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A gondtalan ember 
 
A szennyes fehérneműt nem rakjuk a tisztával egy halomba. 
Nem teszünk rohadt gyümölcsöt a friss gyümölcsök közé. 
Ha békében akarsz élni, ha mindig tisztán és erősen akarsz 
élni, sohase őrizz meg magadban egyetlen gondot sem, a 
múlt, a jelen vagy a jövő gondjait, mert ami el van zárva, az 
erjed. 
Nem arról van szó, hogy mindent tégy meg gondjaid elfedé-
sére, eltaposására. Letagadására. Ha szét is zúzod a gondo-
dat, talán egy kis ideig nem mozdul, de aztán egyszerre csak 
újraéled, hiszen nem halt meg. Éppen ellenkezőleg, nézz 
szembe gondoddal, keresd eredetét, létezésének okait, de 
óvakodj attól, hogy kettesben maradj vele és még inkább at-
tól, hogy harcolj ellene. Ragadd meg és add oda az Úrnak! 
Nem szabadulsz meg tőle egyik napról a másikra. Hűségesen 
meg kell vizsgálnod átadásod őszinteségét és meg kell újíta-
nod azt, amíg csak tökéletes nem lesz. De ha elhatározod, 
hogy egy percig sem tartogatsz magadban egyetlen gondot 
sem, hogy rögtön „kiöntöd a szíved” Isten előtt, akkor szabad 
és erős leszel az Úr végtelen erejétől. 
A múlt kínoz? Ez vagy az a hiba? Miért? Már nincs hatalmad-
ban. Lelkiismeret furdalásod hamis, bosszúság, sértett hiúság 
és gőg rejtőzik mögötte. Csak a szeretet diktálta megbánás-

nak van helye, de a szeretet, miután a megbocsátásból táplál-
kozott, előre tekint. 
Odaadtad a hibáidat, add oda a lelkiismeret furdalásodat is, 
sőt a megbánásodat is…, hiszen bénítólag hatnak rád. 
A jövő foglalkoztat? Félsz a holnaptól, bizonyos találkozástól, 
munkától, kísértéstől… Miért? A jövő még nincs hatalmadban, 
ne gyötörd magad előre. Add Istennek a jövőt egészében és 
részleteiben, és éld a jelen pillanatot. 
A jelen nyugtalanít? Az akadályok ijesztenek? Pedig azok 
önmagukban véve még nem veszélyesek. Minden azon mú-
lik, hogyan viszonyulsz hozzájuk. 
Egy fal előtt állsz, miért mennél neki? Nézd meg nyugodtan, 
mérlegelj. Szilárd, túl magas, és áthághatatlan. Fogadd el! 
Ajánld fel áldozatul az akadályt Istennek, ajánld fel csalódáso-
dat is és… indulj neki egy másik úton. 
Vannak, akik túlterhelik kocsijukat, meglassítják haladásukat, 
idő előtt elkoptatják a motort, tönkreteszik a karosszériát. És  
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te? Napi terhedet hordozni tudod, az Úr megadja ezt a ke-
gyelmet, de büntetlenül nem teheted hozzá a tegnap és a 
holnap terhét. A túlterheléshez nem kapsz kegyelmet… 
Lehet, hogy ez alkalommal nincs más út. El kell fogadnod a 
nehézséget: lehet az egy betegség, egy hiba, egy látogatás, 
egy munka… a hajszás hó vége, gyermekneveléssel járó 
gond, egy elvégzendő művelet, egy meghozandó határozat… 
Ne menj bele azonnal a küzdelembe, ragadd meg az akadályt 
és add az Úrnak teljesen és tökéletesen a gonddal együtt, 
melyet okoz: sikerül-e, hogyan úszom ezt meg? milyen meg-
oldást keressek?; félénkségeddel, vagy félelmeddel, vagy 
haragoddal együtt, hogy t. i. mit mondanak, mit fognak mon-
dani; adj oda mindent, hűen és következetesen. És egy perc 
múlva, ha rögtön kell cselekedned, - egy nap, egy hét múlva, 
ha van rá idő - dönts és cselekedj Istennel. Észreveszed 
majd, hogy a nehézség egyszerűbb, mint gondoltad, az aka-
dály nem legyőzhetetlen, mert Isten éleslátó és erős, sokkal 
éleslátóbb és erősebb, mint te! 
Azt mondod Istennek, hogy bízol Benne és éppen az ellenke-
zőjét bizonyítod, amikor gondokkal gyötröd magad. 
Ha az ember bensőleg gyakran szerencsétlen, ha kudarcba 
fullad az élete, ez azért történik, mert a maga módján, merő-
ben emberi módon akar élni, pusztán a saját erejére támasz-
kodva. Mihelyt Isten kezébe adja magát, Isten lát munkához 
helyette: boldogulása (nem feltétlenül „emberi” boldogulás) 
bizonyos és teljes. A gyermek, aki túl sokat akar vinni, elfá-
rad, elesik, megüti magát. Ha elfogadod azt, hogy gyermek 
vagy, terhedet az Atya viszi, sőt még téged is karjára vesz. 
Az Úr nem veszi át erőszakkal gondjaid terhét, építő szerszá-
maidat, harci eszközeidet, elvégzendő munkádat. 
Ő jelen van egész életedben, de tartózkodóan várja, hogy te 
magad add oda gondodat, magad bízz rá egy feladatot. Miért 
tartanál meg annyi munkát magadnak? Miért harcolnál kérve 
a „segítséget”? Miért nem adsz át Neki MINDENT, hogy hor-
dozza, MINDENT, hogy cselekedjen? Szívedet és kezedet is, 
hogy Ő maga használja azokat? 
Haldoklása közben Jézus azt mondta az Atyának a Kálvária 
hegyén: „Kezedbe ajánlom lelkemet”; a világ minden bűnével, 
szenvedésével, gondjával terhes lelkét; három nappal ezután 
az Atya egészen új, dicsőséges és fényes életet adott Neki 
vissza… a Húsvétot! 
Minden este halj meg aggodalmaid, valódi és vélt gondjaid 
számára. Alázatosan helyezz mindent az Atya kezébe, hogy 
reggelenként minden nyugtalanságtól mentesen, megújultan, 
tisztán ébredhess fel és nézhess szembe a rád váró élettel. 
„Kezedbe ajánlom lelkemet Uram, hűséges Istenem, megsza-
badítasz engemet” (30. zsoltár). „Mihelyt lefekszem, békén 
alszom el, mivel Te Uram, egyes egyedül, biztonságban meg-
őrizel” (4. zsoltár). „Az Úrra vessed gondodat és Ő megtámo-
gat” (54. zsoltár). 
 

Részlet Quoist, Michel: Így élni jó : elmélkedések az élet művészetéről - 
mai keresztényeknek c. könyvéből. 

 

Az Alapítvány rendezvényeiről 

Zarándoklat 

Rendkívüli születésnap Székesfehérváron -          
Kaszap István születésének 100 évfordulóján 

 
2016.03.29. - Kaszap István születésének 100. évfordulója 
rendkívüli esemény volt a Székesfehérvári Egyházmegye 
életében. A számos zarándokot vonzó emlékmise keretében 
bejelentésre került, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 

Bizottság döntése alapján, a nemzeti sírkertbe sorolta Kaszap 
István jezsuita novícius nyughelyét. 
 
A püspöki szentmise elején, Tóth Tamás plébános köszöntöt-
te a vendégeket, köztük Gedai Istvánt, a Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettesét, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés alelnökét, Wilmek Tibort, dr. Cser-Palkovics András 
polgármestert, Mészáros Attila alpolgármestert, Dr. Orosz 
Zoltán altábornagyot, a Honvéd Vezérkar főnök-helyettesét, 
Huszár János vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsno-
kát, a Magyar és a Szlovák 
Cserkészszövetség vezetőit és 
képviselőit, a Kaszap István 
Alapítvány tagjait, a szerzetese-
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ket és szerzetesnővéreket, az egyházmegyés papokat és 
minden zarándokot. A plébános megemlékezett az egyház-
község egy nemrég elhunyt tagjáról, aki Kaszap István kortár-
saként, szívesen emlékezett vissza a példaértékű életet élt 
fiatalemberre. 
 
A köszöntő után Gedai István elnökhelyettes ünnepi beszédé-
ben méltatta Kaszap István szerepét a Trianon utáni időkben, 
amikor át kellett értékelni az egész magyar közéletet, amikor 
a politikai, és erkölcsi összeomlás után újra kellett kezdeni az 

életet. „A legkiválóbbak felismerték, hogy ebben az újjáépítés-
ben a magyar fiataloknak kiemelkedő szerepet kell adni. 
Kaszap István maga is cserkész volt. Az Ő szelleme segítette 
a magyar ifjúságot annak a hitvallásnak az elmondásában, 
amelynek az utolsó sora így hangzott: „Hiszek Magyarország 
feltámadásában.” „Nem véletlen, hogy 1945 után a cserké-
szet volt az első szervezet, amelyet felszámoltak - mondta az 

elnökhelyettes, és hozzátette. Majd fél évszázadig arra töre-
kedtek, hogy megsemmisítsék azt a keresztény nemzeti ér-
tékrendet, amely a magyar történelem során mindenkor meg-
mentette hazánkat. „Ti, cserkészek, akik újra élhetitek a cser-

készéletet, rátok vár az a magyar jövő, amelynek a végső 
kicsengése: - „Hiszek Magyarország feltámadásában.” - Nagy 
a felelősségetek és nagyon sok munka vár rátok” - bíztatta a 
jelenlevő fiatalokat Gedai István.  

 
Az elnökhelyettes ezután ünnepélyesen átadta Spányi Antal 
megyés püspöknek a dokumentumokat a város díszpolgára, 
Kaszap István sírjának örökös védettségéről. 
 
Spányi Antal megyés püspök beszéde elején megköszönte, 
hogy vállalva a fáradtságot, nagyon sokan érkeztek a kivéte-
les ünnepre, az egyházmegye határain túlról is, lelki egységet 
alkotva Kaszap István tisztelőiként. Köszöntötte hazánk egyik 
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Zaránoklat 

Van célom! 
 
Ez volt az elmúlt Kaszap István emlékév mottója, mely a szé-
kesfehérvári Prohászka Ottokár templom homlokzatán van 
kifeszítve, hogy azok is észre vegyék, akik még soha nem 
hallottak a szent életű kispapról. Pedig mindenkinek volna mit 
tanulni tőle. Az Isten és Szűzanya szeretet legtisztább példá-
ja, ahogy Kaszap István élete utolsó pillanatáig Istenre és a 
Szűzanyára bízva magát felajánlotta szörnyű szenvedéseit a 
bűnösökért. 
Nem megszabadulni akart a testi kínoktól, hanem másokra 
gondolva, másokért tenni akarva  viselte, tudván, hogy ezzel 
is hozzájárul Isten országának építéséhez már itt a földön. 
 
Zarándok utunkon részt vettek a Pál Apostol Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium 7/1/a osztályos tanulói közül páran, 
valamint a kerületi cserkész csapat tagjai képviselve kerüle-
tünk ifjúságát  Székesfehérváron, a Kaszap István születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

legidősebb cserkészét, 
aki 91 évesen eljött, hogy 
egykori példaképe előtt 
tiszteletét tegye.  
A főpásztor ezután be-
mutatta a szentéletű kis-
pap életútját, méltatta 
Istennek adott életét, 
amely ma is példa korunk 
fiataljainak, és mindazok-
nak, akik már nem a fia-
talság éveiben járnak. 
Hitből fakadó akaratere-
jével, nemcsak kiemelke-
dő teljesítményre volt 
képes, hanem a szenve-
dést is vállalni tudta. Rö-

vid életében megvalósította, amit Isten elgondolt róla. „ Azok, 
akik lelkileg tudtak hozzá közeledni, hamar megsejtették a 
szentet, az embert, aki Istennek adta magát. Így nőtt kultusza, 
amely halála óta töretlen, minden zsarnoki hatalom ellenére, 
amely meg akarta semmisíteni emlékét.” A megyés püspök 
idézte Kaszap István püspökének, Prohászka Ottokárnak 
szavait is. „Az emberi életnek csak úgy van értelme, ha van 
egy másik világa. Aki az örökkévalóságban hisz... A mi föl-
adatunk: hűnek lenni mindvégig; kitartani, ha törik, ha szakad. 
Ez magasztalja föl az Istent, ez dicsőíti meg az embert, az 
emberiséget.” 
A szentmise végén felszólalt Ronkay János a Magyar Cser-
készszövetség Országos vezetőtisztje is. „A cserkész min-
denben jó példát mutat, komoly, de emellett vidám és jókedvű 
is. Minden téren, a hazájával szemben és Istennel szemben 
is ízig-vérig kötelességét teljesítő. Kaszap István rövid, de 
annál teljesebb élete, a legjobb igazolás a cserkészet által 
használt nevelési módszer működésére, amely valódi szemé-
lyes elköteleződéssel és az önnevelésre való hajlandósággal 
találkozik, a jelen épülésére.” 
 
A szentmise után az egész ünneplő közösség Spányi Antal 
püspök és a papság vezetésével, Kaszap István sírjához vo-
nult, hogy együtt imádkozzanak, tiszteletük jeléül koszorúkat 
és gyertyákat helyezzenek el és köszönetüket fejezzék ki a 
sírban nyugvó kispap példaértékű életéért, közbenjárásáért. 

Berta Kata 
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Néhány szó a ruhavásárról 
 
A több éves hagyományt folytatva május 6-7-én ruhavásárt 
rendeztünk - ezúttal a rákosligeti Maros Moziban. Ismét érke-
zett osztrák ruhaszállítmány, melyet kiegészítettünk a hazai 
adományokkal. Az érdeklődés nagy volt, az eredmény szintén 
jelentős. 
Köszönetet mondunk ezúton is minden támogatónknak és 
segítőnknek és a minket befogadó intézménynek. 

 
T. A. 

 
 
 
 
 
 
Hit és erkölcs rovat   
 
 

 
2008. május 8-án szomorú napra ébredtünk. Eljutott hozzánk 
szeretett és nagyra becsült elnökünk Gaál Ferenc† váratlan 
halálhíre. Akkori gondolat társításom az volt, hogy a csíksom-
lyói Szűz hazahívta székely fiát a pünkösd szombati szentmi-
sére. 
Ez évben az évfordulón a rákoscsabai  Nepomuki Szent  
Jánosról elnevezett plébánia templomban megemlékező 
szentmisét mondott dr. Mandula József egykori és  
Galambossy Endre jelenlegi plébános atya. 
A Kaszap István Alapítvány néhai alapító elnökéért mi is 
együtt imádkoztunk az egyházközség tagjaival. 
 

Tompáné, Gőgösné 

 

Ima Kaszap István boldoggá 
avatásáért 

 
 

 
 

Jóságos Jézus, aki azt mondtad, 
„ha valaki utánam akar jönni, ve-

gye fel keresztjét, és kövessen en-
gem”, tekints hű szolgádra, 

Kaszap Istvánra, és az Ő közbenjá-
rására add meg nekünk a kegyel-
met, amit kérünk Tőled, feltéve, 

hogy az javunkra válik. Mindenkép-
pen 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 
Ments meg Uram! 
 
 
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, 
A meddőségtől, lanyhaságtól, 
A naptalan és esőtelen égtől. 
Ments meg Uram a szürkeségtől! 
 
Édes az ifjak mentás koszorúja, 
Fehér öregek aranyos borúja, 
Virága van tavasznak, télnek: 
Ne engedj Uram koravénnek! 

Csak attól ments meg, keresők Barátja, 
Hogy ne nézzek se előre, se hátra. 
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, 
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak! 
 
Ne hagyj Uram megülepednem, 
Sem eszmében, sem kényelemben. 
Ne tűrj megállni az ostoba v a n-nál, 
S nem vágyni többre kis mai magamnál. 
 
Ha jönni talál olyan óra,  
Hogy megzökkenne vágyam mutatója, 
Kezem kezedben ha kezdene hűlni, 
Más örömén ha nem tudnék örülni, 
 
Ha elapadna könnyem a más bűnén, 
A minden mozgást érezni ha szűnném, 
Az a nap Uram hadd legyen a végső: 
Szabadíts meg a szürkeségtől! 
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Hervay Gizella 
Levél helyett 
 
 

Milyen gyönyörű: szólni lehet, és kiszámíthatatlan, hogy 
mit válaszolnak. És megtörténhetik: társra is találhatunk, 
csak meg kell tanulnunk az ő egyetlen, soha meg nem 
ismételhető nyelvét. Csak meg kell ismernünk, a föld 
rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, 
eljutva oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem, 
és megszólítani. 
Megtalálni azt a szót, amit ő keresett, de nem talált, ami-
re szüksége van, hogy a föld rétegein át haladva, a tör-
ténelem korszakain át haladva, eljusson végre oda, ahol 
ő, csak ő, ahol ő a teljes világegyetem. Felesleges és 
nevetséges olyan szavakat dobálni felé, amelyeket mi 
szeretünk, ezzel csak megütjük, hiszen én, ha azt mon-
dom: tej, nagy diófát látok, a lomb közt kis égdarabok, a 
fa alatt kerti asztal, pohárban tej, tündöklik a tej, a táj. De 
lehet, hogy ő arra emlékezik, hogy nem kapott tejet, nem 
volt, és az anyja messze volt, és megütöd a szóval. De 
ha megtalálod neki azt a szót, amit keres! Társad lesz és 
válaszol, és válaszában felfénylik az elveszett szó, ami 
gyerekkorod zsebéből valamikor nyomtalanul kigurult. 
Ha megtalálnám! Sose merném többet kimondani a szót: 
szeretlek! Csak azt mondanám: vonat, mert talán állo-
más mellett lakott, és évein át-átzakatolt a vonat, félel-
met hozott és sóvárgást távoli tájak felé. Vagy azt mon-
danám: cigaretta, mert kidobta a vonatablakon át a cso-
mag cigarettát, mikor tisztuló tüdővel robogott a szere-
lem felé. 
Csak rá kell figyelni, a mozdulataira: karjával most olyan 
ívet ír le, amilyet csak az tud, aki egész lényével mozdul 
vagy szól, semmi más nem válasz neki, csak az, ha te is 
egész valóddal felé fordulsz. 
A szájad mellett egy ránc emlékezik, és a szemedben 
olyan látható a szégyen, hogy elfordul és cigarettára 
gyújt. Fájdalmaiddal soha el nem érheted, arcodon a 
fájdalom nyomai, és hangodat érdessé teszi a visszafoj-
tott sírás. El kell hagynod emlékeidet is, mert történelem 
előtti korból valók, mikor még nem tudott emberhez szól-
ni az ember, csak ütött. Csupa kék-zöld folt az arcom, 
nem szóltak hozzám, csak ütöttek, s nekem most szól-
nom kell, meg kell találnom azokat a szavakat, amelyek-
re neki van szüksége. Hiába mondom a magam szavait, 
nem figyel oda. Kikapcsolja a telefont. 
De hiszen volt egy mozdulata, feléd fordult, mint aki 
egész lényével mozdul, felé fordultál, mint aki egész lé-
nyével válaszol, megölelt, mint aki először ölel, mint aki 

utoljára ölel, megölelted, mint aki először ölel, mint aki 
utoljára ölel. Mégis csak ennyit mondtam: szeretlek. 

 
Tóth Árpád 
Isten oltó-kése 
 
Pénzt, egészséget és sikert 
Másoknak, Uram, többet adtál, 
Nem kezdek érte mégse pert, 
És nem mondom, hogy adósom maradtál. 
 
Nem én vagyok az első mostohád; 
Bordáim között próbáid éles kését 
Megáldom, s mosolygom az ostobák 
Dühödt jaját és hiú mellverését. 
 
Tudom és érzem, hogy szeretsz: 
Próbáid áldott oltó-kése bennem 
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, 
Új szépséget teremni sebez engem. 
 
Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tied az én harcom, 
És a győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom. 
 

 



             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 azon plébániák, felekezeti csoportok tábor beszá-
molóit, amelyeket alapítványunk ebben az évben támogat. 
 
 
 

 

.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 


