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Hinni és tudni 
Egyszer Tahiban töltöttem egy hetet, gyülekezetünk negyven-
ötven tagjával, ifjakkal és idősebbekkel. Az utolsó napon 
megkérdeztem az egyik fiatalt, - aki a Jézus Krisztus Szuper-
sztár rock -operát hallgatva figyelt fel először Jézus szemé-
lyére - hogyan érezte magát: 
- Bomba jól, Bandi bácsi! Ledarálva jöttem ide, és itt valahogy 
összeálltam - mondta. 
Még sohasem hallottam így megfogalmazni, amit alig egy fél 
óra múlva így fejezett ki egy idősebb  közösségi tagunk: - 
Testileg, lelkileg megfáradva jöttem, de itt megújultam. 

Aznap este, csöndességemben azt mondta a Gazdám: - Lá-
tod, ne tanárkodj, hanem egy-ügyűen szólj, s csak a lénye-
get, úgy, hogy a ledaráltak összeálljanak, s a megfáradtak 
megújuljanak veled együtt!... 
Az év elején Bibliát kért tőlem egy fiatalember. Szókimondók, 
becsületesek ezek a mai fiatalok. Megmondta, ha már megis-
merte a különböző mitológiákat, azt akarja, hogy a Biblia se 
hiányozzék a könyvtárából. Ezen a nyáron Olaszországba 
készül, képtárakat akar meglátogatni, sok ott a vallási témájú 
kép, érteni akarja azokat. 
Nos, kapott egy Bibliát. 
Már el is felejtettem, amikor izgatottan beesett hozzám, kezé-
ben a Bibliájával és az aláhúzgált hegyi beszédre mutogatva 
azt mondta: 
- Bandi bácsi, tudja, milyen klassz dolgok vannak itt? Ponto-
san valami ilyesmit kerestem, valamit, ami jó „fogást” ad az 
élethez! És szaván fogtam Jézust. Kipróbáltam a mostoha-
anyámon, akivel halálra szekíroztuk egymást. Jóval győzzem 
meg a gonoszt, no lássuk. És hetekig mindent megtettem, 
amire kért, még meg is tetéztem. Azóta: mintha kicserélték 
volna. 
-Te cserélődtél ki előbb - mondtam mosolyogva. 
- Igen, lehet - válaszolta. Mindenesetre köszönöm a Bibliát.  
És az ajtóból még visszafordult: - Még tovább próbálkozom. 
Manapság sok fiatal „fogja szaván” Jézust és kipróbálják, 
könnyebb-e Vele. És mindig akad, aki meg is mondja: Vele 
könnyebb. Vele megy. Vele más az életem. 
De nekünk, a már „nem fiataloknak”, Jézus régi ismerősünk, 
testvérünk, barátunk, Urunk és Gazdánk. És úgy tűnik, mint-
ha mi belefáradnánk, hogy szaván fogjuk. Sokszor olyan az 
életünk, mintha sosem találkoztunk volna Vele. 
Mit kezdjünk el? Pontosan ki-ki azt, amibe belefáradt, amit 
abbahagyott, ami csak „úgy” szinte észrevétlenül abbama-
radt. Ha abba fáradtál bele, hogy zokszó nélkül elszenvedd a 
párodat, és egyre több a szó és egyre kevesebb a türelmed - 
kezdd el ismét, de jobban: Vele! 
Vedd észre: valahol „menet közben” elhagytad, egyedül 
küszködtél. És egyedül nem megy. Valóban nem. 
Én is tudom, mit kell újrakezdenem, kivel és kikkel, de Vele 
együtt, mert érzem, így nem megy már. 
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Valaki , aki főnöke miatt sodródott szinte az összeroppanás 
határára, egyszer csak, - szinte egyik hétről a másikra - meg-
nyugodott. Elmondta, hogy amióta imádkozik a főnökéért - 
így is mondhatta volna: megbeszéli Jézussal, - azóta szinte 
egy csapásra megváltozott. Nem a helyzete, hanem ő. Azóta 
mennek a dolgok. 
Egy hívő asszony sokáig imádkozott, hogy legyen hitben is 
társa a férje. És az lett. Olyannyira, - félig könnyesen, félig 
nevetve mesélte - : „Egy alkalommal kirobbantam a férjem 
előtt, hogy kiugrok a bőrömből, ha csak látom is XY-t. Mire a 
férjem csak annyit válaszolt: Az a bajod kedvesem, hogy 
egyedül vagy magaddal a bőrödben, különben nem ugranál 
ki.” 
Félek, nekünk is ez a bajunk, hogy egyedül, gyakran egyedül 
vagyunk a bőrünkben, önmagunkkal! És ez nem mindig a 
legjobb társaság… 
Kettesben Jézussal - jobb társaságban volnánk. 
Kezdjük Vele újra az életünket, de több hittel! 
 
 
 

/Dr. Gyökössy Endre: Megújulás (Kézfogás 13.) Szt. Gellért Kiadó/ 

Az Alapítvány rendezvényeiről 
 
Néhány szó a ruhavásárról 
 
Megszokott helyünk nyári felújítását követően igyekez-
tünk ruhavásárt is rendezni az osztrák őszi-téli készlet-
ből szeptember 6-án. 
Az iskola kezdés miatt az érdeklődés és a látogatottság 
a megszokotthoz képest szerényebb volt, de aki eljött, 
többnyire elégedetten távozott, mert a kínálat színes és 
minőségi volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy nagycsa-
ládosoknak jelentős ingyenes adományt sikerült juttatni. 
A pénzadományt is köszönjük minden kedves támoga-
tónknak, akik felkeresték a vásárt. 
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Rákoshegyért - Díj átadás 2013. szeptember 27-én 
 

Dr. Gaál József támogatóként éveken át munkájával segítette 
alapítványunkat. 2007-től azonban kurátorként még ezen felül 
is segíti tevékenységünket. 
A támogatásba családtagjait is rendszeresen bevonja - külö-
nös tekintettel a farsangi bálok szervezésével és a műsor 
összeállításával. 
Az általa alapított kutató-fejlesztő cég rendszeres pénzbeli 
támogatását is évek óta hasznosítjuk. 
Munkatársunk aktív, vidám ember, aki keresztény szellemben 
nevelte fiait, oszlopos tagja a rákoshegyi római katolikus egy-
háznak és a rákoshegyi civil közösségi életnek. 

/Tompa Attiláné elnök és Kerekes Sándorné kurátor/ 

 

A Kaszap István Alapítvány Kuratóriuma 

nevében ezúton is gratulálunk megérdemelt 

kitüntetéséhez! 

 

 
Jóskám, jó barátom az Úrban,   
                     

az ember kilencvenen túl van, 

ha olvas, rövid már a karja, 

nyög akkor is, ha nem akarja, 

lomhán baktatnak álmos percek, 

már csak a szépségével henceg, 

vállát és térdét reuma nyúzza, 

fenékkel fordul felé a múzsa. 

Ennyit magamról. Ennek most vége, 

s a vadász kerül terítékre, 

ezért, Jóskám, most te vagy soron, 

hisz rokonok lettünk egykoron, 

mert meglátogatván a kórházat, 

becsempésztél mint nagybátyádat 

soron kívül a CTG-re, 

minden cécót is félretéve, 

majd haza is hoztál szépen 

frissen, vidáman egészségben. 

Volt részed jóban, rosszban bőven 

az elmúlt pár tíz esztendőben. 

Irigyeid bőven akadtak, 

ők rendre beléd is haraptak, 

Akiknek Rád a foguk vásott, 

adok egy illetlen tanácsot: 

essék mind abba a verembe, 

melyet nagy buzgón Neked ásott. 

A veremre kész van már a minta, 

Dante kollégám egykor megírta 

a pokol hatodik énekében, 

terecinákba rendezve szépen, 

párolgó massza terül ott széjjel 

budik bűzölgő barna levével. 

Helyezve magukat kényelembe, 

tartózkodjanak fülig benne, 

naponta egyszer kiemelkedve 

három perc cigarettaszünetre. 

Idén ott voltunk januárban 

a híres Kaszap István bálban, 

ahol kis híján földre ültem: 

mert a fő díjban én részesültem. 

Te mondtad hozzá a beszédet, 

elzengtél rólam sok-sok szépet, 

hozzászólásom csupán ennyi: 

tényleg olyan szeretnék lenni. 

Rákoshegyért díjat kapsz végre, 

(szerintem eléggé elkésve) 

Te minden jóra készen álltál, 

már sokszorosan rászolgáltál, 

legendás a segítőkészséged, 

ezért szeret mindenki Téged. 

Keresnek: Jóska miért van távol? 

Valakit épp most húz ki a pácból. 

Dr. Gaál József! Rákoshegy szemében 

intézmény vagy Te egy személyben, 

kívánságom más egyéb nincsen: 

két kézzel áldjon meg a Jóisten! 

 

 

Palojtay Béla 



               KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY    4 

  
 
Kenutáborban az Újtelepi plébánia fiataljai 
Immár hagyománynak tekinthető kenutúráink idei helyszíne a 
soroksári Duna ág volt. Napsütéses, szép időben és gyönyörű 
természeti környezetben eveztünk Tamás atya idegenvezeté-
sével. Minden nap lelki útravalót kaptunk Lajos atyától és 
Tamás atyától, ami a fiatalok életvezetéséhez sok gondolat-
ébresztő atyai tanács volt. Egy-egy leevezett szakasz után jól 
esett a Duna vizében megmártózni esténként. Amíg főtt a 
vacsora jókat beszélgettünk a tábortűznél. Köszönjük Isten-
nek és földi segítőinek, hogy lelkileg-testileg is feltöltődtünk az 
idei táborban. 

Marinovszki Sebestyén 

Nyári táborban a Szentjánosbogár közösség 
A Szentjánosbogarak regnumi közössége idén nyáron a 
Zemplénbe utazott egy egyhetes vándortáborba, ahol a napi 
nagy hátizsákos túrák mellett sporttal, játékokkal és a helyi 
kultúrával való ismerkedéssel töltöttük az időt. Az egy hét 
alatt Mogyoróskáról indulva összesen körülbelül 80 kilométert 
tettünk meg érintve Regécet, Telkibányát, Hollóházát, Füzért 
és Füzérkajatát, délutánonként az erdőben tábort verve. Esti 
tábortüzeink alkalmával a szokásos közös éneklések mellett 
minden nap másik szerzetesrend történetével is megismer-
kedtünk. A tábor alatt alkalmunk volt megnézni a regéci és a 
füzéri várat is, valamint Filkeházán görög katolikus szertartá-
son is részt vehettünk. A szerencsés időjárás mellett is sok 
fizikai nehézséget és kihívást tartogatott a tábor, de egymást 
segítve minden akadállyal megbirkóztunk, a kitartó közös 
munkával és az együtt átélt nehézségekkel pedig csak még 
közelebb kerültünk egymáshoz.  

Darvas Márton 

Nyári tábor beszámoló 
Július 22-27-ig a Rákoscsabai Református Egyházközség 
hittanos csoportja 41 fős létszámmal Kismaroson, a Bör-
zsönyligeti Gyermek- és Ifjúsági Táborhelyen táborozott. 
A 36 gyermek mellett 3 pedagógus, 1 gyermekmunkás és egy 
konyhai kisegítő segédkezett. Úgy érezzük, hogy maximáli-
san sikerült megvalósítani szakmai célunkat. A tábor céljai 
közé tartozott a közösség formálás, melyben a különböző 
korú gyermekek (6-15 év) szakmai irányítás mellett gyakorol-
hatták a helyes kommunikációt és konfliktuskezelést. Jellem–, 
és értéképítő szituációs játékokban vettek részt, miközben 
élvezhették az éjszakai túrázás kihívásait vagy a falu portyát 
(csoportokban, felnőtt segítség nélkül fedezték fel a falu neve-
zetességeit). A délelőtti bibliai tanítás és csoportos beszélge-
tések jó alkalmat nyújtottak arra, hogy a gyerekek megnyílja-
nak és az igazán fontos dolgokban tanácsolni, segíteni tudjuk 
őket. Ezek az alkalmak korcsoportokra voltak bontva, hiszen 
sok életkori sajátosságon alapuló probléma, élethelyzet került 
elő, amiket hatékonyan ebben a felállásban lehetett előre 
vinni. Sokat jelentett a gyermekek számára a hely természeti 
adottsága is. Mivel a táborhely a hegyoldalban helyezkedik el, 
és kis erdő veszi körül, teljesen elszeparálva lehettek a tábor-
lakók a nagyváros zajos, zsibongó légkörétől, amit sokuk 
csak ezen a héten élhetett meg. 
Egészen egyszerű dolgokban örömüket lelték, mint pl. a Bör-
zsöny lábánál csordogáló kis patakban való pancsolás, gát-
építés, békák kergetése. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
gyermekek a hét második felében átültethették a gyakorlatba 
a héten elsajátított értékeket. Ezáltal valósulhatott meg az  
elesettebbek felemelése, a társadalom által létrehozott szoci-
ális különbségek áthidalása. Ehhez segített hozzá az éppen 
mellettünk táborozó, Böjte Csaba által patronált, határon túli 
30 fős állami gondozott gyermekcsoport. A hét második felé-
ben különböző közös programokra invitáltuk őket (közös játé-
kok, szalonna sütés, esti zenélés), gyermekeink pedig még 
apró ajándékokat is készítettek nekik. Ez mindannyiunk szá-
mára felemelő tapasztalat volt. Ezúton is köszönjük, hogy 
hozzásegítettek támogatásukkal ahhoz, hogy mindezek a 
maradandó élmények megvalósulhassanak. 

 

Séra Éva hittanoktató, táborvezető 
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Idén is jártunk Ernstbrunnban! 
 
Ernstbrunn neve már-már fogalom jó néhány „pálapostolos” 
diák  számára. Itt tölthetnek ugyanis évről évre júliusban egy-
két hetet. 
Úgy tűnik a tábor, melyet a bécsi Jézus Szíve nővérek rendje 
szervez, egyre népszerűbb tanulóink körében. Idén már 27 
gyerek vett részt ezen a nagyszerű programon, mely kiváló 
lehetőséget nyújt a közösségépítésre, pihenésre, ismerkedés-
re és főként a német nyelv intezív gyakorlására. 
A táborozó gyerekek nevében is köszönjük a Kaszap István 
Alapítvány nagylelkű támogatását, mellyel hozzájárult a tábo-
roztatás költségeihez. 

Ács Béláné 
Igazgató helyettes 

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

Ernstbrunn egy kis város Bécstől nem messze. Kedves kis 
dombok veszik körül és a település szélén az egyik meredek 
utca végén ott áll a tábor. Mikor megérkeztünk a kétszárnyú 
üvegajtó már nyitva volt. A két nővér - ahogy tavaly is - ott 
álltak és vártak minket. Roland - idén is - már a busz ajtajá-
ban lelkesen, egyenként köszöntött minket.  
A kipakolás után ebédelni mentünk, melynek végén a Bécsből 
érkező némettanár, Herr Wolfgang odaadta nekünk az óráink 
időpontjait. Ezen a délutánon még csak berendezkedtünk, de 
nem volt az összes nap ilyen unalmas. 
Másnap az osztrákokkal együtt strandra mentünk. Ott, vala-
mint előtte és utána is társasoztunk, főként az UNO-t játszot-
tuk. Elsétáltunk még többek között a vadasparkba, megnéz-
tük - sajnos csak kívülről - a helyi kastélyt és a városba is 
lementünk. Emellett rengeteget túráztunk a közeli erdőben. 
Az osztrák gyerekek kedvesen, megértően magyaráztak és 
segítettek nekünk. 
Úgy vélem, legtöbbünknek még most is hiányzik Ernstbrunn 
és jövőre mindannyian vissza szeretnénk menni. 
 

 
 

Barna Emőke  
8/2.b osztályos tanuló 

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

 

 
 
 
 

Ernstbrunn 
 

Idén nyáron is kijutottam két testvéremmel együtt az 
Ernstbrunnban található táborba, ahol már visszatérő vendé-
gek vagyunk. Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak: 
strand, hajtányozás, vadaspark-látogatás, éjszakai túrázás, 
grillezés és a felejthetetlen bevásárlások. Két nővér is jelen 
volt a táborban, sr. Nikodema és sr. Adele, akik nagyon ked-
vesek és rendkívüli módon szeretik a magyarokat. A konyha 
nem volt olyan fűszeres, mint amihez magyarként hozzá va-
gyunk szokva, de így is nagyon finom és változatos volt a 
koszt. Talán ennek is köszönhető, hogy a kezdeti kis magyar 
csoportok oda fejlődtek az évek folyamán, hogy több magyar, 
mint osztrák gyerek volt jelen a táborban! Nem is beszélve a 
felvigyázók főnökéről, Rolandról, aki szintén Magyarországról 
utazik minden évben a táborba, hogy ő felügyelje a gyereke-
ket, minket honfitársként külön gonddal. A barátságok, amik 
ott szövődtek még mindig élnek: rendszeresen e-mailezünk 
az ott megismert barátainkkal. Próbáljuk, de nem tudjuk kife-
jezni azt az érzést, amit ez a nehezen kimondható település 
név jelent számunkra: Ernstbrunn. Egy kis paprika nélküli 
krumplistészta, valami a Billa nevű szupermarketből, az UNO 
játszmák vagy a csengettyű hangja, mikor már túl hangosak 
vagyunk, minden hozzájárul ahhoz, hogy szavakkal elmonda-
ni nem tudjuk annak, aki még nem volt ott, milyen érzés, hogy 
hazafelé úton már azt számoltuk, hány hétvégi mise múlva 
térünk vissza a „Janue Vitae” Kinderferienheim-ba. 

 

Gyarmati Csaba Richárd 

8/2. a osztályos tanuló 

 Pál Apostol Katolikus  Általános Iskola és Gimnázium   
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Hit és erkölcs rovat 
 
Örömök és ürömök 
 
A „Jeromos füzetek” című Bibliatársulati lapban olvastam 
”Csendes percek” címmel tíz tanácsot a higgadtságról. Szer-
zői között XXIII. János pápa is szerepel. Hosszúra nyúló és 
egyre súlyosbodó betegségemben az imádság és az Újszö-
vetségi Szentírás ad erőt és vigaszt. 
Különös örömmel töltött el  a fenti címmel olvasható, higgadt-
ságról szóló rész. Főleg idősebbeknek, nehéz körülmények 
között élő embertársaimnak ajánlom ezeket, de egy lapszám-
ra csak egyet közülük! 
Mindjárt az első szíven vágott mélységes igazságával, s 
ugyanakkor nehéz teljesítése miatt is. Így szól: 
„Csupán a máért fáradozom, a mai napot akarom élni anélkül,  
hogy egyúttal életem összes (szerintem megoldhatatlannak 
látszó ) problémájára gondolnék.” 
Öröm, hogy felismertem mély békességét, üröm, hogy 
sötéten látásom (hajlás a mély depresszióra) miatt szinte 
lehetetlennek látszó a feladat. 
Halvány remény: öröm az ürömben, hogy mindig vonzot-
tak a nehéz feladatok és a jótettek. Ha rászorul segítsé-
gemre a velem lakó betegem, súlyos reumatikus fájdal-
mait sok féle módon tudom enyhíteni. 
A másik öröm, de üröm nélkül, hogy együtt olvassuk a 
zsolozsmát - napi négy fejezetét - és a Szentírást folya-
matosan az elejétől a végéig.  
Most még annak is örülök, (ránevelem magam erre) 
hogy nem sorolom fel tüneteimet, attól ugyanis nem múl-
nak el, viszont barátaimat, kedves olvasóimat szomoríta-
nám. 
Szeretettel és imádsággal gondolok a lap minden belső 
és külső munkatársára és kedves olvasóira! 

Vágó Mária 

Hitvallóink címmel 
                                                                          
kerekasztal-beszélgetés sorozatot         
hirdet  a Faludi Ferenc Akadémia 
és a Magyarországi Mindszenty 
Alapítány közös szervezésében. 
A Hit Évében méltán tekintünk tisz-
telettel a hitükért életüket áldozó vértanúkra. 
Hirvallóink c. sorozat szeretné felhívni a figyelmet azokra a 
példaképekre, akik egész életükkel tettek tanúságot hitükről, 
Isten– és emberszeretetükről. 
A program állandó házigazdája és szakértője: Kovács Ger-
gely okl. posztulátor. 
Helyszín: Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky utca 
20. 

 
 

2013. december 11-én, 19 órakor 
Kaszap Istvánról tart előadást 

Dr. Nemeshegyi Péter jezsuita szerzete, teológus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ifjúság, eszmények, sportlendület, - majd a  lelkiélet magas-
ságai és életszentség: ez sugárzik Kaszap István életéből 
felénk. És mindezek mögött kibontakozik egy igazi, kedves, 
korunkból és körünkből való diákarc. 
 
 
„Reálisan kellene megírni a szentek életét, - mondta egy-
szer Kaszap István. 
Mennyivel könnyebb lenne követni őket!” 
 

/részlet Endrődy László: Életet Krisztusért : Kaszap István élete c. könyvből/ 
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Kulturális rovat 
 
Rónay György: 
Őszi himnusz 
 
„Üdvözlégy!” - olvasód morzsolva így köszöntünk. 
Október van, korán leáldozik a nap. 
Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk,  
hogy el ne vétsük a homályban az utat. 
 
Magam is mily sokat bolyongtam, mint a vándor 
hűtlenül életem kalandor idején; 
de felém ragyogott templomod ablakából 
s kimentett bűneim bozótjából a fény. 
 
Sebes kopóival űzőbe vett az Isten; 
futottam, mint a vad, de nem volt már remény. 
Hunyt szemmel buktam el, vártam, hogy leterítsen, 
és védő két karod közt ébredtem fel én. 
 
Büszkén suhant hajóm, kevélyen álltam ormán. 
Vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. 
De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán 
s föléledt a halott szelíd szívek fölött. 
 
Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva, 
ha új anyát talált halott anyja helyett, 
s többé már köntöse szélét el nem bocsátja: 
be nem telik vele, hogy házánál lehet. 
 
Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, 
hozzád kötöztem én olvasóddal magam. 
Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak 
s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. 
 
Öledbe hajtja le lankadt fejét, s te lágyan 
addig simogatod megfáradt homlokát 
míg el nem szenderül… Életem alkonyában 
így ringass engem is örök hazámba át. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lépésről lépésre… 
 
Tudod - mondta az öreg Bobo, az utcaseprő kis barátnőjének, 
Momónak - , tudod, néha egy nagyon-nagyon hosszú utca áll 
előttünk. Azt hiszed, ez olyan rettenetesen hosszú, hogy ez-
zel sohasem fogok végezni. És akkor az ember elkezd sietni. 
Egyre jobban siet. De amikor felpillantunk, azt látjuk, hogy a 
távolság, az nem fogy, nem lett rövidebb az előttünk álló út. 
És akkor az ember még jobban erőlködik, mert fél, hogy so-
hasem készül el. Végül akadozni kezd a lélegzetünk, lihegünk 
és kikészülünk. De az utca, az még mindig ott tátong előttünk. 
Hát, tudod, nem így kell ezt csinálni, Momo! Sohasem szabad 
egyszerre az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő 
lépésre, a következő lélegzetvételre. A következő mozdulatra, 
a következő napra. Mindig csak a soron következőre, többre 
nem. És akkor elkezd az egész örömet szerezni. És - ez is 
fontos - akkor egyszerre jól csinálja az ember a dolgát. Aztán 
- egyszer csak - észre vesszük, hogy lépésről lépésre, az 
egész utcával elkészültünk. Sokszor azt sem tudjuk, hogyan. 
Még csak nem is lihegünk. És ez fontos. 
 

/Michael Ende: Mono című regénye nyomán/  

 



             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 
 
Lelki nap 
 

Alapítványunk lelki napot tart a Pál Apostol iskola 
kápolnájában 2013. november 9-én, szombaton. 
8 óra 30-kor Szőke Lajos atya tart szentmisét , 
majd Dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus tart 
előadást „Egyedül vagyok? -Kapcsolatok, konflik-
tusok, szeretet és szerepek” címmel. 

Az előadás után szünet, agapé, majd kb. 11.40– kor a pszi-
chológus válaszol az előadásával kapcsolatban felmerült kér-
désekre. Ezután tanúságtétel, végül a Pál Apostol iskola 
SKÓLA kórusának műsora zárja a rendezvényt. 
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk! 
 
Mikulás ünnepség 
 
 
 
 
 
 
Alapítványunk mintegy háromszáz rászoruló gyermek számá-
ra Mikulás ünnepséget rendez a Vigyázó Sándor Művelődési 
Házban 2013. december 8-án 10 órakor. 
 
Zarándoklat 
 
2013. december 17-én, kedden  
Kaszap István halálának 78. évfordulóján  
zarándoklatot szervezünk Székesfehérvárra a Prohászka 
templomba tartandó emlékmisére. 
A szentmise 17 órakor kezdődik. 
Várható indulás időpontja: 13 órakor a XVII. Kerületi SZTK 
elől. Részvételi díj: 1500,- Ft. 
Jelentkezni Tompa Attiláné, Marikánál lehet a 06-20-254-36-
44-es telefonszámon. 

.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 
 

 
 

Kaszap István Alapítvány Hírlevelének kiadója: 
Kaszap István Alapítvány kuratóriuma 

Megjelenik negyedévente 
Honlap: www.kaszapalapitvany.hu 

A szerkesztő e-mail címe: torba@freemail.hu 


