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25 csodálatos év 
 
 
Amikor ismét tollat fogtam, hogy Alapítványunk negyed év-
százados működését méltassam, 2016. január 14-ét írt a Ger-
gely naptár. Aztán átvillant bennem az a gondolat, hogy meg-
nézem emlékeztetőül az Alapítvány bejegyzéséről kiállított 
okiratot. Meglepődve láttam, hogy 1991. január 14-én kelt a 
végzés, amely törvényesen is „ráütötte a pecsétet” a Kaszap 
István Alapítvány működésére. 
25 csodálatos év, amit a Gondviselés megadott azoknak a 
keresztény értékrendet képviselő embereknek, - kerületünkön 
belül és kívül - akik szeretetből, önzetlenül sokat tudtak tenni 
rászoruló embertársaikért. 
A kezdetektől nehéz lenne tételesen felsorolni azokat a jótet-
teket, melyeket néhai Gaál Ferenc kuratóriumi elnök koordi-
nált 2008. május 8-án váratlanul bekövetkezett haláláig. 
Akik ismertük, mindannyian tudjuk, hogy a kezdeményezés 
és a tervek valóra váltása az alapítvány célja szerint az ő 
nevéhez fűződik. 
Nevezetesen: „a Főváros XVII. kerületében a szegények, 

elesettek, öregek és szociálisan rászorulók támogatása,  a 
vallásos nevelés terjedésének elősegítése, valamint az okta-
tás és közellátás színvonalának emelése.” 
Elnökünk távozása óta minden igyekezetünk az, hogy fogyat-
kozó emberi erővel is az Ő általa „kitaposott” úton haladjunk. 
Ennek szellemében tűztük ki célul a 25. éves jubileum méltó 
megünneplését, mely ebben évben névadónk, Kaszap István 
születésének 100. és korai halálának 80. évfordulója is egy-
ben. 
Tavaly december 5-én - az alapító okirat aláírásának 25. év-
fordulóján - köszöntük meg a működésünkhöz kapott kegyel-
met és erőt a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom-
ban. 
December 17-én Székesfehérvárra zarándokoltunk, hogy 
lerójuk kegyeletünket  Kaszap István sírjánál és ott lehessünk 
Alapítványunk támogatóival együtt a halálának 80. évforduló-
jára emlékező szentmisén. 
2016. március 29-én 17 órakor emlékezünk meg névadónk, 
Kaszap István születésének 100. évfordulójáról a székesfe-
hérvári Prohászka templomban, ahová Spányi Antal püspök 
atya szeretettel várja Kaszap István tisztelőit, Alapítványunk 
baráti-támogató körét és a kerület cserkészeit. 
Alapítványunk kuratóriuma részéről szeretettel felajánljuk 
közreműködésünket ahhoz, hogy a Kaszap István iránti tiszte-
let és példa kerületünk ifjúsága számára gyümölcsözővé vál-
hasson. 

Tompa Attiláné 
A Kaszap István Alapítvány elnöke 
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Az Alapítvány rendezvényeiről 
 
 
 

Kegyelmi ajándékok… 
(Kaszap István lelki nap 2015. november 21.) 

 
 

 
Köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak a Kaszap István 
Alapítvány lelki 
napjának  
szervezésé-
hez, különösen 
Kerekesné 
Margitkának, 
aki mindig 
nagy szeretet-
tel és oda-
adással szer-
vezi meg ezt a 
szép napot. 
Igazi lélekben gazdag ember, aki nem tartogatja, hanem szét-
osztja lelki gazdagságát a környezetének. Most is nagy gond-
dal  szervezte meg Tompa Attiláné, Marikával, az Alapítvány 
elnökével együtt, aki fontosnak tartja, hogy 
ne csak a testünket tápláljuk, a lelkünket is. 
Számomra nagyon tisztelt és ismert Burger 
Ferenc péceli plébános atyát hívták meg, 
aki a lelkigyakorlat igen nehéz témáját 
„Bűnbánat és bűnbocsánat” címmel fejtette 
ki sok-sok tanulságos példán keresztül. A 
mély és tartalmas gondolatokat nehéz rövi-
den szavakba foglalni. Már a misén a prédi-
kációban megalapozta ezt a témát. Figyel-
meztetve,hogy a konfliktusokból tanuljuk meg, mit jelent em-
bernek lenni. Kiemelt kétféle embertípust: az egyik itt a földön 
akar mindent elérni, a másik tudja, hogy van örök élet! Ki-
hangsúlyozta a bűnbánat lehetőségeit. Különösen nagy ke-
gyelmi ajándék, hogy fiatalok adták  a mise zenei szolgálatát 
gitáros kísérettel. A mise végén az iskola 6. a. osztályos diák-
ja,  Bakacsi Lilla, Endrődi István: Celli búcsú című versét adta 
elő. 
Ferenc atya előadásának első részében jellemezte a mai 
ember lelki világát. Visszatért arra, milyen volt régen a vallá-
sos ember. Kiemelte, a vallásosság mindig jelen volt az em-
ber életében, mindig valamilyen formában kapcsolatban volt a 
természetfelettivel. Felsorolt különböző vallási nézeteket, 
kiemelte, hogy mennyire fontos a közösségi morál az embe-

rek számára. „Ha az erkölcsi alap rendezett, akkor a társada-
lomban is rend van!” 
A második részben elmondta, mi is kell ehhez. Alapelvekre 
van szükség. Ezek közül kiemelt egy párat: Istenkép, Van 
Isten!, mit jelent a természetfölötti, stb… Mindezeket egyen-
súlyba kell hozni. Jézus egy új fogalom! -  Tiszta Istenfoga-
lom. Jézus kihangsúlyozta, Isten szeret téged, a szív áldozata 
kell ehhez, ez az irgalmasság. 
Sok-sok teológiai összeütközés volt, de Isten szava mindig 
olyan volt, mint a kovász. 
A keresztény kultúra mindig érték védő, és humánus volt - 
maga a szeretet. A keresztény kultúra szellemiség. 
Isten is tudja, hogy az ember esendő. 
Ferenc atya szerint mindig kell egy cél,  egy út, a saját életed 
(ami lehet akár botrányokkal teli is), ha megfér benne a meg-
bocsátás. Ekkor lesz Isten olyan, mint a levegő, hogy nem 
tudunk nélküle élni. 
Sokszor eltoljuk magunktól a felelősséget, a bűnbánat, bűn-

bocsánat lehetőségét, ami pedig igazi szabadságot adhat, és 
ami nélkül nem érdemes élni sem. Mert a bűnbánat, bűnbo-
csánat lélekgyógyulás! Mindezt a kegyelem húzza ki belőlünk. 
Beszélt a bűn minőségéről, a gyónás módszereiről, szép pél-
dával alátámasztva saját plébániájáról. A gyónás náluk egy 
nagy beszélgetés, „a lélek görcseinek feloldása.”  
„A testben lakik a lélek, a lelketeknek is fittnek kell lenni!” 
Kiemelte, az embereket az érzelmeiken keresztül lehet visz-
szahozni a templomba. Elmesélte, milyen nagy hatással volt 
a plébánia fiataljaira a Gödöllői Ifjúsági Találkozó ( az ezen 
való részvétel volt a feltétele a bérmálkozásuknak). Élmé-
nyekkel jöttek haza. Ez is bizonyítja, mennyire fontosak a 
módszerek, hiszen ez nem más, mint a kegyelem! 
Kívánom, hogy a kegyelmi ajándékok, amiket ezen a lelki 
napon kaptunk,  kamatozzanak bennünk magunk, és mások 
örömére! 

 
Köszönettel és tisztelettel:  

Sütő Andrásné 
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Magyar Krisztina és férje, Rétháti Miklós tanúságtétele 
a lelki napon 

 
 

(Ebben a lapszámunkban a férj, Rétháti Miklós tanúságtételét közöl-
jük, a következő számban pedig a feleség, Magyar Krisztina gondo-

latait olvashatjuk) 

 
 

Feleségem szülei nem gyakorolták keresztény vallásukat, így 
ő és öccse nem lettek megkeresztelve. Egy belső indíttatásra, 
ő már tinédzser korában is vágyott az Istennel való termé-
szetfeletti kapcsolatra. Ekkoriban árasztották el hazánkat az 
ezoterikus, mágikus, New Age-s, okkult, természetgyógyász, 
táltos, indián sámán, keleti küzdősportok, tai-chi, buddhizmus, 
hinduizmus, keleti meditációk, jóga, hastánc, reiki, agykont-
roll, keleti vallások és filozófiák, kínai és indiai stb. hagyomá-
nyos gyógyászat, misztikus beavatási, titkos tanok, stb. körök, 
ahol jó pénzért minden szépet és jót ígérnek, amire az embe-
rek vágynak. Feleségem azt hitte itt fogja megtalálni vágyott 
lelki békéjét, boldogságát, jó egészségét, Istennel való sze-
mélyes kapcsolatát. 24 évig foglalkozott ezekkel a dolgokkal 
nagyon komolyan. Mikor édesanyja rákos beteg lett, Isten 
elvezette őt és szüleit, a római katolikus, Katona István atyá-
hoz az Emmausz Közösségbe egy gyógyító lelki szeminári-
umra, amelyet Mary Usha nővér módszere (lásd: A gyógyulás 
rejtett forrásai c. könyvben még) alapján végeznek napjaink-
ban is. Feleségem nem szándékozott keresztény útra térni, 
sőt kifejezetten ellenszenves volt számára a katolikus vallás a 
médiában hallottak alapján, ám a szeminárium alatt élő, sze-
mélyes találkozásokban volt része Jézussal, és úgy elmélyült 
a barátságuk, hogy azóta, megkeresztelkedett római katolikus 
hitre, megbérmálkozott és átadta életét Jézusnak. A megtéré-
se során nagy segítséget jelentett számára Gál Péter atya „A 
New Age keresztény szemmel” című könyve, amelyben tudta, 
hogy minden szó igaz, hiszen 24 évig  ő maga is csak a „New 
Age” útjain járt. Én olyan családban nőttem fel, ahol, bár szü-
leim római katolikus hitben neveltek fel engem, de sajnos 
valójában az ő istenük a pénz és az anyagi javak, a földi élet 
örömei. Így észrevétlenül én is a pénzt kezdtem el isteníteni 
és egyre jobban eltávolodtam Istentől. Mikor megismerked-
tünk Krisztivel, ő már katolikus volt. Ő vezetett vissza engem 
egy élő, személyes kapcsolatra Istenhez, és segített megis-
merni a saját vallásomat olyan mélyen, ahogyan azt szüleim-
től sosem kaphattam meg. Így a rózsafüzér imádságot is tőle 
tanultam meg. Most már kéz a kézben, Krisztivel együtt nö-
vekszünk a Jézushoz vezető úton. Ezen az úton megtanultuk 
és folyamatosan tanuljuk, hogy nagyon fontos az alázat, mert 
Isten csak a kicsikhez tud lehajolni, akik beismerik, hogy 
szükségük van Rá és nincs semmijük Rajta kívül. Az egymás-
ra találásunk érdekes. Én 25 évig kerestem őt, Kriszti 20 évig 
keresett engem. Egy szem gyermeke vagyok szüleimnek, 
akik emiatt nem tudtak leválni rólam a megfelelő időben és 
mértékben. Így ismertem meg Krisztit 46 évesen. Szüleim 

Krisztit ellenségként, betolakodóként tekintették az első pilla-
nattól fogva, aki megzavarja a családi idillt, amit ők olyan gon-
dosan felépítettek hármunk köré. 2015 májusában szerettünk 
volna összeházasodni, de a szüleim ellenségeskedése olyan 
akadályokat támasztott számunkra, ami miatt  lemondtuk a 
már megszervezett esküvőt. Ezután sokat imádkoztunk Isten-
hez, mutassa meg Ő, mikor házasodjunk össze. Júniusban az 
egyik nap, amikor ezért Krisztivel a rózsafüzért imádkoztuk, 
megjelent nekem a Szűzanya hófehér ruhában. A térde ma-
gasában arany számokkal megjelent a dátum: 2015. szept-
ember 12. Hamarosan megtudtuk, hogy ez a Szűzanya Szent 
neve napja és idén éppen szombatra is esett. Ismét megszer-
veztük az esküvőt, de a szüleim ismét ellenünk dolgoztak, és 
megint le kellett mondanunk az egész esküvőt, násznépet, 
stb. Augusztus első hetében kint voltunk Medugorje-ben 
(híres Szűzanya kegyhely, Bosznia-Hercegovinában) egy 
világifjúsági imatalálkozón, ahol, miután a szentgyónásokban 
megtisztult a lelkünk, sok erőt adó, hasznos párkapcsolati 
útmutatást kaptunk papoktól, akik bátorítottak minket, hogy 
mielőbb házasodjunk össze. Illetve több alkalommal az esti 
Szentségimádások alatt a Szűzanya ismét megjelent nekem 
és mutatta a szeptember 12 -i dátumot és még más csodák is 
történtek ezzel kapcsolatban velünk. Megértettük, hogy Isten 
akarata, ajándéka számunkra a 2015. szeptember 12. dátum. 
Mikor hazajöttünk, megszerveztük 1 hónap alatt az esküvőt. 
Nagyon kemény küzdelem volt a szüleimmel is, de Jézus 
győzelemre vezetett bennünket. Szüleim ugyan nem jöttek el 
az esküvőnkre, de azért voltunk így is elegen, mert meghívtuk 
rá a vendégeken kívül a drága Szentháromságos Egyistent 
és az egész Mennyországot is. A megismerkedésünk a 
párkatton, egy katolikus társkereső honlapon történt. Én már 
annyira tele voltam a 25 évnyi párkeresési kudarcokkal, hogy 
éppen le akartam jelentkezni és befejezni a párkeresést, mi-
kor Kriszti bejelentkezett ide. Kriszti pedig egy utolsó lehető-
séget adott Isten számára ,ha családot szán neki. A legrövi-
debb időtartamra, 3 hónapra fizetett elő. Ő is be akarta fejezni 
a párkeresést és le akart már mondani róla. Egy belső indítta-
tásra én írtam Krisztinek, és ő válaszolt. 2 hónapig csak leve-
leztünk. Mély, hosszú, alapos, érzelmileg és lelkiekben is 
nagyon gazdag, szép levelek születtek ebben a 2 hónapban. 
Kriszti már a levelezések során beleszeretett a lelkemben. 
Szerinte finom és gyengéd lelkem volt már akkor is, amivel 
felfogtam az ő összes lelki rezdülését és visszaragyogtam rá. 
Én pedig éppen el voltam távolodva Istentől és nem találtam 
a Hozzá visszavezető utat. Így én azt szerettem meg a leg-
jobban Krisztiben, hogy nagyon lelkesen és átadottan követi 
Jézust. Éreztem, hogy megtaláltam a lelki társamat, aki visz-
sza fog vezetni a Jóistennel való közelebbi, mélyebb, élő kap-
csolathoz. Már a kezdeteknél megfogadtuk, eldöntöttük, hogy 
a párkapcsolatunkban Istent és ezért a tisztaságot helyezzük 
középpontba, előtérbe. Ez nem csak azt jelentette, hogy szü-
zességben vártuk meg az esküvőnket, hanem azt is, hogy 
ezáltal csupán lelki kapcsolatban éltünk az esküvőig, hogy 
minél jobban megismerhessük egymás jó tulajdonságait és 
árnyoldalait egyaránt. Ez azért volt nagyon fontos és komoly 
alap a jó házasságunkhoz, mert a házasság előtti testi kap-
csolat eltompítja, elhomályosítja a pár tagjaiban a valós képet 
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Mikulás ünnepség 
 
Köszönjük Baran Jánosné, Ildikónak áldozatos munkáját, 
amelyet az Alapítványnál a Mikulás ünnepség megszervezé-
sére fordít. 
A Kaszap István Alapítvány idén 13. alkalommal rendezte 
nagysikerű Mikulás ünnepségét a Vigyázó Sándor Művelődé-
si Házban, amelyre mi is meghívást kaptunk immár 8. alka-
lommal. A kerületben élő sokgyermekes és rászoruló csalá-
dok gyermekei jókedvűen és várakozással telve nézték végig 
a már megszokott, mindig színvonalas műsort. Még a 3 éves 
kisgyermekek is csendben figyelték a szebbnél szebb zenés 
produkciókat, amelyeket szintén gyermekek adtak elő. A min-
den évben visszatérő előadók (pl. Wehovszky testvérek, 
vonZArt táncegyüttes) nagysikerű műsorszámai mellett en-
gem az idén az az előadás fogott meg legjobban, amikor 
Handel: Messiás c. oratóriumának egyik részlete szólt a hát-
térben és közben a Diadal úti Általános Iskola tanulói sorban 

felmutattak táblákat, amelyeken a zeneműben akkor éppen 
elhangzó angol szöveg megfelelő szavai voltak láthatók. 
Gyermekeimet megkérdezve elmondták, hogy nekik az egész 
műsor tetszett. Kicsit faggatva, az egyikük elmondta, hogy 
neki leginkább a táncos, míg a másiknak az akrobatikus szá-
mok nyerték el a tetszését. 
Mindnyájukra Isten Áldását kérve! 
Üdvözlettel: 

Csirszka János 
 
 
 
Az 2015. évi Kaszap István oklevél és em-
lékérem átadására rendhagyó módon került 
sor, mivel díjazottunk nem tudott részt venni  
farsangi bálunkon. Hegyi Norbert tanár úr, 
aki Mikulás ünnepségeink állandó és meg-
határozó szereplője számára Tompa Attiláné 
kuratóriumi elnök adta át az elismerést. 
 
Beszámoló a székesfehérvári zarándoklatról. 
 
Már évek óta hagyománya van a decemberi székesfehérvári 
zarándok utunknak, amióta Spányi Antal püspök atya egyik, a 
Katolikus Rádióban rendezett összejövetel alkalmából hívta 

egymás személyiségéről, jelleméről. Úgy gondoltuk mind a 
ketten, hogy egy életre szóló, komoly, és tiszta döntést, elkö-
teleződést egymás és a Szentségi házasság mellett, csak 
tiszta fejjel és szívvel, „józanul” lehet, és érdemes meghozni. 
Nagyon nagy és gyakori volt a kísértés, hogy egymást önző-
en, vágyaink tárgyaként kezeljük. Sokszor majdnem elbuk-
tunk, de a Szentgyónás kegyelméből mindig új erőt és re-
ményt tudtunk meríteni, hogy megéri a tiszta utat követni, azt, 
ami Jézusnak is tetszik. Azóta már összeházasodtunk és azt 
szeretnénk üzenni Mindenkinek, hogy rengeteg gyümölcsöt, 
áldást kaptunk Istentől azért, amiért szépen az Ő útján, a 
tisztaság útján jártunk, járunk. Ezen az úton, ebben a tiszta-
ságért folytatott ádáz küzdelemben nagy segítséget jelentett 
számunkra az egyik máriabesnyői kegytemplomban szolgáló 
atya, Tomka Feri atya: „Biztos Út” című könyve, amit szeretet-
tel ajánlunk minden korosztálynak és már házasságban élők-
nek is.  
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Alapítványunkat az emlékmisére. 
Most már baráti körünk és támogatóink jegyzik a december 
17-i dátumot és szívesen jönnek a szentmisére. 
A tavalyi év december 17. azonban különös jelentőséggel bírt 
a Kaszap István tisztelők emlékezetében, hiszen 80 éve tör-
tént, hogy a fiatal jezsuita novícius visszaadta lelkét Teremtő-
jének. 
A Prohászka templom zsúfolásig megtelt az emlékmise részt-
vevőivel. Számomra igen nagy jelentőséggel bírt, hogy tíz 
cserkészzászló mögött sorakoztak különféle településekről 
érkezett cserkész fiatalok. Még azóta is sajnálom, hogy kerü-
letünk cserkészei nem lehettek közöttünk. 
Püspök atya homíliájában ezúttal is méltatta Kaszap István 
rövid életének példáját, amely ma is követendő kell legyen 
keresztény szellemiségű fiataljaink számára. 
A szentmise után leróttuk kegyeletünket a sírnál és imádkoz-
tunk Kaszap István boldoggá avatásáért. 

Hit és erkölcs rovat 
Folytatjuk 3-3 napra lebontva a Kaszap István kilenced 
szövegét, amely elimádkozása már oly sok embernek 
segített. 
 
 

Az Egyházban ősi és általános szokás kilenc napon keresztül 
állhatatosan imádkozni valamely kegyelem elnyeréséért. Vé-
gezzünk mi is kilencedet, amikor nagy kéréssel fordulunk 
Istenhez. Ne féljünk csodát kérni, de ezt mindig az Isten aka-
ratára való legteljesebb ráhagyatkozással és a Beléje vetett 
nagy bizalommal tegyük, hiszen Ő végtelenül szeret minket, s 
Ő tudja legjobban, mi válik igazán javunkra. 

Hogyan végezzük a kilencedet? 
Isten nemcsak azért ad szenteket Anyaszentegyházának, 
hogy kéréseinket az ő közbenjárásukkal terjeszthessük eléje, 
hanem azért is, hogy életük példáján felbuzdulva és erényei-
ket követve mi is buzgón törekedjünk az életszentségre. 
Azért a Kaszap István tiszteletére végzett kilenced minden 
napján fontoljuk meg valamelyik erényét az itt következő gon-
dolatok alapján, s tegyük fel magunknak a kérdést: mit kíván 
tőlünk ezen a téren Isten, mi hogyan mutathatjuk ki iránta való 
szeretetünket? 
A kilencedhez felhasználhatjuk a következőkben szereplő 
imákat, de nagyon helyes, ha saját szavainkkal is beszélge-
tünk azzal, akinek közbenjárását kérjük Istennél. 
A kilenced legyen számunkra a lelki buzgóság ideje. 
Ezért jó, ha ezen idő alatta szentségekhez járulunk, különö-
sen gyakoroljuk az önmegtagadást, lelki olvasmányt végzünk, 
és az örök élettel kapcsolatos gondolatokkal foglalkozunk. 
 
 

Kaszap István Kilenced 
(folyt.) 

 
7. nap: „Jól esett vele lenni.” 
 
Kaszap István hősies lelkiereje különösen szenvedése idején 
nyilatkozott meg. Manrézai betegápolója szerint: „ Ember nem 
szenvedett még ennyit ebben a házban”, mint ő. A kórházban 
is hónapokon keresztül „Óriási szenvedései voltak” - mondta 
a főápolónővér. Mindezt hősies lelkierővel, szent türelemmel 
viselte el, úgy, hogy aki csak látta, csodálkozott és épült rajta. 
Nagy fájdalmai ellenére, arckifejezése mindig változatlanul 
kedves, derűs, sőt örvendező volt. „Tekintetében csodálatos  
szelídség és valami földöntúli szépség tükröződött.” - mondta 
róla egyik látogatója. 
Látogatói, sőt orvosai és ápolói is mind épültek viselkedésén. 
„E látogatásokról mindig lelkileg meggazdagodva tértem visz-
sza”- írja egyik testvére. Egy rokona szerint: „Igen szelíd volt; 
ha nem is tudott beszélni, mosolygott. Jólesett vele lenni. 
Végtelenül kedves tudott lenni.” 
Följegyezték róla: „Betegségéről és fájdalmairól sohasem 
beszélt.” Elhatározása volt: „Csak akkor beszélj keresztedről, 
ha okvetlenül kell, egyébkor soha szóba ne hozd vagy ha már 
nem térhetsz ki a tudakozódás elől, légy szűkszavú.” 
Mindenért igen hálás volt. Betegségében kívánságai nemigen 
voltak, de minden szolgálatot kedvesen megköszönt. A kápol-
nában egész viselkedése összeszedett, póz nélküli áhítata, 
lezárt szeme, szépen összekulcsolt keze, mind élő hitéről és 
áhítatáról tanúskodott, és felkeltette azok áhítatát is, akik mö-
götte térdeltek: 
Az utolsó időben szívesen beszélt a halálról és a mennyor-
szágról. Haláláig kedves és szeretetteljes volt. 
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Épülésükre vagyok-e én a körülöttem lévőknek, engem ápo-
lóknak, amikor szenvedek? Hálás vagyok-e szolgálataikért? 
Nem beszélek-e szívesen fájdalmaimról? Imádság közben 
külsőmön is megnyilatkozik-e belső összeszedettségem, áhí-
tatom? 
Imák...Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 
 
8. nap: „Nagyon jó volt hozzám!” 
 
Kaszap István már betegsége előtt sokat foglalkozott Krisztus 
országa terjesztésének gondolatával. „Ennél magasztosabb 
dolgot hirdetni nem lehet, csak erről érdemes beszélni.” - 
„Minden beszédnek lesz eredménye, ha ima termékenyíti 
meg.” - „Az embereket oktatjuk szóval, megmentjük áldozat-
tal.” - „Ne félj a jövőtől, ha hiszel erős hittel és bízol a Szentlé-
lek segítségében és erejében, amire szükséged van az apos-
tolkodásnál, megkapod.” - olvassuk lelki jegyzeteiben. 
A kórházban bő alkalma nyílt az apostolkodásra. Betegtársait 
jól ismerte, szerette őket, törődött velük és sokat imádkozott 
értük. Apostolkodott a „Szív” újsággal, melyet kapott. A lap 
körülment az egész termen, örült neki, hogy érdeklődve ol-
vasták. Kérte, hogy helyezzék egyik betegtársa mellé. Tudta, 
hogy annak már legföljebb csak pár hónapja van hátra. Sokat 
beszélt vele, igazi jóbarátja lett, és szépen, szeretettel előké-
szítette az örök éltre. 
„Nagyon jó volt hozzám és minden beteghez.” - írja egy másik 
betegtársa. Amikor már tehette, szívesen kiszolgált mindenkit, 
és amiben csak tudott, minden betegnek segített. 
„Az emberekben megvan a jóakarat, csak kis nógatásra vár-
nak.” - mondotta. Szólt többeknek, hogy menjenek el az esti 
litániára, gyógyuljanak, áldozzanak, és szépen megtették. 
Egyszer a kórterem mind a tíz katolikus betege szentáldozás-
hoz járult az ő buzdítására. Az egyetlen másvallásút a jelenet 
szépsége könnyekre indította, s bevallotta, nem is tudja kife-
jezni, mit érez, mert sohase hitte volna, hogy a katolikus val-
lásban ilyen hit, egyetértés és szeretet van. 
Én hogyan használom fel az életkörülményeim, munkám, 
szórakozásom és betegségem nyújtotta alkalmat az apostol-
kodásra? Él-e szívemben a vagy Krisztus Országának ter-
jesztésére? Apostolkodom-e szóval, példával, imával és az 
áldozatok felajánlásával? 
Imák...Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 
 
9. nap: „Szeretettel, szenvedéssel szolgálni Szentsé-
ges Szívedet!” 
 
Kaszap István gyermeki szeretettel vonzódott a Szűzanyá-
hoz. „Szeresd a te mennyei Anyukád! Te nagyon szereted 
édesanyádat, vágyódol is utána. Nézd, a Szűzanyában sok-
kal, sokkal jóságosabb Édesanyát találsz! Csak szeresd és 
légy hozzá föltétlen bizalommal.—írta. Asztalán a Boldogsá-
gos Szűz képe állott, a rózsafüzér szinte állandóan a kezében 

volt. A májusi litániákra még két mankóval is elvánszorgott. A 
kórházban még az idegen látogatóknak is feltűnt, hogy meny-
nyire szereti a Boldogságos Szűzet. 
Jézus Szívének való teljes odaadásáról pedig „lelki végrende-
lete” tanúskodik, amelyet halála előtt két hónappal írt. 
„Jézus Szentséges Szíve, add, hogy magamat minél jobban 
kiüríthessem! Nem akarom fönntartani magamnak az én 
szándékaimra sem imáimat, sem szenvedéseimet, semmimet 
sem. A Tieid azok, Te adtad azokat nekem, hogy használjam 
őket. Én visszaadom Neked, Szentséges Szív!” 
„Mindennek elégtételi részét, a remélt jövendő purgatóriumi 
szenvedést is, a tisztítóhelyi lelkek kiszabadulására ajánlom, 
azon imákéit is, melyeket halálom után végeznek érettem. A 
kieszközlő részeket pedig Szentséges Szíved szándékaira 
ajánlom föl. Hisz Te tudod, hová szükségesek leginkább, hol 
kapnak kincseim legalkalmasabb letétet.” 
„És az én bűneimért mivel és mikor teszek eleget”. Azért van 
a tisztítótűz! Ott engedd törleszteni őket Jézusom Szentséges 
Szíve, ott… de ne itt a földön… itt a szenvedéseknek és 
imáknak sokkal fontosabb célja van: a bűnösök megértése, 
erre kell mindent összpontosítani…” 
„Teljes szívvel-lélekkel - magamat elfelejtve, kiüresítve - szol-
gálni a Szeretet Székhelyét, Szentséges Szívedet, szeretet-
tel, szenvedéssel: (e kettő kell nekem, utána már csak a ha-
lál: a Szeretet utolsó akadályának ledöntése) ez az én életcé-
lon! Életprogramom foglalatja!” 
Imák… Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 
 
 
 

 
 

 
Ima  

Kaszap István boldoggá avatásáért 
 

Jóságos Jézus, aki azt mondtad, „ha valaki utánam akar 
jönni, vegye fel keresztjét, és kövessen engem”, tekints 
hű szolgádra, Kaszap Istvánra, és az Ő közbenjárására 

add meg nekünk a kegyelmet, amit kérünk Tőled, feltéve, 
hogy az javunkra válik. Mindenképpen add meg azonban 
a kegyelmet, hogy az Ő példájára mi is mindig hűségesen 

szolgáljuk a Szeretet Székhelyét, Szentséges Szívedet. 
Amen. 
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Kulturális rovat 
 

Sík Sándor: 
Imádság humorért 
 
Csorgattál hitet fejemre,  
(Vajha frissen őrzeném!)  
Koszorúztál kegyelemmel  
(Volna fogytig bár enyém!)  
Hetven éves fiatalnak  
Még valami kellene:  
Humort, humort önts szívembe,  
Meghallgatás Istene! 
Nézni tanulj, vaksi lelkem,  
Míg csak meg nem láthatod  
Emberben az angyal-embert  
És az ember-állatot.  
Egy szemeddel egyet látni,  
Másikkal a másikat.  
Nagy az Isten vadaskertje,  
A mennyország tágasabb. 
Egybelátni mind a kettőt  
És eggyé ölelni át:  
Erre kérd, míg kérheted még  
A Szentlélek humorát.  
Több ez, mint távolbalátás,  
Közelnél is közelebb,  
Ez tanít meg mosolyogni  
Szenteket és bölcseket. 
Hát az öreg, aki hordoz  
Harminchárom nyavalyát  
S kétszer annyi gyengeséget,  
Honnan vegye mosolyát?  
Honnan erőt elviselni,  
Kinevetni önmagát,  
Megmaradni emberszinten  
Éjek éjszakáin át! 
Nincs itt más, mint bölcsnek lenni,  
Ha csak egy hüvelyknyinek,  
Semmi más, csak szentnek lenni,  
Ha csak egy babszemnyinek.  
Uram, egy babszemnyi lélek  
küldi Hozzád sóhaját:  
Csorgasd cserepes ajkára  
Öregeid humorát. 
 

 

Pilinszky János:  
Egyenes labirintus 
 
Milyen lesz az a visszaröpülés, 
amiről csak hasonlatok beszélnek, 
olyanfélék, hogy oltár, szentély, 
kézfogás, visszatérés, ölelés, 
fűben, fák alatt megterített asztal, 
hol nincs első és nincs utolsó vendég, 
végül is milyen lesz, milyen lesz 
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás, 
visszahullás a fókusz lángoló 
közös fészkébe? - nem tudom, 
és mégis, hogyha valamit tudok, 
hát ezt tudom, e forró folyosót, 
e nyílegyenes labirintust, melyben 
mind tömöttebb és mind tömöttebb 
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. 

MUTZ PÉTER: 
Hála 

Tudod, hogy mitől lesz 
Egy angyalnak szárnya? 
Amitől szállni fog, 
Nem más, mint a hála! 
Sok elesett lélek 
Felemel majd téged, 
Kiket szállni tanítottál, 
Bemutat az égnek. 
Mert másokat emeltél 
A lélek trónusára, 
Téged repít oda 
Az áldások varázsa! 
 



             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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