
Föltámadunk hát? 

Föltámadunk hát? Ó, hogyne támadnánk! Evégett mindenek-
előtt hitünk öntudatára kell ébrednünk s alvó erőit fölszabadí-
tanunk. Ez erők átvonaglanak majd rajtunk és kiégetik belő-
lünk a bűn penészét, a földies, világias, buta érzést; azután 
megmozgatnak, kifeszítenek, kinyújtanak, megindítanak; ala-
kulni, Krisztushoz hasonulni késztetnek. Ez életnek számtalan 
foka van. Megvan csíraképpen a keresztelt csecsemőben ; 
ébredezik az első áldozásra jól előkészített fiúban; feslik a 

    „Egész életemet engesztelésül felajánlom Jézus Szentséges 
Szívének a saját és a többi emberek rettenetes sok bűneiért!”                                
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buzgó, ideális leányban; fejlik a küszködő és húsvéti gyónását 
jól végző hívőben. Megvolt Ábrahámban, Judithban…, meg-
volt assziszi szent Ferencben, szent Alajosban, megvan a 
legmodernebb keresztény férfiúban. Mily skálái, mily fúgái, 
mily színvegyületei az életnek! A kegyelmi erők dolgoznak a 
föltámadáson, hogy föltámadjunk az igazi, az értékes életre; 
itt és most akarunk föltámadni és élni, hogy egykor örökké 
éljünk. A lelket, az Úr Jézus szellemét támasztják az erők 
bennünk; lélekből akarunk élni; lélekkel az életet s nehézsé-
geit éppúgy, mint örömeit kiegyenlíteni. 

A végleges föltámadás hite és reménye ezt a lélek szerint 
való föltámadást sürgeti. Az örök élet telje és bősége irtózik a 
jelen élet ürességétől és ezt a jelenéletet a maga képére ala-
kítja át. Üres, hitvány, lelketlen életből nem fejlik ki az örök 
élet; üres magból nem nő ki tölgy. Azért kell élnem már itt és 
most örök életet a földön, vagyis természetfölötti módon, hit-
ből, szeretetből kell gondolkoznom, akarnom, tűrnöm,  küzde-
nem, élveznem, szenvednem; a hit motívumai szerint kell 
hangolnom lelkemet; a halhatatlanság fuvalmát kell megérez-
nem, hogy tudjak gyöngeség, nyomorúság fölé emelkedni: 
akkor érzületemben eljátszom már a boldog halhatatlanságot 
. 

/Részlet Prohászka Ottokár : Elmélkedések az Evangéliumról c. könyvéből/ 
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Az Alapítvány rendezvényeiről 

 

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az 
én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20) 

 Idén nyáron is Sármelléken szerveztünk hittan tábort Egy-
házközösségünk gyermekeinek, ahol 26-an gyűltünk össze az Ő nevé-
ben, hogy egy felejthetetlen hetet töltsünk el együtt.  

 Ezalatt az egy hét alatt színes programokkal igyekeztünk 
gazdagítani a táborozók nyári szünetét. Jártunk a kápolnapusztai bi-
valyrezervátumban, a kultúrának adózva meglátogattuk a keszthelyi 
Vadászati Múzeumot és Történelmi Modellvasút kiállítást, majd a dél-
utánt a Balaton partján (és vízében J ) töltöttük. Egy csodálatos nap 
erejééig a zalaszabari Kalandozoo-ban voltunk, mely sokunknak talán a 
legnagyobb élményt adta.  

Ám a táborhelyen eltöltött idő sem maradt kihasználatlan. 
Végeláthatatlan röplabda – csocsó - és pingpong-mérkőzések zajlottak 
le. Nagy sikert aratott a falu futballpályáján megrendezett métázás is.  A 
gyerekek az egyik délután érzékenyítő-programon vehettek részt, ahol 
kicsit átérezhették, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük mozgás-
sérült embertársainknak.  
A csapatok egész héten pontokat gyűjthettek, melyre sok lehetőség 
megadatott: akadályversenyek, kvíz, szobarend-ellenőrzés, hangulatos 
éjszakai túra változatos feladatokkal, hogy csak párat említsek a sok 
közül.   

Természetesen a közös imádságok, éneklések és a szentmi-
sén való részvétel is szerves részét képezték a tábornak. Jézus való-
ban velünk volt, ezt akkor érezhettük különösen, mikor egy esős dél-
után a „Röpke fohász” c. dalt énekelve a felhők mögül előtörtek a nap-
sugarak, megvilágítva a tábor udvarát.  

Nagy köszönet hitoktatónknak, Vén Attilának áldozatos mun-
kájáért, a tábor megszervezéséért!  

LAUS DEO! 

 

Zilai Bernadett  

És hálásan köszönjük a táborozók nevében a támogatást: 

a Hitoktatási Felügyelőségnek, 

Rákosmente Önkormányzatának, 

a Kaszap István Alapítványnak, 

és nem utolsó sorban plébániánk vezetőjének, Lóránd 
atyának. 

 Vén Attila hitoktató 

 

Ő is Isten óriása volt 
 

Egyházmegyei évnyitó ünnepség és emléktábla-
avatás Kaszap István tiszteletére Székesfehérváron 

 
 

 

2016.09.01. - Azon a helyen ünnepeljük Kaszap Istvánt, ahol 
Szent István és későbbi királyaink alakjai, óriásokként emel-
kednek a város fölé. Kaszap István is Isten óriásaként magát 
a Mindenhatót tűzte ki élete céljául - hangzott el Spányi Antal 

megyés püspök ünnepi beszédében. A szentéletű jezsuita 
novícius születésének 100. évfordulója alkalmából, az egy-

házmegye fenntartásában és területén működő rendi iskolák 
közös Veni Sancte ünnepét tartottak a Prohászka Emlék-

templomban. Az évnyitó után Kaszap István egykori iskolájá-
nak falán helyeztek el emléktáblát tiszteletére. 

 
A közös évkezdő ünnepségen Szalma István, az Egyházi 

Iskolák Felügyelőségének elnöke köszöntötte az ünneplőket: 
az egyházvezetőket, a rendek és iskolák, az egyházmegyés 

papság, a ciszterci és jezsuita szerzetesrendek képviselőit, az 
állami vezetőket, Székesfehérvár vezetőségét, a Magyar 

Cserkészszövetség, a Prohászka Imaszövetség és a Kaszap 
István Alapítvány tagjait, az egyházközségek képviselőit és 
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minden hívő zarándokot, akik megtöltötték Székesfehérvár 
legnagyobb templomát. „Mi, Kaszap István tisztelői, akik itt 

összegyűltünk, tanúságot teszünk amellett, hogy szükségük 
van Isten támogatására, és kérjük a Szentlélek kiáradását, 

hogy segítse az új tanévet.” - hangsúlyozta az elnök. 
Homíliát mondott Dékány Árpád Sixtus zirci apát, aki a diá-

kokhoz szólva elmondta: „Isten nem hagy benneteket maga-
tokra, hanem mint egy „globális házi feladatot” felvállal titeket, 
hogy előbbre jussatok. Kaszap István is megérezte lelkében, 
hogy az emberi életnek a legnagyobb öröme, hogy számíthat 
Istenre. Éljetek ezzel a lehetőséggel! Ha befogadjátok Isten 

szeretetét, biztonság és öröm lesz a jövőképetekben. Ez 
olyan identitást ad Nektek, amelyet nem lehet lecserélni 

konzumista gondolkodásra. Ahogy a szentek tették, használ-
játok ki Ti is, az Isten nyújtotta lehetőségeket, amellyel meg-

ajándékoz Benneteket.”- biztatott az apát. 
 

A szentmisét követő-
en az ünneplő kö-

zösség körmenetben 
vonult az Oskola 

utcába, Kaszap Ist-
ván egykori iskolájá-

hoz. A rendőrség 
felvezetésével, kato-
nazenekar kíséreté-
ben méltóságtelje-

sen érkezett a hosz-
szú sorokban vonuló 
tömeg az emléktáb-

lához, amelyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város és a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye állítatott. 

 
Nagy Edit szobrászművész alkotása a szentéletű kispap fiata-
lokra hagyott üzenetének állít emléket. Miszerint a helyes és 
igaz célok kitűzésével az 
akarat is megerősödik. 

Hittel és kitartó tanulással 
az emberi törekvések 

elérhetővé, eredményes-
sé válnak.  

 
A Himnusz, majd Mécs 
László „Kaszap István” 

című verse, és Léo 
Delibes „Virág duett” című 

zeneműve elhangzását 
követően dr. Cser-

Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármeste-
re mondott ünnepi beszé-
det. A városvezető hang-
súlyozta, Kaszap István 
történelmi személyisége a városnak, akire méltán és okkal 
lehetünk büszkék. „Emléktáblájának avatása tanúságtétele 

annak, hogy van célunk, ahogy azt a Kaszap Emlékév mottó-
ja is sugallja. A felnőtteknek az a feladatuk, hogy segítsék a 

fiatalokat céljaik megfogalmazásában, megélésében és eléré-
sében. A forrongó XXI. században nem kell megindokolnunk, 
hogy miért jó, ha a fiatalok megvalósítják nemes célkitűzései-
ket, és a mainál jobbá teszik világunkat!” - fogalmazott a pol-

gármester. 

Az emléktábla leleplezését követően Spányi Antal megyés 
püspök megköszönte a Cser-Palkovics Andrásnak és a vá-
rosnak, hogy az emléktábla létrejöhetett.  Elmondta: Kaszap 
István Isten óriása volt, magát a Mindenhatót tűzte ki élete 
céljául. „Büszke rá Székesfehérvár, amelynek szülötte és 

díszpolgára lett, és amelynek földjében eltemették, hogy várja 
a feltámadást. Büszke rá a ciszter rend, a jezsuita rend és az 
Egyházmegye, amely a sajátjának érzi őt, de felnéznek rá a 
cserkészek is, akik a társukat látják benne.” - hangsúlyozta, 
majd hozzátette. „Sokan vannak azok, akik hálával emlékez-

nek Kaszap Istvánra, mert megtapasztalták közbenjáró erejét, 
égi segítségét, mennyei oltalmát. Emléktáblája 

ragyogja a magasztos célt: mindannyian arra vagyunk hivatot-
tak, hogy a hit, a szeretet és a remény óriásai legyünk.” - 

mondta a püspök és megáldotta az emléktáblát. 
 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Soltész Miklós, az 
EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára. Az ünnepség végén felszólalva kiemelte: 

szülőként, pedagógusként a legfőbb kötelességünk, hogy 
gyermekeinknek átadjuk mindazt, amit keresztény hitünkből 
megtanultunk. Arról is beszélt, hogy az egyházi iskolába járó 

diákok száma az elmúlt hat évben megduplázódott, mára 



meghaladja a 210 ezret, közülük is 114 ezren járnak katolikus 
iskolába. Beszéde végén elmondta: az egész ország és nem-
zet életét érintő változások gyümölcsét mindig láthatjuk azon-
nal, de ezek a maihoz hasonló ünnepségek sok fiatalt gondol-
kodóba ejthetnek a saját jövőjükkel kapcsolatban. Az államtit-
kár a pedagógusokat arra kérte, hogy a tudás mellett szerete-

tükkel is segítsék a fiatalokat hivatásuk megválasztásában. 
 

Az ünnepség végén az Soltész Miklós államtitkár, Spányi 
Antal megyés püspök és Dr. Cser-Palkovics András polgár-
mester, megkoszorúzták az emléktáblát, amely hirdeti: itt vé-

gezte tanulmányit 1926-1934 között Kaszap István (1915-
1935) egykori jezsuita novícius Székesfehérvár díszpolgára 

Berta Kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel újságunk tavaly nyár óta technikai okok miatt nem 
jelent meg, szükségesnek ítéljük beszámolni az eltelt 
időszak Alapítványunkkal kapcsolatos híreiről. A terjede-
lem adta keretek között hosszabb és rövidebb beszámo-
lók íródtak, de igyekeztünk törekedni arra, hogy semmit 
ne hagyjunk ki mindabból, ami történt. 

 
A szerk. 

 
 

 

               KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY    4 

Lelki nap 

 
Szakítva a hagyomá-
nyokkal, legutóbbi lelki 
napunkat kihelyezett 
helyszínen, 
Máriabesnyőn tartottuk a 

Mater Salvatoris Lelkigya-
korlatos Házban 2016. ok-
tóber 29-én. Lelki vezetőnk 
ezen alkalommal Kármán 
János tápiószelei plébános 
atya volt. Két busszal, kö-
zel 100 fővel vettünk részt 
az Alapapítványunk által 
szervezett, lelki feltöltődé-

sünket szolgá-
ló rendezvé-
nyen. 

 

 

 

Mikulás ünnepség 

 
 2016. december 9-én tartotta Alapítványunk Mikulás 
ünnepségét a Vigyázó Sándor Művelődési Házban kerü-
letünk rászoruló családjainak gyermekei számára. Az 
idei évben a kapott mikulás csomagon kívül elismeréssel 
szóltak szülők és gyerekek az ajándékozást megelőző 
műsorról, melyben gyerekek  szórakoztattak gyerekeket, 
a hagyományoknak megfelelően. 
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Hit és erkölcs rovat   

 

 

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. 

 
 

VÁGÓ MÁRIA halálára 

 

 

 

 

 
Barátok és ismerősök szomorú szívvel, megrendülten álltunk 
ez év február 25-én a Szent Pál templom altemplomának 
urnatemetőjében az oltár körül. 

VÁGÓ Mária testvérünktől, barátunktól búcsúztunk, hogy elkí-
sérjük utolsó útjára, végső nyugalomra helyezve az urnate-
metőben. 

A szentmise keretében Lóránd atya méltatta aktív életének, 
munkásságának eredményeit. 

Elhangzott az a vers is, amit saját magáról írt, Istent megszó-
lítva. 

Sok évi kapcsolatunk alapján tudjuk, hogy a versbe foglalt 
önismerete tökéletes volt. 

Alapítványunk kuratóriumának munkáját éveken át segítette 
az által, hogy rendszeresen kaptunk tőle olyan írásokat, me-
lyek emelték hírlevelünk színvonalát, tanácsot, segítséget 
adva azoknak, akik olvasták sorait. 

Emléke szívünkben örökké élni fog. 

Adjon neki az Úr örök nyugodalmat! 

Búcsúzóul közreadjuk a temetésen Tompa Attiláné, kuratóriu-
mi elnök által megemlékezésként elmondott verset, valamint 
egy korábbi írását. 

 

 VÁGÓ MÁRIA 

URAM 

Te tudod, nyugtalan lélek vagyok. 

Mindig és mindenhol tenni vágyom, 

Nincs nálam szertelenebb a világon. 

Mégis meghívtál: világító lámpásod legyek: 

Minden dolgot a Te akaratod szerint tegyek. 

Add Uram, a bölcsességedet nekem, 

Hogy az akadályokat könnyen vegyem! 

Kívánok sok lelket elvezetni Hozzád; 

Hogy ők is megláthassák Szentséges Orcád! 

Majdan együtt örvendhessünk Neked, Istenünk 

És egy örökkévalóságon át dicsőíthessünk. Ámen 
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Kulturális rovat 

VÁGÓ MÁRIA 

Szent Péter, aki nem „bérletpénztáros” 

 
Az Elágazásnál vártam a zöld jelzésre, amikor iszonyú dörgés 
támadt a fejem felett. A hangorkán szinte elviselhetetlen 
volt… különösen ijesztő, hogy felülről jött. Mintha repülőgép, 
vagy rakéta akarna szörnyű zúgással óriási becsapódással a 
fejünkre zuhanni (valószínűleg egy különösen erős hangrob-
banás volt). Körülöttem mindenki megállt a rémülettől… Kivé-
ve engem! Minthogy közben a lámpa zöldre váltott, egyedül 
én vágtam át az úttesten, szinte süketté válva a zajtól. És 
közben - ezt éreztem - gondoltam: Én most erre nem érek rá!  
Nekem gyorsan meg kell váltani a havi buszbérletet és utána 
a többi feladatom is sürgős, amelyeket - szokásom szerint 
erősen „bekódoltam”, vagy talán programozásnak hívják? a 
fejemben, és nekem ezeket a dolgokat mindenképpen el kell 
végezni! 

Ennyi volt a történet, a többi már a fantáziám terméke. 

Ugyanis mikorra átértem, már vége volt a pokoli zajnak, az 
élet megindult, az emberek sápadtan kérdezték egymástól: - 
Mi volt ez? 

Én meg csak célirányosan húztam a csíkot a bérletpénztár-
hoz, és körül sem néztem, így fel sem tűnt, hogy a szokásos 
üvegablak helyett ajtó előtt állok. - Havi bérletet kérek - szól-
tam az ajtót nyitóhoz. - Tessék? - szólt egy csodálkozó hang. 
- Lányom, én nem vagyok bérletpénztáros (a hangban nehez-
telés érződött). - Eddig ezt még senki nem mondta nekem! Te 
meghaltál, ha nem vetted volna észre, és most itt állsz  a 
mennyország kapujában! 

Elcsodálkoztam. Hogy-hogy nem vettem észre, hogy meghal-
tam? Szent Péter már mosolygott. - Ez eddig még senkinek 
sem sikerült. Nagyon gyorsan történt, és a te fejed meg volt 
tömve a földi tennivalókkal. Na, gyere, lépj már be. Megnéz-
lek a Nagy Könyvben. 

 

Vágó Mária† 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulyás Pál 

Az Evangélium elé 
 

Egy betlehemi megalázott 

ember teremtett új világot,  

megteremtette az Igéből, 

a szeretet szent semmijéből. 

 

Ezt a világot úgy szerette, 

hogy ráverték egy nagy keresztre, 

általverték kezét és térdét 

s a Nap is vérzett, ahogy vérzék. 

 

A szél elvitte kiáltását, 

vihar széttépte jajgatását,  

csend nőtt fölötte, emeletnyi, - 

és most se tudják eltemetni. 

 

Milliók ássák újra sírját, 

milliók újra a Sátánt hívják 

a Föld óriási tüzéből 

a mindent alakító éjből. 

 

De Ő alakít most már mindent, 

Ő jár fel-alá ereinkben, 

Ő támaszt az egeknek létrát, 

Ő küld a sötétbe stafétát. 
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Hogy hullt a földön végig vére 

az emberiség ős bűnére, 

midőn ment vissza a Halálhoz, 

ment vissza az Egek Urához! 

 

Karját az Ég felé emelte 

s elszállt fölötte a föld lelke, 

új lélek költözött a Holdba, 

új teremtés a bús bolygóba. 

 

Medréből a tenger kilépett, 

feljött a földből az enyészet, 

a víz és tűz rendje megfordult, 

a természet könnye kicsordult. 

 

Ez a könny tartja most a létünk, 

ez a könny hoz jövendőt nékünk! 

Ha ez a könny most elapadna, 

szívünk egyszerre megszakadna, 

 

folyók hirtelen megállnának, 

elhűlne szárnya a madárnak, 

szikla zuhanna a zöld fűre 

s a levegő elsötétülne. 

 

 
 

 

Csanádi Imre 

Kikeleti Kánta 

 
Fújj, fújj, jó szél, 

zöldíts hegyeket, 

utakat fehéríts, 

teleszórd a levegőt 

csicsergő csengőkkel, 

hozsannázó harangokkal, 

hadd örüljön hát Urunk, 

Jézus - 

 

Mi Urunk Jézus 

megindul vala felénk, 

se nem bottal, 

se nem batyuval,  

egy szál arany sugárral. 

 

Nem finom farizeusokhoz, 

inkább békétlen bélpoklosokhoz, 

nem papi fejedelmek palotájába, 

nyit inkább nyájőrzők nyűves aklába. 

 

Mink is azért magunkat megalázzuk, 

vállunkról mind e világ hívságát lemálházzuk, 

hogy az Örök Dicsőséget meglássuk. 



             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 támogatási 
kérelmét, akik az alábbi feltételek szerint Alapítványunk anya-
gi segítségét kérik. 
 
 
Igénylés feltételei: 
 
Írásos kérelem benyújtása legkésőbb: 2017. június 15-ig. 
Elnyert támogatás közzététele (plébániai honlapon, hirdető-
táblán, hirdetésben, stb.). 
Pénzügyi elszámolás és rövid írásos beszámoló leadása 
2017. augusztus 31-ig. 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

.Köszönet 
 

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

tésére fordítjuk. 
 

Minden 
kedves  
olvasónknak  
Áldott  
Húsvéti  
Ünnepet  
kívánunk! 

 
 
 

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 


