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Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia 

2014 PÜNKÖSD 
Beköszöntő  
 

  Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót. Ebben a „lelkipásztori levél” -ben szeretnék mint 

új plébános bemutatkozni és néhány tervemet, gondolatomat megosztani. Április 6.-án köl-

töztem a plébániára, amely Zavetz József atya eltávozásával megürült. Zavezt atya több 

mint huszonkét éven keresztül volt plébánosa a közösségnek. Köszönjük az Úristennek az 

Ő munkáját, szolgálatát. Szeretnék a helyére állni, hogy a plébánia közösség lelkipásztora 

legyek.  Együttműködésünk kezdetén, szeretnék bemutatkozni:  1956-ban születtem Kis-

kunfélegyházán, Szegeden érettségiztem, Nyíregyházán gépész üzemmérnöki diplomát 

szereztem, majd két évig dolgoztam. A katonaság után teológiát tanultam Budapesten, 

1986-ban szenteltek pappá. 1987-ben vallásszociológiából doktorátust szereztem. Pester-

zsébeten, Dabas-Sárin és Vácon voltam káplán. 1991-1992-ig a váci Szent József Kollégi-

um igazgatója majd 1993-1996-ig a váci Karolina Katolikus Általános Iskola igazgatója 

voltam. 1996-tól  Verőcén majd 2001-től Monoron voltam plébános.  Tanítók a Sapientia 

Főiskolán. Ez év februárjától a Püspök úr rám bízta a katolikus 

 iskolák felügyeletét. A megbízás mellett szeretnék lelkipásztor  

maradni, kérem ebben a testvérek segítségét. Köszönöm az ed- 

digi segítséget, amit kaptam. A templom oldal kápolnáját és a  

felső folyosót kifestettük. A plébánián is lassan befejeződik a  

felújítás. De a plébánia nem egy „hely”, hanem sokkal több.  

Istent és egymást szerető emberek közössége. Ennek a plébániának az építése folytatódik. 

A II. Vatikáni zsinat óta látjuk, hogy az Egyházért mindannyian felelősek vagyunk. „ A 

Krisztusi plébánia megszületésének első fázisa, hogy megtanuljuk elfogadni egymást 

Krisztus szeretetével.  Második fázis: Ebből az egymást szerető közösségből kinőnek a 

plébánia felelősség-hordozói, felelősséget hordozó csoportjai.  A plébániának egy nagy 

családdá kell válnia, ahol mindenki otthont talál, fiatal és idős egyaránt. A gyermekek az 

iskolában részesülnek a hitoktatásban. Az elmúlt évtizedek tapasztalata mutatja, hogy 

elsőáldozás, bérmálkozás után az egyházzal való kapcsolatuk minimálisra csökken. 

Szükségesnek tűnik olyan csoportok létrehozása, ahol a keresztény értékek szerint 

gondolkodó emberek találkozhatnak. A  házaspárok, a felnőttek számára is szeretnénk 

lehetőséget teremteni, hogy akik Istennel szeretnének élni, találkozhassanak. 

Szeptembertől tervezzük korosztályok szerint ilyen csoportok elindulását. 

   Első lépésként péntekenként este fél héttől szentségimádásra hívom a testvéreket. 

Kérem, hogy imádkozzanak értem. Fogadják szeretettel ezt a lelkipásztori levelet, amelyet 

kéthavonta szeretnénk kiadni. Véleményükkel, írásaikkal kapcsolódjanak be 

szerkesztésébe. 
 

  A jó együttműködés reményében kérem az Úr áldását családjukra  

és személyes életükre:  

Szeretettel:  Csáki Tibor plébános 
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Pünkösd ünnepe egy nagy ígéret beteljesedése, amit Jézus az Utolsó vacsora 

termében is megígért tanítványainak: el fogja küldeni az Atyától a másik vigasz-

talót. Ugyanis az első Ő volt az emberiség életében, a második pedig a Szentlélek 

Úristen. Egy ilyen szent „csere” történt, Jézus Krisztus megdicsőült emberségével 

visszatért az Atyához, s elküldte kettejük közös lelkét, a szeretetnek a lelkét, akit 

először húsvétvasárnapján az apostoloknak, később pedig a benne hívőknek 

osztott ki. Így azután az egész egyházat eltelítette a Szentlélek, és ez azóta is tart, 

hiszen a Szentlélek a megkeresztelt emberben is már lakást vesz, de még inkább a 

bérmálkozóban, aki számára a pünkösd személyessé válik.  
A nagy ünnepek között ez az utolsó, de valójában nem különálló 

 ünnep, hiszen húsvét beteljesítője. Amíg karácsony a szeretetünket 

 igényli, húsvét a hitünket, a pünkösd a belső átalakulásunkat, belső  

megtérésünket, mert ekkor nyitja meg értelmünket és szívünket a  

Szentlélek Úristen. Oda jön el, ahol várják és kérik Őt, ahol igent  

mondanak az Ő közeledésére. Ahogy Szűz Mária igent mondott, úgy 

kell nekünk is igent mondanunk, és ez az igent mondás egy egészen  

új világot teremt belénk, megtisztít bennünket az önzésünktől,  

képesek leszünk az áldozathozatalra.  

    A Szentlélek – ha befogadjuk - megtermi a maga gyümölcseit.  Olvassuk el  

Szent Pál apostolnak a galatákhoz írott levelét, melyben leírja, hogy a türelem, az 

öröm, az önmegtagadás, az önfegyelem, s mindennek betetőzéseként a szeretet, a 

Szentléleknek a gyümölcse. Ez igazi ajándék, ami maradandó, és átível az 

üdvösségbe is.   

     A Szentlélek erőd ad ahhoz, hogy küldetésünkhöz, hivatásunkhoz hűségesek 

legyünk, mi több, azt örömmel végezzük, azaz: hivatásosan. Hiszen mindenben el 

tudunk fáradni, fásulni, közömbössé leszünk sok minden iránt, az élet számtalan 

csalódásai között, s ekkor a Szentlélek jön, megújít bennünket, hogy élethi-

vatásunk, munkánk ne kínzó rabszolgasors legyen, hanem lássuk meg abban, még 

a legegyszerűbb munkának a végzésében is, az élet szépségét, örömét, értelmét, s 

ami szebbé tudja tenni a világot.   

    

A Szentlélek megújít és 

összetart 
 

 

A Szentlélek az egyház éltető lelke. Az első pünkösd óta 

vezet, új életet ad. Erről az új életről szeretnénk tanúságot 

lelkipásztori levelünkben.  Erről az életről szólnak 

írásaink. Adja a Szentlélek, hogy mindannyian 

megújuljunk általa, hogy legyen új pünkösd ez a mostani. 

 



 
3 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII.János pápa imája 
 

Csak ma, 

Megpróbálok kizárólag 

A mai napnak élni 

Anélkül, hogy életem minden 

Problémáját meg akarnám oldani. 

 

Csak ma, 

A lehető legjobban fogok figyelni arra, 

Hogy mindenki felé udvarias legyek 

És a viselkedésemre: 

Senkit sem kritizálok 

És senkit sem áll szándékomban megszólni, 

Vagy fegyelmezni,  

Hacsak nem önmagamat. 
 

Csak ma, 

Örömteli leszek 

Annak bizonyosságában, 

Hogy a boldogságra vagyok teremtve, 

Nem csak a másvilágban, 

Hanem már itt, ebben. 
 

Csak ma, 

Alkalmazkodni fogok a körülményekhez 

És nem fogom azt várni, 

Hogy ezek hajoljanak meg vágyaim előtt. 

Csak ma, 

Tíz percet jó olvasmányokra szánok 

Emlékezve arra, hogy 

Miként az ételre szükség van 

A test életéhez, 

A jó olvasmány szükséges 

A lélek életéhez. 
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Csak ma, 

Valami jót cselekszem, 

És senkinek sem fogok beszélni róla. 
 

Csak ma, 

Legalább egy olyan dolgot megteszek 

Amihez nincs kedvem, 

És ha megbántanának, 

Megpróbálom majd, hogy senki se tudja. 
 

Csak ma, 

Készítek egy részletes 

Napirendet. 

Lehet, hogy nem fogom teljesíteni 

De mégis megírom. 

És őrizkedni fogok két véglettől: 

A kapkodástól és a tétovázástól. 
 

Csak ma, 

Szilárdan hinni fogok 

- Még akkor is, ha a körülmények  

az ellenkezőjét bizonyítják - 

Hinni, hogy az Isteni Gondviselés 

Úgy törődik velem, mintha 

Semmi más nem létezne a világon. 
 

 

 

 

Csak ma, 

Nem fogok félni 

És különösképpen 

Nem fogok félni attól, 

Hogy értékeljem azt, ami jó 

És attól, hogy higgyek a jóságban. 
 

Képes vagyok arra, 

Hogy tizenkét órán át jót tegyek 

Mindez nem bátortalaníthat el 

Mintha folyton arra gondolnék, 

Hogy egész életemben ezt kellene tennem. 
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Mosolyod  /II.János-Pál pápa / 
 

 Mosolyod, mely szívből fakad, 

Aranyozza be arcodat! 

Mosolyod nem kerül pénzbe,  

Mégis sokat ér testvéred szemében. 

Gazdagítja azt, ki kapja, 

S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.  

Pillanatig tart csupán,  

De örök nyomot hagy maga után. 

Senki sem olyan gazdag,  

Hogy nélkülözni tudná,  

És senki sem olyan szegény,  

Hogy meg ne érdemelné. 

Az igaz barátság látható jele,  

Hintsd be a világot egészen vele.  

Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,  

Bátorság a csüggedőknek,  

Vigasztalás a szomorkodóknak. 

Mosolyad értékes, nagyon nagyon  jó,  

De semmiért meg nem vásárolható.  

Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,  

Mert csak abban a percben van értéke, 

Amelyben arcodon megjelent.  

És, ha ezután olyannal találkozol, 

Aki nem sugározza a várt mosolyt,  

Légy nagylelkű, s a magadét add,  

Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,  

Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja. 
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Ferenc pápa homíliája  

XXIII.János és II.János Pál pápa szentté avatásán 
 

Jézus sebei botrányt jelentenek a hit számára, de egyben a hit igazolásai is. 

Ezért a feltámadt Krisztus testéről nem tűnnek el a sebhelyek, ott maradnak, 

mert azok a sebhelyek Isten irántunk való szeretetének el nem múló jelei, és 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy higgyünk Istenben. Nem azért, hogy higgyük: 

Isten van, hanem hogy higgyük: Isten szeretet, irgalmasság, hűség. Szent Péter, 

Izajás szavait idézve ezt írja a keresztényeknek: „Sebei szereztek számotokra 

gyógyulást” (1 Pét 2,24; vö. Iz 53,5). 

     XXIII. Jánosban és II. János Pálban megvolt a bátorság ahhoz, hogy 

Krisztus sebeire nézzenek, megérintsék átszegett kezeit és átszúrt oldalát. Nem 

szégyenkeztek Krisztus teste miatt, nem botránkoztak meg Őbenne, a 

keresztjében; nem éreztek szégyent a testvér teste miatt (vö. Iz 58,7), mivel 

minden szenvedő emberben Jézust látták. Mindketten bátor emberek voltak, 

telve a Szentlélek parrésziá-jával, nyílt, világos beszédével, s tanúságot tettek 

az Egyház és a világ előtt Isten jóságáról, irgalmasságáról. 

    XX. századi papok, püspökök és pápák voltak. Ismerték e kor tragédiáit, de 

ezek nem gyűrték maguk alá őket. Erősebb volt bennük Isten, erősebb volt a 

Jézus Krisztusba, az ember Megváltójába és a történelem Urába vetett hitük; 

erősebb volt bennük Isten irgalmassága, amely ebben az öt sebhelyben 

megmutatkozik; erősebb volt Mária anyai közelsége. 

     Ebben a két, Krisztus sebhelyeit szemlélő emberben és az Ő 

irgalmasságának e két tanújában „élő remény” lakozott, együtt a 

„kimondhatatlan dicsőséges örömmel” (1Pt 1,3.8).  Olyan remény és öröm volt 

ez, amelyet a feltámadott Krisztus ad a tanítványainak, és amelytől senki sem 

foszthatja meg őket. A húsvéti remény és öröm áthaladt a lecsupaszítás, a 

kiüresedés, a bűnösökhöz való, végsőkig elmenő közelség olvasztótégelyén, 

egészen ennek a kehelynek a csömöréig. 

 Ez az a remény és öröm, amelyet a két szent 

pápa ajándékba kapott a feltámadott Úrtól, s a 

maguk részéről bőséggel ajándékoztak Isten 

népének, örök elismerést nyerve ezáltal. 
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Ezt a reményt és örömet lélegezték be a hívők első közösségében, 

Jeruzsálemben, amelyről az Apostolok cselekedeteinek könyve szól (vö. 2,42–

47). Olyan közösség volt ez, amelyben megélték az Evangélium lényegét, vagyis 

a szeretetet, az irgalmasságot, egyszerűségben és testvériességben.  

  Ez az Egyháznak az a képe, amelyet a II. Vatikáni Zsinat maga előtt tartott. 

XXIII. János és II. János Pál együttműködtek a Szentlélekkel, hogy 

helyreállítsák és naprakésszé tegyék az Egyházat eredeti alkatának megfelelően, 

azon alkat szerint, amelyet a szentek kölcsönöztek az Egyháznak az évszázadok 

során. Ne feledjük el, hogy pontosan a szentek azok, akik előreviszik és növelik 

az Egyházat. A Zsinat összehívásában XXIII. János kifinomult, Szentlélektől 

való tanulékonyságról tanúskodott, engedte vezetni magát, és pásztor volt az 

Egyház számára, egy vezetett vezető, a Szentlélek által vezetett vezető. Ez volt 

az ő nagy szolgálata az Egyház számára; ő volt a Szentlélektől való 

tanulékonyság pápája. 

    Az Isten népéért végzett ezen szolgálatban II. János Pál volt a család pápája.  

Ő maga mondta egy alkalommal: azt szeretné, hogy a család pápájaként 

emlékezzenek rá. Szívesen hangsúlyozom ezt, miközben szinódusi utat járunk be 

a családokról és a családokkal. Ezt az utat ő bizonnyal nyomon kíséri és 

támogatja a mennyből. 

   Isten népének ez a két új szent pásztora járjon közben az Egyházért, hogy a 

szinódusi úton levés e két éve alatt mutasson a Szentlélektől való 

tanulékonyságot a család lelkipásztori szolgálatában. Mindketten tanítsanak 

minket arra, hogy ne botránkozzunk meg Krisztus sebhelyein, hatoljunk be az 

isteni irgalmasság misztériumába, amely mindig remél, mindig megbocsát, mert 

mindig szeret. 
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Az Emmauszi tanítványokkal 

Húsvéttól Pünkösdig 

   Az Emmauszi tanítványok nem ismerték fel Jézust , amikor hozzájuk 

csatlakozott. Előbb kifejti nekik az írásokat, lángra lobban a szívük és a  

kenyértöréskor majd felismerik. Végig járja velünk a hétköznapok útját.  

Krisztus utánamegy tanítványinak. Nem áll eléjük fölségének 

ragyogásával, nem söpri el kételyeiket dicsőségének sugárzatával. Nem 

várja, hogy hozzá menjenek. Utánuk megy és csatlakozik hozzájuk. Megy 

velük Jeruzsálemből Emmauszba. A titkok városából a kisszerűség 

otthonába. A Golgota és a feltámadás városából a félénkség és 

kiábrándultság rejtekébe. Az Úr elment velük a legvégső határukig. Velünk 

és értünk is eljön a mi Urunk: Jézus eljön velünk Emmauszunkba, egyéni 

életünk, vérmérsékletünk, helyzetünk, feladataink, küzdelmeink, 

problémáink Emmauszába, és ott önmagunk tudatának legmélyéről akar 

felvezetni titkai megélésére. Amint tiszteletben tartotta az Emmausziak 

„oktalanságát” és „nehezen” hivését és nem átallott végig- 

bandukolni az egész úton, úgy van türelme a mi  

oktalanságainkat és nehézszívűségünket is végigkísérni,  

míg eljutunk az igazság boldog felfedezéséig és látásáig.   

Legyen a Pünkösd igazi Lélek áradás mindannyiunk 

életében.  

 
Bérmálás, Elsőáldozás 
 

„Én vagyok az élet  kenyere, Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér melyet adni 

fogok, az én testem a világ életéért.”(Jn.6.49) Jézusnak ezek a szavai elgondolkodtatnak 

bennünket, hogy milyen életre is gondolt. Van élete a növényeknek is, van élete a 

bogaraknak is,  de az ember élete több.  Nem csak azzal több, hogy gondolkodni tudunk, 

szerszámokat készítünk. Az emberben örök szomjúság él a végtelen után.  Legyen 

valaki hívő, vagy nem hívő, ez a szomjúság ott él a szíve mélyén. Különböző módokon 

csillapítjuk  a lélek szomját. Van aki földi javakkal akarja oltani vágyát, van aki  az 

élvezetek  hajszolásával, van aki elmerül a művészetben, a tudományban, a sportban. 

Van, aki Istenben keresi a választ élete kínzó kérdéseire.  Aki igazán rátalált az Isten 

forrására, már nem elégszik meg kevesebbel, mint hogy újra és újra merítsen ebből a 

forrásból. Május 18.-án harmincegy fiatal számára közvetítette a Szentlélek kegyelmeit 

a bérmálás szentségében a püspök atya. Május 25.-én tizenkilenc elsőáldozó először 

járulhatott ehhez a csodálatos forráshoz. Az Oltáriszentség növeli, erősíti bennünk a 

kegyelmi életet. Fontos, hogy ne „lebérmáljunk”, és „leáldozzunk” - hanem élő 

kapcsolatban maradjunk Krisztussal és a közösséggel. 
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„Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20) 
 

Evangéliumának legelején Máté azt írja, hogy Jézus az Emmánuel, a ‘velünk-az-Isten’. Az ő 

történetéről számol be. Az evangélium legvégén pedig Jézus szavait idézi, az ígéretét, hogy 

mindig velünk marad, a Mennybe való visszatérése után is. A világ végezetéig ‘velünk-az-

Isten’. 

Jézus akkor mondta ezt tanítványainak, amikor rájuk bízta a feladatot, hogy menjenek el az 

egész világra hírül adni üzenetét. Úgy küldte őket, mint bárányokat a farkasok közé, és tudta, 

hogy ellenállásba ütköznek majd, és üldöztetést szenvednek. Ezért nem akarta magukra 

hagyni őket küldetésükben. Megígérte nekik – éppen akkor, amikor eltávozott tőlük –, hogy 

velük marad! Nem fogják többé látni, nem hallják majd a hangját sem, nem is érinthetik, 

mégis ott lesz velük, mint korábban, sőt még annál is jobban. Eddig ugyanis csak meghatá-

rozott helyeken volt jelen: Kafarnaumban, vagy a tónál, vagy a hegyen, vagy Jeruzsálemben; 

mostantól fogva viszont ott lesz mindenütt, ahol tanítványai vannak. Jézus figyelme mind-

annyiunkra kiterjed, akik hétköznapi gondok között élünk. Mivel Ő a megtestesült Szeretet, 

azt gondolta: „Mindig az emberekkel szeretnék lenni, szeretnék megosztani velük minden 

aggodalmat, szeretném megvigasztalni őket; ott szeretnék járni velük az utcán, belépni az 

otthonukba, jelenlétemmel újra és újra örömöt szerezni nekik…” Ezért akart velünk maradni 

és éreztetni közelségét, erejét, szeretetét. Lukács evangéliuma elbeszéli, hogy 

a tanítványok, miután látták Őt fölmenni az Égbe, „nagy örömmel tértek  

vissza Jeruzsálembe. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy megtapasztalták,  

amit mondott. Mi is eltelünk örömmel, ha valóban hiszünk Jézus ígéretében: 
 

„Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” 
 

Jézus földi életének végét jelzik a tanítványaihoz intézett utolsó szavai. Ezek jelentik egyben 

az Egyház életének kezdetét is, melyben sokféle módon van jelen: az Eucharisztiában, 

Igéjében, szolgáiban (a püspökökben és a papokban), a szegényekben, a kicsikben, a 

kitaszítottakban… minden felebarátban. 

Mi szívesen hangsúlyozzuk Jézus különleges jelenlétét, melyet maga ajánlott fel nekünk 

szintén Máté evangéliumában: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott 

vagyok közöttük.” Ezen a jelenléten keresztül mindenhol ott szeretne lenni. Ha éljük 

mindazt, amit parancsol, különösen az új parancsot, akkor megtapasztalhatjuk ezt a jelenlétét 

a templomokon kívül is, az emberek között, mindenhol. 

 

A szentírás ismételten visszatérő gondolata az, hogy Isten igéje nem elméleti tanítás, hanem az élet 

igéje.  Az  igéből élő ember részese az Életnek, Isten élő Igéje testesül meg benne. - Hogyan 

kezdjük? A reggeli imában elmélkedjük át, hogy ez az ige, hogyan lesz „nagyszerű lámpás lábam 

elé” a nap különböző helyzeteiben, sajátosan a nehézségekben. Ha kicsit mélyebben átgondoljuk a 

választott igét, látjuk, hogy majdnem min-den ige képes életem minden cselekedetéhez fényt adni – 

az Istennel való egyesülésre (a Vele egyesült cselekvésre) hívni. Napi megállásainkban, egy-egy 

cselekedet előtt vagy imaközben igyekezzünk átgondolni: vajon ez az ige most mit jelent számomra, 

milyen fényt ad következő órámhoz, cselekedetemhez? 

Életige 
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Mindenható és irgalmas 

Isten, ég és föld Teremtője  

és a mi szerető Mennyei 

Atyánk! Áldunk, és dicsőí-

tünk Téged! Kérünk Téged, 

töltsd be fényeddel egyház-

községünket, amit most  

neked ajánlunk, hogy itt 

minden gyermeked otthon- 

ra találjon, megismerjen,  

és egyre jobban szeressen 

Téged! Legyen meg a Te  

szent akaratod mindany-

nyiunk életében és 

egyházközségünkben  

is! 

Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imá- 

dunk és magasztalunk Téged! Te ismered örömeinket, 

fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, terveinket és 

vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik az i-

gazságot, és add, hogy Benned minél többen rátalál-

janak! Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Meg-

váltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást 

és reményt egy Istenben gyökerező élet után! Segíts, 

hogy döntsünk Melletted, és kövessünk Téged! Adj 

halló fület és készséges szívet,  

hogy meghalljuk szavad  

és engedelmeskedjünk 

 kéréseidnek! Önts  

erőt és bátorságot  

mindazokba, akik  

országod eljövete- 

léért fáradoznak!  

 Szentlélek, Szeretet,  

Imádság és Egység  

Lelke! Szükségünk van  

Rád, hívunk Téged, jöjj el! 

Áradj ki gazdagon Egyhá-

zadban itt és most! Készíts 

fel minket, hogy befogad-

hassuk ajándékaidat, me-

lyekkel el akarsz halmozni 

minket! Vezess bennünket 

indításaiddal, hogy mindig 

a közösség javára használ- 

juk őket! 

Szűz Mária, 

 Édesanyánk!  

Rád bízzuk magunkat,  

családjainkat, közösségeinket, egyházközségünket, 

a szegényeket és a betegeket! Vezess bennünket 

egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk 

papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös 

védelmedet kérjük rájuk. Szent Erzsébet, Szent Imre 

és összes magyar szentjeink, akik különös módon 

megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, imádkoz-

zatok értünk, hogy Isten országa egyre inkább élővé 

és láthatóvá váljék bennünk és általunk! Szent Mi-

hály arkangyal és összes szent angyalok, védelmez-

zetek és segítsetek bennünket, hogy hűségesen telje-

síthessük Isten akaratát! Amen      
Szentségimádás  

minden pénteken 18.30-tól 

Imádság az egyházközségek megújulásáért  

 

jelenlétét a templomokon kívül is, az emberek között, 

mindenhol. 

Amit ehhez tőlünk kér, az a szolgáló, megértő, kölcsönös 

szeretet, amely osztozik a testvér fájdalmaiban, vágyaiban 

és örömeiben; az a tipikusan keresztény szeretet, mely 

mindent betakar, mindent megbocsát. 

Éljünk így, hogy mindenkinek lehetősége nyíljon már itt a 

földön találkozni Vele! 
 

Chiara Lubich 
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Egyházközség 
 

A váci egyházmegyében a képviselőtestületekre vonatkozóan a következő rendelet van 

érvényben: „Minden plébánián legyen egyházközségi tanács! Ezen belül legyen egy 

legalább háromtagú lelkipásztori tanács   és egy legalább háromtagú gazdasági tanács  . A 

két tanács tagjain kívül az egyházközségi tanács tagjai még a különböző szakterületek (pl. 

karitász, katekézis, ifjúság, család, liturgia, stb.) felelősei és más szolgálattevők.    

 A lelkipásztori tanács feladata (szükség szerint más közreműködők bevonásával) a plébánia 

lelkipásztori tervének elkészítése, melynek tartalmaznia kell a következőket:  

  - Hogyan tud a közösség Jézus szándékának megfelelni, hogy a föld sója és a világ 

világossága legyünk?   

 - Hogyan tudja a közösség keresztény küldetését teljesíteni a jelen társadalmi 

körülmények között?    

 - Ehhez a célkitűzéshez milyen feltételek szükségesek?   

 - Mi szükséges ahhoz, hogy megerősödjön a közösség? (Pl. felnőtt katekézis, bibliakör, 

katekumenátus, lelkigyakorlat, stb.)   -Hogyan tudjuk segíteni az új nemzedék hitre való 

nevelését? (Pl. szentségi felkészítés, ifjúsági pasztoráció, házassági felkészítés, 

családpasztoráció.)   

 - Hogyan tud a közösség segíteni a családoknak, betegeknek, rászorulóknak?  

 - Hogyan tud részt venni a társadalom gondjainak enyhítésében? (Pl. karitász szolg.)   

 - Hogyan tud kapcsolatot ápolni az egyházmegye más közösségeivel, illetve más egyházi 

és világi szervezetekkel? Összességében: -Hogyan tudunk jobb keresztények lenni?   A 

lelkipásztori tervezésben a népegyház értékes örökségét megőrizve keressük az új 

pasztorációs utakat.                                                                                                                               

 A gazdasági tanács feladata a plébánia költségvetésének és számadásának elkészítése, 

valamint a felelős lelkipásztor segítése a plébánia pénzügyi, gazdasági, könyvelési és 

gondnoki feladatainak megszervezésében.   Kötelesek gondoskodni a vonatkozó egyházi és 

állami előírások betartásáról.” 

 

Lelkpásztori Tanács:  - alakulóban 
 

Gazdasági Tanács:  - alakulóban 
 

Plébániai munkatársak: 

Irodavezető : Nagyné Ani  (naponta 9-12-ig)   Kántor: Simon Mária, Földvári István,  

Sekrestyés: Országh István. Laczhegyiné Márti.  

Hitoktató: Földvári Mária, Földvári István,   

Pénztáros:id.és ifj. Sinkó Pál, Szabó Imre, Koncz József,   

Templomi ruhák: Havasiné Rózsika..  

Kripta temető felelőse: Dékányné M.  
Kisváci temető gondnok: Seregély Sándor 
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Néhány gondolat a Szentségek-kiszolgáltatásról:  
 
1./Hogyan kell keresztségre jelentkezni?  

A keresztelési felkészülés megbeszélésére be lehet jelentkezni 

telefonon, a plébánia telefonszámán, irodaidőben. Ekkor 

egyeztetni lehet az időpontot, amikor legalább egyik szülő 

személyesen bejön, hogy adataikat felírjuk, valamint a 

felkészüléssel és a kereszteléssel kapcsolatos teendőket 

megbeszéljék a plébános atyával. A keresztelésre a felkészítő 

beszélgetések után kerül sor. A beszélgetések során meghívást 

kapnak, hogy bekapcsolódjanak a plébániánk életébe. A 

felkészítő beszélgetések (3 alkalom) minden hónap 2.,3., 4. 

keddjén 17.00-18.00 között vannak. A keresztelések júniustól 

minden hónap első vasárnapján a 11-es szentmise végén.   

 
- Felkészülés a keresztségre - A gyermek keresztelése alkalmával a szülők  hitvallást tesznek 

gyermekeik nevében (a keresztség felnőttek esetében tudatos hitet tételez fel, gyermekek 

esetében legalább egyik szülő hite képviselheti a csecsemő hitét); továbbá ígéretet tesznek 

arra, hogy hitben, és az Egyház közösségében fogják nevelni gyermeküket.  

A keresztségre felkészítő beszélgetések segítséget szeretnének nyújtani a szülőknek, annak 

átgondolásában,  

a) mi történik a keresztségben,  

b) mit jelent az, hogy ők a keresztség során hitvallást tesznek,  

c) mi a szülők feladata a gyermek vallásos nevelésében, és hogyan segít ebben nekik a 

keresztény közösség, az egyház. 

 Keresztszülő ki lehet?  

A keresztszülők is ígéretet tesznek a keresztség szertartásában arra, hogy segítenek majd a 

gyermeknek és a szüleinek a gyermek hit szerinti nevelésében és vallásos életében. Az elmúlt 

századokban a keresztség társadalmi szokás is volt. Hiszen akkoriban az egész társadalom 

kereszténynek volt mondható. Mára a helyzet megváltozott. Egy keresztény jellegű 

társadalomban természetes volt, hogy bármely közeli rokon vagy barát lehetett keresztszülő. 

Ma, az egyház (a megváltozott kornak megfelelően) azt kéri: olyan személy legyen 

keresztszülő, aki gyakorolja hitét, azaz aki - keresztségben tett ígéretének megfelelően - a 

szülők segítségére lehet majd a gyermek vallásos nevelésében. Ha egyik keresztszülő nem 

felel meg ennek a követelménynek, de szeretne a hit szerint és az egyházban élni, 

keresztszülő lehet, ha elindul a hit, az Egyház felé közeledés útján, avagy vállalja a 

gyermeknek lelki fejlődésének keresztény - emberi támogatását. 

: (27) 311 275 
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2./Hogyan kell házasságkötésre jelentkezni? 

 

Házasságkötésre be lehet jelentkezni telefonon, a plébánia telefonszámán, irodaidőben. 

Ekkor meg lehet megbeszélni azt az időpontot, amikor a jegyespár személyesen bejön, 

hogy adataikat felírjuk, a részleteket megbeszéljük. Házasságra, illetve a felkészítő 

tanfolyamokra (normális körülmények között) a házasságkötés előtt legalább 6 hónappal 

kell jelentkezni. A jegyesi beszélgetés-sorozatot általában akkor indítjuk, ha több pár 

jelentkezett, mert a közös beszélgetések élőbbek, de egyedi megbeszélés szerint is. 

Plébániánkon szeretettel várjuk a fiatal párokat, akik a katolikus egyházi esküvőre 

szeretnének felkészülni.  

- Miről szólnak a jegyesi beszélgetések?  

• segítségére szeretnénk lenni a házasságra készülőknek 

abban, hogy elmélyüljenek a jegyesség-házasság titkában, 

egymás mélyebb megismerésében, szeretetében;  

• elbeszélgetünk a házasság kérdéseiről, a pár-kapcsolatról, a 

nevelésről és az elkerülhetetlen krízisek megoldásáról is;  

• látni fogjuk, hogy a keresztény értékek milyen nagy 

segítségére lehetnek egy jegyes- majd házaspároknak abban, 

hogy élő legyen a kapcsolatuk, majd a családi életük;   

• beszélgetünk a házasságkötés szertartásáról, és azokról az 

ígéretekről, amelyet ott a jegyesek a házasságkötés előtt 

tesznek; illetve megbeszéljük, mit is jelentenek ezek az 

ígéretek:  - hogy életük végéig hűségesek lesznek 

egymáshoz, - hogy "vállalják a gyermekeket, akikkel Isten 

megajándékozza házasságukat",  -hogy "Istennek és az ő 

egyházának törvényei szerint nevelik őket". 

• Akik katolikus házasságkötést kérnek, azt az igényüket 

fejezik ki, hogy legalább egyikük kapcsolatban szeretne állni 

a katolikus egyházzal. 

A jegyesekkel folyó beszélgetések segítséget szeretnénk nyújtani a hithez közelebb álló 

jegyesnek, hogy elmélyítse hitét; annak pedig, aki talán kevésbé hívő vagy a hitet nem 

ismerő, segítségére szeretnénk lenni, hogy fogalmat alkosson párja hitéről, a megélt 

keresztény hit szépségéről, és annak a személyes életre, a párkapcsolatra és a családi életre 

való éltető hatásáról.               

A jegyes beszélgetéseket lelkipásztorok és házaspárok vezetik. Azok számára, akik 

nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók , de szeretnének templomunkban 

házasságot kötni, szeptemberben indul előkészítő . Azok számára, akik már részesültek a  

beavató szentségekben, februárban indul előkészítő. 

 

: (27) 311 275 
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Minden amit tudnod kell az életben, arra megtanít Noé Bárkája. 
 1. Ne késd le a hajót. 

 2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk! 

 3. Tervezz előre. Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a Bárkáját. 

 4. Tartsd jó kondiban magadat. Mikor 60 éves leszel, lehet valaki felkér egy nagy 

dologra. 

 5. Ne törődj a kritikákkal. Csak csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni. 

 6. A jövődet építsd magasra. 

 7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz. 

 8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van. 

 9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit. 

 10. Emlékezz: a Bárkát amatőr, a Titanicot pedig profik építették. 

 11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány. 

Sürgős hívószámok:  

Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et! 

Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et! 

Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt! 

Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et! 

Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et! 

Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et! 

Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et! 

Ha hitednek erősítésre van szüksége , hívd a Zsid 11-et! 

Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at! 

Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at! 

Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at! 

Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et! 

Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et! 

Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et! 

Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et! 

Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et! 

Ha elveszett a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at! 

Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt! 

Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!  

Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd, ne 

valamelyik asszisztenseddel!  

Minden vonal 0-24 óráig hívható. 
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HÍREK 

 

-Pünkösdhétfőn zarándoklatot szervezünk 

Márianosztrára. 

 
-Egyháztanács gyűlés: jun.13. péntek este, 

szentmise után. 

 
-Házszentelés a plébánián: jun.15. vasárnap 

a 8.30-as mise után. Mindenkit szeretettel 

várunk! 

 
Nyári táborok: 

- Hittanos napközis tábor a Piaristáknál: 

június 4.hete. 

- Hittanos tábor Szokolya: június végén. 

- Ministráns tábor: Felsőtárkány: júl.1-3. 

 
Kirándulások (minden hónap utolsó 

szombat):  

- jún. 28.  

- júl. 26.  

- aug. 30. 

 

 

Plébánia 

Irodai rend: 

hétfőn kedden, 

szerdán és pénteken: 

de.: 9.00-12.00     

du.: 15.00-17.00 

________________ 

Miserend: egész 

évben: 

hétfőn, kedden, 

szerdán, csütörtökön, 

pénteken: 6.45 

első pénteken: 

18.30 

szombaton: 

 6.45, 18.30 

vasárnap:  

7.00, 8.30, 11.00, 

18.30 

________________ 

Szentségimádás: 

péntek  

18.30-tól 

________________ 
Miserend a Kisváci 

kápolnában:  
vasárnap 16.00   

hétköznap 16.00.  

csütörtökön a mise után 

Biblia óra 

__________________ 

Hivatali cím: 
2600 Vác,  

Káptalan u. 4. 

________________ 

Telefon: 

(27) 311 275 

______________ 

 

 

Honlap: 

 http://vac-felsovaros.vaciegyhazmegye.hu 

__________________________________ 

 

http://vac-felsovaros.vaciegyhazmegye.hu/
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A HARKÁLYT NEM KELLETT VOLNA ELHOZNI! 

VICCEK  

 

 

Gyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatószékbe 

az első, megvallja bűneit, s ezzel zárja: "bedobtam a vízbe a 

tökmagot". A plébános nem érti, de nem kérdez rá. Jön a 

következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a 

tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem 

említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez: "Te nem dobtad 

vízbe a tökmagot?" "Nem - feleli a gyerek - én vagyok a 

Tökmag..." 

 

Hogy szökik meg a 

templom egere?  

Rákattint egy ikonra és 

kinyit egy ablakot... 

 

 

 

 

 

Egy férfi elmegy a fodrászhoz. Elmeséli, hogy római zarándoklatra szeretne 

menni, hogy találkozhasson a pápával.  

- Ugyan már, ott fog állni az 500. sorban, és távcsővel nézheti majd a 

Szentatyát!-mondja a fodrász  

Egy hónap múlva a férfi ismét felkeresi a fodrászt, és újságolja:  

-Képzelje, voltam Rómában és beszéltem a Szentatyával!  

- Az hogy lehet?  

- Tényleg ott álltam az 500. sorban, amikor egyszer csak odajött hozzám két 

gárdista, és azt mondta, hogy a pápa kérdezni akar tőlem valamit.  

- És mit kérdezett?  

- Hogy ki szúrta el így a frizurámat? 

Egy nő elmegy gyónni. 

Felsorolja a bűneit, mire a 

pap megkérdezi:  

- Van még valami?  

- Igen, hiú is voltam.  

- És ez miben nyilvánult 

meg?  

- Szépnek láttam 

magamat a tükörben.  

A pap kinéz a rácson, 

majd azt mondja:  

- Asszonyom, ez nem 

bűn, hanem tévedés! 

 


