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A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

 A tartalomból: Az igaz szenvedése és reménye  

    Hordozod-e Júdásodat?  

    Az áldozati bárány 

    A legrövidebb ima  

    15 izgalmas tény a Vatikánról 

    A meghallgatott imádság 

    Gyerek rejtvény  
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 2.  

Szentmise szándékok március hónapban 
 

1.  +Nagyszülők           (9.00) 

 ……………………………………………      (11.00) 

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

2-4. …………………………………………… 

5. Jószándék - születésnapon 

6. +Rapavi József 

7. +Ohád János 

8. +Paulovics Károly, +Felesége és gyermekeik +Klára, +István, +Károly  (9.00) 

 ……………………………………………      (11.00) 

 +Gróf Mihály és neje +Baran Terézia       (18.00) 

9.  +Édesanya 15. évf. és a Gulyás család +tagjai 

10 -11. …………………………………………….. 

12. +Rémi szülők, +Gyermekeik és összes +Hozzátartozó 

13. ……………………………………………..  

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

15.  A Budavári és Zsiák család +tagjai, +Gyermekeik és összes +Hozzátart. (9.00) 
 ……………………………………………..      (11.00) 

    +Turai Mihály           (18.00)  

16. …………………………………………….. 

17. Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 

18. …………………………………………….. 

19. +József édeapa és +József testvér 

20. +Heik Mihály, neje +Gróf Mária, gyermekeik +Anna, +Mihály, +János 

   és összes +Hozzátartozó 

21. +Hajósi László és összes +Hozzátartozó 

22.  +Szabó István, +Neje, +Szüleik, a Stógl család +tagjai, +Nyárádi János, +Szülei  
    és +Testvére             (9.00) 

    A családi békéért          (11.00) 

  ……………………………………………..      (18.00) 

23. Az "Üdvözítőnk anyja" rózsafüzér csoport (Fera Istvánné) élő tagjai 

24.  Az "Üdvözítőnk anyja" rózsafüzér csoport (Fera Istvánné) +tagjai 

25. ………………………………………….. 

26. +Ifj. Kiss Sándor és szülei, és +Kiss Sándor és +Felesége 

27. LELKIGYAKORLAT         (18.00) 

28. LELKIGYAKORLAT         (18.00) 

29.  Az egyházközség márciusban +Hívei           (9.00) 

   …………………………………………..      (11.00) 

  LELKIGYAKORLAT         (18.00) 

30. …………………………………………….. 

31. +id. Pecsenyiczki József, neje +Zsemler Katalin és Nagyszülők 
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3. 

 

 

Biztosabb az, hogy feltámadunk, 

mint az, hogy holnap reggel 

felébredünk! 
 

A Feltámadás szükségessége  

Ha a közbevetett állapota (a haláltól a feltáma-

dásig) a hívő embernek olyan boldog, és a hi-

tetlen embereknek olyan szomorú, miért van 

még szükség a feltámadásra? Nem jó ez így? 

Három okból kifolyólag is: 

1. Krisztusra nézve. Ő az egyház feje, neki is 

van megdicsőült teste és lelke. A közösség tagjainak hozzá hasonlókká kell 

válni. Ha Jézusnak van megdicsőült teste, nekünk is kell legyen!  

„Előbb azonban szenvedünk kell vele együtt,hogy vele együtt meg is dicső-

üljünk .” (Róm 8, 17) „Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, 

átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.”(Fil 3, 21) 

2. Az ember teremtésére nézve. Isten, mikor az embert megteremtette, kettős 

természettel teremtette meg: test és lélek. Ez a kettő alkotja a teljes embert. A 

lélek, a test nélkül nem teljes ember, a test, lélek nélkül nem teljes ember. Isten 

elhatározta, öröktől fogva, hogy az embert, születésétől kezdve az örökkévaló-

ságig ez a kettő fogja alkotni. Isten akarja, hogy legyen feltámadása a testnek, 

mert anélkül nem teljes az ember! 

3. Az ember megváltására nézve. Az ember megváltásában, Isten a testet és a 

lelket együtt említi. Krisztus nemcsak lelkünket váltotta meg, a testünket is, a 

feltámadás által. „...mi magunk is akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, 

sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.” (Róma 8, 23) 

 

A feltámadás minden csalódást beragyog örömteli fényével, és helyre teszi azt, 

ami érthetetlen, ami hiábavalónak tűnik. Engedjük, hogy a feltámadás beragyog-

ja életünket, és megérintsen minket ott, ahol a legmélyebb sebeink vannak.  

A feltámadott velünk van akkor, amikor csalódunk, és akkor, amikor valami si-

kerül, és folyamatosan rá akar bennünket vezetni arra, hogy nem a halálé, ha-

nem minden körülmény között az életé, a szereteté az utolsó szó. 

A feltámadás örömét nem lehet kitörölni az életünkből, keresztényként nem fe-

lejthetjük el. Azonban nyitva kell tartanunk a szemeinket, a szívünket, minden 

érzékünket, hogy meglássuk azt a mindennapokban újra és újra. Engedjük, hogy 

Jézus nyomában járva a feltámadás a mi életünk része is legyen. 

Gondolatébresztő… 
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A feltámadás gyakorlásának módjai: 
 

 Utasítsuk el az azonosulást a negatív, vádaskodó ellenséges, vagy félelmet 
keltő gondolatokkal. ( azt nem tudjuk megakadályozni, hogy felmerüljenek 
bennünk.) 

 Kérjünk bocsánatot, amikor megbántunk valakit, vagy elmérgesítjük a 
helyzetet. 

 Tegyük jóvá a hibáinkat valamilyen jótettel a megbántott személy, vagy az 
elmérgesített helyzet iránt. 

 Ne merüljünk el és ne higgyünk a Hamis Énünkben, amelyet saját elménk és a 
társadalom elvárásai fabrikáltak. 

 Válasszuk az Igazi Énünket! - Istennel való radikális egységünket - a lehető 
leggyakrabban az egész nap folyamán. 

 Mindig igyekezzünk mi magunk megváltozni, mielőtt másokat próbálnánk 
megváltoztatni. 

 A lehető legtöbbször válasszuk azt, hogy mi szolgáljunk, ne pedig nekünk 
szolgáljanak. 

 Amikor csak lehetséges keressük a közjót, saját egyéni boldogulásunk helyett. 
 Kedvezzünk azoknak, akik fájdalmat éreznek, akiket kirekesztenek, vagy akik 

bármilyen fogyatékkal élnek. 
 Törekedjünk az igazságos rendszerekre és irányelvekre a puszta jótékonyság 

helyett. 
 Bizonyosodjunk meg arról, hogy közvetítőnk ugyanolyan, mint  az üzenetünk 

amit közvetít. 
 Sose kételkedjünk abban, hogy végül minden a szeretetről szól. 
             (Richard Rohr ferences atya gondolatai alapján) 
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Húsvéti szekvencia 

  A Húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! 

  Krisztus ártatlan Bárány: 

  vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. 

  Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: 

  élet Ura a sírból felkél, és győztesen él. 

  Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon! 

  „Az élő Krisztusnak sírját feltámadt Urunk nagy diadalmát, 

  angyalok jelentését, Urunk halotti leplét. 

  Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.” 

  Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk. 

  Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! 



5.  
 

XIII. Egyházközségi farsangi bálunk február 8-án 
a Vis Vitalis Medical Wellness Hotelban  
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A kerepesi karitász csoport 

beszámolója 
 

Az elmúlt évben a csoport tagjai részt vettek a plébánia nagyböjti, 

illetve adventi lelkinapjain, az egyházközségi bálon, illetve a 

plébániai által szervezett kiránduláson. 

A karitász vezetője részt vett Cegléden a karitász alapképzésen. 

A plébánia rendszeresen fogad - évente 5-8 alkalommal - zarán-

dokokat, ami kb. 200 zarándok megvendégelését jelenti.  

A zarándokok ellátását a karitász csoport szervezi, és a plébánia 

híveivel együtt valósítja meg. 

A csoportból zarándoklatokon is többször részt vettünk. 

Plébánosunk mindenben támogatja a karitász csoport munkáját.  

Tevékenységünket sokszor megköszöni. A karitász tagjai más 

közösségekben is részt vállalnak. (pl. Rózsafüzér társulat, Mária 

légió, Rita csoport, templomtakarítás, scóla.) 

A hívek és a kerepesi lakosok ismerik a karitász tagjait, és a 

ruhaadománnyal, illetve más tárgyi adományokkal felkeresik 

őket, akik továbbadják a rászorulóknak a felajánlott tárgyakat. 

Csoportunk felvette a kapcsolatot a Napfényház idősek és fogya-

tékkal élők napközi otthonával. Ajándékkal, ruhákkal, együttléttel 

kedveskedünk nekik. 

Örömünk volt az Erzsébet napi „kenyér”, amit az Oravecz Pékség 

számunkra megsütött az 50 kg liszt adományból.  

Sajnos, csak 9-en vagyunk, ebből ketten 80 évesnél idősebbek, 

másik két társunk komoly beteg. Ezért legfőbb tervünk, növelni a 

csoport létszámát, középiskolás kerepesi fiatalokat is bevonni a 

munkába, és jobban „feltérképezni” Kerepest.  

       Decsi Péter Lajosné csoportvezető 
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7.  

AZ IGAZ SZENVEDÉSE ÉS REMÉNYE 221Dávid zsoltára  
2Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz távol 

megmentésemtől, panaszos énekemtől? 3Szólítalak 

nappal, Istenem, s nem hallod, szólítalak éjjel, s nem 

adsz feleletet. 4Mégis te vagy a Szent, aki Izrael szenté-

lyében lakik. 5Atyáink benned reménykedtek, reméltek, s 

te megszabadítottad őket. 6Hozzád kiáltottak és megme-

nekültek, benned bíztak és nem csalatkoztak.  
7De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúny-

tárgya s a népek megvetettje. 8Mind, aki lát, gúnyt űz 

belőlem, elhúzza száját és csóválja fejét.  
9„Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta, ha szereti!”  
10Te hoztál elő az anyaméhből, jóvoltodból gond nélkül pihenhettem, anyám 

ölén. 11A tiéd vagyok kezdettől fogva, anyám méhétől fogva te vagy az én 

Istenem. 12Ne maradj távol szükségemben, légy közel, mert sehol sincs segít-

ség! 13Hatalmas tulkok vesznek körül, Básán bikái körülfognak. 14Szájuk 

kitátva, mint zsákmányra éhes ordító oroszláné. 15Olyan vagyok, mint a kiöntött 

víz. Csontjaimat szétszedték, szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben. 
16Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt.  
16Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s gonosztevőknek serege zár körül. 

Kezemet és lábamat összekötözték, 16és a halál porába fektettek.  
18Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak, 19elosztják 

maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek. 20Ne maradj hát távol, 

Uram, te vagy segítségem, siess mentésemre! 21Mentsd meg lelkemet a kardnak 

élétől, a kutyák karmából ragadd ki életemet! 2Szabadíts ki az oroszlán torkából, 

védj meg engem, szegényt, a tulkok szarvá-tól! 23Nevedet hirdetni fogom 

testvéreim előtt, és a közösségben dicsőítlek téged. 24Ti, akik félitek az Urat, 

áldjátok, Jákob fiai, magasztaljátok! Félje őt Izrael minden törzse! 25Hiszen ő 

nem szégyellte, nem vetette meg a szegény nyomorát, nem rejtette el előle arcát, 

meghallgatta, amikor hozzá kiáltott. 26A tied dicséretem a nagy közösségben, 

azok előtt, akik félnek téged, beváltom fogadalmam. 27A szegények esznek és 

jóllaknak. Dicsőítsék az Urat mind, akik keresik: szívük élni fog mindörökké! 
28A föld határai erről emlékeznek és az Úrhoz térnek mind. Leborul előtte a 

pogányok minden törzse, 29hiszen az Úré a királyság, ő uralkodik a népeken. 
30Csak őelőtte borul le a földnek minden hatalmassága, előtte hajolnak meg 

mind, akik a porba visszatérnek, és lelkem neki fog élni.31Nemzetségem neki fog 

szolgálni. Az Úrról beszélnek majd az eljövendő nemzedéknek, 32igazságosságát 

hirdetik a jövő népének: ő vitte ezt végbe.  
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Hordozod-e Júdásodat? (Mt 26, 47-57) 

 Júdásról ritkán emlékezünk meg, akinek Jézus utolsó óráiban rendkívüli szerepe volt.  

Ő a főpapokkal abban állapodott meg, hogy akit megcsókol, az Jézus, azt fogják meg. 

Ez a csók aztán mindkettőjük halálát jelentette. 

Hogyan értjük meg, hogy Júdás is a tizenkét tanítvány között volt, és hogy ilyen 

tragikus szerep jutott neki? Vajon tévedett Jézus; amikor Júdást is kiválasztotta? Sem

miképpen nem! Ha az Úr Jézus eljött testben e világba, akkor születésétől fogva 

vállalnia kellett földi élet terheit, a fájdalmat, a betegséget, e világ minden kísértését. 

Jézusnak is kísértéséken kellett átmennie és vállalnia kellett a veszedelem atyjának 

egy fiát, Júdást is, mert Ő ezt is az Atyjától kapta. Jézus is tudta azt, amit János 

feljegyzett, hogy Júdás lopkodta az erszényből az önkéntes adományokat, de errő1 

egy szót sem szólt, - sőt soha célzást sem tett erre. Ha mi láttuk volna őt az utolsó 

vacsorán, bizonyára odavágtuk volna, hogy: te eddig is tolvaj voltál! De Jézus csak 

annyit mondott: „Amit cselekedni akarsz, hamar cselekedd.” 

Jézus tehát vállalta Júdást. Még a Getszemáni kertben, a kritikus pillanatokban 

sem mond neki ilyet, hogy: te tolvaj vagy és most elárulsz engem! Nem! Jézus 

viselte, vállalta Júdást kezdettől fogva az utolsó percig. 

Ha Jézus nem kerülhette ki Júdást, mi sem kerülhetjük ki, és a mi életünkben is 

benne kell lennie a veszedelem fia képviselőjének - talán nem is egynek. Ahány 

Júdás szerepel az életünkben, annyiféle, - de szerepük abban azonos, hogy lopkodják, 

apasztják életünk erejét, és talán el is árulnak bennünket. Megdöbbentő, ha éppen 

azokból kerülnek ki Júdásaink, akiket türelemmel és szeretettel hordoztunk. 

A gyakorlati kérdés itt az: Hogyan viseljük el a mi Júdásunkat? Úgy, mint Péter, 

- hogy kardot rántunk? Vagy úgy, mint a tanítványok, hogy elfutunk, cserbenhagyva 

azt, akit Júdás elárult? Hogyan viseljük el?  

Senki és semmi nem segíthet Júdásunk terhének hordozásában, csak egyedül  

Jézus. Ő azt mondja: „Jer, kövess engem! Tanuld meg tő1em, hogy én szelíd és aláza

tos szívű vagyok, és nyugalmat találsz lelkednek.” Jézus nem volt nyugtalan, amikor 

Júdás közeledett. Ezt a csodálatos kérdést tette fel neki: 

„Barátom, miért jöttél?” Micsoda csodálatos mélység! Milyen csodálatos szeretet! 

Barátom, miért teszed ezt velem? Sokszor voltam együtt veled, szerettelek, miért 

teszed ezt velem? Ezt megkérdezheted te is Júdásodtól. Jézus is kérdezte a főpap 

szolgájától: „Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról, ha pedig jót, 

miért versz engem?” Eddig mi is elmehetünk: Barátom, mi bűnt tettem ellened? Vagy 

más ellen? De ezt méltósággal és szelídséggel kérdezzük! A szolga nem válaszolt 

Jézusnak, de nem is ütötte tovább. Én is hibáztam Júdásaimmal szemben, és ezzel 

elveszítettem a játszmát. De amikor csendesen viselkedtem, és Jézusra néztem; akkor 

mindig én maradtam győztes, megtapasztalva az Ő ígéretét: „Az én békességemet 

adom nektek . . . ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14,1). 

„A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem a fejedelemségek és 

hatalmasságok, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen.   

(Ef 6,12) 
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Tokody Ödön: Az öreg plébános levelei  

26. levél   

Találkozás a helyi sajtóval 

Kedves Uramöcsém! 

A mai levelemben nem térek azonnal az írandó dolgokra, hanem egy-két sort 

előrebocsátok. Mi írók, ne vegye hiúságnak, Uramöcsém, hogy közéjük számítom 

magamat is, de hát jelöltek e névvel nemegyszer olyanokat is, akiknek kevesebb 

sora kapott nyomtatott betűt, mint az én irodalmi tevékenységem. 

Vegye tudomásul. Kedves Uramöcsém, és vegyék tudomásul azok is, akiket 

illet, hogy amit a sajtóról példaként elmondandó vagyok, nem vonatkozik a mos-

tani újságokra, sem azok munkásaira. Régen letűnt idő az, amelynek alakjait én 

most tollheggyel kirajzolni iparkodom. Azt sem merném állítani, hogy a tollforgató 

iparosok többségükben afféle ütődött, sikerre éhes hadsereg. De hát bizony régente 

úgy volt, hogy aki valami hivatalból kibillent és a dutyit szerencsésen kikerülte, az 

vagy beállt végrehajtónak, vagy pedig nagyságos cimborái pártfogásával, várme-

gyei kormánytámogató hetilapot alapított, megfelelő pénzsegéllyel, és azokat 

dicsérte és magasztalta, akiktől várt és kapott elég zsebbe valót. Bizony-bizony 

nem akarok igazságtalan lenni a régi sajtó munkatársaival szemben sem, ezért 

elismerem, hogy az eddig említetteken kívül voltak más fából faragott legények is 

közöttük. Kerültek olyanok is, akik komolyan vették az elvek szolgálatát, de az 

ilyenek idővel elszürkültek, eltűntek, beolvadtak, vagy Krisztus vértanúi elismerést 

kaptak az Égben. 

Ismételten és ismételten hangsúlyozom, hogy a sajtó, főleg a katolikus sajtó 

jelenlegi képviselőiről nem akarok én írni semmi rosszat. Szívesen elhiszem, hogy 

a mostaniak elvhű, tiszta múltú, szeplőtelen jellemű és Krisztusban gyökerező 

meggyőződéses hitvallók. Én azonban most a Nagyrecsken működő újságról mon-

dok el egyet, mást. 

Ott szakítám félbe Kedves Uramöcsémhez írt múltkori levelemet, hogy az apát-

úr kívánságára a Nagyrecsk és Vidéke szerkesztőségébe mentem. Nem voltam még 

azelőtt soha életemben olyan közvélemény-csináló műhelyben, de képzeletemben 

különbnek gondoltam el, mint amilyennek találtam. Bementem hát ebbe a házba, 

ahol eligazítottak a „szerkesztőségbe”. Az udvarba kellett kerülnöm, hóimét 

célomhoz értem. A kisvárosi házaknál szokásos üvegezett folyosónak elkerített 

része volt ez, amelyben két íróasztal és néhány szék képezte az egész berendezést. 

Az egyik íróasztal mellett éppen öltözködött Vágó Töhötöm laptulajdonos úr, 

akit már látásból ismertem. Középtermetű gombócemberke volt, krumpli orra alatt 

huszárbajusszal és örökké hadonászó kurta karokkal. 

Akkor még nem ismeretem életének elő iratait, de később informált róla az 
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apátúr. Vitnyecskó Pálnak hívták és valahol Árva megyében volt közgyám és kép-

viselő választási agitátor. Egy általa megbuktatott ellenzéki jelölt rábizonyította, 

hogy az árvák pénzét jogtalanul használta. Elcsapták. Ámde ugyanekkor lett bel-

ügyminiszteri államtitkár az a képviselő, akinek szavazatszállítójaként tevékeny-

kedett. Ez az államférfiú ország szemléje első észrevételéül úgy vélte, hogy a kor-

mánypártjának ügye a nagyrecski járásban nem elég erős. Tudtára is adta ezt az 

illetékes főispánnak azzal a meghagyással, hogy ott helyt hetenként kétszer meg-

jelenő lapot alapítson és annak kiadójául és szerkesztőjéül Vitnyecskó Pált nyerje 

meg. A laphoz belügyi áldásul évi háromszáz pengő pénzsegélyt és két vasúti sza-

badjegyet utaljon ki az államtitkár úr, amely szabadjegyeket egyenként évi száz-

húsz pengővel a Blum Izsó és a Koneskó Arnold cégek vették át vigéceik számára, 

akik aztán a Nagyrecsk és Vidéke „munkatársai” címén utazták be az országot ga-

bonaügyeikben. így került Vitnyecskó Pál Nagyrecskre, de előbb Vágó Töhötömre 

változtatta a nevét, és már bemutatkozó vizitje alkalmával így kezdé minden máso-

dik mondatát: „Tudod barátocskám, mi palócok úgy szokunk mondani...”  

Vágó úr a plébániával kezdettől fogva nem állott valami jó lábon. Abban az 

időben folytak ugyanis a felekezeti iskolák „elközösítésének” gonoszságai, és ő, 

mint a szabad-elvű kormány helybeli hírnöke, ennek volt eredményesen működő 

munkása. 

Amint beléptem a „szerkesztőségnek” nevezett folyosórészbe, csak Vágó urat 

találtam ott, és ő is épp távozóban volt. Kalapja a fején, felöltőkabátját gombolta. 

Igen meglepődött, amikor meglátott. Hát magát barátocskám mi hajtotta ide? - 

kérdezte, nem valami megnyerő úriassággal. Előadtam neki a nagyrecski freskó 

fölfedezésének történetét és kértem, hogy e nagy eseményt lapjában tegye közzé. 

Nem nagyon hatódott meg tőle. 

Szíp, szíp - mondta. - De hat mit szólj hozza a főispán, ha klerikális mis-mással 

írjuk tele lápot? Erre aztán előjöttem előbb az erkölcsi okokkal, végül pedig az 

anyagi érveimmel. Erkölcsi okként a kultuszminisztérium érdeklődését és a műem-

lékek bizottságának várható kiszállását említettem. Vágóúr erre sem lelkesedett. 

Mit kultuszminisztérium, legyintett lekicsinylően, az nem pártolfogolja az enyim 

lápot. Utolsó biztatóul most már rátértem az anyagi okokra. Mindezekhez csak úgy 

mellékesen megemlíteném még - mondám hogy az apátúr valamelyes alakban ho-

norálni is óhajtaná becses lapjának íróját, csak előzőleg legyen kegyes szerkesztő 

úr idejében bizalmasan értesíteni bennünket, hogy nem sértjük-e meg ezzel a ma-

gatartásunkkal a sajtó eme érdemes munkását. 

Erre aztán nekibarátságosodott Vágó szerkesztő úr is. Ez már szíp szó, jelenté ki 

élénken. Tudja brátocskám, hogy mi pálóc skriblerek ázt szoktuk mondani: Píz be-

szíl, újságíró meg kiteszi a lapba, hogy mit beszíl! He, he, he! 

Áttértünk a részletkérdésekre. Vágó úr úgy kívánta, hogy segédszerkesztőjével, 

kit majd a plébániára küldend, beszéljük meg a cikkek tartalmát. A segédszerkesz-
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tőt hívjuk meg vacsorára, a cikk honoráriumáért azonban ő jön el személyesen az 

apátúrhoz. Befejezésül megelégedését fejezte ki a tárgyaltak fölötti ilyképpen: No 

végre találtam okos papocskákat is, akik írtik, mi a sájtó. Mert hát tudja brátocs-

kám eddig is akarták írni papok újságomba. Hogy én teszek ki, ük meg adnak 

áldás. Szíp, szíp van az áldás. De hát ha én is adom áldás nyomdásznak, szabónak, 

suszternak, azok nem adják nekem semmi sem. Főispán adja szubvenció, Klein 

bank adja szubvenció, Khon gyár adja hirdetés, papok adják áldás! 

Tovább folytatta volna még a papságnak a sajtóval szemben tanúsított értetlen-

ségét, de félbeszakította az ajtó kitárulása, amelyen egy ki- kent-kifent ifjú arszlán 

lépett be. Lábán lúdtalpú sárgacipő volt, amelyre hamuszínű kamásli borult. 

Efölött kéttenyérnyi magasságban irtó szélesen felhajtott pepitanadrág kezdődött, 

melyhez följebb fehér pikké mellény, csimbókos kravátli és sötétzöld gigerli kabát 

társult. A hórihorgas szobor tetején, kosorrú tökfej magaslott ki, melyet fekete ke-

ménykalap koronázott, színével élénken elütvén gazdájának lángszínű, gyapjas 

hajától. Egyik kezét az ajtó kicsapása után csípőjére tette, a másikkal pedig a kar-

vastagságú, kétkönyöknyi gömbfogantyúval ellátott dendi (piper- kőc, ficsúr) 

pálcát tartott. 

Vágó úr rákiáltott: Jó hogy jön brátocskám, ipp magara van szükségünk! De én 

is elkiáltottam magamat, mert ahogy az élénk hajszínű, kosorrú, szeplős ábrázatját 

megpillantottam, legott megismertem benne egykori iskolatársamat.  

Szervusz Tóbi! - mondám lelkesen. Tauber Tóbiás volt ugyanis az illető, a falum-

béli szatócs legöregebbik fia. Vele jártam negyedik gimnazista koromig, honnét 

nem éppen tisztességes viselt dolgai miatt elbocsátották, magyarul kicsapták. 

Hallottam aztán, hogy apja rengeteg pénzzel valami pesti svindli kurzusra járatta és 

a kereskedelmi pályára adta. Érthető talán, hogy kitört belőlem a falubéli 

viszontlátásnak öröme. Tóbiás azonban éppen nem örvendezett. Megállott és 

pimaszul szólott: Dicskövi Edömér szerkesztő vagyok. Uraságod bizonyára 

összetéveszt Tauber Tóbiással. 

Vágó szerkesztő úr azonnal észrevette, hogy segédszerkesztője elszólta magát, 

és kínos helyzet következik számára, ha leleplezem. Hamarosan közbevágott: 

Csitt! Tudják bratocskáim, mi pálócok aztat szoktuk mondani: Nem szabad a 

régieket piszkálni. Most elég, ha azt tudjuk: Magyarországon legokosabb ember 

gróf Tisza Kálmán miniszterelnök, utána gyön a főispán és mától kezdve, amíg 

meg nem mondom, hogy nem: a nagyrecski apátúr. 

Értsünk szót, folytatta Vágó úr és fölvilágosította segédszerkesztőt a helyzetről, 

a jövő feladatairól és a megírandó cikkről. Midőn befejezte, magunkra hagyott: 

No, most intézzék el egymás között ügyeiket, mondá, és elment. 

Hogy miként intéztük el, majd legközelebb mondja Kedves Uramöcsémnek a 

hűséges barátja: 

az öreg plébános 
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Az áldozati bárány…  

Tíz földműves együtt indult a mezőre dolgozni. Vihar lepte meg őket. Tépdeste 

a fák koronáit, a kerteket, a szántóföldet meg teljesen letarolta. A cikázó 

villámcsapások és a jégeső viharos verése ellen egy düledező templomba 

menekültek. A villámcsapások hangja egyre erősödött, a korhadt gerendák 

recsegtek. Attól tartottak, hogy rájuk szakad a mennyezet. A földművesek 

méltatlankodva zúgolódtak, hogy biztosan van közöttük egy nagy bűnös. Az ő 

méltatlan viselkedésének a következménye az égi háború. Féltek, hogy a 

gyakori villámcsapások áldozatai lesznek valamennyien. 

- Meg kell találnunk a bűnöst – javasolták, és túl kell adni rajta.  Akasszuk ki 

kalapjainkat a templom körüli kerítésre. Akinek kalapját előbb viszi el a szél, az 

lesz a bűnös és átengedjük sorsának. Megegyeztek a javaslatban. 

Nagy nehezen kinyitották a templom ajtaját és a tíz szalmakalapot a kerítésre 

akasztották. A szél egyet azonnal elkapott. Kegyetlenül és határozottan kidobták 

a kalap tulajdonosát is. A szerencsétlen ember kétrét görnyedt a nagy szélben és 

alig tudott lábon maradni. Csupán pár lépést haladt előre a nagy viharban, 

amikor óriási dörgést hallott: a templomba becsapott a villám. Porrá égett az 

épület és a bennlévők.           (Bruno Ferrero tanulságos történeteiből) 
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Húsvéti tojás és csibe 

Az életnek, az újjászületésnek a jelképe. Amint a tojásból új élet kel, s a csibe át-

töri a kemény héját, úgy támad föl Krisztus is a sírjából az emberek megváltására. 

Sándor-kódex (középkor) tojásfehérje Krisztus lelke, sárgája Krisztus istensége. A 

sírjából feltámadó Krisztust jelképező tojást a 4. századtól részesítették egyházi 

áldásban. 

A festett tojás piros színe Krisztusnak az emberisért kiontott vérére emlékeztet. 

Régen a keresztszülők tojást ajándékoztak keresztgyerekeiknek, hogy a megváltás 

kiváltságos örömére emlékeztessék őket. 

Húsvéti nyúl 

Már az ókori ember szemében tekintély övezi a vadnyulat. Kipusztíthatatlansága 

miatt tisztelik, hisz az apró termetű állatok között a legszaporább. A termékenység 

szimbóluma, a kiolthatatlan életé. Az egyiptomiak gyorsaságát és ügyességét 

tartják figyelemre méltónak. Gyors mozgása, a szemünk elől bokrok mélyén eltűnő 

kinyúl, a földi élet gyors elmúlásának a jelképe.  
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Húsvéti gyertya 

A tűz, a láng, a fény mindig fontos volt az ember életében. Az élet 

alapfeltétele. Gondoljunk a nap fényére, erejére, melegségére, a 

földi élet mozgatója éltető ereje. Az élővilág uralkodó eleme. 

Ugyanígy a fellobbantott tűz szükséges velejárója az életnek. 

Évszázadok, évezredek estéjei teltek el a tűz lángja körül vacso-

rájukat elfogyasztó emberi életek során. Elődeink sokkal többre 

értékelték a fellobbanó lángokat, a tüzet: melegét, fényét, erejét. 

Sötétségben a fáklyák fénye mutatott utat. Az étel zamatos ízét a 

láng ereje adta meg. Hideg estéken a tűz melege itatta át a köréje 

gyülekezőket. A gyertya fénye, lángja a feltámadt Krisztust 

jelképezi - ki mint a tűz, a láng, a fény az emberi élet alapfeltét-

ele. Mint fellobbanó fény utat mutat - az Krisztus útját, hogy az Ő 

járt ösvényén haladva az üdvösségre vezető lépteit tudjuk követni. 

E fényt a feltámadt Krisztus adja. 

Mint láng ereje a nyers húst, úgy alakít át a hit erejével tápláló, 

értékes kinccsé Krisztus életünket, hogy az ő lángja által legyünk 

az örök élet társörökösei. 

Mint tűz melege járja át lelkünket Krisztus szeretete, hogy e meg-

élt szeretet melegét adhassuk az o önzetlenségével menedéket, 

melegséget, szeretet kereső embertársainknak. 

Ő az ki életünk sötét éjszakáit a feltámadás hajnalának fényével világítja be.  

Ő az, ki a sötétségből a világosságba vezet. (Pt. 2,9) 

A húsvéti gyertya jelképei: 

Kereszt: Krisztus keresztjének fénye, az önzetlen szeretet, az üdvösség reménye 

mutasson utat. 

Alfa és Omega betűi: “Én vagyok a kezdet és a vég, mondja Isten az Úr, aki van, 

és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jel 1,8) 

Évszám: Az Isten földi világunkba való lépésére hívja fel figyelmünket.  

A múlandóságra, hogy az elmúló időt ne az értéktelenre, hanem a mennyei kin-

csek gyűjtésére fordítsuk. “Ott nem marja rozsda, nem rágja szú...” 

Tömjénszem: Krisztus értünk ontott öt sebét jelképezi. 

Keresztény, Krisztuskövető életünk első lépése a keresztség, mikor a Krisztus 

világosságát jelképező gyertyát kapunk, hogy mint gyertya fénye a sötétben, úgy 

keressük az o világosságát életünk során. Ugyanígy más szentségek felvételénél a 

feltámadt Krisztus világosságát jelképezi az égő gyertya. 
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A legrövidebb ima  
 

Egy órája sincs, hogy újból átnyálaztam a tájanatómiát, a Littmann-féle Sebé-

szeti műtéttant. Memorizáltam a régió képleteit, hogy mit szabad és mit nem. 

Érdekesek a tájanatómia atlaszok. Az artériák pirosak, a vénák kékek, az 

idegek sárgák, az inak fehérek. Ráadásul mindegyikhez egy parányi fekete 

nyílvessző tart, a képlet pontos anatómiai nevével. Hát? Persze, így könnyű! – 

s majdnem nevetek. A valóság egészen más, az állandó szívás és törlés ellenére 

alig látunk a vérmaszattól, s semmi sem emlékeztet az atlaszban látottakra. A 

kendők által szabadon hagyott kis négyzet semmilyen tájékozódási pontot sem 

nyújt. Egyedül az anaesthesiológus kolléga helye biztos, többnyire a beteg feji 

végénél ül vagy áll. Isten kezében vagyunk, a beteg és a személyzet egyaránt… 

…..A bevonuláskor nem szólnak fanfárok, csak néhány készülék zümmögése 

jelzi, hogy működésre kész. Kölcsönösen köszöntjük egymást. 

A beteg 75 feletti, az elképzelhető összes betegség birtokában.  

Váratlanul szólal meg: - Mielőtt elaludnék, szeretnék imádkozni! Lehet? 

- Persze, csak tessék! – mondom bosszúsan. - Köszönöm, fiam – s belekezd 

csendesen. - Domine!……….Ámen! – mondja e két szót. 

- Csak ennyi? – kérdezem meglepetten. - Csak ennyi. - Uram!…....Úgy legyen! 

- Igen, fiam. Ez minden. E két szó közöttieket az Úr úgyis tudja. Tudja, hogy 

mit mondanék, mit kérnék. Én nem kérek magamnak semmit, de elfogadom, 

amit Tőle kapok. Tudom, ma Ő vezeti a doktor urak kezét, így nem hibázhat-

nak. 

Mereven állunk, feltartott kézzel. Talán csak a maszkok mögötti szemüvegek 

csillognak fényesebben, mint korábban. - Lehet még egy kérésem? - Igen, 

természetesen. – de már nem vagyok bosszús a késés miatt.  

Életem legrövidebb, és leginkább hittel teli imáját hallottam egy perce. 

Gondolatban még kitöltöm a két szó közötti helyet. - Szeretném elénekelni a 

legszebb énekünket, ha még tudom, mert nagyon álmosodom. 

S, ekkor remegő, halk hangon belekezd a 42. zsoltár első sorába:  

 - Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik,… 

A következő sortól az egyik műtősnő csatlakozik: - Lelkem úgy óhajt Uramra, 

és hozzá fohászkodik… A versszakot már öten fejezzük be: - Tehozzád én 

Istenem, szomjúhozik én lelkem. Vajon színed eleiben mikor 

jutok, élő Isten? 

Egy mély sóhajjal álomba merül a néni. - Törlést kérek! A 

szemüvegemre. Még várok egy percet, hogy összeszedjem 

magam. - Ha Isten velünk… Kezdhetjük!… Kérem intubálni! 
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Elgondolkodtató: 

Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak Téged bánt az Élet… 

Nézz körül a világban! Láthatod az embereket, akik az utcán élnek. 

Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor akit szeretsz, mással látod 

Nézz meg egy vakot… ki soha nem láthatja meg a napvilágot. 

Ha azt hiszed ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak Rád 

Nézz meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az Élet dallamát… 

Ha azt hiszed Te vagy az egyetlen, akit akadályok veszik körül… 

Nézd azokat, kik nem tudnak járni, arcukon mégis mosoly derül. 

Ha azt hiszed rossz helyre születtél, s Téged senki nem szeret, 

Nézz meg egy árvát, ki könnyes szemmel nézi a szüleidet… 

Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek, 

Nézd azokat, kik hirtelen hunytak el, nem ölelhették át szeretteiket! 

Mielőtt panaszkodnál, nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne… 

S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve. 

Köszönd meg, amit a sorstól kaptál, ne háborogj sohasem, 

Nem tudhatod, mi lesz holnap… Ez vezessen az Életben! 

          (Dr. Arbanász Zoltán) 
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki 
előkészületeként szeptember 10-ig, minden 

csütörtökön virrasztást tartanak a  
Szent István-bazilikában. 

Miért fontos a virrasztás? 
A készület és a készenlét egyik legnagyobb 
előjele az, ha ébren várjuk, figyeljük Isten 
jelenlétét. „Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan 
készséges, a test azonban erőtlen.” (Mt. 26,41) 
A virrasztás, ahogyan a böjt is, a testnek és a léleknek a próbája. 
Miért virrasztott Jézus halála előtt? 
Egy ima sem vész kárba, ha pedig az ima lemondásokkal jár, még inkább megtapasz-
talhatjuk Isten gondoskodását. Jézus halála előtt virrasztott a Getszemáni kertben, 
imádkozott, és az apostolokat is arra hívta, hogy tartsanak vele. Ők azon-ban elaludtak. 
Nem is álltak készen arra, amit Krisztus mindvégig mondott nekik: hogy hamarosan 
elárulják, elfogják és meghal. Arra sem, hogy fel fog támadni. Milyen állapotban lehet-
tek, amikor Júdás megérkezett a katonákkal? Arra ébredtek, hogy Jézust elfogják, és ők 
nem tehetnek semmit. „Halálosan szomorú a lelkem – mondta nekik. – Maradjatok itt 
és virrasszatok velem!” (Mt. 26,38) Krisztus félt, és megrendült volt, mielőtt elfogták. 
Azonban mire Pilátus elé vitték, készen állt. Ez a néhány óra Jézussal eltöltött szen-
vedés hiányozhatott a tanítványoknak ahhoz, hogy megértsék, milyen nagy esemé-
nyeknek lehetnek tanúi. Talán, ha virrasztanak, nem árulják el Őt, akkor mindvégig 
vele lettek volna a szenvedésben, készen arra is, hogy valóban legyőzi a halált. 
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G y e r m e k o l d a l    
I. feladat:   

1. Mire emlékeztet a virágvasárnapi barka? 

A: a nádszálra, amellyel Jézust csapkodták  

B: a pálmaágra, amellyel Jézust köszöntötték 

C: olajágra, amelyet Noénak vitt a galamb 

2. Mi a keresztút? 
A: a vallásos ember szenvedésének útja  

B: Jézus szenvedéstörténete C: imádság, Jézus 

utolsó útjáról  

3. Mi a passió? A: Jézus szenvedéstörténete 

B: a keresztrefeszítés görögül C: rossz szokás 

4. Mikor van a Passió? A: csak virágvasár-

nap B: csak nagypénteken C: virágvasárnap és 

nagypénteken is 

   

II. feladat: Ki mondja – kinek?  

Mt 26,14-27,66 

- „Még ha meg is kellene halnom véled, 

akkor sem tagadlak meg!” 

…………………………………….………... 

………………………………….…………... 

- „Nem ismerem azt az embert!” 

………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………….……………. 

- „Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem 

miatta!”........................................................................................................................ 

- „Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el !”……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..  

- „Nem szabad azt a templom kincstárába tenni, mert vér díja!”…............................. 

………………………………………………………………………………………... 

- „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”…......................................................... 

- „Van őrségetek: őrizzétek ti, ahogy tudjátok!”…....................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

XX. évfolyam 3. 4. szám 

Kedves gyerekek! A rejtvény megfejtését  április 9-ig, Nagycsütörtökig 

adjátok le a sekrestyében, névvel ellátva! Az ajándéksorsolást április 12-én, 

Húsvétvasárnap a 9.00 - és a 11.00 órai szentmisék után tartjuk.  
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Két kisfiú beszélget az iskola épülete előtt: - Karesz, te hol töltötted a téli szü-

netet? - Két napot a hegyekben, sí-táborban. - És a többit? - Otthon, gipszben. 

Két nő beszélget a téli Alpok egyik szállodájának a teraszán: 

-  Nézd ott síel a férjem, a hegytetején – mutatja az egyik.-  

Azzal a hosszú piros sállal?  - Ugyan már! Az nem sál, az a 

nyelve! 

Szent Péter 
 A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a mennyország kapuján. Kijön 

Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd beengedi a buszsofőrt. A pap föl-

háborodva kérdezi: - És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdet-tem, 

nem engedsz be? Hogy lehet ez? - Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki 

aludt. Bezzeg, amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott...  

Büntetés 

Hittanórán megkérdezi az oktató a gyerekektől: - Ki tudja, milyen bűnt követett el 

Ádám? Pistike jelentkezik: - Tiltott gyümölcsöt evett.  

- Helyes. És mi lett az eredménye? - El kellett vennie Évát feleségül.  

Értékesítési verseny 

Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét múlva a 

gyűlésen beszámolót tartanak. Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb ered

-ményt a dadogós érte el, aki több, mint húsz Bibliát adott el.  

Kérdik, hogyan csinálta? - A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-

veszik meg, fe-fe-fe-felolva-som - mondja. 

A hazugság bűne 

A vasárnapi mise végén a tiszteletes ezzel búcsúzik a gyülekezettől: - Jövő héten a 

hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy jobban megértsétek, olvassátok el  Márk 

17. evangéliumát. 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. 

Mark Twain imádott a horgászatokon szerzett „zsákmányival” büszkélkedni. Az 

egyik ilyen kalandja után éppen hazafelé utazott a vonaton, amikor talált egy csen-

des, figyelmes társat, aki végig hallgatta, micsoda fogása volt a horgászati tilalom 

alatt. A végén azért megkérdezte útitársát: - És Ön mivel foglalkozik?  

- Halőr vagyok. És szabadna tudnom kihez van szerencsém? – kérdez vissza a 

másik. Twain majdnem lenyelte ijedtében cigarettáját, de azért sikerült frappánsan 

válaszolnia: - Én vagyok a legnagyobb hazudozó az egész országban. 

Henrik Ibsen, a nagy drámaíró egy alkalommal Rómában sétálgatott, amikor föl-

keltette érdeklődését egy plakát, amelyet nagy tömeg bámult. Közelebb ment, de 

észre vette, hogy nincs nála az olvasószemüvege. Udvariasan odafordult a mellette 

álló emberhez: - Bocsásson meg, uram, megmondaná mi áll ezen a hirdetményen? 

- Sajnálom kedves uram – válaszol a megszólított -, de én is analfabéta vagyok. 

XX. évfolyam 3. 4. szám 

H  

U  

M  

O  

R 



18. 

15 izgalmas tény a Vatikánról, amely a világ egyik 

legkülönlegesebb állama 
 

A Vatikán negyvennégy hektáros területével a világ legkisebb állama, amely Olasz-

országban, Róma szívében található. A népesség csupán 799 fő, évente azonban 

mintegy öt millió turista látogat el ide. Ami igazán különlegessé teszi ezt a mini-

országot, az az, hogy a Vatikán teljes területe az UNESCO védelme alatt áll. 

Egyedisége azonban ennél jóval sokrétűbb, ezt pedig most be is mutatjuk tizenöt 

izgalmas tény segítségével. 

A lakosság 95%-a férfi 
Az állam lakossága elsősorban az egyházi személyekből és a saját mini-katonaságá-

nak, a Svájci Gárdának az embereiből áll. Ennek köszönhető, hogy az ott élő em-

berek 95%-a férfi. Az 5% nőt főként a Svájci Gárda katonáinak feleségei és azok 

gyermekei teszik ki. 

A vatikáni állampolgárságot csakis ideiglenesen adják ki. A lejárati dátum után 

az emberek állampolgársága automatikusan olaszra vált. 

A Vatikán az egyetlen ország, ami teljes egészben az UNESCO védelme alatt 

áll. Minden egyes épület minden egyes centimétere védett. 

 

Freskótisztító és fényképezés tilalom a Sixtus-kápolnában 

A kápolnába belépve tilos fényképezni, beszélgetni is csak suttogva lehet. Erre pe-

dig speciális őrök vigyáznak, hogy a látogatók ne fényképezgessék le Michelangelo 

freskóját, ha pedig túl nagy a hangzavar a teremben, akkor hangosan közbeszólnak: 

„Silence!” Sixtus-kápolnának 1543 óta külön freskótisztítója van. Ezeknek az embe-

reknek a feladata, hogy a falakat és mennyezeteket megtisztítsák a gyertyák füst-

jétől, a portól és a kipufogógázok lerakódásától. Az utolsó ilyen nagy freskótisztítás 

25 éve történt és 4,2 millió dollárba került. Naponta átlagosan egyébként körülbelül 

tízezer turista látogat el a kápolnába. 

Nagypénteken a pápa az oltár előtt fekszik 

Nagypénteken a Vatikánban ugyan nem kerül sor szentmisére, ehelyett egy 

szertartás zajlik, amellyel az Úr szenvedésére és halálára emlékeznek. A vatikáni 

Szent Péter bazilikában Ferenc pápa elsőként imádkozásba kezd az oltár előtt, a 

bűnbánat és a bűnbocsánat kérelmének jeleként, eközben pedig a papok térdelnek 

mögötte. 

Ahhoz, hogy egy hétköznapi nő a Vatikánban maradhasson, feleségül kell men-

nie a Svájci Gárda egyik katonájához 

A Vatikánban hiába is találnál magadnak munkát nőként, nem maradhatnál az 

államban. Ahhoz, ugyanis hozzá kell menned a Svájci Gárda egyik katonájához. A 

házasságkötés csakis Vatikáni jóváhagyással lesz érvényes. Valamint, még egy 

izgalmas tény: kizárólag főiskolázott férfiak lehetnek a Svájci Gárda tagjai. 

A Vatikán az egyetlen ország a világon, ahol a születési arány nulla, az ország 

területén ugyanis nincs kórház, így a vatikáni nők a római klinikákon szülnek. 

A vatikáni olasz nagykövetség tulajdonképpen Olaszországon belül, a saját 
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területén található. 

Az enklávénak saját benzinkútja van 
A Vatikánnak saját benzinkútja van, 

ahol ráadásul az üzemanyagárak jóval 

olcsóbbak, mint Olaszországban. 

Azonban ezeken a benzinkutakon csak a 

vatikáni rendszámmal rendelkező autók 

tankolhatnak. 

A vatikáni postaszolgálat a legnép-

szerűbb posta a világon 
Egy év alatt körülbelül 2,5 millió leve-

let, 7 millió képeslapot és 20 ezer 

csomagot dolgoz fel a vatikáni posta, 

ugyanis nemcsak a turisták, de még 

maguk az olaszok is innen küldenek 

levelet, ez a posta ugyanis sokkal gyorsabb és simábban működik, mint az olasz. 

A Vatikán üzletei adómentesek 
Ezek az üzletek csak a vatikáni lakosoknak vannak kitalálva, egy átlagos ember nem 

férhet hozzájuk. Mivel a vatikáni üzletek adómentesek, ezért minden huszonöt szá-

zalékkal olcsóbb, mint egy római üzletben. Ez minden termékre vonatkozik, az al-

koholtól, a parfümökön át a márkás ruhákig és cipőkig. 

Hossza mindössze 900 méter, de ebből csak 300 méter található konkrétan a Vatikán 

területén. Korábban csakis a Pápa római utazásaihoz használták, de a közelmúltban 

már a turisták számára is megnyitották. 

A Vatikáni Apostoli Könyvtárban több mint 1 millió könyv található. 

Vatikáni vasút, a világ legrövidebb vasútja 

A könyvtárat a XV. században IV. Szixtusz pápa alapította, amelyet azóta is rendsze-

resen frissítenek. Ma már körülbelül 1,6 millió nyomtatott könyvet, 150 ezer kéz-

iratot, 8,3 ezer ősnyomtatványt, több mint 100 ezer metszetet és térképet, illetve 300 

ezer érmét tartalmaz. A könyvtárat minden évben körülbelül hatezer új könyvvel 

töltik fel. 

Szent Péter-bazilika – a világ egyik legnagyobb keresztény egyháza 
A római katolikus egyház első számú szentélye a Szent Péter Bazilika, amely a világ 

második legnagyobb keresztény temploma. A Vatikán állam területén épült, befoga-

dóképessége pedig körülbelül 60 000 fő. Az épületet 120 évig építették. Hossza 220 

méter, szélessége 150 méter, magassága 132,5 méter. 

A katolikusok világszerte meg akarják csókolni a pápa kezét 
A hagyomány gyökere egészen a középkorig nyúlik vissza, amikor a pápa minden 

látogatójának meg kellett csókolni a kezét a csodálat és a tisztelet jeleként. A pápa 

kezén viselt Halászgyűrű pedig az egyházi hatalom fő szimbóluma. A pápa halála 

vagy lemondása után a gyűrűt azonnal megsemmisítik más bíborosok jelenlétében, 

ez a szimbólum az adott pápa uralkodásának végét jelenti. Az újonnan megválasztott 

pápa számára mindig új gyűrű készül, általában aranyból. 
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A meghallgatott imádság 

Dr. Helen Roseveare orvost egy éjjel szüléshez hívták. Bár a nővérek-
kel együtt mindent megtett, amit csak tudott, az anya meghalt. Pici 
koraszülöttet és egy kétéves leánykát hagyott hátra. A kongói eldu-
gott kis kórház missziós orvosát a tehetetlenség keserű érzése szo-
rongatta. 

– Ha azt akarjuk, hogy a gyermek életben maradjon - fordult a szü-
lésznőkhöz -, egyenletes hőmérsékletet kell biztosítanunk a számá-
ra. De hát nem volt inkubátor, nem volt elektromosság! Az egyik nő-
vér kerített valami dobozt, s a csecsemőt vattába bugyolálva bele-
tette. A másik elsietett egy meleg vizes gumitömlőért. A harmadik 
pedig fűteni kezdett. 

- Végtelenül sajnálom, doktor – jelentette a gyógyeszközökért felelős 
nővér -, megforrósítottam a vizet, s amikor beleöntöttem, a tömlő 
szétrepedt. Pedig ez volt az utolsó melegvizes gumitömlőnk. 
Gyógyszertár nem létezett, ahol másikat vehettek volna, így az orvos 
kiadta az utasítást: 

- Nincs más megoldás, helyezzétek el a csecsemőt a tűz közvetlen 
közelében, te pedig feküdj a baba meg az ajtó között, és ügyelj, hogy 
a kicsit huzat ne érje. 

Másnap délben Dr. Roseveare szokása szerint maga köré gyűjtötte az 
árva gyerekeket, hogy együtt imádkozzanak. Felsorolta a különböző 
imatémákat, és beszámolt a kis koraszülöttről is, hogy milyen erőfe-
szítésekre van szükség az életben tartásához. Megemlítette a szétre-
pedt melegvizes tömlőt, és elmondta, mennyire sír a kétéves testvér-
ke, hogy az édesanyja meghalt. 

Imádkozás közben egy Nammy nevű tízéves kislány az Úr elé vitte a 
hallottakat azzal az egyszerű őszinteséggel, ahogy az afrikai gyere-
kek szokták: 

- Istenem, kérlek, küldj nekünk egy gumitömlőt – de holnap már nem 
jó, mert addigra a kisbaba meghal. Kérlek, küldd ma délután.  
- Majd hozzátette: - De Istenem, nem küldenél akkor már egy babát 
is annak a síró kislánynak? Úgy talán megérti, hogy még most is 
szereted őt! 

 Mondhatott ilyen imára őszintén áment a misszionáriusnő?  
Az igazat megvallva, nem nagyon hitte, hogy Isten ezt a kérést meg-
hallgatja. Abban természetesen nem kételkedett, hogy az Úr mindent 
megtehet. Hiszen hányszor énekelt erről, és mennyiszer hallotta a 
prédikációkban! Valóban lehetséges, hogy Isten ezzel az üggyel is 
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foglalkozik? A három év alatt, mióta itt él – töprengett Helen -, még 
egyszer sem kapott csomagot. Ilyesmi ide nem érkezik. Levél még 
csak jön hébe-hóba, ha akad olyan, aki egyenesen errefelé utazik és 
elhozza. No, de tegyük fel, hogy valaki otthonról, Nagy-Britanniából 
csomagot küldene – kinek jutna eszébe meleg vizes tömlőt tenni bele? 
Hiszen itt forró az éghajlat! 

- Aztán körülbelül a délután közepén – mesélte a misszionáriusnő -, 
amikor éppen az ápolónők iskolájában tanítottam, valaki ezzel az 
értesítéssel állított be: „Doktornő, egy autó áll a háza előtt...” 
Hazaszaladtam, de mire odaértem, az autó eltűnt. A verandán azon-
ban egy dobozt találtam, amit Angliából küldtek. A könnyeimmel 
küszködtem. Úgy éreztem, egyedül képtelen vagyok felbontani. 

 Hivattam tehát az árva gyerekeket, és együtt nyitottuk ki. Legfelül 
egy csomó ruha volt, élénk színűek, amit a gyermekek annyira ked-
velnek. Tágra nyílt szemmel lesték, amint egyik darabot a másik után 
szedtem ki. Aztán néhány kötött fásli következett a leprások részére, 
ami a társaságot nem nagyon érdekelte. Majd egy nagy-darab szap-
pan került elő, de ez még kisebb lelkesedést aratott. A szemük azon-
ban újra felcsillant, amikor gyümölcskeverékkel teli, csinos csomagra 
bukkantam. Utána pedig kiemeltem - egy teljesen új melegvizes 
gumitömlőt! Elsírtam magam.” Nammy egészen elől állt a gyerekek 
között. Odafurakodott a dobozhoz. 

- Ha Isten megküldte a palackot, el kellett küldenie a babát is! – 
mondta izgatottan. Mindkét kezével belekotort a csomagba, és elő-
húzta a babát. Felnézett Dr. Rosevearere és azt kérdezte: 

- Ugye, mami, elmehetek a kislányhoz, hogy megtudja: Jézus szereti 
őt? 

A csomag öt hónapig volt úton. Ez minden képzeletet felülmúl! Öt 
hónappal korábban Isten a szívére helyezte egy angliai vasárnapi 
iskolai csoportnak, hogy csomagot küldjön a missziói területre. 
Valamelyik tanítónak azt az ötletet adta, hogy tegyenek bele egy me-
legítő tömlőt is, noha a csomag rendeltetési helye az Egyenlítő kör-
nyéke volt. Az Úr szólított meg egy gyermeket a messzi Angliában, 
hogy adja oda a babáját egy anyátlan afrikai kislánynak. 

* * * * 

Tapasztaltad már, milyen ereje van a hittel mondott közös imádság-
nak? Jézus mondja: "Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a 
földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól.  
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott 

vagyok közöttük."  (Mt 18, 19-20) 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

 

A kedvezményezett neve: Kerepesi Katolikus Közösségért Alapítvány 

1 8 7 1 7 7 1 8 - 1 - 1 3 

Bohém szelet 

Hozzávalók: a piskótához: 3 tojás, 10 dkg porcukor,  
5 dkg darált dió, 2 evőkanál kakaópor, 10 dkg liszt 
A krémhez: 20 dkg tejcsokoládé, 2 evőkanál mogyoró- 
krém, 2 dl tejszín Valamint: tortadara a tetejére. 

Elkészítés: A piskótához a tojásokat szétválasztjuk.  
A fehérjéket habbá verjük. A sárgákhoz adjuk a porcukrot,  
jó habosra, krémesre, levegősre verjük. Hozzászitáljuk a 
kakaóport és a lisztet, összekeverjük, majd több részletben beleforgatjuk a tojásha-
bot, végül pedig a darált diót. 
Sütőpapírral bélelt kisebb tepsibe simítjuk, és légkeverés mellett 180 fokon kb. 18-20 
perc alatt megsütjük, majd a sütőből kivéve a papír segítségével kiemeljük, rácsra 
téve hagyjuk kihűlni. 
A krémhez a csokoládét összetördeljük, és vízgőz felett megolvasztjuk, majd hozzáad-
juk a mogyorókrémet és a tejszínt is, simára keverjük, majd a tűzről levéve hagyjuk 
kihűlni, majd a hűtőben még legalább 1 órát pihentetjük, hogy kellően lehűljön. 
A piskótáról lehúzzuk a sütőpapírt, és hosszában ízlés szerint 2 vagy 3 csíkra vágjuk.  
A csokoládékrémet robotgéppel habosra felverjük, és elosztjuk a piskótacsíkok tete-
jén vastagon, villával kócosra borzoljuk, az oldalát is vékonyan bevonjuk a krémmel, 
és a tortadarával meghintve szeletelve tálaljuk. 

Túrógolyók 

Hozzávalók: 10-15 dkg juhtúró, 15-20 dkg tehéntúró, 1-2 kanál tejföl (ha nem áll 
össze), só, oregano, fokhagyma granulátum , reszelt sajt , szezámmag , petrezselyem 

Elkészítés: A túrót villával áttörjük, ízlés szerint sózzuk, szórunk bele oreganot, fok-
hagymaport. Összekeverjük, majd vizes kézzel kis golyókat formázunk belőle. Ha nem 
áll össze a massza, akkor adjunk hozzá tejfölt.  
A golyókat forgathatjuk szezámmagba vagy petrezselymes reszelt sajtba. Tálalásig 
hűtőben tároljuk, tálaláskor szúrjunk a golyókba egy-egy ropit. 

Előételnek nagyon ízletes, és mutatós, elkészítése nagyon egyszerű. 
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Szentmise szándékok április  hónapban 

 

1. +Zoltán 

2. ………………………………………… 

3. +Rapavi József   

4. +Brancs  János, +Neje, +Gyermekeik és összes +Hozzátartozó 

5.    …………………………………………      (9.00) 

 …………………………………………      (11.00)
  …………………………………………      (18.00) 

6-8. …………………………………………  

9. Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére - Szentségimádás      (18.00) 

10. Nagypéntek - szertartások        (18.00) 

11. Nagyszombat  -  Vigília szentmise - körmenet   

  A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért (18.00) 

12. +Horváth György, +Szülei és összes +Hozzátartozó      (9.00) 

  A családi békéért          (1100) 

   …………………………………………      (18.00)  

13. …………………………………………..…      (9.00) 

   …………………………………………..…     (19.00)  

14.  …………………………………………..…   

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

16. Toldi Ferencné +Brancs Teréz 2. évf. 

17. Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért 

18. …………………………………………..… 

19.     Fera Józsefné +Berta Ilona és +Férje      (9.00) 

    ……………………………………………..     (11.00) 
      Hálából 90. születésnapon, és +Kiss Károly     (19.00) 

20-22.  ……………………………………………..  

23. +Dr. Tihanyi József és +Szülei, +Tihanyi Józsefné 

24. +Horváth György és +Szülei  

25.  …………………………………………….. 

26. Az Egyházközség áprilisban elhunyt hívei      (9.00) 

 ……………………………………………..      (11.00) 

 ……………………………………………..      (19.00) 

27. A Szűzanya tiszteletére - hálából a kapott kegyelmekért  

28-30. ……………………………………………..    
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24. 

A szilasligeti kápolnában  -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 

            gyóntatás és áldoztatás van.  

„LÉPCSŐK”  

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános 

Főszerkesztő: Sohan Andrásné 

Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 

A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.  

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

e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

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

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 9.00 és 18.00  

Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 18.00 

 Húsvéthétfőtől: 19.00 

  

Szilasligeti kápolnában: 

Vasárnap: 11.00 

 Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során 

mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová 

vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, 

tanításoddal, igazságoddal utat találtál az 

emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez 

vezető utat. Életutad végső soron mindig 

felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához 

ölelt a Golgotán álló kereszten. Társaid 

szeretnék lenni utadon, a mely a halálon 

keresztül az életre vezet! Segíts minket, hogy 

az evangéliumhoz méltóan éljünk! 

XX. évfolyam 3. 4. szám 

A feltámadt Krisztus békéjét, és örömteljes húsvéti ünnepet 

kívánunk az  egyházközség minden Családjának!  

Frajna András plébános  és az Egyháztanács  tagjai. 

A Szent Három Nap szertatásának rendje a hirdetőtáblán olvasható. 

A plébános úr Nagyhétfőn látogatja meg az előre bejelentett betegeket, hogy a hús-
vét előtti szentáldozásukat otthon végezhessék. Nagycsütörtökön 10 órakor lesz a 
Váci Székesegyházban a krizmaszentelési szentmise, az egyházmegye papjainak a 
részvételével. Az ünnepi szentmisére a híveket is szeretettel várják. 
 

A nagyböjti lelkigyakorlat március 27-28-29-én 18.00 órakor lesz a templomban. 

Húsvéthétfővel az esti szentmise kezdete 19.00 órára változik.  

 


