati eseményt, mint a betlehemi csillag, nem is-
merünk. A sors iróniája, hogy a felvilágosodás elhamarkodott állítását a 
természettudomány cáfolta meg, mikor egyértelművé tette, hogy a bet-
lehemi csillaghoz egy megtörtént, ritka de valós csillagászati esemény 
szolgáltatta az alapot, amely - minő véletlen, vagy talán nem véletlen - 
pontosan Jézus születésének idejében játszódott le. 
De hogy a mesés elemektől tisztává tegyük a képet nézzük végig még 
egyszer, hogy mi is történt valójában! 
A napkeleti bölcsek nem királyok voltak, hanem minden valószínűség 
szerint mezopotámiai csillagászok, akik ama bizonyos égi jelenséget 
látták napkeleten, volt tudomásuk a zsidóknál oly elevenen élő messiási 
jóslatokról, s e két dologból azt olvasták ki, hogy a zsidóknál olyan király 
született, amely meghatározza a világ sorsát. Ezzel a meggyőződéssel 
vállalkoznak a fáradságos útra, s következtetéseik a fővárosba, Jeruzsá-
lembe vezetik őket a királyi palotába, ahol nem találnak újszülött trón-
örököst, csak egy hatalmát görcsös kegyetlenséggel féltő öreg királyt, 
Heródest. Útbaigazítást kapnak az isteni üzenet, a Szentírás magyará-
zóitól, hogy amit keresnek, Betlehemben keressék. Ami ezután történik, 
nem emberi elgondolás eredménye. Betlehemben, egy kis faluban lebo-
rulva imádják egy szegény fiatal anya gyermekét.  
Imádják, ami csak egyedül Istennek jár ki. Az Istentől kapott hit műveli 
ezt, nem az ő eszük, bármilyen bölcsek is. Ezek a bölcsek megsejtettek 
valamit abból a titokból Isten kegyelméből, hogy kicsoda az a gyermek, 
akit Jézusnak neveznek. 
Ezzel a történettel mesteri módon ábrázolja Máté minden idők istenkere-
ső és Istent megtaláló emberét.  
A jelképek oly gazdagok ebben a történetben, hogy most csak néhány 
mozzanatot emelnék ki. 
A csillag mindenki által látható jelenség. Ez a csillag jelzi az emberben 
lévő vágyat Isten után, amely a bűnbeesés óta eléggé zavarossá, homá-
lyossá vált. A felvilágosodástól napjainkig az ember számtalan módon 
próbálta letagadni vagy félremagyarázni ezt a belénk oltott vágyat, de 
lényegében nem tudja, mert ott van és kérhetetlenül dörömböl az Isten 
előtt bezárult lélek ajtaján. 
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A bölcsek engednek a bennük feszülő vágynak, s elindulna e vágytól ve-
zérelve a csillag után. De Istent megtalálni nem egyszerű. Aki elkezdi ke-
resni Istent, először hatalmasnak, gazdagnak és félelmetesnek képzeli, 
ahogyan a bölcsek a fényes, hatalmas, gazdag királyi palotában kötnek 
ki. Itt nincs az Isten. A fény a jólét, a hatalom, a gazdagság a gonoszság 
melegágya és nem az Isten otthona. 
Továbbmenni kényszerülnek az emberi gondolkodásnak ellentmondó vi-
lág felé, amelyben megtalálják azt, akit keresnek: a szegénységben, az 
egyszerűségben, a szeretettől áthatott légkörben. Megtalálják az Istent. 
Ajándékaik megvallják helyettük szótlanul, hogy kit vallanak meg abban 
a Gyermekben. Az arany a királyoknak jár - megvallják, hogy Jézus a 
mindenség királya. A tömjén az istennek jár - megvallják Jézus istensé-
gét. A mirha, a kelet gyógyszere a sebekre és a halottak bebalzsamozá-
sára a szenvedő embernek jár - megvallva Jézusban a kereszten szen-
vedő Messiást. 
A fényes palota - az emberi elgondolás - és a szegényes körülmények 
között óriási különbség van. Az ember számára áthidalhatatlan ez a sza-
kadék. - De nem az Isten számára. Ő teszi alkalmassá a bölcseket e sza-
kadék átugrására. Ő adja meg minden idők emberének a hit ajándékát, 
melyet vagy elfogad az ember, vagy elutasít. 
Testvérem! Te hol tartasz ezen az úton? Elindultál-e már a csillag, a ben-
ned feszülő vágy után a Találkozásra, vagy evilági élvezetekkel próbálod 
csillapítani ezt a csillapíthatatlan vágyat? Elhagytad-e már a királyi palo-
tát, vagy még mindig a hatalom, a gazdagság berkeiben keresed hiába-
való módon az Istent? Elfogadtad-e már Isten ajándékát, az igaz hit ke-
gyelmét, amely képessé tesz arra, hogy a Gyermekben meglásd a királyt, 
az Istent, és az érted szenvedő embert? 
Mindannyian, akik itt vagyunk, a csillag után megyünk, csak különböző 
szakaszán vagyunk ennek az útnak. Adja Isten, hogy minél többen 
eljussanak életük céljához az Istenemberhez, elfogadva Isten vezetését. 
               (Ócsai József ) 
Babits Mihály: Csillag után című költeménye, szívre ható módon 
foglalja össze mindazt, amit a betlehemi csillag jelent számunkra: 
 

Ülök életunt szobámban, 

hideg teát kavarok. 

körülöttem fájás-félés 

ködhálója kavarog. 

 

Kikelek tikkadt helyemből, 

kinyitom az ablakot 

s megpillantok odakint egy 

ígéretes csillagot. 
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Ó ha most mindent itt hagynék, 

mennék a csillag után, 

mint rég a három királyok 

betlehemi éjszakán! 

 

Gépkocsin, vagy teveháton - 

olyan mindegy, hogy hogyan! 

Aranyat, tömjént és mirhát 

vinnék, vinnék boldogan. 

 

Mennék száz országon át, míg 

utamat szelné a vám. 

"Aranyat tilos kivinni!" 

szólna ott a vámos rám. 
 

"Tömjéned meg, ami csak van, 

az mind kell, az itteni 

hazai hatalmak fényét 

méltón dicsőíteni." 

 

Százszor megállítanának - 

örülnék, ha átcsúszom: 

arany nélkül, tömjén nélkül 

érnék hozzád, Jézusom! 

 

Jaj és mire odaérnék, 

hova a csillag vezet, 

te már függnél a kereszten 

és a lábad csupa seb, 

s ahelyett, 

hogy bölcsőd köré 

szórjak tömjént, aranyat, 

megmaradt szegény mirhámmal 

keserűszagú mirhámmal 

kenném véres lábadat. Ámen! 
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Mikor van a szülinapja? Egy embernek szülinapja volt és megkérdezték tőle: 
- Emlékszik hogy mit csinált éppen egy évvel ezelőtt?  
- Hát erre egészen véletlenül pontosan emlékszem: Az Északi sarkon voltam 
éppen és a jégkunyhómból kikandikálva megcsodálhattam a napfelkeltét. 
Vajon mikor van az illető szülinapja?  

Egy bűvésztrükk  (Osztálytársakkal kipróbálhatjátok!)  

Bűvész:  Gondolj egy háromjegyű számot, melynek legalább első és utolsó 
jegye különbözik. - Írja le a számokat fordított sorrendben. (Ha valahol 0 állt azt 
is). Vonja ki a nagyobból a kisebbet. A kapott számot ismét írja le fordított sor-
rendben, majd adja össze a két számot!  
Megmondom milyen számot kaptál: 1089-et 

(Az Északi sarkon egy évben csak egyszer kel fel a nap. Ezen a napon született.) 

Névsoroló A felső ábra 
vízszintes soraiban nevek 
rejtőznek. Állítsd helyes 
sorrendbe a betűket, írd az 
alsó ábra azonos sorába! A 
vastag sorban függőlegesen 
újabb nevet kapsz. 
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A kisfiú és a betlehemi jászol 
(Képzelt beszélgetés) 

A kisfiú nagypapáját látogatta meg. Fafaragó volt az 
öreg. Éppen egy kis Betlehemen dolgozott. Már jó sok 
szereplő sorakozott készen az asztalon, mikor a kisfiú 
megérkezett. Odakönyökölt az asztalra, két tenyerére 
támasztotta fejét. 
Hirtelen a kis Betlehem alakjai közt érezte magát. Mint-
ha belülről mozgatná valami - belépett az istállóba a kis 
játékfigurákkal együtt... 

Amint az istállóba belépett, rátekintett a jászolban fekvő Gyermekre - és a 
Gyermek visszanézett rá…  

Ekkor hirtelen ijedtség fogta el a kisfiút. Könny szökött a szemébe. 
- Mi bajod? Miért sírsz? - kérdezte a Krisztus-gyermek. 
Szipogva válaszolta a kisfiú: 
- Mert semmi ajándékot nem hoztam számodra. 
- Pedig szívesen elfogadnék tőled valamit! - szólt a jászolból a Gyermek. 
Erre a kisfiú nagyon fellelkesedett: - Mindenem neked adom, amim csak van: 

kisvasútomat, festőkészletemet, az új biciklimet! 
- Tulajdonképpen - mondta a Kisjézus - valami mást szeretnék kérni tőled: há-

rom dolgot. 
Szívesen, - vágta rá a kisfiú - de hát mit? 
- Add nekem az utolsó házi feladatodat! 
A kisfiú elpirult és lehorgasztotta fejét. Olyan közel bújt a Kisjézushoz, hogy 

amit mond, senki meg ne hallhassa - és ezt suttogta: - Elégtelent kaptam rá! 
- Ezért kell nekem! - mondta a Kisjézus. Mindig hozzám hozd el, ami elégtelenre 

sikerült. 
- És aztán - folytatta a Kisjézus - azt szeretném, ha nekem adnád a tejes bögrédet! 
- De épp ma törtem össze! - sopánkodott a kisfiú. 
- Éppen ezért akarom, hogy nekem add! - szólt a jászolban fekvő Gyermek. 

Hozz el mindent nekem, ami az életedben összetört. Én majd éppé teszem. 
- Harmadjára - szólt a Kisjézus - a válaszodat szeretném, amelyet édesanyádnak 

adtál, mikor megkérdezte, hogyan tört el a tejes bögre. 
Ekkor a kisfiú elkezdett sírni. Zokogva mondta: - Édesanyámnak azt mondtam: 

elejtettem a bögrét. De ez hazugság. Mérgemben vágtam a földhöz. 
- Látod - szólt a Kisjézus - éppen ezért akarom a válaszodat is. Hozz el mindent 

nekem, ami rossz az életedben: hazugságaidat, durcáskodásaidat, bűneidet...  Újra 
meg újra meg akarom bocsátani hibáidat. Kézen akarlak fogni és az utat mutatni 
neked. És a Kisjézus a kisfiúra nevetett...  

És az csak nézett és hallgatott és csodálkozott... 
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Most már látom – Beer Miklós új könyve 
 

Advent előtt jelent meg a váci megyéspüspökkel, Dr. Beer 
Miklóssal készült interjúsorozat 4. része. A főpásztor és 
beszélgetőtársa, Réti József első kötete még 2015-ben lá-
tott napvilágot, „Szeressek ott, ahol gyűlölnek” címmel. 

A szokatlanul őszinte hangnem, a ma emberét foglalkoz-
tató kérdésekre adott válaszok annyi olvasót megérintettek 
az első rész megjelenése után, hogy 2016-ban megjelent a 
folytatás, Örömet hozzak, hol gond tanyázik címmel, ta-
valy pedig a harmadik rész, a Mindig velem. 
 

Az idei, legújabb kötetben Miklós püspök egyebek mellett 
a tízparancsolatról beszél a 21. századi embernek. Elmondja gondolatait az Egy-
ház erényeiről és hibáiról, a kereszténység jelenéről és jövőjéről, a keresztények 
hitelességéről. „Szeretnék Pál apostol értelmezésében képmássá is válni. Jézust 
tükrözni, őt megjeleníteni gondoskodó, együttérző lelkülettel” – válaszol az 
egyik kérdésre. 

Az alábbiakban néhány részletet közlünk a kötetből, amely az Új Ember köny-
vesboltjában már megvásárolható. 

– Betöltötte a 75. évét, mégis püspök maradt. 

– Az egyházi előírások szerint ezt a kort elérve fel kellett ajánlanom a lemondá-
somat Rómának. Megtettem, majd június elején megkaptam a választ: további 
intézkedésig a hivatalomban maradok. 

– Ha Ön dönt, a nyugdíjat vagy a hivatalát választja? 

– Nem nekem kellett döntenem, és ez így volt jó. Hetvenöt éven túl már nem 
könnyű szinte mindennap utazni, olykor az ország másik felébe, viszont nagyon 
szeretem, amit csinálok. Rengeteg örömet ad. És ha egyszer nyugdíjba kerülök, 
az is jó lesz. Többet tudok majd beszélgetni az emberekkel. (…) Nemrég meg-
kérdezte egy újságíró, milyen tervekkel érkeztem tizenöt évvel ezelőtt Vácra. 
Azt válaszoltam: nem voltak nagyszabású, nagy ívű elképzeléseim. Inkább csak 
jó püspök szerettem volna lenni. (…) A katolikus főiskola Vácra költöztetése 
vagy éppen a kórházlelkészi szolgálat kiépítése nem az én ötletem volt, csak tá-
mogatnom kellett. Ma viszont már igazán büszke vagyok arra, hogy főállású 
lelkigondozókat képezünk. Nem terveztem el előre, de nagyon örülök a cigány-
missziónknak is, talán ez is tipikusan váci egyházmegyei újítás. Ahogyan a heti 
termelői piac és a vidékfejlesztési iroda is. (…) A paphiány és az ebből fakadó 
feladatok egész szolgálatomat meghatározták. Kilencven papot temettem, és fe-
leannyit sem tudtam szentelni. Ebben a helyzetben döntöttem úgy, hogy talán 
mindenki másnál nagyobb figyelmet fordítok a civil szolgálattevőkre. Van kö-
zöttük buszsofőr és egyetemi tanár egyaránt. (…) Minden évre jutott egy temp-
lomszentelés, tizenöt év alatt ugyanennyi templomot építettünk az egyházme-
gyében. Öröm, hogy igény volt rá. 

Legyünk hitelesek 

Olyan jó lenne, ha a magatartásunkkal tudnánk felkelteni mások érdeklődését a 
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hitünk iránt.  Mi, keresztények nagyon könnyen be tudjuk csapni magunkat, ép-
pen a vallásunkra, a kultúránkra hivatkozva. Mert jól szituált katolikusként mi-
ről is szól az életfelfogásunk? Vasárnap reggel szépen felöltözünk, elmegyünk a 
templomba. Ahol meleg van – nyáron kellemes hűvös –, világítás, hangosítás, 
virágok, szépség. Délben aztán odahaza fehér terítőnél megebédelünk, esetleg 
hallgatunk egy kis Bachot, talán megnézünk egy filmet. Aztán elsétálunk egy 
cukrászdába, és mert megengedhetjük magunknak, este akár még színházba is 
eljutunk. Vagy hangversenyre. Művelt, intelligens, kulturált keresztény embe-
reknek gondoljuk magunkat. Csak éppen az marad ki, ami a legfontosabb lenne. 
Ami miatt tényleg kereszténnyé válhatnánk. Mert hol volt a napunkban önzet-
lenség, jézusi lelkület, lemondás? Egyáltalán, mit gondolunk a hitelességünkről? 
(…) Óriási a felelősségünk. Ha ugyanis hiteltelenek vagyunk, és nem a jézusi 
irányt képviseljük, jogos a bennünket érő kritika. Szép szándék kereszteket állí-
tani, a kereszténységre hivatkozni, de ez önmagában rettentően kevés. Vigyáz-
zunk, nehogy akár egyetlen istenkereső embert is elbizonytalanítsunk a hitelte-
lenségünk miatt. /MK/ 

Könyvajánló -  Laura Markham: Békés szülő, boldog gyermek 

A kiabálás vége és a kapcsolatteremtés kezdete 

„A gyermeknevelés az egyik legnehezebb feladat a világon. A hétköznapok feszült-
ségei sok szülőben bűntudatot ébresztenek, mert az az érzés gyötri őket, hogy job-
ban is végezhetnék a dolgukat, ha egy kicsivel több idejük lenne, kevésbé lennének 
fáradtak, vagy egyszerűen tudnák, hogyan is fogjanak hozzá. […]  
Ám vannak olyan szülők, akik kevés drámával csodálatos gyermekeket nevelnek. 
Úgy tűnik, hogy szülőként békében vannak önmagukkal, a gyermekeik pedig bol-
dogan növekednek. Mi a titkuk?” Laura Markham nevelési tanácsadással foglal-
kozó pszichológus könyve rávilágít, hogy a nevelés alapköve az önmagunkkal és a 
gyermekünkkel való kapcsolat folyamatos ápolása. Hogy jó szülővé váljunk, ön-
magunkkal kell kezdenünk a munkát, érzelmeink megértésével és önismeretünk 
fejlesztésével. E belső munka után helyezhetjük új alapokra a gyermekünkkel való 
viszonyunkat és tehetjük harmonikusabbá a családi életünket. 

A kötet fejlődéspszichológiai ismeretekre alapozva, a gyakorlatban bevált módsze-
rekkel vezet végig a folyamaton, hogy békés szülőkké válhassunk, akik boldog, 
empatikus és önfegyelemre képes gyermekeket nevelnek. Készüljünk fel rá, hogy 
sok „aha!” élményben lesz részünk, és új megvilágításba kerülnek a korábbi konf-
liktusok – mire a könyv végére érünk, sokat tanulunk nemcsak a nevelésről, hanem 
önmagunkról is. 
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AMI AZ ORVOS BÁNATA, AZ A NAGYSZÜLŐ ÖRÖME 

Borzasztó, milyen szárazság van. Amikor esni fog, akkor viszont hideg lesz és 
visszasírjuk a mostani jó időt. 

Akinek 2-3 kiskorú gyermeke van, ki se látszik a teendők közül. Örülne egy kis 
nyugalomnak. Amikor viszont 70 éves lesz, jól esne, ha körülötte lennének a 
gyerekek. 

Sokszor úgy vagyunk vele, hogy mindig mást szeretnénk, másra vágyunk, mint 
ami éppen van. Ezt tükrözi az alábbi történet is: 

 Egy orvos tizenhét éven keresztül dolgozott egy nagy kórház sebészeti osztá-
lyán. Amikor fiatal orvosként odakerült, hatalmas terhet jelentett számára a 
rengeteg túlóra és ügyelet, miközben családfőként is helyt kellett állnia. Ekkor 
mindhárom gyermeke még apróság volt. A fárasztó kórházi munka után haza-
érve indult számára a második műszak: pelenkázás, altatás, éjszaka pedig a fel-
síró picik visszaaltatása. Felesége nem boldogult egyedül a rengeteg feladattal. 

 Paulra hatalmas nyomást gyakorolt a kettős szerep. Folyton gondban volt a 
határidőkkel, stresszes volt az élete, és sohasem tudta kialudni magát. 

Egy alkalommal idős hölgy páciense jött hozzá kontrollra. A fiatal sebészorvos 
rohamtempóban végezte a vizsgálatot, miközben próbált udvarias lenni. Tudta, 
hogy a vele szemben ülő asszony nem sokkal azelőtt veszítette el a férjét, akivel 
ötven boldog évet töltött együtt. 

Paul fejében kavarogtak a gondolatok, hiszen aznap még rengeteg dolga volt, 
ráadásul máris késett egy megbeszélésről. 

Az öreg hölgy félve nyitotta szóra a száját: - Kérdezhetek valamit, doktor úr? 

A sebész megadóan ült le egy pillanatra. Egészségügyi kérdésre számított, de 
más jött. 

 - Hogy van mostanában? 

Paul szinte meggörbült a kérdés súlya alatt: 

- Nagyon stresszes az életem - vallotta be. Rengeteg a munka a kórházban, so-
sem jutok a feladataim végére, és éjszaka sincs megnyugvás, még csak aludni 
sem tudok, a kicsik mindig felsírnak. Ha a gyerekeim közül legalább egy nem 
lenne pelenkás, talán könnyebb lenne. De így... nagyon nehéz... 

Persze ne csak rólam beszéljünk. Magácska, hogy van, kedves? 

- Ó, doktor úr - mondta a hölgy csillogó szemekkel - tudja, én bármit megadnék 
azért, hogy fiatal szülő lehessek megint. Hogy a házam tele legyen gyerekzsi-
vajjal. Hogy pelenkázhassam az apróságaimat, és éjszaka visszaaltathassam 
őket. Hogy érezzem, ahogy megnyugszanak. Hogy tudjam, szükség van rám... 
Hogy ne legyen ekkora üresség az életemben. 

Ekkor dr. Paul megértette: egyszer majd azok a napok fognak neki a legjobban 
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hiányozni, amelyeken most annyira szeretne túl lenni. Csak a terhekre koncent-
rált, az örömöket észre sem vette. 

Aznap alig várta, hogy hazaérjen és Apaként is tehesse a dolgát. Szinte remélte, 
hogy valamelyik gyermeke felébred majd éjszaka. 

Értékeljük azt, ami van és adjunk hálát mindenért, ami a mai nap velünk történt! 

Éljünk meg a jelen minden apró örömét és bánatát!              /Laudetur/   

A kötél 
 Ez egy történet egy hegymászóról szól, aki szeretett volna feljutni a leg-
magasabb hegycsúcsra. Erre a nagy útra sok évi felkészülés után indult el. De 
mivel a dicsőséget saját magának akarta, úgy döntött, hogy egyedül mászik fel a 
csúcsra. Elindult felfelé. Telt az idő és késő este lett. Ahelyett hogy éjjeli sátrát 
elkészítette volna, folytatta a mászást, mindaddig, hogy besötétedett. A napot és 
a holdat nehéz felhők takarták be és semmi sem látszott. 
És ahogy így mászott felfelé, éppen egy pár lépésre a csúcstól, megcsúszott és 
nagy gyorsasággal esni kezdett. Csak fekete pontokat látott és érezte a nagy erőt, 
ami borzasztóan húzta lefelé. Ezekben a félelmetes percekben életének szinte 
minden pillanata lejátszódott a szeme előtt. A teste a levegőben lógott, csak a 
kötél tartotta. Azt kiáltotta: Istenem segíts! 
Elgondolkodott azon, hogy milyen közel is van a halálhoz. 
Az égből váratlanul egy mély hang hallatszott: 
- Mit akarsz hogy tegyek? 
- Ments meg, Istenem! 
- Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek? 
- Persze, hogy hiszem! 
- AKKOR VÁGD EL A KÖTELET, AMIVEL MEG VAGY KÖTVE... 
Egy pillanatra csend lett. Az ember úgy döntött, hogy teljes erejével inkább a 
kötélbe kapaszkodik. 
 A mentőcsapat mesélte, hogyan találták meg másnap az elhunyt és meg-
fagyott hegymászót. A teste lógott a kötélen, amihez oly görcsösen ragaszkodott. 
CSAK HÁROM MÉTERRE A FÖLDTŐL... 

És te? Mennyire ragaszkodsz a kötelékeidhez? Elengednéd? Soha ne kételkedj 
abban, ami Istentől jön. Soha ne mondd, hogy elfelejtett vagy elhagyott. Soha ne 
gondold, hogy nem gondoskodik rólad. Jegyezd meg, hogy mindig jobbján tart 
Téged. 
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Az egyházi év és ünnepei 
Az egyházi év adventtel kezdődik, melyet a karácsonyi idő, majd néhány évközi va-
sárnap, az ún. farsangi időszak követ, ezután jön a nagyböjt, majd a húsvéti idő, s 
végül az év legnagyobb részét felölelő, Krisztus Király vasárnapjával véget érő évkö-
zi idő. Az egyházi ünnepeket két csoportba soroljuk. Az első csoportot az ún. állandó 
ünnepek alkotják, melyek minden évben azonos naptári napra esnek. A második cso-
port ünnepei évről-évre más-más napon kerülnek megünneplésre, ezek az ún. mozgó 
ünnepek.  A Magyar Katolikus Lexikon szerint parancsolt ünnep minden olyan nap, 
amelyet a katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell megszentelni. 
Hanyagságból történő elmulasztása halálos bűn. Kötelező megtartása különbözteti 
meg a tanácsolt ünneptől. Parancsolt ünnep minden vasárnap és a nagyobb ünnepek. 
A vasárnapokon kívül 5 parancsolt ünnep van: január 1 és 6., augusztus 15., 
november 1. és december 25. 
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Szentmise szándékok február hónapban 
 

1. +Rapavi József 

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

3. +Jancsó Mihály, felesége +Madarász Mária, vejük +Molnár István és 
 +Szüleik             (8.00) 

 +Hirmann Márton, neje +Ilona +Szüleik és +Testvéreik    (11.00) 

 A „Titkos értelmű rózsa” rózsafüzér (Szalainé) csoport +Tagjai  (18.00) 

4.-6.  ………………………………………… 

7. +Ruzsai Pál és +Szülei  

8. Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 

9. ………………………………………….… 

10.  +József és +Julianna         (8.00) 

  …………………………………………..…      (11.00)
 +Csapó Antal 3. évf. és +Szülei         (18.00) 

11.+Néczin András 12. évf.  

12. Hálából születésnapon és élő Családtagokért 

13. …………………………………………..…   

14. +Ifj.Kiss Sándor, +Szülei, +Id.Kiss Sándor és +Felesége    

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

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

17. +Fera József 5.évf. és élő beteg felesége      (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 
 +Paulovics Károlyné, +Férje és +Szülei      (18.00) 

18.  …………………………………………….. 

19. Élő Zsuzsannák – névnapon 

20. ……………………………………………..  

21. +Kotter Gyula és +Szülei 

22-23. …………………………………………….. 

24.  Az Egyházközség februárban elhunyt hívei      (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00)  

 ……………………………………………..      (18.00) 

25. +Kisgyörgy szülők, +Nagyszülők és összes +Hozzátartozó  

26.  A Szűzanya oltalmát kérve 

27.-28. …………………………………………….. 
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A szilasligeti kápolnában  -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 
            gyóntatás és áldoztatás van.  

„LÉPCSŐK”  
A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános 

Főszerkesztő: Sohan Andrásné 

Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 

A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.  

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

e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

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

Boldog Teréz Anya: A legszebb a világon 

A legszebb nap? A ma. 

A legnagyobb akadály? A félelem. 

A legkönnyebb? Tévedni. 

Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés. 

A legszebb szórakozás? A munka. 

A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya. 

A legjobb tanítók? A gyermekek. 

A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni. 

Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni. 

A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot. 

A legközönségesebb érzés? A bosszú és a gyűlölet. 

A legszebb ajándék? A megértés, az együttérzés. 

A nélkülözhetetlen? Az otthon, a valahová tartozás. 

A jóleső érzés? A belső béke. 

A legjobb megoldás? Az optimizmus. 

A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség. 

A legnagyobb erő a világban? A hit. 

A legfontosabb emberek? A szülők. 

A legszebb a világon? A SZERETET. 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  

Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 18.00 
  

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 
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