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Pünkösd 
 

„Szellem és élet.”                                                                 
a) Pünkösd van, a Lélek ünnepe. Lejött az égből a fergeteg 
szárnyain, a szél zúgása az Ő beharangozása, villámait 
lehozta s tüzes nyelvekké olvasztotta; angyalait fönthagyta, 
de cherubos, szeráfos, bátor lelkeket állított a világba, 
apostolokat; tüzes szavak, ihletett arcok, megindult tömeg 
az Ő művei. Pünkösd van. Ez a Lélek a hitnek a lelke s 
ugyancsak az isteni szereteté, a tisztult lelkiségé, a remek-
lő erkölcsiségé; caritas et spiritualis unctio. 

1. A Lélek nem tudomány. Sokat tudhatunk s még sincs 
lelkünk. A Lélek az bensőség, melegség, indulat, 
meggyőződés, életöröm, tetterő, mely az embert át-
hatja és emeli. 

2. A Lélek nem műveltség; az írás-olvasás, a 
kultúrművek hidegek, nem húznak, nem töltenek ki; 
hidak, gépek, emlékek inkább terhek, melyek gyakran 
lenyomnak igénytelenségünk érzetébe. A Lélek az 
teltség, élvezet, édesség, lendület. 

3.  A Lélek nem külvilág, akár pompa, hír, érvényesülés 
legyen; szép városok, boulevardok, szobrok, diadal-
ívek, mindez szürke és hervadt lehet; feledjük vagy 
rászokunk; a Lélek az a belső világ, az öntudat az 
isteni életről és erőről. 

4. A Lélek nem haladás; a haladás ködös, göröngyös út, 
mérhetetlen perspektívákkal, telve rejtelemmel, de 
céltalansággal is; A Lélek pedig az én édes jelenem s 
tavaszi reménységem. A haladás az emberiségre 
nézve olyan, mint a viruló akácfasor, melyen át a 
gyorsvonat vágtat s virágos ágaiba leheli fojtó füstjét; 
e fojtó füstöt érzem s e virágos akác olyan nekem, 
mint a mennyasszony fátyola, melyet szemfödőből 
csináltak. Ellenben a Lélek az az örök, fölényes élet, 
melyet már itt kezdek meg s biztos vagyok halhatatlan 
jövőjéről! 

5. A Lélek nem test, nem érzék, nem érzéki öröm és      
élvezet; az mind gyorsan hervadó virág s hozzá még 
könnyen kábító s mérges virág; a Lélek test és érzék 
fölött álló, saját útjain járó, a végtelen Isten felé törek-
vő hatalom, mely a tisztaságban, az erényben, az 
öntudat harmóniájában bírja szépségét, mely ezt a 
szépségét az Istennel való érintkezésből, az ő befo-
lyásából fejleszti s azt odaadásában teljesen neki adja 
át; üresnek érzi magát nélküle. 

6. A Lélek nem te…, ...ő. Nem világ, sem család; nem  
atya, anya, gyermek, nem az a másik, ha még oly 
közel áll is hozzám. A Lélek az az „én”, az az enyém. 
Az én valóságom, öntudatom világa; 
ahogy én hiszek, élek, tűrök, küzdök, 
bízom… én, én magam, ...egymagam 
úszva a vihartól elragadott léghajón… 
vagy egymagam elevenen eltemetve. 
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Én, kiben az Isten él; én, ki önmagamban s önmaga-
mon át Istenre nyitok s vele egy vagyok. 

7. A Lélek nem theológia, sem tudományos iskola. A 
theológia igyekszik az isteni létnek s életnek valamifé-
le kifejezést adni. Azt megérteni s formulázni. Ez az 
igyekvés többé-kevésbé csütörtököt mondhat; a for-
mulák elégtelenek lehetnek. De theológiai 
szisztemáktól független a titokzatos, isteni élet. Meny-
nyi szisztematikus theológia van az Isten szentjeiben? 
Nagyon kevés. 

b) Ezt a belső világot a Szentírás mennyországnak, Isten 
országának is hívja. Az Isten országa, az az isteni belső vi-
lág, melyet lelkemben a Szentlélek formál: erényesség, béke 
és öröm. Az erényesség fény is, erő is, szépség is, összhang 
és forma, fegyelem és arányosság; átélem ezt a belső valót 
erényes aktusaimban; hitben, reményben, szeretetben, biza-
lomban, áhitatban, küzdelmes, törekvő, bátor, Istenhez ra-
gaszkodó, nemes, tiszta, áldozatos, türelmes, készséges, 
finom, kíméletes, jóindulatú, érdeklődő, nagylelkű, elnéző, 
alázatos, igénytelen, fennkölt lelkületben. E lelkületet élve-
zem, mint békét s édes örömöt. Ez istenországnak végtelen 
sok kiadása lehet; de mindegyikét a Szentlélek ihleti és élteti. 
A lélek ez állapotát kegyelmi állapotnak hívjuk s azt minden-
nél többre kell becsülnünk: az isteni élet az igazi kincs. 
c) Kiesünk ez állapotból a halálos bűn által. Aki halálosan 
vétkezik, annak lelkéből az Isten lelke kivonul s a bensősé-
ges szeretet kapcsa Istennel megszakad; kiesik belőle lelki 
életének szépsége, az a sajátos, isteni szépség, isteni forma, 
isteni harmónia. Ha tudóssá, ha híressé válnék is, ha angyal 
adná át neki szépségét, nem használna neki, mihelyt a vég-
telen élettel megszakadt összeköttetése; az örök isteni élet 
tőkéjéről le van tépve a venyige; gyümölcsöt, vagyis isteni 
értéket s érdemet nem hoz élete. Honnan hozna, ha gyökere 
nem az Isten többé? Nélkülem semmit sem tehettek…, ami 
latba esik nálam, azt nélkülem nem tehetitek. Ha halálos bűn-
ben vagytok, segítlek titeket, hogy térjetek meg, hogy tartsá-
tok meg a törvényt, de isteni élet, melyet velem való édes 
öntudatban, egyesülésben élhetnétek, melyet a szívemből 
adok s osztok meg veletek, az nem lesz bennetek. Vannak 
azután kisebb bűnök is. Ezekre azt mondom: Nézzetek a 
Szentlélekkel egyesült isteni lélek arcába, teljetek el szépsé-
gével s ne borítsatok rá árnyat. Aki bocsánatosan vétkezik, 
egykedvűen, nem törődve a lélekkel, az megszomorítja a 
Lelket. Ne zavarjátok meg ezt a tiszta szemet, ne borítsatok 
hervadást és lelketlenséget e felhőtlen arcra. Ne durvítsátok 
el; oly átlátszó, hát ne homályosítsátok el; oly lágy, érzékeny, 
amellett erős és ruganyos, ne mérgezzétek meg erejének 
forrásait. 

 
 
 
 

„Amint pedig e szózat lőn, sokaság gyülekezék egybe… 
Álmélkodának pedig mindnyájan és csodálkozának egymás 
között, mondván: Vajon mi lesz ebből? Mások pedig csúfo-
lódva mondák: Ezek tele vannak musttal. Ekkor előállván 
Péter a tizeneggyel, fölemelé szavát és szóla nekik…” 

(Ap. Cs. 2, 6. 12, 13, 14.) 

 
a) A Szentlélek beszédre is s figyelemre is indít; arra, hogy 
adjunk s arra is, hogy vegyünk. Indít arra, hogy mások lelkes 
gondolatait szívesen fogadjuk és azokat hasznunkra fordít-
suk. Mások buzdításából és prédikálásából  mindig lehet 
hasznot meríteni, ha nem a szónokot, hanem önlelkünket 
kritizáljuk. 
 „Nincsen az a rossz prédikáció, amelyből valamiféle hasznot 
nem meríthetnénk” - mondja szent Teréz, egyike a legszelle-
mesebb nőknek. 
Ha épületes olvasmányt olvasunk, ne nézzünk arra, hogy ezt 
másokkal is közöljük, hanem, hogy őszintén megalázódva 
lelki hasznot merítsünk belőle.  
Istenről, lélekről, szent életről, az Isten nagy dolgairól beszél-
tek az apostolok, mert ezzel voltak tele; mások a világias 
életet dicsérik, mert az isteni belsőséget és mélységet önma-
gukban nem ismerik. Ássunk mélyebben; mily nyomorult az 
ember, kinek a világ, az arasznyi lét imponál s saját nagysá-
gának öntudatára nem ébred. A Szentlélek önmagunkba 
fordít s végtelen világokba int. 
 
 

Prohászka Ottokár 

(Elmélkedések az Evangéliumról c., 1930-ban kiadott könyvéből) 
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Az Alapítvány rendezvényeiről 
 
Zarándoklatunk a Kaszap István emlékmisén 
 
Szép időben, jó hangulatban indultunk ismét zarándok utunk-
ra Mandula József atyával - lelki vezetőnkkel - Székesfehér-
várra a Kaszap István emlékmisére. 
Még volt annyi időnk, így először a Szent István Művelődési 
Házban megtekintettük Józsa Judit  kerámiaszobrász - idei 
jótékonysági bálunk fővédnöke -  „Mesés táncok - Táncos 
Mesék” címmel rendezett kiállítását. Minden műalkotást egy-
egy rövidebb, hosszabb gondolatsor tanulmányozásával 
szemlélhettünk meg. Természetesen a gyönyörködés sem 
maradt el. A művésznő kedvességéről, közvetlen kapcsolat-
teremtő szeretetéről a farsangi bálunkon személyesen meg-
győződhettünk. A művésznő pozitív kisugárzása még a nega-
tív figurák megformálásánál is érzékelhető volt. Nehéz volt a 
nézelődést abbahagyni, de másik programunk ideje közel-
gett! 
Kaszap István sírjánál a szentmise előtt leróttuk tiszteletünket 
és elhelyeztük virágunkat. 
Spányi Antal püspök úr homíliájában arról szólt, hogy vajon 
mit tudott a 18 éves Kaszap István felmutatni, amivel belevé-
sődött az utókor emlékezetébe?! 
A hívek közössége ezt demonstrálta a mise után, amikor  
együtt imádkozott a sírnál Kaszap István boldoggá avatásá-
ért. 
 

Józsa Judit és kiállításának  
mesés darabjai 

Kaszap István emlékmise 2012. 03. 25. 
 
 

 
 
Kaszap István születése és halála évfordulóján tartott püspö-
ki szentmisékre a mai napig sokan érkeznek Székesfehérvár-
ra az országból és a határon túlról is. Tiszteletét őrzik mind-
azok, akiknek családjukban közbenjárását kérve gyógyuláso-
kat, csodálatos megmenekülésüket, különleges kegyelmeket 
tapasztaltak. Sírja körül a közelmúltban elhelyezett hálaadó 
táblák jelzik, a mai napig fordulnak hozzá imáikkal nemcsak 
az idősek, de a fiatalok is. 
Élete nem csak a hívőknek ad erőt, 
tavaly Székesfehérvár posztumusz 
díszpolgára címet adományozta 
neki, mert a város követendő példát 
akar állítani a fiatalok elé. 
Spányi Antal püspök Takács Nándor nyugalmazott püspökkel 
és az egyházmegye papságával tartott szentmisében emlé-
kezett meg Isten szolgája, tiszte-
letreméltó Kaszap István születé-
sének 96. évfordulójáról. Nagy-
szüleink születési és halálévfordu-
lói már kikopnak emlékezetünkből. 
Mit tudott Kaszap István, hogy 
mindösszesen 18 életévével mélyen bevésődött emlékezete 
az utókor szívében? - tette fel a kérdést beszédében a me-
gyéspüspök, majd kifejtette: olyan volt, mint minden fiatal; 
remélt, szeretett és készült a felnőtt életre. Bár a lelki élet 
fontosabb volt számára, kiválóan sportolt, hogy testben is 
erős legyen. Életében valódi értéket azonban az istenhit, 
Krisztus követése jelentett. Akkor is, amikor meg kellett küz-
denie önmagával, súlyos betegségével. A kikerülhetetlennek 
tűnő erő testét összeroppantotta, de lelkét sohasem. Így lett 
példakép mindannyiunk számára és közbenjáró Isten előtt. 
A megemlékezés végén az egyházmegye híveivel együtt 
imádkoztak a fehérvári cserkészcsapatok, a Prohászka Ima-
szövetség tagjai, a budapesti Kaszap István Alapítvány za-
rándokai, valamint a Törökbálint-Biatorbágy térségéből érke-
ző fiatalok csoportjai a szentéletű ifjú közbenjárásáért és 
mielőbbi boldoggáavatásáért. 
 
 

 
 

                     /Forrás: www.katolikus.hu/ 
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Több ezer hívő írásos és szóbeli visszajelzése és kérése alap-
ján Székesfehérvári Egyházmegyében éveken keresztül, a 
vasárnapi könyörgésekben fohászként imádkoztuk a követke-
ző közös imádságot Kaszap István boldoggá avatásáért: 
„Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új 
példaképet Kaszap István személyében; add, hogy miha-
marabb a magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!” 
 
2010-től Spányi Antal megyés püspök a következőképpen 
kiegészített fohász imádkozását kérte a vasárnapi misekönyör-
gésekben: 
„Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a 
magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk 
szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a ma-
gyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő 
Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.” 
 
Kaszap István halála után életszentségének híre nagyon ha-
mar elterjedt. A székesfehérvári püspök kezdeményezésére 
megkezdődött a boldoggá– és szentté avatási eljárás, aminek 
egy része 1947-ig le is zajlott, a politikai helyzet alakulása mi-
att azonban félbeszakadt. Kaszap István tisztelete továbbra 
is élő maradt az egyházmegyében és azon túl is; a Pro-
hászka templom mellett található sírját körülveszik a köszönő 
és hálaadó táblácskák. 1991-ben adódott lehetőség arra, hogy 
a kiegészítő egyházmegyei eljárásokat lefolytassák, melyek 
érvényességét a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja 1994. 
november 18-án kiadott határozatával elismerte. 
Azóta is sok ezren kérik Kaszap István boldoggá avatását. 
A hívektől érkező levelek, az aláírásgyűjtések és az, hogy 
tisztelői között sok a fiatal bizonyítják, hogy Kaszap István 
emlékezete elevenen él, és hogy Isten jelenlétét halála 
után is hordozza közöttünk. A mai cserkészek is példát lát-
nak életében: nyilvánvalóvá válik számukra, hogy egy olyan 
fiatal ember, aki egy lehetne közülük, aki ugyanazt tette, mint 
ők - tanult, játszott és szeretett - hitétől megerősítve nem riadt 
vissza a szenvedéstől sem, és egyértelmű jele lehet Isten or-
szágának közöttünk. Kaszap István életén keresztül Isten a 
legfiatalabbakat is meghívja az imádkozók közösségébe. 
 

„Ha valaki beengedi Krisztust saját életébe, nem veszít el 
semmit, semmit azokból, amik szabaddá, széppé és nagy-
gyá teszik az életet. Nem veszít el semmit. Csak ebben a 
Krisztussal kötött barátságban nyílnak meg az élet kapui. Csak 
ebben a barátságban tárulnak fel az ember létének mérhetet-
len lehetőségei. Csak ebben a barátságban tapasztalható 
meg, hogy mi szép, és mi tesz szabaddá.” 

 
 
 

A Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának Kaszap István 
erényeiről szóló határozata (decretum) XVI. Benedek pápa 
hivatalának megkezdésekor mondott homíliájából vett idézet-
tel kezdődik. 
 
Kérjük a Paptestvéreket, a hitoktatókat és ifjúságunk 
vezetőit, tegyenek meg mindent, hogy a fiatalok -  külö-
nösen a cserkész ifjúság - megismerje Kaszap István 
életét, lelki gazdagságát, akiben igazi keresztény példa-
képet láthatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spányi Antal 

megyés püspök 

 

Spányi Antal megyés püspök üdvözlő sorai  

a Kaszap István Alapítvány részére 
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Kezet fogott a jövő a múlttal… 
 
Úgy gondolom, hogy egy több száz éves tele-
pülés történetében 30-40 év nem nagy idő. 
Azonban vannak korszakok, amikor 100 év 
alatt sem történik annyi változás, mint 40 év 
alatt. 
Így fordulhatott az elő, hogy a XX. század elején született 
rákoskeresztúriak már nem találnának haza, ha felébredné-
nek örök álmukból. 
Emlékszem - betelepültként - arra, hogy a Bakancsos útra 
felkanyarodva jobb kezem irányában kevesebb, mint 40 éve 
nem túl szép látványt nyújtó dombok sorakoztak gödrökkel 
tarkítottan. Igaz, hogy akkor álltak a Ferihegyi és Pesti úton is 
a takaros kis parasztházak, melyek áldozatul estek a város-
építési koncepciónak. Először az Összefogás lakótelep ké-
szült el, majd emelkedtek a Pesti és Újlak utca szédítő méretű 
emeletei. Talán a szakma is beleszédült az elért „sikerekbe”, 
amikor kiszemelte a síneken innen, az Akadémia Újtelep tü-
körképeként kínálkozó dombot a nyolcvanas évek közepén. A 
szabályos, szép földdarabokat elválasztó utcák szebbnél 
szebb madárneveket kaptak. Egy jóstehetségű szakember azt 
mondta, hogy ez lesz a kerület „Rózsadombja”. Ennek a meg-
tisztelő jelzőnek számomra akkor felelt meg igazán, amikor 
2000. szeptember 16-án jelen voltam a Szent Pál templom 
szentelésén. Ekkor már igényes, ember léptékű, családias 
ikerházak sorakoztak itt, nagyobb részt fiatal lakókkal. 
Azóta is gyönyörködöm, ha ritkán a Madárdombra visz az 
utam. Így esett ez az év első májusi vasárnapján is, amikor a 
Szent Pál templomban az édesanyákat köszöntötte Tamás 
atya, sok apuka és népes gyermeksereg. Éppen az altemp-
lom temetőjéből jöttem, ahol én is virággal köszöntöttem az 
édesanyámat, aki reményeim szerint tiszta szívű emberként 
már Isten boldog látásában részesül. 
Anyaként és gyermekként szíven talált a meghatóan szép 
templomi ünnepség! Tiszteletbeli egyháztagként - egy figyel-
mes, fiatal anyukától - én is kaptam egy szál virágot. Megval-
lom, jólesett ez a gesztus! 
Útban hazafelé arra gondoltam, hogy a Madárdombon és 
környékén nem csak a házak szépek, de kialakult itt is az a 
templomi közösség, ami élhetővé és Isten előtt kedvessé tesz 
egy városrészt. Hála a közreműködő plébánosoknak, káplá-
noknak és híveknek egyaránt. 

 
 
 

Lejegyezte: Tompa 
Attiláné  

(aki csak értékesített) 

 

Hit és erkölcs rovat 
 

„Fiúk fel a fejjel…” 
 
Kedves meghívást kaptam a Rákoskeresztúri Református 
Egyházközség templomába a 2012. április 22-én 10 órakor 
kezdődött - istentisztelettel egybekötött - ünnepélyes fogada-
lomtételre a 812. sz. Csaba vezér Cserkészcsapat parancs-
nokától. 

A szertartás előtt Kiss József cser-
késztiszt felsorakoztatta a csapat-
zászló után bevonulókat, akik elfog-
lalták helyüket, kiemelt helyet ka-
pott a csapatzászló és az avatás 
előtt álló 7 gyermek, akik között 

néhányan ehhez az egyházközséghez tartoznak. 
A cserkésztörvény pontjait Tarnai Sándor  csapatparancsnok 
elevenítette fel. 
Ima után következett a fogadalomtétel, a nyakkendőket a 
csapatparancsnok kötötte fel, majd Somogyi Dezső András - 
a Cserkészszövetség képviselője 
„cserkésszé fogadlak” kézfogás-
sal fejezte be a hivatalos aktust. 
Ezután a jelen lévő öreg cserké-
szek gratulációja következett . 
A kötetlen beszélgetés során 
Lay Márta a 917. sz. Csengery Antal Rákoskeresztúri Cser-
készcsapat egykori tagja elmesélte, hogyan táboroztak 1946-
ban, amikor  fakivágással teremtették elő a táborozáshoz 
szükséges pénzt. 
A Cserkészszövetség küldöttje Somogyi Dezső bá most is 
elénekelte Betty Clay dalát, amit Lillehammerben, és a jelen-
lévők szerint Rinkabyban, a 22. Cserkész Világtalálkozón is 
elénekelt. Végül a vendégek és a cserkészcsapat jóízűen 
elfogyasztotta az anyukák által készített finomságokat a 
templom kertjében. 

 

Tompa Attiláné 

a kuratórium elnöke 
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Dániai emlék 
 
Nyűgös, nyafogós, agyonszeretett kislány Solveig. Kétéves. 
Anyja elment, rám bízta. Nagyanyja sincs itthon, aki ilyenkor 
nyakába emeli a kősúlyos gyereket és meggörnyedve szalad-
gál vele, miközben ő folyamatosan és mind nagyobb hang-
erővel nyüszít, óbégat, ordít. 
Kézen fogva vonszolom tengerparti házuk parkjában. Beülte-
tem magas kisszékébe, hevederrel rögzítem ficánkoló testét. 
Mellékucorodom egy farönkre. Nem szólalok meg.  
Tőlem estig ordibálhatsz - mondom belül kőkeményen. Per-
cek múlva halkul a hangja. Lélegzetnyi szünetet tart. Ekkor 
meghallom a madarak énekét. Egy rigó trillázik a leghango-
sabban. Visszhangként utánozom. Solveig könnyei között 
rám néz. Még egy trillát megeresztek. A rigó felel rá. A gyerek 
a lombok felé fordul, majd újra rám néz, mert én következem. 
Csodálkozik. Most egy másik énekesmadár csatlakozik, azt is 
utánozom. Persze gyatrán, alig hasonlít. Solveig nevet. 
Elárad bennem az öröm. Ennek a kis utálatosnak van humo-
ra! Buzgón folytatom a madárhang utánzást. A kislány már 
kacag. Berekedek, pihenek. 
Csend. Fél szemmel Solveiget figyelem. Gyenge szellő moz-
dul, arcunkat simítva. Észre sem venném, de a kislány felfi-
gyel, a szellőnek fordítja arcát. Felnéz, hallgatózik a lombok 
felé. Ülünk csendben. A madarak fejünk felett vígan folytatják 
éneküket. 
A gyerek sokáig békésen néz maga elé. Lassan felém fordul. 
Gyönyörű szemei rendkívüli figyelemmel pásztázzák arcomat. 
Külön megnézi: az orromat, államat, arcom minden négyzet-
centiméterén elidőz. 
Lámpalázasan leveszem a szemüvegem. Tekintetünk találko-
zik. És akkor, mintegy végeredményre jutva hosszan néz a 
szemembe. Olyan elfogadó, befogadó kortalan szeretettel…, 
hogy anyám simogató tekintetét ismerem fel a szemében. 
Sokáig ülünk még így, ebben a békés csendben. 
Hullanak a könnyeim megállíthatatlanul… 
 

Vágó Mária 

Kulturális rovat 
 
Angelus Silesius: 
 
Könyörgés a Szentlélekhez 
 
Szentlélek! Fő jó! Szent neved 
Borítsa lángba szívemet! 
Tüzednek édes lángja fennen 
Lobogjon vígan én felettem. 
Ébresszen bennem szent kegyed 
Szerelmes, élő, nagy hitet! 
Világíts át, Te, drága Fény, 
Nehogy sötétben haljak én. 
Te szent árnyékod hűvösítsen, 
Hogy idegen tűz ne hevítsen. 
Szívemnek kertje élni fog, 
Ha hull rá égi harmatod. 
Fő  Vígasz, várom jöttödet, 
Csókold életre lelkemet. 
Ajándékaid, mint a tenger, 
S Nélküled koldus csak az ember. 
Itt van szívemnek kelyhe, Te 
Pünkösd borával töltsd tele! 
Add, ha parancsod megjelen, 
Katonaként én megtegyem. 
Te jó tanácsod hadd vezessen, 
Különböztessek jól, helyesen. 
Szent értelmedet ha adod: 
Felismerem akaratod. 
Arany folyam vagy, Bölcsesség, 
Szerelmed csókja bennem ég, 
És így a szívem tudja, érez: 
Milyen jó vagy Te és mily édes. 
Szemem mindig csak Rád tapad: 
Igazság Lelke csak Te vagy! 
Megígérted, jó Jézusom: 
E vendéget én megkapom. 
A szívem várja vágyva, halkan, 
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Őt várja ez az üres barlang. 
Boldog lesz, majd ha áldva jő: 
Örökre nálam marad Ő! 
 
Fordította: Szénási Sándor 

 
 

Benedek Elek: 
Pünkösdi harangok 

 
Olyan szépen cseng a harang, 
Mintha nem is harang volna, 
Hanem ezer harangvirág 
Imádságos szava szólna. 
 
Piros pünkösd vasárnapján 
Piros rózsa nyíl a kertben, 
Kis szívünkben tiszta öröm 
Imádsága énekeljen. 

 
Piros pünkösd vasárnapján 
Szálljon reánk a Szentlélek, 
S térdre hullva mondjunk hálát 
A mindenség Istenének. 
 

 
 

 
Czigány György: 
 
Négy motetta (részlet) 
(Fohász) 
 
Azért csak hadd sírjak, Uram 
Földíszítve hitemet  a szomorúság 
áldott virágaival. Hiszen emberré lett 
Isten is megkísértetik félelemmel 
midőn megáll szélén a teremtésnek, 
mely mint a tenger itt, hallgat előttünk. 

 
Pünkösdi himnusz 
(Beata nobis gaudia) 
 
Boldog örömre visszatért 
az évköre nagy ünnepért! 
Midőn a Lélek vigasza 
suhant le tanítványaira. 
A Tűz lobogó lángokon 
titkos jelt: nyelvet rájuk ont. 
Hogy szívük áradó legyen, 
szeretve égjen tüzesen! 
Mindenki nyelvén szólának; 
riadva hallja pogányhad! 
Hiszi: hívőket bor hevít, -  
de lelkük Lélektől telik! 
Küld ezzel Isten titkos jelt, 
hogy Húsvét szentidő letelt. 
Nagy Ötvenes - lejárt körén 
Sínáról fénylik új Törvény!... 
Most, - kegyárasztó Istenünk -  
arcúl borulva esdeklünk: 
Égből még egyre ránk bocsásd 
Szentlelked, kincs-kiáradást… 
Egykor, megszentelt szíveket 
Jóság malaszttal töltetett… 
Bocsáss meg minden bűnt nekünk, 
békélt szív ülje ünnepünk! 
 

(Szent 



             KASZAP ISTVÁN (1916-1935) 
Pajkos gyermekkor után mély és bámulatos akaraterő 
jellemezte a ciszterci diákot. Kemény kitartással köze-
pesből színjeles tanulóvá küzdötte fel magát. Kitűnő 
tornász, 17 évesen a Dunántúl ifjúsági bajnoka. Buzgó 
cserkész, hűséges kongreganista. Szerzetesi életét a 
Manrézában hősies odaadással kezdte. Sokat elmél-
kedett Jézus szenvedéseiről, és a bűnösökért engesz-

telő áldozatul ajánlotta fel magát Jézus Szent Szívének. Fiatalon, életé-
nek huszadik évében rejtélyes betegség támadta meg, amellyel szem-
ben az orvosok tehetetlenek voltak. Egész testét gennyes sebek, feké-
lyek lepték el. Halálos ágyán, (felmetszett gégével) az örök élet kapujá-
ba felírta búcsúszavait: „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez”. Azóta is 
mind többen kérik bizalommal égi pártfogását és igen sok feltűnő ima-
meghallgatás történik. Boldoggá avatása folyamatban van. 
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Alapítványi hírek 
 
 
Nyári táborok 

 
 
 
 
 

Várjuk az egyházi és cserkésztáborok 
szervezői részéről a táborköltségek tá-
mogatása érdekében a jelentkezést 
személyesen illetve postai úton.  
(1660 Budapest, Pf.:458) 
 
 
Ruhavásár 
 
Ismét lesz ruhavásár! 
 
Nyári ruhavásárunkat június 22-én, 23-án és 25-én (péntek, 
szombat, hétfő) tartjuk a szokásos helyen és módon. 
 
 
 
 
 
 
 
Mindenkit szeretettel várunk székházunkba (Péceli út 220.)! 

.Köszönet 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 
1%-át  Alapítványunknak utalták. Annak minden 
forintját a kerületünkben élő rászorulók megsegí-

tésére fordítjuk. 
 

 

 
 

Kérjük, hogy akiknek módjukban áll a 
jövőben is segítsék rajtunk keresztül a 

kerület rászoruló családjait és 
gyermekeit anyagi támogatásukkal, 

illetve adójuk 1%-val! 
Ehhez szükséges legfontosabb adataink: 

Számlaszám: OTP 11717009-20018281 
Adószám: 19652502 - 1 - 42 

Nevünk: Kaszap István Alapítvány 
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