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                   „Minden  kezdet nehéz.” „Jó kezdés fél siker.” Egy kínai   

bölcs mondás szerint: „A kilencemeletes  tornyot  egy  sor  téglával  kez-

dik építeni. Az ezer mérföldes utazás egy lépéssel kezdődik.” A kezdet va-

lóban nehéz, de mindig van egy kezdeti különleges energia is, merjük ki-

mondani: a kezdet kegyelme. Így indult maga az egyház is pünkösdkor, 

így indult egy egy  szerzetesrend  nagy  lendülettel, vonzással,fénnyel. A  

mi  életünknek  is  vannak kezdetei: születés,  keresztelés,  iskoláskor,  há-

zasságkötés...  És  vannak  visszatérő kezdetek, mint pl. az újév vagy ép-

pen egy  új  tanév,  új  plébániai  év. 

 Mit  is kezdjünk  ezzel  az  új  tanévvel,  plébániai  évvel?  Hogyan  irá-

nyozzuk  be, hogy  előre  haladjunk,  hogy  növekedjünk? Jézus nekem ezt 

az igét adta: „Éljen  köztetek  gazdagon  Krisztus igéje. Tanítsátok és int-

sétek egymást nagy   bölcsességgel.   Énekeljetek hálás  szívvel  zsoltárt,  

himnuszt  és szent  dalokat”(Kol   3,16). Ha Krisztus igéjére alapozzuk  é-

vünket, akkor sziklára építünk. Ha Krisztus igéje él bennünk elevenen, ak-

kor lesz fényünk a döntésekhez. De mindig valaki közvetíti az igét. Termé-

szetesen személyesen, egyedül is olvassuk a Szentírást, de Mindig valaki-

vel, vagy valakikkel megbeszéltük mit jelent itt és most Isten szava, ho-

gyan lehet megélni, mit kér tőlünk. Vagyis: Isten igéjét közösségben lehet  

megérteni és élni. Ezért mondja Pál: Tanítsátok és intsétek egymást! Köz-

vetítsük egymásnak Isten szavát! Osszuk meg, ne csak gondolatainkat a 

Bibliáról, hanem azt is, hogyan segített egy egy döntésben? Hogyan segí-

tett Krisztus igéje konkrétan szolgálni, szeretni? Az ige Isten kifejezési  

módja, Isten jelenlétének egy megvalósulása. Isten pedig a szeretet, ezért 

minden igéje is Szeretet. Ezt szeretnénk tenni - az Igéből életre tanítani - a  

hittanórákon, különböző közösségeinkben.  

 Egyedül  nem  lehetünk  keresztények.  A  vasárnapon 

kívül  legyen  legalább egy nap  amikor  találkozunk ke-

resztény testvéreinkkel, hogy hitünkben megerősödjünk. 

Kéthetente hétfőn este találkozik a Biblia óra közössége.  
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Kéthetente kedden délelőtt a kismamáknak van összejövetel plébániánkon. 

kéthetente kedden este a bérmálkozásra készülő felnőttek és fiataloknak lesz 

hittan. Csütörtökön este az Énekkar próbái a templomban lesznek. Szeretettel 

várjuk az új érdeklődőket. A fiatal családoknak a  hónap utolsó vasárnapján 

délután lesz foglalkozás: "Házaspárok útja". "Édesanyák iskolája" címmel indul 

havi rendszerességgel program a plébánián minden hónap 2. keddjén 9.00-től.  A 

Kisváci közösség számára ajándék, hogy októberre elkészül a felújított kápolna, 

ahol közösségi összejöveteleket is lehet tartani. Szabadidős tevékenységre, 

kézműves foglalkozásra, játékra, kirándulásra havi rendszerességgel várjuk a 

gyermekeket. A ministránsoknak kéthetente a 8.30-as mise után foglalkozás lesz 

a templomban! Várunk új ministránsokat is!  

Erre hívok mindenkit szeretettel. Tibor atya 

 

„Ne féljetek, ...én veletek vagyok!”  
 

  Korunk félelmei, szorongásai jelen vannak, jelen  

lehetnek a gyermekek mindennapi életében: 

- hogyan tudom megoldani a feladataimat; 

- hogyan ítélnek meg a társaim, a környezetem; 

- megfelelek-e szüleim, nevelőim elvárásainak; 

- elveszíthetem-e szüleim szeretetét; 

- elveszíthetem-e valamelyik szülőm mindennapi gondoskodását; 

- megfelelek-e, képes vagyok-e megfelelni saját vágyaimnak, célkitűzéseimnek? 
 

   Nevelési tevékenységünk legfontosabb feladata, hogy tanulóink bizalma, 

biztonságérzete megerősödjön, természetes kíváncsiságuk, környezetük iránti 

érdeklődésük megmaradjon, sőt erősödjön, kitűzött és vállalt feladataikkal si-

keresen megbirkózzanak. Minden szülő átélte, vagy át fogja élni, hogy gyermeke 

elsősorban vele szemben próbálja „bizonyítani” önállóságát, kipróbálni 

egyéniségét. Sok fiatal utasítja el Istent és hanyagolja el bensőséges lelki életét. 

Ezeket a fiatalokat nézve Szent Ágostonnal mondhatjuk: „Milyen szomorú távol 

lenni Attól, Aki mindenhol jelen van.” Ez az életkor a keresztény pedagógia 

legfontosabb időszaka. Ez az az időszak, amikor türelmesen, állhatatosan és 

legfőképpen találékonyan mondjuk, tesszük és érzékeltetjük:  
 

JÓ, HOGY VAGY 
 

Mindenható Isten, mennyei Atyánk, Aki híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod, 

add kérünk, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével helyesen gondolkodjunk és vígasztalásá-

nak  mindig örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen!   
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Attól Függ... 
 

Egy kosárlabda az én kezemben kb. 19 dollárt ér. 

Egy kosárlabda Michael Jordan kezében 

kb. 19 milliót. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

 

Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. 

Ha a teniszütőt Gabriella Sabatini fogja,  

Akkor megnyeri a világkupát. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

 

Egy bot az én kezemben arra jó, 

hogy elkergessem a kutyákat. 

Egy bot Mózes kezében kettéválasztja a tengert. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

 

 

Egy parittya az én kezemben: gyermekjáték.  

Egy parittya az ifjú Dávid kezében 

Hatalmas fegyver. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

 

Két hal és öt kenyér az én kezemben 

Egy halas szendvics, a tízóraim. 

Két hal és öt kenyér Jézus kezében: jóllakat ezreket. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

 

 

Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt.  

A szögek Jézus kezében, 

Megváltást hoznak nekem és az egész világnak. 

Attól függ, kinek a kezében van. 

 

Tedd le törődöttségeidet, félelmeidet, aggodalmaidat, Reményeidet, 

álmaidat, családodat és kapcsolataidat Az Isten kezébe, hiszen tudod: 

Attól függ, kinek a kezében van. 



 

 

 

 

 

 

Regőczi atya 100 éves jubileuma 

A kisváci kápolna létesítéséről a 

plébánián fennmaradt írásokból tu-

dunk, Herrhof Mátyás, az akkori 

plébános feljegyzéseiből:  

„1945-ben Pétery püspök úr felszó-

lított, teremtsek istentisztelet tartására 

alkalmas helyet Kisvácon.  A felsővá-

rosi iskola Rákóczi utcára néző tan-

termét néztem ki erre a célra, amit a 

püspök úr is alkalmasnak talált. Ak-

kor helyezett ide egy fiatal, Belgium-

ban végzett egyszerű, de lelkes papot, 

Regőczy Istvánt. Gyakorlatilag füg-

getlenítette a plébániától és közvetle-

nül maga alá rendelte. Mikor megér-

kezett Vácra, Neki is megmutattam 

egyik délután a helyiséget és sétál-

tunk egyet a környéken. Én haza-

mentem, Ő Kisvácon maradt. Elme-

nőben meghívtam Őt a plébániára to-

vábbi beszélgetésre, majd vacsorára 

és éjjeli szállásra. Ő azonban betele-

pedett egy hívőhöz és nem jött a plé-

bániára. Később sem jött és túltette 

magát azon, amit mondtam Neki. 

Nem fogadta el az iskola tantermét 

miséző helynek, hanem erre a célra 

önhatalmúlag elfoglalta a Rákóczi téri 

óvodát. Annak terme nagyobb volt az 

iskola terménél, különálló épület, 

nagy térrel körülötte. A város tulaj-

donát képezte. Régen menhelyet tar- 

 

 

 

 

tottak ott fenn elhagyott gyerekekkel, 

jelenleg óvoda működött benne. 

Most templomnak és óvodának kellett 

lennie egyszerre, ami sehogy sem fért 

össze.  

Regőczy atya nemcsak vasárnap mi-

sézett az óvodában, hanem a hétköz-

napokon is. Szokatlanul hosszú misé-

ket tartott, amelyek belenyúltak az ó-

vodai foglalkozások idejébe. Az 

óvodába érkező gyermekeknek vára-

kozniuk kellett, majd a poros vagy sá-

ros terembe bevonulni. A hívek ké-

nyelmére Regőczy atya padokat he-

lyezett el az óvodában elég nagy 

mennyiségben, amelyeket a fegyház-

ból kapott. A szokatlan, újszerű ájta-

tosságok népszerűek lettek és az egy-

szerű emberek tömegesen keresték fel 

azokat. Ez örvendetes jelenség volt, 

de ennek az lett az ára, hogy az óvoda 

nem működhetett tovább. 

Regőczy István atya legcsodálatra-

méltóbb célja az elhagyott gyermekek 

megmentése. Egy intézet létesítésével 

és fenntartásával indította el célja-

megvalósítását. Becsültem ezt a pap-

társamat önzetlen, rendkívül lelkes 

munkájáért és megelégedéssel szem-

léltem, hogy annak eredményeképpen 

megmaradt ez a kápolna, amelynek 

megvalósítását én lehetetlennek tar-

tottam. Ez a munka valóban csodála-

tos volt. Csak az vállalkozhatott rá, 

akiben rendíthetetlen hit van, megin- 
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gathatatlan bizalom az Isten gondvi-

selésében, és önzetlen felebaráti sze-

retet. Hit, remény és szeretetben gaz-

dag volt, egyebekben nem. Főleg tel-

jesen nélkülözte az anyagi javakat. 

Mégis a nincstelen, elhagyatott gye-

rekeket kereste és szedte össze min-

den válogatás nélkül. Nem érdekelte, 

hogy fiú-e vagy lány, okos vagy egy-

ügyű, kicsiny-e vagy nagy, még cse-

csemőket is felvett. Csak az érdekelte, 

hogy ennek a gyermeknek szüksége 

van rá. A többit a Gondviselésre bíz-

ta, az segített a probléma megoldásá-

ban. Hatalmas gyereksereg verődött 

így össze. A végén már száznál is 

több elhagyatott gyermek vette körül. 

Az élet szerény és primitív volt nála. 

Alig voltak alkalmazottai. A gyerme-

kek szolgálták ki egymást, a nagyob-

bak a kisebbeket, és boldogok voltak. 

Nagy dolog volt ennyi gyermeket é-

lelmezni, de egy sem maradt éhen. A 

váci hívek sokat segítettek egyenként 

és úgy is, hogy az ünnepek, lakodal-

mak maradványai Regőczy atya gyer-

mekeihez kerültek. A gyümölcsösök-

ből is. Úgy gondolom a legnagyobb 

segítséget a jómódú belgák szolgáltat-

ták. Onnan nagy és sok segítséget ka-

pott. Még gyermekként került velük 

kapcsolatba. Ott végezte el a teoló-

giát, s felszentelt papként került haza. 

Az igénytelen, lesoványodott „kisa-

tya”, akit rendszerint kopott reveren-

dában láttak, nemcsak élelmezésre és 

felruházására szükséges adományok-

ért fáradozott, hanem nagy építke-

zésbe is kezdett, mivel a meglévő he-

lyiségek ilyen létszámhoz kicsinek bi-

zonyultak. Az óvodatermet, abba be-

lefoglalva az egyéb helyiségeket is 

kápolnává alakította át és tekintélyes 

emeletes házat építtetett az intézet 

céljára. Hogy honnét tellett ezekre az 

építkezésekre, azt nem tudom. Azt 

láttam, sok minden társadalmi mun-

kában történt. Sokan vállaltak ingyen 

munkát, fuvart. Adományoztak építé-

si anyagokat, ingyen készítették a 

tervrajzokat és nagyobb pénzössze-

gekkel is segítették a munka befe-

jezését. 

1949-ben az állami hatóságok fel-

oszlatták az intézetet és Regőczy Ist-

ván atyát elvitték Vácról.” 

 
A Regőczi kápolnát 2015  

nyarán felújítottuk.  

A terveket Mladek Ferenc  

és Zsoldos Mihály készítette.  

A belsőépítészet terveit Dragonits  

Márta készítette. Az építkezést  

az UTI KFT végezte.  

A munkálatokat 

Füzesi Attila  

irányította. 

 A kápolna szentelés  

oktober 4.-én  

. lesz
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Életrajz 

Regőczy István atya 1915. október 

5-én született a Somogy megyei Lát-

rányban. Apja molnár volt, akit az I. 

világháború idején behívtak katoná-

nak Emiatt a malmot el kellett adni 

és édesanyjával Budapestre költö-

zött. 1926-ban egy belga kanonok 

magával vitte Belgiumba, Popering-

be, ahol megtanult flamandul.  

1928-ban hazatért, de a szegénység 

miatt nem ta-nulhatott. 1933-ban 

gyalog indult el újra Belgiumba, a-

hol a kanonok felkarolta, taníttatta. 

Szeminarista lett, ekkor írta első 

könyvét, melynek szerzői díjából 

házat vett édesanyjának Máriareme-

tén a kegytemplom mellett. 1943. 

március 28-án pappá szentelték. El-

ső miséje után jött vissza Magyaror-

szágra. Pesterzsébeten lett hittanár 

és káplán, majd Vácra került káplán-

nak, ahol templomot épített és gyer-

mekotthont alapított. Felkarolta a 

hadiárvákat, a nincstelen és elhagya-

tott gyermekeket. Kb. 300 gyerme-

ket ne-velt. 1949-ben az otthont fel-

oszlatták, Regőczy atyát letartóztat-

ták és bebör-tönözték. 1953-ban sza-

badult. Ezután Máriabesnyőn káp-

lán, ahol újra árva-otthont nyitott 60 

gyermeknek. 1955 től Aszódon, 

1957-től Nógrádverőcén káplán. 

1959-től Szalkszentmárton-ban lel-

kész, ahol templomot építtetett. 

1962-től Őrkényben káplán. 1963-

ban ismét letartóztatták és bebörtö-

nözték. Szabadulása után írt könyvei  

 

 

 

 

miatt (Az én sasfiókáim, Sasfiókák 

vihar-ban, Mi nem hallgathatunk), 

illegális sajtótevékenység címén po-

litikai fogolyként 23 hónap szigorú 

fegyházra ítélték. Szabadulása után 

Hatvanban káplán, 1968-tól hivata-

los beosztás nélküli lelkipásztor. Bu-

dapesten felújíttatta a Kútvölgyi 

Egesztelő Mária Kápolnát, mellette 

a Táborhegy Zarándokházat, me-

lyet Magyarország Engesztelő Köz-

pontjává tett. A zarándokházban 

Mindszenty-emlékszobát rendezett 

be. 1992 és 2002 között a Váci 

Fegyház lelkészeként dolgozott. 

1992-ben Vác városa díszpolgárrá 

választotta. Regőczy István atya 

életének legfőbb jellemzője, hogy 

minde-nért tudott hálát adni és kö-

szönetet mondani. 93 évesen még 

töretlenül dolgozott. 2009-ben mun-

kásságáért a Magyar Örökség Díjjal 

tüntették ki. Az évek során 10 papot 

taníttatott, 7 templomot építtetett, 11 

magyar és 5 flamand nyelvű köny-

vet írt. 2013. február 28-án életének 

98. évében hunyt el. 
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Rókus kápolna  
1740-ben a fél évig tartó pestis járvány a váci lakosság tizedét pusztította el. 

385-en haltak meg. Egy év múlva Althann Mihály Károly püspök emeltetett 

kápolnát a betegek védőszentje, Szent Rókusnak ajánlva, közadakozásból. A 

karéjos alaprajzú kápolna két mellékoltára a Boldogságos Szűz és Szent Diz-

más tiszteletére állíttatott. A harang 1792-ből való. Oltárai mellett, melyeket 

két-két faszobor díszít, szép kovácsoltvas kapuja is korabeli. Búcsúja a város 

fogadalmi ünnepe 1744 óta, a járványok távoltartásáért ajánlják fel minden év 

augusztus 16-án. Az ünnepnapon a lakosságnak munkát végezni tilos, a Szent 

Rókus kápolnához körmenetet tartanak, ahol szentbeszéd és ünnepélyes 

szentmise hangzik el. Az új fogadalom, melyet a városi tanács kérésére gróf 

Althann Mihály Károly püspök hirdetettki, örökidőkre szól.    -A kápolna 

belsőt 2015 nyarán felújítottuk. Az ünnepélyes megáldást aug.16.-án Beer 

Miklós püspök úr végezte - 

 

Napközis tábor a Piaristáknál 
A felsővárosi hitoktatók  - Földvári István és felesége Marika – minden év-

ben,június harmadik hetében összegyűjtik a szünidőben is értékes programok-

ra vágyó gyerekeket. A táborozás folyamán megismerkedtek az egyházme-

gyei múzeummal, a püspökséggel, végigjárták a város templomait, kézműves 

foglalkozásokkal, játékkal tették élménntelivé a gyerekek számára az együtt 

töltött időt. 

 

Hittanostábor Leányfalu 
A Felsővárosi Plébánia megújuló 

közösségéhez egyre több család 

csatlako-zott ebben az évben. 

Gyermekeik számára hittan tábort 

szerveztünk július első pár 

napjában, aminek a leányfalui 

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház 

adott otthont. 24 vidám gyerek 

vette birtokába a diákszállást. 
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Minden nap lelki beszélgetésekkel, elmélke-

désekkel, szentmisével, játékokkal, kirándulások-

kal építettük Isten országát, amit egy színtelen vár 

jelképezett. Ez alatt a néhány nap alatt kellett a 

várfalat színessé varázsolni úgy, hogy apró jócse-

lekedetekkel, egymást szeretve, elfogadva színes 

matricákat gyűjtöttünk. Ennek eredményeként 

észrevétlenül váltunk egymás jó barátaivá, test-

vérévé; leküzdve kudarcokat, sikertelenségeket. 

Isten  tenyerén  hordott  minket.  Rengeteg vidám, 

szép élménnyel gazdagodtunk. Ellátogattunk Szentendrére a Skanzenbe, 

„megmásztuk” a Vöröskőt, háborúztunk - persze csak számokkal, fociztunk, 

ping-pongoztunk, énekeltünk, verset költöttünk, színdarabot ren-deztünk, 

tornáztunk, tanultunk, alkottunk. Rengeteget nevettünk és főképpen úgy 

próbáltuk szeretni egymást, ahogy Jézus szeret minket. Minden segítőnek, 

családnak és mindenkinek, aki kicsit is, akár imában velünk volt köszönjük, 

hogy részesei lehettünk ennek a pár napnak.  - Kisbajcsi Éva - 

 

Lelkigyakorlat  -  életet adtunk lelkünknek 
Szent István napján kezdtük meg azt a szép és gyümölcsöket adó lelkigyakor-

latot Leányfalun Tibor atya vezetésével, mely igazi testvéri hangulatban zaj-

lott, mely maga volt az agapé! Az Úr, mindenről gondoskodott: Kitárt szívek-

ről, mosolygós arcokról, tréfás kedvről, finom testi és lelki eledelről, egysze-

rűen szólva, minden lehetőséget biztosított megtisztulásra és megújulásra. Mi 

cserébe zengtük a szebbnél szebb hálaadó és dicsőítő énekeket, imákat, me-

lyekért köszönet fáradtságot nem ismerő kántorunknak és az énekkar tagjai-

nak. Jártuk az „Énkeresztutat” (mindenki élete keresztjét hordozva), az Öröm- 

és Örvendetes utat (hálát adva életünk rossz és jó tetteiért, történéseiért). Szí-

vünkbe  és papírra írtuk bűneink bocsánatkéréseit,  hálánkat  és reményeinket, 
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majd elégettük őket, Tibor atya pedig mintha újból  

megkeresztelt   volna    minket.    Csodálatos     volt 

                                üdvözölni egymást a béke jelével, és érezni az igazi 

testvérszeretetet, örömkönnyekkel az arcunkon. A Lélek Istene velünk örült 

és énekelt, ott váltunk igaz közösséggé Isten színe előtt. Tegyünk érte, hogy 

élő közösség maradjunk! Áldd meg Uram Tibor atyát, segítsd örömöt adó 

munkájában és kis közösségün-knek adj igaz és segítő szeretetet. Amen.          

- Kocsis Éva - 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANÍTS MEG URAM 

 

Taníts meg Uram jól szeretni Téged, 

vágyva-vágyni a közelséged. 

Megadni magam a nagy titoknak, 

engedni mindig a Veledvalónak. 

 

Nem rettegni, félni a mától,  

hinni, remélni a holnaputántól. 

Maradni lent, míg jő az örök hajnal, 

Veled együtt küzdeni a bajjal. 

 

Kínban, vérben fürdeni még itt, 

míg az utolsót is betölti a szent hit. 

Hogy minden szavad tettekké váljék, 

Harcot, harcra vívni az igazságért! 

 

Veled Uram, ó mennyivel könnyebb, 

eloszlatni félelmet, törölni a könnyet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taníts meg Uram, Téged szeretni,  

A gonosz szótól nem félni, legyőzni. 

Veled lenni pásztorórán: 

Te a pásztor, s én fekete bárány, 

Csendben csak egymás kezét fogván. 

 

Taníts meg Uram, mert kívüled semmi, 

amiben érdemes hinni, tenni, élni. 

A csillagokat nyalábba kötve,  

a gonoszt is jóra ösztönözve,  

békességed küldeni a földre, 

hogy ez fordítsa a bánatot örömre. 

 

Taníts meg Uram, hinni gyermeki 

hittel, 

Örökre Benned élni szerelmetes 

szívvel.  

Kocsis Éva 
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Nemzetközi Ministráns Zarándoklat – Róma 

2015. aug. 2-8. 

Mintegy tízezer európai ministráns látogatott el a kereszténység őshazájába, köz-
tük az 1200 fős Magyar ministráns csoport is. Hatalmas élménynek ígérkezett, sőt 
felül is múlta várakozásainkat. A zarándoklatnak autóbusszal vágtunk neki a Váci 
Püspökség elől, ahol érzékeny búcsút vettünk családunktól, barátainktól egy időre. 
Hosszú út állt előttünk, hiszen úti célunk nem más volt, mint Róma. „Itt vagyok, en-
gem küldj!” mottónkat igyekeztünk betartani az egész út során, még akkor is, ha ne-
hézségekbe ütköztünk. Idővel sikerült a kényelmetlenségekből is előnyt ková-
csolnunk.  Mindezek  pedig  nem  jöhettek  volna  létre  lelki fejlődésünk  hiányában.  

 

 

 

 

 

 

 

Rómában teljesen más világba csöppen az ember, ha képes átszellemülni, és 
magába fordul egy kicsit. Ne csak „üres” szobrokat, alkotásokat, fennmaradt 
turisztikai látványosságokat lássunk! A dolgok mélyére kellett tekinteni ahhoz, 
hogy megtudjuk mi is az igazi értéke. A több száz elkészített fénykép mit sem ér, ha 
az ember nem tudja valóban értékelni azt, ami történik vele lélekben. 

A Szent Péter téren gyülekeztek a ministráns zarándokok. Mindenki euforikus 
hangulatba került Ferenc pápá láttán. A szeméből végtelen szeretet, megértés, 
Krisztusi béke áradt. A végeláthatatlan tömegben lenni is olyan érzés volt, mint-ha 
nem idegenek között, hanem szoros baráti kapcsolatban lennénk. Összekötött 
valami láthatatlan, de mégis erős kapocs.  Hálás köszönettel tartozunk az Egyház-
megyének, hogy lehetővé tette számunkra az utat, továbbá Csáki Tibor atyának és 
Ország István sekrestyésünknek, akik javasoltak minket a zarándok-latra, valamint 
Zalán atyának és Zoli atyának, hogy vigyáztak ránk és vezettek bennünket. Sze-
rencsére, Zalán atya sereghajtóként erős hangjával koordinálta a csoportunkat. Zoli 
atya elől haladt és az mutatta számunkra, mely néha hosszabbra sikeredett a 
tervezettnél, de emiatt sohasem bánkódtunk.  

Reméljük, hogy a Ferenc pápa által nevezett missziónkat (szolgálatunkat), továbbra is 

megfelelően és készségesen az elvártaknak híven tudjuk teljesíteni. 

ÉLETÜNKBŐL 
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Szeptember 1-től Baba-mama közösség találkozik  

a plébánián: 2 hetente,  kedden  10:00-12:00  közt 

Várjuk a  kisgyermekes  édesanyákat  babáikkal együtt. 

Szeptember 8-tól Édesanyák iskolája, minden  második  kedden  9:00 órától, 

tíz hónapon keresztül, gyakorlati tanácsokkal.  Együttműködésre  és empátiára 

épülő kommunikáció, érzelmi intelligencia a szülő-gyerek kapcsolatokban.  

Hogy meghalld, ami nem hangzott el. (részletek: www.ertsunkszot.hu) 

Szeptember 14. Hétfő 17.00-től Spinyéri kápolna búcsúja 

Szeptember 15.Kedd 18.30-tól kéthetente Alapozó felnőtt hittan. (Bérmálási 

előkészítő) 
Szeptember 21. Hétfő 18.30-tól Biblia óra 

Szeptember 27. vasárnap 16.00-tól havonta Házaspárok útja (fiatal családok) 

Szeptember 19. szombat Egyházközségi kirándulás. Indulás 8.00-kor. 

Szeptember 20.-án vasárnap 18.00-tól.Nyitott templomok éjszakája a Fehérek 

templomában 

Program: 18.00-kor szentmise.  18.45: Egyházzenei áhítat,  A Fehérek 

templomának   bemutatása, 19.15:Irodalmi összeállítás Wass Albert műveiből. 

20.00: szeretetvendégség.  Mindenkit várunk szeretettel. 

Szeptember 26.szombat 18.00: Lektor és akolitus avatás a Székesegyházban. 

A Felsővárosi plébániáról három testvérünket: Sinkó Pált, Schenk Barnabást, 

Nagy Márkot lektorrá avatja a püspök atya. 

Október 3. 17.00: Rózsafűzér imádság a Rókus kápolnában 

Október 3. Rózsűzéres zarándoklat Budapest Rózsafűzér Királynéja 

templomba. (Thököly u.) 

Október 4. vasárnap 16.00: A Kisváci Regőczi 

kápolna ünnepélyes szentelése, utána 

szeretetvendégség. 

Ok.12-13. Buszos kirándulás a Felső Tisza 

vidékére. Jelentkezni a Koczka Irodában lehet. 

Október 17. Egyházközségi kirándulás 

Királyrétre 
Október 18-án 17.30 - Jótékonysági hangverseny 

a Regőczi kápolna javára. Szerepel: a VOX és az 

ANGELIKA kórus. 

Október 25-én 19.15-től Mária köszöntő – zenei 

áhítat 

 

Programjaink

: 

ÉLETÜNKBŐL 

http://www.ertsunkszot.hu/
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XXIII. János pápa  

derűs és humoros megnyilatkozásai 

 

XXIII. János pápát legtöbben kedvesnek, 

egyszerűnek, szociálisan érzékenynek és igen jó 

humorúnak ismerték. Ő hirdette meg a II. Vatikáni 

Zsinatot. Ferenc pápa szerint szentéletű, türelmes 

ember volt, aki „engedte, hogy az Úr vezesse”.  

 

- Egy kórházlátogatás alkalmával megkérdezte egy kisfiútól, mi szeretne 

lenni, ha felnő. A gyerek azt felelte: vagy rendőr vagy pápa. „A helyedben 

a rendőrséget választanám – mondta a Szentatya. – Pápa akárkiből lehet, 

nézz csak rám!” 

 

- „Éjjelente gyakran felébredek, eltöprengek a világ súlyos problémáin, 

és elhatározom, hogy mindezt el kell mondanom a pápának. Aztán másnap, 

mikor felébredek, rájövök, hogy én vagyok a pápa.” 

 

- Amikor egy riporter megkérdezte, hányan dolgoznak a Vatikánban, János 

pápa állítólag így felelt: „Nagyjából a fele.” 

 

- Egy bíboros nehezményezte, hogy a vatikáni fizetésemelés után az egyik 

alkalmazott ugyanannyit keres, mint a bíboros. A pápa azt mondta: „Annak az 

alkalmazottnak tíz gyereke van; remélem, a bíborosnak nincsen.” 

 

- Egy este a barátját látogatta meg a Szentlélek Kórházban. A nővér, aki 

ajtót nyitott, így mutatkozott be: „Szentatyám, a Szentlélek főnöknője 

vagyok.” A pápa így felelt: „De jó magának! Micsoda állása van! Én csak 

‘Isten szolgáinak szolgája’ vagyok.” 

 

- Röviddel pápává választása után Róma utcáin sétált. Egy pár jött 

szembe, és ahogy elhaladtak egymás mellett, meghallotta, hogy a nő odasúgja 

a barátjának: „Jó ég, milyen kövér!” Utánuk fordulva megjegyezte: „Hölgyem, 

gondolom, tudja, hogy a konklávé nem kimondottan szépségverseny.” 

 

- Egyszer azt írta: „Három dolog viszi romlásba az embert: a nők, a 

szerencsejáték és a földművelés. Apám a legunalmasabbat választotta.” 
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Azt mondod: "Lehetetlen"  

Isten azt mondja: Minden lehetséges. (Lk 18, 27)  

Azt mondod: "Túl fáradt vagyok"  

Isten azt mondja: Én felüdítelek Téged. (Mt 11,28-30)  

Azt mondod: "Engem senki sem szeret igazán."  

Isten azt mondja: Én szeretlek. (Jn 3,16; Jn 13,34)  

Azt mondod: "Nem tudom tovább folytatni."  

Isten azt mondja: Elegendő az én kegyelmem. (1 Kor 12,9; Zsolt 91,15)  

Azt mondod: "Nem tudom, merre tovább."  

Isten azt mondja: Vezetni fogom a lépteidet. (Péld 3,5-6.)  

Azt mondod: "Nem bírom ki."  

Isten azt mondja: Mindent elviselsz. (Fil 4,13)  

Azt mondod: "Nem vagyok képes rá."  

Isten azt mondja: De én képes vagyok. (2 Kor 9,8)  

Azt mondod: "Nem érdemes."  

Isten azt mondja: Érdemes. (Róm 8,28)  

Azt mondod: "Nem tudok megbocsátani magamnak."  

Isten azt mondja. De én megbocsátok neked. (1 Jn 1,9, Róm 8,1)  

Azt mondod: " Nem sikerül."  

Isten azt mondja: Majd mindent megadok szükséged szerint. (Fil 4,l9)  

Azt mondod: "Félek."  

Isten azt mondja: Én nem adtam neked a félelem lelkét. (2 Tim l,7)  

Azt mondod: "Állandóan aggódom és csalódott vagyok."  

Isten azt mondja: Minden gondodat hagyd Rám. (l Pét.5,7)  

Azt mondod: "Nincs elég hitem."  

Isten azt mondja: Mindenkinek mértéke szerint adtam hitet. (Róm 12,3)  

Azt mondod: "Nem vagyok elég okos."  

Isten azt mondja: Adok neked bölcsességet. (1.Kor 1,3o)  

Azt mondod: "Teljesen egyedül érzem magam."  

Isten azt mondja: Én nem hagylak el, nem hagylak Téged cserben soha.  

(Zsid13,5) 

          

       

 

Isten pozitív válaszai  

a mi negatív gondolatainkra  
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Egy sikeres üzletember  már idős v olt és érezte, 

hogy eljött az ideje, hogy kiválassza az örökösét, 

aki továbbviszi az üzletet. Viszont nem az egyik 

igazgatót vagy az egyik gyermekét választotta, hanem valami egészen mást 

tett. Összehívta az összes fiatal alkalmazottat.  

 

Ezt mondta nekik: "Eljött az ideje, hogy visszavonuljak és kiválasszam a 

következő vezérigazgatót. Elhatároztam, hogy közületek fogok választani 

valakit." A fiatal alkalmazottak megdöbbentek. A főnök így folytatta: 

"Mindegyikőtöknek adok egy MAGOT - egy nagyon különleges MAGOT. 

Szeretném, ha elültetnétek ezt a magot, öntöznétek és jöjjetek vissza mához 

egy évre azzal, amit neveltetek a magból. Akkor majd megnézem a 

növényeiteket és kiválasztom, ki lesz a következő vezérigazgató."  

Volt a fiatalok közt egy Jim nevezetű is aznap, aki a többiekhez hasonlóan, 

szintén kapott egy magot. Nagyon izgatottan tért haza, s elmondta a 

feleségének is a történteket. A felesége segített cserepet, földet és komposztot 

keríteni és Jim elültette a magot. Minden nap meglocsolta és figyelte, nőtt-e a 

növénye. Körülbelül három hét elteltével a többi alkalmazott már a kikelt 

növényekről beszélgetett. 

Jim mindig megvizsgálta az ő magját, de semmi 

nem kelt ki belőle. Eltelt három, négy, végül öt 

hét, még mindig semmi. Addigra már mindenki a 

növényéről mesélt, de Jimnek nem volt növénye, 

úgy érezte, kudarcot vallott. Már eltelt hat hónap 

és még mindig nem volt semmi Jim cserepében. 

Tudta, hogy biztosan elpusztította a magját. 

Mindenkinek fái és magas növényei voltak, de 

neki semmije sem. Jim mégsem szólt egy szót 

sem a kollégáinak. Tovább locsolta és trágyázta a 

földet. Annyira akarta, hogy kikeljen a mag.  

 

Élő mag… 
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Amikor végre letelt az egy év a cég minden fiatal alkalmazottja elhozta a 

növényét, hogy a vezérigazgatónak megmutassa. Jim azt mondta a 

feleségének, hogy ő nem fog bevinni egy üres cserepet. De ő azt válaszolta, 

hogy őszintén el kell mondania, ami történt. Jimnek kavargott a gyomra, úgy 

érezte, ez lesz életének legkínosabb pillanata, de tudta, hogy a feleségének 

igaza van. Elvitte az üres cserepét a tanácsterembe. Amikor Jim megérkezett, 

csodálattal nézte a sokféle növényt, amit a többi alkalmazott nevelt. 

Gyönyörűek voltak, mindenféle alakú és méretű növények. Jim letette a 

földre az üres cserepét, sok kollégája kinevette, páran sajnálták őt. Amikor a 

vezérigazgató belépett, körülnézett és köszöntötte fiatal kollégáit.  Jim próbált 

meghúzódni valahol a sarokban. "Istenem, milyen gyönyörű növényeket, 

fákat és virágokat neveltetek" - mondta a vezérigazgató. "Ma az egyikőtöket 

kinevezem vezérigazgatónak."  

Hirtelen a vezérigazgató megpillantotta Jimet az üres cseréppel a terem 

végében. A pénzügyi igazgatót arra kérte, hogy hívja Jimet előre. Jim 

megrémült. Azt gondolta: "A vezérigazgató tudja, hogy kudarcot vallottam! 

Talán kirúg!"  

Amikor Jim előrement, a vezérigazgató megkérdezte, hogy mi történt a 

magjával. Jim elmondta a történetét.  

A vezérigazgató mindenkit arra kért, hogy üljön le, kivéve Jimet. Ránézett 

Jimre és mindenki előtt bejelentette: "Íme, az új vezérigazgatótok!" "Jimnek 

hívják." Jim nem hitt a fülének. Hisz még ki sem kelt a magja. "Hogyan 

lehetne ő az új vezérigazgató?" - mormogták a többiek.  A vezérigazgató 

akkor azt mondta: "Egy évvel ezelőtt az itt lévők közül mindenkinek adtam 

egy magot. Arra kértelek titeket, hogy ültessétek el, öntözzétek és hozzátok 

vissza nekem e napon. Én mindenkinek főtt magot adtam; halottak voltak - 

lehetetlen volt, hogy kibújjanak a földből.  
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Mindegyikőtök, Jimet kivéve, fákat, növényeket és virágokat hozott nekem. 

Amikor észrevettétek, hogy a magok nem kelnek ki, kicseréltétek a tőlem 

kapott magot egy másikra. Jim volt az egyetlen, akiben megvolt a kellő 

bátorság és őszinteség, hogy egy olyan edényt hozzon ide, amiben az én 

magom van. Ezért ő lesz a következő vezérigazgató!"  

 

Ha őszinteséget vettek el, bizalmat arattok. 

 

Ha jóságot vettek el, barátokat arattok. 

 

Ha alázatot vettek el, nagyszerűséget arattok. 

 

Ha kitartást vettek el, elégedettséget arattok. 

 

Ha megfontoltságot vettek el, reményteli kilátást arattok. 

 

Ha kemény munkát vettek el, sikert arattok. 

 

Ha megbocsátást vettek el, megbékélést arattok. 

 

Tehát, vigyázzatok, mit vettek el ma, mert ez határozza meg, 

mit fogtok később learatni. 

 

"Bármit adtok az életnek, az élet visszaadja azt nektek." 
          

          

          

          

          

           

Hivatali idő a Plébánia Irodában 
 

Hétfőn                              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 

 

 

2600 Vác, Káptalan u. 4. 

 

(27) 311 275 

Web.: felsovaros.hu, 
 

email: vacfelsovaros@gmail.com 

 

 

 


