
 

 

                  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia 

2015 NAGYBÖJT 

                    Hamvazószerdával                            egy kegyelmi időszak     

            kezdődött újra. Egy időszak                   amelyben a megtisztulás, a   

      böjt, az önfegyelem, önmegtagadás        eszközei által készülünk a húsvéti   

    titokra.   A böjt  során  három    nagy      ajándékot kapunk:  testi, szellemi és  

   lelki    megtisztulást.    Olyan     belső   békességet és  lelki nyugalmat nyerünk,  

   amely  segítségével könnyebben tudunk viszonyulni az élet dolgaihoz.  A böjtben     

   az ember teljes  odaadással fordul az  Úr felé, hogy elnyerje kegyelmét. A böjt  

   középpontjában    ma  elsősorban   Krisztus   keresztje  áll.  Pál    apostol   írja:   

   „Szenvedélyeimet keresztre feszítem Krisztussal”.   Ez a nagyböjt  erre hív minket.    

   Lemondani rossz szokásainkról. Fegyelmezni magunkat a beszédben. Mennyi    

    fölösleges pletyka,  fecsegés, üres  szavak hagyják el ajkunkat. Igyekezzünk   

     csak jót mondani másokról. A szemek böjtjéről is beszélhetünk. Fegyelme- 

       zem magam a nézelődésben, tartózkodok a TV-től, stb.  Beszélhetünk  a  

         fül böjtjéről: nem kíváncsiskodom a fülemmel, nem szól folyton a Tv  

           vagy a rádió – csendet teremtek magam körül és magamban – hall- 

               gatok Istenre.  Jézus szabadító, megváltó. A látszat szabadság  

                 helyett igazi életet akar adni.  De ehhez ki kell menni vele a  

          pusztába. Nem öncélú tehát a böjtölés,  az önmegtaga- 

 dás, hanem azért van rá szükség, hogy Isten adhas- 

     sa az Ő Lelkét.  A Lelket amely elvezet ben- 

           nünket  az  igazságra  és  a  szeretetre.  

    Nagyböjti  Lelkipásztori  leve- 

          lünkben    ehhez   kapunk  

             segítséget.      Áldott  

      készület    kívá- 

         nok:  Csáki  

          Tibor plé- 

       bános 
      



 

 
2 

           

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagyböjt 2015      

Szent-Gály Kata: Keresztúton 
 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem...? 

Reszketni, remegni az Olajfa-kertben...? 

Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel...? 

Szemben a Halállal, szemben a közönnyel...? 

 

Adnád-e kezedet szorító kötélnek...? 

Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek...? 

Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben...? 

Az ostorozásnál eltakarnál engem...? 

 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek...? 

Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet...? 

Roskadva, remegve, föl, egész a célig...? 

Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik...? 

 

Tudod-e karodat szélesre kitárni...? 

Az egész világért áldozattá válni...? 

És tudsz-e pihenni úgy a kereszten, 

hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem...? 

 

Tudsz-e mellém hágni...? A helyembe lépni...? 

Magadat feledve életemet élni...? 

Egészen eltűnni, elmerülni bennem...? 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem...? 
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De Jézus hallgatott (Mt.26.63) 

 

A csönd szelídség 
 

-A csend szelídség, amikor nem válaszolsz a sértésekre, amikor nem 

reklamálsz jogaid miatt, amikor Istenre hagyod becsületed védelmét, 

akkor a csend szelídség. 

 

A csönd irgalom 
 

-A csend irgalom, amikor nem terjeszted testvéreid bűneit, amikor 

megbocsátasz anélkül, hogy a múltban nyomoznál.  amikor nem ítélsz, 

hanem közbenjársz benső szobádban akkor - a csend irgalom 

 

A csönd türelem 
 

-A csend türelem, amikor panasz nélkül szenvedsz, amikor nem keresel 

vigasztalást emberektől. Amikor nem lépsz közbe, hanem várod, hogy a 

mag lassan kinyílhasson, akkor a csend türelem. 

 

A csönd alázat 
 

-A csend alázat. Amikor hallgatsz, engedve hogy testvéred 

kiemelkedjen, amikor tartózkodva elrejted Isten ajándékait, amikor 

hagyod, hogy cselekedeted rossz színben tüntessék fel, amikor 

másoknak átengeded a vállalkozás dicsőségét, akkor a csend alázat. 

 

A csönd hit 
 

-A csend hit. Mikor hallgatsz, mert ő cselekszik. Amikor lemondasz a 

világ hangjairól, hogy az ő jelenlétében légy. Amikor nem keresel 

megértést, mert elég, hogy Ő ismerjen, akkor a csend hit. 

 

A csönd imádás 
 

-Amikor átöleled a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: Miért? 

Akkor a csend imádás 
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nagyböjt 1-2 hete                                                               TELJES ELMÉNKKEL 

Nagyböjti meghívás:   
  

 
   

 

 

   

    Szeressük Istent:  

  „Teljes elmédből,  

    teljes szívedből,  

   és minden erődből”  

           

      (vö. Mk 12, 28-34)    
 

 

 
 

Mit jelent ez egészen konkrétan? Nagyböjti készületünkben segítsenek 

az alábbi szempontok: 

 

Teljes elménkkel - ez két dolgot foglal magában: először is, hogy 

elménket ne foglalják el Istennek ellentmondó gondolatok. Pozitív 

értelemben pedig azt, hogy a teljes értelmünket, a teljes elménket Isten 

szolgálatába állítsuk, neki ajándékozzuk.  

Azoknál a keresztényeknél ugyanis, akik nagyfokú érettségre jutottak el, 

megfigyelhető, hogy teljes elméjüket Isten, az Egyház és az emberiség 

szolgálatának szentelték. Amikor valamilyen megbízatást látnak el, akkor 

minden eszközt megragadnak ahhoz, hogy megpróbálják azt teljes 

mértékben Istenért előrevinni, magukat nem kímélve.  

Ezeknek az embereknek az életét nézve elképzelhetetlen, hogy 

elméjükben bármi olyan megfordulhatna, ami nem Isten országának a 

világban való előrehaladását célozza.  

Gyakran megtörténik ugyanis, hogy amikor velük beszélgetünk, amikor 

személyes életükről kérdezzük őket, anélkül, hogy észrevennék, nem 

tudnak saját magukról beszélni, hanem önkéntelenül is arról szólnak, amit 

másokért tesznek, vagy arról, hogy hogyan mennek előre az általuk 

figyelemmel kísért személyek és művek. 
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A lelki élet kezdetén járó keresztényeknél viszont 

azt tapasztaljuk, hogy Isten nem foglalja el teljes 

elméjüket, és önmagukért cselekednek, nem pedig 

Őérte. Még ha az Egyházban töltenek is be 

valamilyen feladatot, és úgy tűnik, hogy azt Istenért 

végzik, valójában sokszor valamilyen más okból teszik, ami nem igazi 

Istenválasztásra vall. Egy természetes aktivizmus szerint cselekednek, 

ahogyan azt bármilyen más életválasztás esetén tennék; vagy földi vágyaik 

szerint, ami arra készteti őket, hogy saját létesítményeiket vigyék előre; vagy 

személyes ízlésük szerint cselekednek; vagy azért, hogy tekintélyes pozíciót 

érjenek el; vagy azért, hogy mások elismerjék őket, és így tovább.  

Találóan fejezte ki magát valaki, amikor bizalmasan elmondta 

nekem, hogy rájött, hogy „mennyi mindent tett Istenért, és mégis milyen 

kevés volt Istenből mindabban, amit tett”.  

Esetleg megtörténhet, hogy valaki egész életén át „apostolkodott”, 

„szent dolgok” között mozgott, anélkül, hogy valaha is megtette volna ezt a 

mély és igazi Istenválasztást, mert alapjában véve önmagát kereste.  

De mivel Isten szereti ezeket az embereket, meg fogja őket tisztítani, 

akár a szenvedésen keresztül is. Amilyen mértékben válaszolnak Neki, olyan 

mértékben mennek majd előre lelkileg, és Isten egyre jobban magával 

ragadja őket. Az Ő szeretete „féltékeny” szeretet: mindannyiunkat magának 

akar; mert az ember csak akkor önmaga teljes mértékben, csak akkor valósul 

meg és talál rá a boldogságra, amikor tejes egészében Istené.  

Ezt figyelhetjük meg például sok keresztény esetében, akik az 

Evangélium megismerése nélkül jelentéktelen, középszerű személyek 

maradtak volna, és minden jóságuk ellenére sem alkottak volna semmit. De 

amilyen arányban Isten tölti be értelmüket, ugyanolyan mértékben tudnak 

csodálatos dolgokat tenni önmaguk és mások javára. 

nagyböjt 3-4 hete                                                              TELJES SZÍVÜNKBŐL 

Teljes szívünkből: Isten azt is akarja, hogy teljes szívünket Neki 

ajándékozzuk.  

A Biblia széleskörű jelentést tulajdonít a „szív” kifejezésnek. Ezek 

közül a most következőkben csak azokra gondolok, amelyek a „szív” szóval 

meghatározható érzelmek sokaságára vonatkoznak. Az érzelmek ugyanis 

nagyon fontos részét képezik személyiségünknek; és többek között nem 

könnyű racionálisan irányítani őket, és olyan irányba terelni, hogy teljesen 

Istennek ajándékozzuk azokat. Az érzelmek inkább arra hajlanak, hogy 

ragaszkodjanak sokmindenhez, ami nem Isten. 
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Itt is két tennivalónk van. Egyrészről, hogy szi-

lárdan akarjuk teljes mértékben odaajándékozni szí-

vünket Istennek. Másrészről pedig el kell kerülnünk, 

hogy olyan érzelmek üssék fel fejüket bennünk, 

amelyek Isten akaratával ellentétes irányba vezetnek.  

 Ebben az esetben az óvatosság erényére van szükség. Mivel a szív 

gyakran vak, és annyira korlátolt, hogy nem találja meg a kiutat bizonyos 

labirintusokból, ezért fontos, hogy elszakadjunk, eltávolodjunk mindattól, 

ami ilyen érzelmeket ébreszthet bennünk.  

Bizonyos helyzetekben érzelmeink legyőzéséhez és irányítani 

tudásához nagyon elől kellene már járnunk a szentté válás útján, túljutva az 

érzékek és esetleg a lélek megtisztulásán is: saját szívünk helyett Jézus szívét 

kellene birtokolnunk.  

 De soha nem kell elbátortalanodnia annak, akinek ilyen próbatételei, 

ilyen kísértései vannak. Viszont azt sem szabad gondolni, hogy ezek legyő-

zésének létezik más módja, mint hogy erősen akarjuk szeretni Istent, és hogy 

nagyon óvatosak vagyunk. El kell ugyanis szakadnunk mindattól, ami nem 

Isten, ami nem Istentől jön.  

 Mit kell tennünk akkor, amikor szívünk a testi kívánságok, a gazdag-

ság önző keresése, a hatalomvágy, vagy valami hasonló felé akar 

vezetni minket? Vakmerően vagy önmegtartóztatással kell  

szembenéznünk a helyzettel?  

 Ebben az esetben a hősiesség csak látszólagos lenne: az  

igazi bátorság ahhoz kell, hogy vágni tudjunk. Meg kell  

tartóztatnunk magunkat ahhoz, hogy bennünk - Szent Pál  

szavaival élve - az új ember bontakozhasson ki 

(Kol 3, 10; Ef 4, 22-24; Róm 6,6), aki fényben él, 

és Isten szemével lát mindent.  

          Előfordul, hogy valaki azt mondja: „Ezeket  

a kísértéseket az adott környezetben megmaradva  

akarom legyőzni. Nem akarok megszökni előlük,  

hanem szembenézek velük”.  

 Meg kell azonban győzni magunkat afelől,  

hogy ez gyakorlatilag lehetetlen: vagy ösztönös kibúvó  

ez a vágás szükségessége alól, vagy naivság, tapasztalat- 

lanság.  

Olykor lelki jellegű érvekkel magyarázkodunk.  

Mindez csak megtévesztés, melye az idő múlásával  

sok szenvedést okoz.  

nagyböjt 2015      
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Ahhoz, hogy bizonyos érzelmeket le tudjunk 

győzni, gyakran elég, ha megosztjuk a nehézségeket 

egy olyan valakivel, akinek van élettapasztalata, és 

jártas Isten dolgaiban. Megesik, hogy már csak 

amiatt,     hogy    közöljük    a     problémákat,    azok 

átértékelődnek, és megtaláljuk az erőt a cselekvéshez.   

 Természetesen az óvatosság, a metszés és az önmegtartóztatás csak 

negatív oldala és következménye annak a pozitív oldalnak, hogy szeretni 

akarjuk Istent, és teljesen neki akarjuk ajándékozni szívünket. Mi nem úgy 

élünk, hogy valamit el akarunk kerülni, hanem hogy Istent választjuk, és azt a 

szeretet-tervet, amit rólunk és az emberiségről alkotott.  

 Amilyen mértékben teljesen Istennek ajándékozzuk magunkat, annak 

arányában válnak istenivé az érzelmeink.  

 Ezt látjuk akkor, amikor olyan személyekkel találkozunk, akik 

pontosan azért, mert teljesen Istenéi, mélységesen emberiek lettek. Látszik 

abból, ahogyan hallgatják a másikat, ahogyan beszélnek, ahogyan megértik őt; 

a bölcsességükből, állhatatosságukból, irgalmasságukból…  

 Olyan emberek ők, akik a Szentlélek inspirációit követik, ezért 

gyakran mondják róluk, hogy „a legmegfelelőbb pillanatban érkeznek”, hatást 

gyakorolnak az emberekre, és maradandó műveket visznek végbe. 

nagyböjt 5-6 hete                                           SZERETNI MINDEN ERŐNKBŐL 

„Szeretni minden erőnkkel”.  

 Egyesek úgy szeretik Istent és a többieket, hogy erejüket felülmúlva 

ajándékozzák magukat, és meg is betegednek.  

 

 
  Isten természetesen jobban örül egy olyan valakinek, aki 

azért betegedett meg, mert teljes mértékben neki 

ajándékozta magát, mint egy olyannak, aki - mert egy 

kicsit ragaszkodott önmagához - megpróbálta megőrizni 

saját erejét. Ez mégsem jelenti számunkra azt, hogy 

tönkre kell mennünk.   

  A betegség, a kimerülés az jelenti, hogy esetleg évekig 

is tétlennek kell lennünk. Ezért úgy kell berendezni 

életünket, hogy a pihenésre is jusson idő, hogy így 

továbbra is, még többször és még jobban tudjuk 

ajándékozni magunkat. 

  Más, ha Isten küld olyan betegséget, amit nem kerestünk 

magunknak. Ilyenkor más a helyzet, mert a betegség 

megtisztulásunkra 
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szolgál. Amikor megbetegszünk, akkor az valósul 

meg, amit a Kolosszeieknek írt levél mond: 

„Kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus 

szenvedéséből, testének, az Egyháznak javára” 

(kol.1,24). 

Amikor Istentől azt a nagy kegyelmet kapjuk, hogy a betegség által 

egy kis próbatételt küld, az azért van, mert nagy lelki fejlődést szeretne 

tőlünk, ami nagy gyümölcsöket is teremhet: esetleg nem látjuk ezeket 

azonnal, de léteznek.  

Isten gyakran azért küld betegségeket, hogy megtisztítsa külső érzé-

keinket, mert egész személyünket Ő kell, hogy magával ragadja. Amint 

létezik a „lélek sötét éjszakája”, úgy Isten a betegségen keresztül megtapasz-

taltathatja velünk „a test sötét éjszakáját” is.  

Ahogyan a léleknek meg kell tisztulnia, úgy a testnek is át kell halad-

nia egyfajta megtisztuláson. A teljes megtisztulás a halállal következik be, 

mert a halál és a feltámadás által minden megújul. De már a földi életben 

szükség van a test egyfajta halálára, mely a test egyféle feltámadásához járul 

hozzá.  

Bizonyos módon a test feltámadásának kezdete ez itt a földön.  

És itt egy újabb lépést szeretnék tenni előre.  

 Ahhoz, hogy Istent szeretni tudjuk, elég, ha azt tesszük, amit eddig 

elmondtam, az összes, bizonyos értelemben elkerülhetetlen tökéletlen-

ségünkkel együtt? Vagy egy adott pillanatban Isten mást is kér?  

Akik teljes elméjükkel, teljes szívükkel, és minden erejükkel - sőt,    

még erejükön felül is - Istennek ajándékozták magukat, azoktól Ő egyszer 

csak egy új Isten-választást kér.   
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nagyhét                                                             ISTEN BIRTOKBA VESZ… 

Nagyhét: 

Isten birtokba veszi akara- 

tunkat, értelmünket, fantáziánkat  

és emlékezetünket, melyeket addig még nem 

világosított meg, nem érintett meg, nem formált és nem  

istenített át, amennyire csak földi életünkben ez lehetséges. 

  Úgy teszi ezt, hogy próbatételeket küld, amelyek gyakran beteg- 

ség formájában érkeznek. De általában nagyon-nagyon sok időnek  

kell eltelnie, azért, mert nem mi vagyunk azok, akik saját akaratunk által 

növekedni tudunk, hanem Isten jelenléte kell, hogy növekedjen bennünk, 

hogy győzzön értelmünk és fantáziánk felett; egészen addig, hogy maga 

Isten ragadja el szívünket, és sajátjával cserélje ki. 

Korábban ez csak olykor-olykor történt meg. Amikor véglegesen 

megtörténik, akkor elérkezünk oda, amit a misztikusok „lelki házasságnak” 

neveznek. De az élet itt nem fejeződik be, hanem egy teljesebb, mélyebb 

élet veszi kezdetét. Ahogyan a misztikusok mondják, Márta ekkor Máriával 

párosul: a szemlélődő élet a tevékeny élettel, a gyümölcsöző kreativitással 

egyesül, amelyből esetleg olyan nagy művek jönnek létre, melyek 

századokon át fennmaradnak; pontosan azért, mert az illető a Szentlélek 

teljes befolyása alatt cselekszik. 

Folytonos növekedés ez tehát abban, hogy „nem én élek már, hanem 

Krisztus él bennem” (Gal 2,20). 

Ezek az emberek, bármit tesznek, hatással vannak másokra. Szavuknak 

súlya, átformáló ereje van. Olykor elég egy üdvözlet ahhoz, hogy  

valakiben megtérést idézzenek elő. 

Amikor beszélnek, érezhető, hogy Isten szól általuk. Amikor  

valamit kezdeményeznek, vagy műveket hoznak létre,  

érzékelhető, hogy Isten ragadta magával őket. Úgy- 

mond, egy „természetesen természetfölötti” éle- 

tet élnek, bár az Istenválasztást mindig meg 

 kell újítaniuk, mert az Istenben való élet 

 mindig új, kifogyhatatlan,és újabbnál 

újabb meglepetéseket tartogat. 
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„ÉNKERESZTÚT” 

- Imádunk Téged Krisztus, és áldunk téged,  

mert szent kereszted által megváltottad a világot 

 

. 

1.Pilátus halálra ítéli Jézust. Téged mire ítél  

(mit vár el) a világ: hitvesed, szülőd, gyermeked,  

munkahely, iskola – és te mit vársz önmagadtól? 

 

 2.Jézus vállára veszi a keresztet. Mi, a te kereszted?  

Életkor, betegség, szülő, hitves, gyerek, munka, tanulás,  

csúnyának érzed magam, szex, alkohol, főnök...  

 

3.Jézus először esik el. (3 elesés, az első ki- és mi miatt; 

 második mit élsz át; harmadik ki, mi segít felállni?)  

Mindnyájan padlóra kerülünk. Te ki, vagy mi miatt kerülsz  

padlóra? Személyek, kilátástalanságok, bűnök – részletezni! 

  

4.Jézus édesanyjával találkozik. Mire gondolsz a szó  

hallatán: Édesanya? Ha már meghalt, hogy él benned,  

érzed-e, hogy imádkozik érted?  

 

5.Cirenei Simon segít Jézusnak. Kik a te Simonjaid?  

Ha úgy érzed nincs, az baj! Mond el Jézusnak, ki a te  

Simonod, köszönd meg őt!  

 

6.Veronika (számomra az intimitás, a bensőségesség  

állomása). Gyengédség. Veronikának nincs ereje,  

befolyása, vagyona, hogy megmentse Jézust. Egy kendője  

van… Veled ki gyengéd, te kivel élsz meg gyengéd 

 pillanatokat – mond el Jézusnak és köszönd meg őt! 

 

7.Jézus másodszor esik el. A padlón vagy. Ha a padlón 

 vagy mit élsz át, mit élsz meg? Dühöt, kiszolgáltatottságot, 

tehetetlenséget… Mit élsz át? 
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      nagyböjt 2015      

8.Jézus „vigasztalja” az asszonyokat - van felírva. Hát mindent  

csinál, csak nem vigasztalja őket. Beszól nekik: „Magatokat és  

gyerekeiteket sirassátok!” Ez az állomás a pletyka,  

a közvélemény állomása. Téged mennyiben  

befolyásolnak szerepeid, az elvárások -  mersz-e  

önállóan dönteni? Rá mersz-e hagyatkozni a Szentlélek 

 vezetésére, ami biztos, hogy az árral szembe visz? 
  

9.Jézus harmadszor esik el. Itt vagy, tovább  

jutottál! Ki, vagy mi segít felállni? 
  

10.Megfosztják ruháitól (szerintem a leglényegesebb). Mersz-e  

meztelen lenni? Vagy vannak, amiket titkolsz, elhazudsz…  

- ott büdösödik lelked mélyén elfedve hazugsággal?  

Mersz-e őszinte lenni? Ha az emberhez nem  

vagy őszinte, Istenhez sem! 
 

11.Keresztre feszítik. Mindnyájan megfeszíttetünk!  

Te ki-, vagy mi miatt feszíttettél meg?  

Kiért, miért adod magad keresztre? 
  

12.Jézus meghal a kereszten.  

Sokszor meghalunk életünk folyamán. 

 Meghalunk lányságunknak és fiúságunknak,  

gyermekségünknek, fiatalságunknak,  

apaságunknak és anyaságunknak (baj, ha  

valaki nem hal meg neki, ha nem tudja  

elereszteni gyermekét) meghalunk 

 okosságunknak és kiválóságunknak…  

A halált is tanulni kell. Te minek haltál meg eddig? 
  

13.Pieta. Jézus holtteste anyja ölében. 

 Legtöbbünk már látott halottat. Mi mindent  

kaptunk halottainktól: Szülő, hitves, nagyszülő, barát… 
  

      14.Jézust sírba teszik. Te mit hagysz magad után? mi  

      él belőled tovább? Mosolyod, zsémbességed, csended… 
 

           -Könyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk. 
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Életünkből 

Farsang 2015 

Január 24.én szombaton délután nagy 

készülődés volt a  plébánián és a Galamb utcai 

egyházi Oktatási központban. Egyházközségi bálra 

készülődtünk. Közel több mint 120-an 

jelentkeztek. Ebben az évben egy  újdonság volt, 

hogy a vacsora előtt néhány vidám műsort 

láthattunk. Szép volt a „bontakozó” kis kórusunk 

műsora, jelenete, a hittanosok tréfái. Sinkó Pál és 

neje Hajni voltak az est házigazdái, két fiuk Zsolti 

és Bence nagyon jó tánczenét játszottak ami sok 

párt meg is mozgatott. Finom volt a vacsora. A 

tombolán sok értékes ajándékot lehetet nyerni: 

többek között Zavetz atya pálinkájából és Tibor 

atya szilvalekvárjából is jutott néhány a 

nyerteseknek. Köszönjük a szervezést! Végezetül 

megosztjuk Illyés Gyula szép gondolatát, amely 

bevezetőként hangzott el: 

                Ősidők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy 

nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz, és azok viadala dönti el 

a világ dolgát, de aszerint, hogy mi melyikük táborába állunk. A táborok 

állnak, s a küzdelem egyre keserűbb, s a legnagyobbak is azt mondják, 

döntőre kerülhet. Mégpedig épp a rossz felé most.  -És mi fordíthatunk rajta? 

Mi, méhek a sasok csatáján?  Te egyszerű baka, nem lőhetsz oda, ahol az 

ellenség vezérkara fészkel; tüzérségével sem versenyezhetsz. De nem igaz, 

hogy nem te voltál, egyszerű gyalogos, a legfontosabb mindenkor minden 

hadjáratban. Az vagy ma is. Mi volt épp a legutolsó háború tapasztalata? 

Hogy mindenki, mindenki, de mindenki hadviselő. Hogy tehát nem 

harcolhatunk – ez megint a gyávaság szava. Hogy harcunk úgyis hasztalan – 

ez meg a kibúvás szava; az emeletes gyávaságé.                        

Kettőt sem kell lépnünk, két lépcsőt sem, s az a rossz, az ős ellenség ott van. 

Hogy legyűrjük.  Hogy  emelkedjünk.  Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy  
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Életünkből       

lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. 

Ahol egy ártalmas, hazug hangot leintünk, egy lép-

csőfok.  Ahol  egy  tévedésünket beismerjük,  kettő.  

Ahol egy hatalmaskodót, bár istállóban, rendreintünk, egy lépcsőfok. Ahol 

rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül 

tesszük a jó rendet, tíz lépcsőfok. Ahol egy éhes szájat megcsitítunk, az is 

nagy lépcsőfok. A borjú, a kis malac szája megcsitítása is lépcsőfok. De még 

a virágé, a búzáé, a gépé is. Egy rété. Egy csecsemőt kézbe venni, anyjának 

szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni, minden, ami a 

világnak valahol örömet ad, a csók, ami addig nem volt, a gyermek, aki most 

lett, lépcsőfok mind, mind fölfelé. 

Igen, innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráuszíthatjuk a jót. Üthetjük, ránthat-

juk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal. És a még jobbal. -Fölérhetünk hát 

mégis azokba a szikla-fészkekbe, hol ükanyáink sárkányt gyanítottak? De 

ahol ma sárkánynál is iszonyúbb erő lakik? -Fölérhetünk. -Így? -Vagy úgy! -

Apránként? -Vagy még aprózottabban. De akár nagyolva is. -S egészen fölér-

hetünk? -Egészen. -Mikorra? -Azt nem tudom. -Nem? A legfontosabbat? -A 

legfontosabbat, azt tudom. -Micsodát? -Hogy mikor indulhatunk. S honnan. -

Mikor? -Helyből. Azonnal. -Innen? -Ti csakis innen. -Mi? Hogyan?  

Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, az is egy lépcsőfok. 

Ha elgondolkodtok rajta, két lépcsőfok. Ha hazamenve innen, csak egy szó – 

egy szépen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott – emberi szó ere-

jéig valóságra váltjátok – húsz lépcsőfok. De fő, hogy jókedvűen. Nemcsak 

tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó tiszta arccal is.  

  

          –Illyés Gyula 
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Életünkből 

Ökumenikus kapcsolatok 

Január 3.hetében szerte a 

világon együtt imádkoz-

tak  különböző keresztény 

felekezetek tagjai. Vácon is 

bekapcsolódtunk ebbe a nagy 

imaláncba. A Fehérek temp-

lomába is sokan jöttek el. A 

kórus szép taizei énekekkel 

szolgált. Az alapgondolatot 

idén a Brazil egyházak kép-

viselői készítették elő: 

 

„Adj innom!” 

Ez az evangéliumi történet, az ökumenikus párbeszédet illetően is tanít 

bennünket, ez a hónap pedig minden évben különösen is felhívja erre a 

figyelmünket. A keresztények egységéért meghirdetett imahét rádöbbent 

bennünket, hogy már túl régen tart a botrányos szakadás az egyházak 

között, és arra hív, hogy gyorsabban haladjunk a felé a mély közösség felé, 

mely nem ismer akadályokat, ahogy Jézus is legyőzte a szakadást a zsidók 

és a szamaritánusok között. 

A keresztények között élő szakadás pedig csak az egyik a sok széthúzás 

közül, amely a környezetünkben tapasztalható: félreértések, békétlenség a 

családban vagy a házban, feszültség a munkahelyen, harag a menekültek i-

ránt. A bennünket elválasztó falak legtöbbször szociális, politikai vagy val-

lási okokból épülnek, de lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert mások a 

szokásaink, a hagyományaink, és ezt nem tudjuk elfogadni. Ez robbantja ki 

a konfliktusokat a népek és nemzetek között, de ez szül ellenségeskedést a 

kerületben, a lakóhelyünkön is. Vajon nem nyílhatnánk meg mi is, hogy 

befogadhassuk a másikat Jézus példájára, legyőzve a különbözőségeket és 

az előítéleteket? Miért ne hallhatnánk meg, amikor megértésért, segítségért 

vagy egy kis figyelmességért kiált a másik, akkor is, ha ehhez túl kell lá-

tnunk a kifejezésmódján. Aki ellentétes oldalon áll, vagy más kultúra, más 

vallás vagy társadalom gyermeke, abban is ott rejtőzik Jézus, és kérésével 

hozzánk fordul: adj innom. 
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Életünkből       

Mária napok a kisváci Regőczi kápolnában. 

Január utolsó hetében emlékeztünk a „Bannői” je-

lenés évfordulójára. Regőczi István atya Belgium-

ból hozta Vácra ezt a hagyományt, amelyet évről 

évre megünnepelnek a kisváci kápolnába. Egy hé-

ten keresztül közösen kértük a Szűzanya áldást, 

közbenjárását.  A szentmisék után különböző prog-

ramokkal készültek a szervezők. Első két nap Re-

gőczi atyáról készült filmet láthattunk. Szerdán 

Beatrix nővér tanúságtételét hallottuk. Ő Belgium-

ból származik, évtizedeken keresztül szolgált Re-

gőczi atya mellet a Kútvölgyi kápolnában. Csütör-

tökön a helyi közösség irodalmi-zenés műsorral 

szolgált. Pénteken  püspöki misében a betegek 

szentségét vehették fel idős testvéreink. A szentmi-

se végén ajándék volt látni a  kápolna  felújításának 

első terveit Szeretetvendégséggel zárult a hét. 

           Lelkipásztori terv      

Nagyböjti időszakban pénteki napokon 15.00-kor a Kisváci kápolnában ke-

resztúti ájtatosságot végzünk. Nagyböjben pénteken és szombaton reggel a 

Fehérek templomában gyónási lehetőség van. 
 

-Márc.1. diákmise, elsőáldozók bemutatása. 

-   Márc.7.szombat 16.00-18.00 Nagyböjti lelki-nap : vezeti Gáspár István   

    Nagymarosi plébános 

-   Márc.8. 11.00 : Istennek szenteltek éve: Nővérek tanúságtétele 

-   Márc.14. 9.00: Elsőáldozók, kezesek, családok kirándulása Zebegénybe. 

-   Márc.21. szombat 9.30_ Gödöllő egyháztanácsosok összejövetele 

-   Márc.29. Virágvasárnap, passió…. 16.00: jegyes oktatás 

-   Márc.30,31,ápr.1. 7.15. Nagyböjti Tridum (lelkigyakorlat) 

-   Ápr.5. Húsvét 

-   Ápr.25. szombat: Egyházközségi kirándulás 

-   Ápr.26.16.00: Jegyes oktatás 

-   Máj.10. Elsőáldozás 8.30: gyerekek, 11.00: felnőttek 
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Életünkből 

-   Máj.25. Pünkösdhétfő: Zarándoklat 

-   Máj.31. 16.00: Jegyes oktatás 

-   A Kisváci kápolna felújításának tervezése elkezdődött. A felújítás anyagi 

bázisának megteremtéséhez húsvéttól támogató „Téglajegyek” vásárlásával, 

adományainkkal, jótékonysági rendezvényekkel kapcsolódhatunk be a programba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-   Az Egyház ötödik parancsa: Egyházadat anyagi hozzájárulásoddal 

támogasd. Egyházi hozzájárulás a plébánián, a sekrestyében, az egyházi 

adószedődén és a templomban kihelyezett csekkeken fizethető. A Felsővárosi 

Plébánia 11742094-20122841 

-   Irodai idő a plébánián: Hétfő: 15.00-17.00, Kedd: 9.00-12.00, 15.00-17.00, 

szerda: 9.00-12.00, 15.00-17.00, péntek: 8.00-10.00,  15.00-17.00 

-   Szeretnénk felhívni a figyelmet a Templom Kriptájának rendjére. 

Mécsesek csak a kihelyezett állványon helyezhetők el tűzbiztonsági okok 

miatt. A virágok számára közös vázákat helyezünk el. Kérjük megértő 

együttműködésüket. 

 

 
-    Húsvéttól új arculattal jelenik meg a plébánia honlapja:  

 

 

www.felsovaros.hu 

www.feherektemploma.hu 

 

"Magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy 

Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. 

 

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul 

kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből 

meghívott benneteket csodálatos világosságára.  (1.Pét.2.4-5) 

http://www.felsovaros.hu/
http://www.feherektemploma.hu/

