
 

                  

           

           

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                              

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

        

        

Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia 

2015 PÜNKÖSD 

Az apostolok pünkösd előtt félve, bizonytalanul 
várakoztak. Jézus beszélt nekik a Vigasztalóról, akit 
majd elküld nekik, de nem tudták ki az. Sokszor így 
vagyunk mi is- Pünkösd előtti keresztényként- nem 
tudva honnan, nem tudva hová….. Az apostolokat a 
Lélek tüze hatotta át. Az első pünkösdkor 
megszületett az egyház. Azóta minden pünkösd az 
egyház születésnapja. Mi vagyunk, akiket a Lélek 
felemel, betölt, felfrissít, éltet. Boldog születésnapot.  

Csáki Tibor atya 
 

Ha majd elmegyek, más vigasztalót küldök 
nektek az Atyától, aki templomot épít bennetek., 
hogy mindenkiben személyesen lakást vehessen. 
Nem hagylak árván titeket. A szívetekben fogok 
lakni, hogy higgyetek, ha nem láttok is. 
Reméljetek , ha már  nincs is miben. Ő majd 
megtanít titeket arra, hogyan lesz a pici magból 
nagy fa, hogyan lesz a nehéz könnyű, és édes a 
keserű, hogy születik a fájdalomból öröm, a 
halálból élet. Akkor majd megértitek, hogy az 
irgalmas szeretet igazabb, mint a jogos ítélet, 
hogy a „naiv” bizalom többet ér mint a 
megfontolt „józanság”. Mert azt akarom, hogy 
gyümölcsöt hozzatok, a béke és az öröm 
gyümölcseit, a bölcsesség és tisztaság 
gyümölcseit, a szelídség és szegénység 
gyümölcseit. Ő eszetekbe juttat mindent amit 
mondtam nektek, és erőt is Benne leltek a 
kitartáshoz. Ha sivatagi szél jön, szárnyával 
betakar titeket, árvízben csónakotok lesz, a 
hőségben tiszta fürdő, a szomjúságban 
egészséges ital… 
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 „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” 

A feltámadt Jézus, a Lélek révén működik a történelemben, különösen a 

keresztény közösségben. Nem kívülről ránk erőltetett törvények vezetnek 

bennünket, nem vagyunk rabszolgák, akiket meggyőződésük ellenére és 

beleegyezésük nélkül kényszerítenek a parancsok. A keresztényt saját 

belső életének lényege mozgatja, melyet a Szentlélek ültetett a szívébe a 

keresztség által. A Lélek hangja vezeti. Maga az Úr az, aki Szentlelke 

által eljön, hogy bennünk éljen és cselekedjen, élő evangéliummá 

alakítson minket. Ez tehát az igazi szabadság, ha az Úr vezet minket, az 

Ő Lelke, az Ő igéje!  Tudjuk viszont, hogy ahhoz, hogy a Szentlélek 

működjön, teljes készséggel kell hallgatnunk Őt. Készen arra, hogy – ha 

szükséges – megváltoztassuk gondolkodásmódunkat, és teljesen 

azonosuljunk azzal, amit mond. Az ember könnyen enged a nyomásnak, 

és hagyja, hogy a társadalmi szokások és elvárások rabszolgájává váljon, 

amiből hibás döntések fakadhatnak. Meg kell tanulnunk határozott nemet 

mondani a rosszra, ami a szívünkben születik, valahányszor engedünk a 

kísértésnek, és olyan viselkedést veszünk fel, amely nem az Evangélium 

szerint való. És meg kell tanulnunk biztos igent mondani Istennek 

mindig, amikor arra hív bennünket, hogy igazságban és szeretetben 

éljünk. Így felfedezzük majd a kereszt és a Lélek közötti kapcsolatot, ok-

okozati összefüggést.  

Minden vágás, minden metszés, minden önzésünkre                    

kimondott   nem  új  fény,  béke,   öröm  és  szeretet                         

forrása  lesz,   belső  szabadság  és  önmegvalósítás:                           

kitárt  kapu  a  Lélek előtt.  Így Ő ebben a  pünkösdi                  

időszakban   még   bőségesebben  el   tud   árasztani              

ajándékaival, és vezetni  tud  bennünket:  Isten  igaz                   

gyermekei leszünk.  Egyre  inkább megszabadulunk                                  

a rossztól, és egyre szabadabbak leszünk a szeretetre. 
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Edith Stein  
Jöjj Szentlélek, 
jöjj közénk, 
hisz még mindig 
a nyelvek zűrzavarában élünk, 
nem értjük egymást, 
nem sikerül  
végleg elszakadnunk 
Bábel tornyától. 
Jöjj el közénk, Szentlélek, 
a Feltámadt Krisztus adománya! 
A lustaság, a büszkeség, 
az irigység, 
együttléteink buktatói,  
az ajándékozástól való félelem 
szüntelenül 
Bábel tornyához kötnek bennünket. 
Jöjj közénk, 
Te hatalmas és Bátor. 
Taníts meg arra a nyelvre, 
amelyet mindnyájan megértünk, 
a nyelvre, amely nem ismer 
életkort, nemeket, határokat. 
Jöjj el Szentlélek, 
Szeretet és Barátság Tüze! 
Győzd le fáradtságunkat 
és bizonytalanságunkat. 
Jöjj el, rendítsd meg a földet, 
rombold le 
ellenállásunkat a szeretettel szemben, 
és félelmünket az új élettől, 
amelyet a feltámadt Krisztus ígért nekünk 
Jöjj, Szentlélek... 
Jöjj, Szentlélek, jöjj, Imádság Lelke, 
taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat, 

 

legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát, 
segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen. 

Jöjj, Szentlélek, jöjj, Szeretet Lelke, 
gyújtsd lángra a szívemet egészen 
az Isten- és emberszeretet tüzével. 
Jöjj, Szentlélek, jöjj, Irgalom Lelke, 

töltsd el bensőmet az együttérzés erejével, 
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el, 

és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak. 
Jöjj, Szentlélek, jöjj, Szépség Lelke, 

add, hogy megnyíljon szemem, és mindenben 
felismerjem az Atya szépségének ragyogását. 

Jöjj, Szentlélek, jöjj, Bölcsesség Lelke, 
add, hogy a mulandó dolgok kísértései között 

mindig az örökkévaló legyen a mértékem 
és bölcsességed fénye világítson a sötétben. 

Jöjj, Szentlélek, jöjj, Erő Lelke, 
újítsd meg akaratom erejét, 

hogy követve indításaidat, 
bátran fussam végig a "pályát". 

Jöjj, Szentlélek, jöjj, Győzelem Lelke, 
védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól, 

szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől, 
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged. 

Jöjj, Szentlélek, jöjj, öröm Lelke, 
töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, 

hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait 
visszaverve 

örömmel szolgáljalak Téged. 
Jöjj, Szentlélek, jöjj, Ige Lelke, 

taníts meg az írás titkait megértenem, 
hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban, 

Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át 
az örök Kánaánba.  

Ámen 
 

Edith Stein 

11891 - 1942 
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Jöjj Szentlélek Úristen! 

Ó Szentlélek,  semmi  mást                                 nem  kérünk  Tőled,   csak   Isten, 

Istenért:  Hiszen  holnap,                            tíz év múlva,  vagy valamikor meg kell 

érkeznünk   hozzád,                                        hogy   imádjunk   téged     abban   az 

Országban,                                                        ahol Te vagy az uralkodó és minden 

Érted él.                                                               Add meg hát nekünk,  hogy életünk         

még                                                                  hátralévő  idejében  mindig,   minden 

kis                                                                   pillanatban    csupán    Neked    éljünk,   

és                                                                  egyedül  csak  Téged  akarjunk  szeretni 

és                                                                 szolgálni.     Isten    Te    tiszta     szellem, 

akinek                                               emberségünk edénye  üres kehely,  hogy  bele 

ömölj!                                                  Isten,   Téged   kell   sugároznia  lelkünknek, 

szivünknek,                                                                              arcunknak, szavainkanak, 

tetteinknek,                                                                                               hallgatásunknak, 

életünknek és                                                                                               halálunknak. 

Neked kell tovább                                                                                                  élned 

abban a        nyomban,                                                                                         amelyet 

távozásunk         után a                                                                                           földön 

hagyunk.          Semmi                                                                                              sem                                                                                        

maradjon         utánunk,                                                                                            csak 

jelenléted        fényes                                                                                        barázdája, 

a világító         jeled,                                                                                       aki    jelen 

vagy     bennünk.  

Chiara Lubich 

 

Jöjj Szentlélek Isten Jöjj Szentlélek Isten Jöjj Szentlélek Isten 
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                                            Kirándulás Kismarosra…. 

Április utolsó szombatján végre nem esett az eső. 
Több mint harmincan az egyházközségből,  kicsik és 

nagyok felkerekedtünk, hogy a Börzsöny csodálatos közelségében 
kiránduljunk. A legkisebb fél éves a legidősebb 75 éves volt. A nagy 
korkülönbség ellenére nagyon gyorsan megismerkedtünk. Isten családja 
vagyunk, így éltük át ezt  a napot is. A Kismarosi ciszter nővérek szívesen 
kalauzoltak bennünket a monostorban. Megcsodáltuk a templomot, az 
egész nagy kertet., a méhészetet, a keresztutat. A gyerekek legjobban a 
játszóteret élvezték. Amennyire erőnkből telett fel mentünk a hegyre.. Nem 
jutottunk fel a csúcsra, de mégis megérte. Az igazi csúcs Isten közelségének 
átélése volt… 
 

ÉLETÜNKBŐL 
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Jó pásztor vasárnapján  
 

egy diákonus szentelés előtt álló kispap, Ecseri Pál 
látogatott plébániánkra lelkipásztori gyakolatra. 
Jún.20-án szentelődik diakonussá. Imádkozzunk 
értük:  "A hivatás Isten személyes megszólítása, 
Isten szerető tekintete, amelynek jelenvalósága 
számunkra életünk egy kitüntetett pillanatában 
veszi kezdetét, amikor észrevesszük – de amellyel 
Ő mindig is kísért bennünket, még mielőtt 
megszülettünk volna. Sőt éppen ezért akarta, 
hogy megszülessünk, a hivatásunk miatt, a terv 
miatt, amelyet be kell töltenünk a földön." 

 

Ima a jó papokért: 

Mennyei Atyánk, add meg papjaidnak szolgálatodnak 

kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, 

hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal 

közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked 

ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs 

szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, 

lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges 

szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek, és 

dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. 

Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és test 

tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és 

szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, 

vágyuk, Te légy a szenvedésben vigasztalásuk, a 

kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok 

között védelmük, betegségben orvosságuk. Engedd, 

Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben 

éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot 

működésükről, s az örök élet jutalmát elnyerhessék. 

Ámen 

 

ÉLETÜNKBŐL 
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Elsőáldozás 
 
Hogy megtanuljatok Jézus lelkületével hallani, az 
ő szemével látni, az ő szavait kimondani, az Ő ke-
zével jót tenni, az Ő útjain járni. Ezzel a gondolat-
tal indítottuk útjára a 16 elsőáldozó gyermeket és 
a 6 felnőttet május második vasárnapján templo-
munkban. Ünnep volt az egész közösségnek. Aho-
gyan tavasszal a rügyek megjelennek  fákon, ame-
lyek az új termés igéretét hordozzák, igy tekin-
tünk az elsőáldozó gyermekekre. Az egyház ki-
bontakozását, az új termés igéretét hordozzák. A 
felnőttek már érett, tudatos döntéssel indultak el 
a Jézusi úton. Mindegyikük választott egy szentí-
rási mondatot, mint mottót: 
 

1. Csapláros Gábor: „A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, 
amelyet fogott a gazda és elvetett földjében.Ez kisebb minden más 
magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává 
terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai 
között." (Mt.13.31) 
2.Erdélyiné Talló Krisztina: „Parancsot adott angyalainak, a kezükben 
hordoznak majd, nehogy kőbe üsd lábadat.”  (Zsoltárok) 
3.Prejer Krisztina  Krisztina: „A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és 
széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta.Szűk a kapu és 
keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják.” 
(Mt.7.13) 
4. Juhász  Sarolta: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert majd eltelnek vele.” (Mt.5.7) 
5. Juhász Zsombor: „A világ elmúlik, és annak kivánsága is: de aki az Isten 
akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1.Jn. lev.0) 
6. Ács Kristóf: „Mert az az isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet 
ad a világnak.”(Jn. 6.33) 
Megújították keresztségi fogadalmukat, és velük együtt a kezesek is, akik a 
keresztelésre emlékeztető gyertyát a kezhükbe adták. Imában kísérjük 
őket, hogy valóban a világosság gyermekei legyenek. 
 

ÉLETÜNKBŐL 
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Az Ő ünnepükön hangzott el Reményik Sándor verse:  
Istenarc 

 
Egy istenarc van eltemetve bennem, 

Tán lét-előtti létem emlék-képe! 
Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul, 

Csak nem tudom miként került a mélybe. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Néha magamban látom, néha másban. 

Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, 
Ha rossz órámban eltűnik egészen 
Alter-egóm az örök vándorlásban. 

 
Egy istenarc van eltemetve bennem, 

A rárakódott világ-szenny alatt. 
A rámrakódott világ-szenny alól, 

Kihűlt csillagok hamuja alól 
Akarom kibányászni magamat. 

 
Egy istenarc van eltemetve bennem, 

S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek, 

Mert az az arc igazán én vagyok. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem: 
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. 

Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. 
S bár világ-szennye rakódott reája, 

Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. 
 

ÉLETÜNKBŐL 



 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyeskurzus 
  

Lassan végére érünk. 14 pár kapcsolódott be az 
idén közös készületünkbe. A házaspárok tízpa-
rancsa talán mindannyiunknak hasznos lehet: 

    
- Légy nyitott és fejlődőképes!   A házasság nem révbe érkezés, nem 

végcél – tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastár-
saddal.   Fogadd el házastársad másságát! Ne ámítsd magad, hogy 
majd TE megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát 
– ne akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy ember-
nek sem sikerült! 
 

- A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat hajszold! 
„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja feleba-
rátaiért.”  „Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállal-
lak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész 
életre.” 

 
- Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a teljes 

figyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az idődet. 
 

-  Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység! 
Ne várj mindig mindent őtőle! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!) 

 
-  Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem előzheti!  Mindig 

mindenben ő legyen az első – nem a gyerek(ek), nem a szülők (!), 
nem a munka, nem a karrier... stb. Amikor valaki házasságot köt, el 
kell vágni – és tudni kell elvágni – a szülőkhöz kötődő szálakat! 

 
- Legyen rugalmasan kialakítva a felelősség-megosztás! Ki-ki képessé-

gei, természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, 
és eszerint tartozzon érte felelősséggel. 

 

ÉLETÜNKBŐL 
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-  Legyen nyitott a család mások felé is! A legtöbb házaspár össze-
borul, mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, elszigetelődéshez, 
belterjes probléma-felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény 
család, és vigyétek el más családokhoz is az Örömhírt! 
 

- Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást! Mondj IGEN-t az 
életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leendő) szülők igaz 
szeretettel szertik egymást és Istent, és letették életüket-jövőjüket 
Isten kezébe, ott minden más – anyagi, munkaügyi, szabadidős, 
hobby stb. – szempont eltörpül. „Ami szükséges, azt megadja az Úr.” 
A testi szeretet Isten ajándéka a Számotokra. Gondoltál már arra, 
hogy megköszönd Neki? 

 
- Ne feledd dicsérni társadat! Ez a szeretet, az együttlét örömének 

egyik kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküvővel! Végy 
időnként feleségednek egy-egy szál virágot – „csak úgy”! Készíts 
néha férjednek gyertyafényes vacsorát – csak az ő kedvéért! Nem 
elég egyszer, az esküvőn elmondani: „Szeretlek!” – hanem minden 
nap ezer jelét kell ennek adni – és néha nem árt újra és újra elmon-
dani. Ne mondd, hogy „Úgyis tudja!”, mert nem TUDNI akarja, 
hanem nap mint nap TAPASZTALNI! 

 
-  Legyen ünnep és lazítás is betervezve – kettesben!   „Az Úr napját 

szenteld meg!” A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, 
fusimunkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-főzzön és a 
héten elmaradt házimunkát csinálja! Miből akarsz adni, ha nem 
töltekezel? Pár óra a mézesheteket idéző békességben, egy kellemes 
séta a természetben – felüdít egész hétre.  

 

ÉLETÜNKBŐL 
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NYITOTT TEPLOM PROJEKT 
 
Május első vasárnapján kezdtük el 15 testvé-
rünkkel együtt, hogy a fehérek templomába 
napközben is be lehessen jutni. Délelőtt 9.00-
12.00-ig, délután 14.00-17.00-ig. Nagy örömünkre 
szolgál , hogy vállalták  testvéreink a Templom 
ügyelet szolgálatát.  Azt gondolom, az a néhány 
óra ott Jézus közelében nagyon hasznossá tud 
válni. Azért is, mert sok turista megcsodálhatja 
templomunkat, de azért is, mert a csend a 
templomban beszédes. Isten dicsősége betölti.  A 
templomról ismertetőt készítünk., amit talán 
később a látogatók kezébe is adhatunk..   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A KISVÁCI KÁPOLNA 
 

Regőczi István atya 100 évvel ezelőtt 1915. október 5-én született, 
egyszerű molnárcsaládban. Teológiai tanulmányait a belgiumi Bruges-ben 
végezte. 1943. március 28-án szentelték pappá. 1945-ben visszatért 
Magyarországra. Máriaremetén volt hittanár és káplán; majd a Váci 
Egyházmegye szolgálatában Vácott megalapította a Sasfiókák nevezetű 
gyermekotthont több mint 200 hadiárva számára. Ekkor építették   fel a 
kisváci kápolnát, sok sok társadalmi munkával, gyerekek, rabok 
segítségével. Sokan még itt élnek közöttünk. Mint minden egyházi 
egyesületet és intézményt, a kommunista hatalom 1949-ben 
államosította és feloszlatta az árvaházat. Regőczi atyát Kistarcsára 
internálták. Az Isten Vándora című könyvében életútját írta meg.   A 
kápolna 70 év után nagyon megkopott. Regőczi atya emlékét őrizve 
szeretnénk felújítani. A munkálatok június első napjaiban kezdődnek. 
Kérjük a testvérek segítségét.  

         Csáki Tibor plébános 

ÉLETÜNKBŐL 
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Egy kis tudomány: Freund Tamás agykutató 
 

A Bolyai- és Széchenyi-díjas agykutató, aki 2007-ben 

elnyerte Az Év Ismeretterjesztő Tudósa címet is, arra 

hívja    fel    a    figyelmet,   hogy   a    korunkat    jellemző,  

társadalmunkat romboló önzéssel szemben a jézusi önzetlen szeretet mutat példát és 

kiutat.  Az agy a Teremtő műve, az anyag evolúciójának csúcsa – állítja a néhány 

évvel ezelőtt önnel készült beszélgetőkönyvben. A kettő nem zárja ki egymást? – Az 

emberi agy énszerintem az anyag evolúciójának legkomplexebb terméke, mondhat-

juk azt is, a csúcsa. Minél közelebbről ismerem meg az agy működését, a szerkeze-

tét, egyedülálló komplexitását, annál jobban nő bennem a Teremtő iránti csodálat.  

    Azt vallom, az anyag evolúciója az emberi agy formájában érte el azt a stádiumot, 

hogy képessé vált befogadni a nem anyagi eredetű teremtő lelket, szellemet. Úgy 

képzelem, hogy az öröktől fogva létező teremtő lélek ezen keresztül tud megnyilvá-

nulni az anyagi világ számára. Ez embervoltunk legizgalmasabb titka, és akik az 

aggyal foglalkoznak, azok kerülnek a legközvetlenebb fizikai kapcsolatba ezzel a 

kérdéssel. – A Bibliában azt olvassuk, és minden zsidó, keresztény, keresztyén 

ember hiszi és vallja, hogy Isten az embert a saját képére teremtette. Tudományos 

módszerrel és eszközökkel el lehet-e dönteni, hogy az éntudat, az elme, a lélek az 

isteni szellem szikrája vagy ellenkezőleg: a fizikai, biológiai agy "terméke"? –  

Korábban fiziológusok, neurobiológusok feltették a kérdést: ha nem anyagi 

eredetű az éntudat, a lélek, akkor hogyan képes hatni a fizikai anyagon keresztül? Ki 

tudunk-e jelölni olyan pontokat az agyban, amelyeken keresztül ez az interakció 

lejátszódik? Vannak-e ilyen interface-ek agy és elme, az idegsejtek és az éntudat 

között? Ezek a kérdések azonban meghaladottak, mivel az éntudatnak, az elmének 

nincsenek fizikai dimenziói, a tér és az idő fogalma nem érvényes a lélekre 

vonatkozóan. Már Szentágothai János fölvetette, hogy ha az elme a fizikai agy 

produktuma, akkor hogyan lehet elképzelni azt, hogy ez a "kitermelt" új entitás 

irányítólag hasson vissza az őt létrehozó anyagi agyra. 

Hívő tudósként miben lát reményt? – 

A jézusi szeretet, tanítás és áldozat ma is 

élő és ható erejében. Jézus kettős főpa-

rancsolatának második fele úgy szól: 

"Szeresd felebarátodat, mint önmagadat."  

Az önzetlen szeretetnél és a személyes 

 példamutatásnál nincs jobb eszköz a hívő ember kezében ahhoz, hogy betöltse 

küldetését. A feltámadás ünnepe új erőt és reményt ad nekünk ahhoz, hogy a kis 

közösségekből újraépítsük a gyenge és beteg társadalmunkat, és a jó példák kritikus 

tömegének létrehozásával mindennapjainkat ismét átszője az összetartozás érzése és 

az együttműködés vágya. 
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Gondjaink átadása 
 

Uram, átadom neked minden gondomat, melyek saját 

személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, 

 és átadom Neked  minden lelki és testi szenvedésemet: Hiszem, amit 

Szent Péter apostol által üzensz nekem: "Minden gondotokkal forduljatok 

Hozzá, mert Neki gondja van rátok:" Szavadnál foglak Uram, és minden 

gondomat a kezedbe teszem: Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva 

minden gondom a Tied. Gondjaimmal együtt átadom Neked minden 

aggodalmamat, kínzó érzéseimet is, melyek nyugtalanítanak és mindig újra 

feltörnek bennem, sőt kínoznak és szerencsétlenné tesznek. Nem 

gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket 

előidézték. Átadom Neked ezeket, úgy ahogy vannak, ha nagy fájdalmat is 

okoznak. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem az a 

bizalom, hogy neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat 

arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal 

viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban 

pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény 

megitélését. Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. 

Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és 

miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal akarok a 

jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem 

minden gondomat és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben: 

Uram bízom benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam és 

segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani. Uram hálát adok 

Neked és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz,  

az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és 

boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak és 

engedjem, hogy te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy 

arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled. 

Amen 
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Rónay György: 

Fiamhoz 
 

Fiam, aki a világ küszöbén állsz, legyen ez a vers neked útravalóm. 
Apád szól vele hozzád, élete tanúságával. A kusza valón  

tisztán akart átmenni ő is, derékon fölül legalább.  
De itt az ember vagy beledöglik a sárba, vagy eladja magát. 
Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell,  

konc-e, vagy tisztesség. Ha könnyű élet, karrier �  
ennek leckéje egyszerű: a szádon mindig más legyen, mint a szívedben,  

aljasságodban légy rettenthetetlen,  
ne nézd, kivel szövetkezel, de kötésed ne tartsd meg soha senkivel,  

s így meglesz mindened, amit kívánsz: pénz, hatalom, siker. 
De ha mégis a szép és az igaz lenne számodra fontosabb,  

vagy netán szót emelsz a jóért, jövődtől nem várhatsz sokat:  
szavad úgy pereg el, mint a falra hányt borsó,  

vagyonod két láb föld lesz, hajlékod deszkakoporsó,  
kölykeid éhen bőgnek, asszonyod rongya lobog a szélben  

s emléked kihívás lesz, neved viselni szégyen. 
Így válassz idején, és úgy készülj jövődre, ahogy választottál.  

Többet nem mondhatok. Kedvem is, papírom is elfogyott már. 
 

Utóirat 
Fiam, aki a világ küszöbén állsz, a munkák és a harcok  

szünetein magam elé képzelem néha tiszta arcod,  
és eltűnődöm sorsodon, mely sorsom folytatása is,  

és jóvátétel lesz talán azért, ami bennem csonka volt és hamis. 
Szavam zenét kívánt, s nem lett, csak dadogás:  

de hősi lesz és nagyszerű, ha majd folytatja más;  
    s bár buktatók közt botladoztam és útvesztőkben tévelyegtem:  

utam hiába mégse volt, ha más majd célhoz ér helyettem.  
Tehetetlenül éltem, meddőn, 

 lázongva és mogorván.  
Füstölve égtem el. Helyettem is légy 

 fényes tűz majd korod ormán. 
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Vicces 
 

Egy férfi eltéved a hőlégballonjával Lejjebb ereszkedik, 
lenn a földön meglát egy nőt, és odakiált hozzá: 

- Elnézést,  tudna  nekem segíteni?  Megígértem egy  barátomnak, hogy 
találkozom  vele  egy órával  ezelőtt,  de eltévedtem,  és  most  azt  sem 
tudom, hogy hol vagyok. 
A nő a földön így felel: 
- Ön  egy  hőlégballonban  tartózkodik,   körülbelül  10 méterrel  a   talaj 
felett.   Az   északi   szélesség  40.  és  41.,   illetve  a  nyugati   hosszúság 
59. és 60. foka között van. 
- Maga biztosan mérnök - mondja a hőlégballonos férfi. 
- Az vagyok.- feleli a nő - Honnan tudta? 
A hőlégballonos férfi így válaszol: 
- Minden, amit mondott nekem, 
technikailag   korrekt,   de fogal-
mam sincs, hogy mit kezdjek az 
Öntől kapott információkkal, és 
az  a  helyzet,  hogy még mindig 
nem tudom, hol  vagyok.  Őszin-
tén szólva  nem  volt    túlzottan 
segítségemre. Csak feltartott az 
utamban. 
A nő erre így vélekedik: 
- Maga   pedig    szerintem   egy   
politikus. 
- Igen, - bólint a hőlégballonos férfi egyetértően - de ezt honnan tudta? 
A nő azt feleli: 
- Nem tudja,  hogy  hol  van, sem azt,  hogy hová tart. Jelenlegi  pozíció- 
jába  a  kedvező  széljárás  sodorta.  Olyan  ígéretet  tett,  
amiről fogalma sincs, hogy hogyan fogja betartani, és a 
 maga alatt lévő emberektől várja, hogy megoldják az  
Ön problémáit. Igazság szerint pontosan ugyanabban  
a helyzetben van, mint mielőtt találkoztunk, de most 
 már engem okol érte! 
 

? 
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HÍREINK: 
 

 
-Nyitott templom.   

A fehérek templomát a templomfelügyeletet 
vállalóknak köszönhetően napközben is nyitva 
tartjuk: hétközben 9.00-12.00és 14.00-17.00 
között, vasárnap 12.00-18.00 között. 

-Kisváci Regőczi  
kápolna  

A felújítás május végén megkezdődik. A felújítás 
ideje alatt a  vasárnap 16 órai szentmiséket a 
református gyülekezeti teremben tervezzük 
tartan. Téglajegyek vásárlásával és imával 
támogathatjuk  a felújítást. 

-A kisváci temető  
a nagy terület - amit a vasút használt - kiadó 
bérbe, hasznsítással kapcsolatban ötleteket 
várunk. A temetőnél kérjük figyeljék a kiírásokat 
a szemét lerakással kapcsolatban. Szeretnénk 
másként megoldani,.. (szelektíven vagy egyéb 
módon). A ravatalozóba bevezettük a villanyt. A 
ravatalozó használatáért temetésenként bért 
számolunk fel. A használati díjat plébánia 
hivatalban kell rendezni! 

Programok: 
-Baba-mama kör kéthetente kedden 10-12 között a 
plébánián 
-május 23. pünkösdi virrasztás, 
-május 25. zarándoklat Makkosmáriára 
-Június 7. Úrnapja, az oltáriszentség ünnepe. 
-Jun.15-20. Napközis tábor 
-Júl.1-4. Hittanos tábor Leányfalu 
-Júl.6-7-8. Biblia olvasó „tábor” a plébánián. 
-Aug.20-22. Felnőtt lelkigyakorlat Leányfalun 

Honlapunk: www.felsovaros.hu 
  
 


