
 
200 ÉVE SZÜLETETT ARANY JÁNOS 

Költő, tanár, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tud. Akadémia főtitkára 
 

 1817. március 2-án született Nagyszalontán szegény református hívő 
családba. Szülei, Arany György és Megyeri Sára kései, kilencedik gyermeke volt, 
akit különösen féltő gonddal neveltek, hiszen a tüdőbaj elvitte az előtte született 
nyolc testvérét. Ő azonban igazi csodagyermekként tűnt ki: már 14 évesen 
segédtanítóként és vándorszínészként támogatta idősödő szüleit. Nagy műveltségre 
tett szert: eredetiben olvasta a görög, latin, francia, német és angol irodalmat, 
amelyekből kitűnő műfordításokat készített. Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb 
ismerője; páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Műveiben 60 ezer egyedi szót 
használt, messze fölülmúlva költőtársait. 1840-ben feleségül vette Ercsey Juliannát, 
akitől két gyermeke, Juliska (1841) és Laci (1844) született, akiből bankár, 
irodalomtudós és poéta lett. 1846-ban vált ismertté a Toldi c. elbeszélő 
költeményével, amely Petőfi Sándor barátságát is meghozta. Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc idején nemzetőr és belügyminisztériumi fogalmazó 
volt. A bukás után bujdosott, majd elkerülve a büntetést, Nagykőrösön tanári állást 
vállalt. A Kisfaludy Társaság megválasztotta igazgatónak, ezért Pestre költözött. 
Juliska lánya halála (1865) mélyen megrendítette. 10 évre a költészettől is elfordult. 
Unokáját, Szél Piroskát sem nevelhette sokáig: 21 évesen ő is tüdőbajban halt meg. 
A nagy poétát –mint írta- élete 66. évébe’ kötötte a jó Isten kévébe, és betakarította 
régi, rakott csűrébe: 1882. október 15-én egy Petőfi-szobor avatásán megfázott, és 
utána 22-én meghalt. Két nappal később a Kerepesi temetőben helyezték 
református szertartás szerint örök nyugalomra. Ravatalánál Gyulai Pál, Szász Károly 
és Török Pál református püspök mondott gyászbeszédet. 
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1 Péter 2,5 

  



 
 

FIAMNAK 
 
Hála Isten! este van megin’. 
Mával is fogyott a földi kín. 
Bent magános, árva gyertya ég: 
Kívül leskelődik a sötét. 
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren? 
Vetve ágyad puha-melegen: 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Látod, én szegény költő vagyok: 
Örökül hát nem sokat hagyok; 
Legföljebb mocsoktalan nevet: 
A tömegnél hitvány érdemet. 
Ártatlan szived tavaszkertében 
A vallást ezért öntözgetem. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Mert szegénynek drága kincs a hit. 
Tűrni és remélni megtanit: 
S néki, míg a sír rá nem lehell, 
Mindig tűrni és remélni kell! 
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen 
Élne a hit, vigaszul nekem!... 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Majd ha játszótársaid közül 
Munka hí el - úgy lehet, korán - 
S idegennek szolgálsz eszközül, 
Ki talán szeret... de mostohán: 
Balzsamúl a hit malasztja légyen 

Az elrejtett néma könnyeken. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Majd, ha látod, érzed a nyomort, 
Melyet a becsület válla hord; 
Megtiporva az erényt, az észt, 
Míg a vétek irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden: 
Álljon a vallás a mérlegen. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

És, ha felnövén, tapasztalod, 
Hogy apáid földje nem honod 
S a bölcsőd s koporsód közti ür 
Századoknak szolgált mesgyeül: 
Lelj vigasztalást a szent igében: 
„Bujdosunk e földi téreken.” 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát! 
S benne az erény diadalát: 
Mert különben sorsod és e föld 
Isten ellen zúgolódni költ. - 
Járj örömmel álmaid egében, 
Útravalód e csókom legyen: 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem! 

(1850.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arany László 



 
 

BUSZOS ZARÁNDOKLAT LOURDES-FATIMA-COMPOSTELA KEGYHELYEKRE 
a fatimai jelenések centenáriumi évében szeptember 26-tól október 6-ig: 11nap/10éj  

 
1. nap: Indulás 4:30 órakor Vácról, fölszállás Budapesten előre megbeszélt 

helyen kb. 6 órakor. Egész napos utazás pihenőkkel Szlovénián át az olasz-
orszországi tranzitszállásra, Savonába. Vacsora nincs! 

2. nap: Reggeli; utazás a spanyolországi Barcelona közeli szállásra. Vacsora. 
3. nap: Reggeli után a monserrati bencés kolostor megtekintése, majd utazás 

Zaragozába. Érkezéstől függően séta a belvárosban és ima az Oszlopos 
Madonna bazilikájában. Szállás vacsorával. 

4. nap: Reggelit követően utazás Portugáliába, a 100 éves fatimai Mária-
kegyhelyre, ahol a verbita zarándokházban töltünk 3 éjszakát vacsorával. 

5. nap: Reggeli után Fatima szentélyei és a közeli szép városkák: Batalha 
(Győzelmes Szűz gótikus bazilikája és kolostora), Alcobaca (barokk ciszterci 
monostor), Nazaré (óceánparti halászfalu, barokk temploma és kápolnája) 
fölkeresése. Vacsora a szálláson, majd részvétel az esti gyertyás körmeneten.       

6. nap: Reggelit követően ájtatosság a magyar keresztúton, majd részvétel a 
délelőtti ünnepélyes nagymisén. Ebéd után Aljustrelben fölkeressük a 
látnokok szülőházát. Vásárlás, szabadidő. 

7. nap: Reggeli után –rövid pihenőkkel- irány Santiago de Compostela, ahol 
Szent Jakab apostol bazilikáját és sírkápolnáját nézzük meg. Szállás, vacsora.  

8. nap: Reggeli, majd utazás pihenőkkel Észak-Spanyolországon át a 
leghíresebb Mária-kegyhelyre, a dél-franciaországi Lourdes-ba. 2 éjszaka 
szállás és vacsora. Az idő függvényében részvétel az esti fáklyás körmeneten. 

9. nap: Reggeli, zarándokprogramok Lourdes-ban: Bernadett háza, a jelenési 
grotta és a bazilikák megtekintése, szentmise, keresztút, esti fáklyás körmenet 

10. nap: Reggeli után utazás Olaszországba. Tranzitszállás, vacsora Savonában 
11. nap: Hazautazás pihenőkkel. Érkezés késő este Budapestre és Vácra. 
 
Részvételi díj: 246.000.-Ft/fő; ez tartalmazza az utazást, a szállást és ellátást 
3-4 csillagos hotelekben és a verbita zarándokházban a program szerint.          
Nem tartalmazza viszont az  5%-os útlemondási biztosítást, az ajánlott BBP-
biztosítást (4400.- Ft/fő) és a belépőjegyeket (kb. 50 euró/fő). 
Előleg: 98.000.- Ft/fő. Ennek befizetésétől biztosított a részvétel. 
Érdeklődés, jelentkezés: a KOCZKA TOURS váci irodájában (2600 Széchenyi 
u. 2.; tel./fax:00-36/27-304-861) Koczka Jánosné Icánál munkanap de. 9-15 h-ig. 
Email: info@koczkatours.hu     Honlap: www.koczkatours.hu 

 
 
 
 
 

 



 
 

MÁRCIUSI PROGRAM-ELŐZETES 
 

Minden péntek este 18 órakor Keresztúti ájtatosság a templomban 
13., hétfő: J. M. Bergolio pápává választásának évfordulója. „Habemus papam!”-Van 
pápánk. Ilyen: l. katolikus válasz; Péter sziklája; katolikus honlap; józan katolikus 
14., kedd, este 18 h: fatimai ájtatosság 
15., szerda: nemzeti ünnep 
17., péntek, este 19 h: Alpha-kurzus (előadás, beszélgetés) indul a rákoscsaba-
újtelepi plébánián  
25., szombat: du. 16.30 h: Pergolesi: Stabat Mater. Rotunda jótékonysági koncertje 
III. 28-30-IV. 1. (kedd-csütörtök-szombat): nagyböjti lelkigyakorlat  
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Nagyböjt 1. vasárnapja) 

 
1./ Ma meghamvazzuk azokat, akik hamvazószerdán nem lehettek jelen. 
 
2./ Péntek a böjtre, este 18 órakor pedig a keresztútra hív. 
 
3./ Jövő vasárnap tartjuk a márciusi nagygyűjtést. 
 
4./ Buszos zarándoklatot szervezünk Lourdes-Fatima-Compostela kegyhelyekre 
szeptember 26-tól október 6-ig. Részletek az Élő Kövek márciusi számában.(Offera) 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h +Hernádi József és Anna n.szülők, +József fiuk és a H.-család élői É                                                                                                          
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: március 5. 
8 h    M            +Szabó László férj (1. évf.)                                                               É                                             
9 h    G            +Máté József édesapa (6. évf.); pro populo     É     
10 h  Zs           +dr. Molnár Edit és +Molnár Lajosné                                                É                           

Kedd 18 h A Harmat-család élő tagjai; +H. János és Katalin szülők, +nagyszülők É                                                                               
Szerda 7 h      Élő Emese és Tamás                                                                      CS                                           
Csütörtök 18 h +dr. Merva Ferenc édesapa (22. évf.) és lánya Magdolna; vmint  É  
                           a Bányai-, a Merva-, a Posta- és a Szebeni-család élő és +tagjai                     
Péntek 7 h    +Kurunczi István (31. évf.) és +nagyszülők                                        É  
   18 h    Keresztúti áhítat                                         É 
Szombat 18 h Élő Marcell (22. születésnap)                                                           É                                              
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: március 12.  
8 h   M            +Maróti János édesapa (30. évf.)                                                      É                       
9 h   G            Élő Katalin (30. születésnap)                                                             É                
10 h Zs           Ad int. ord.                                                                                         É                   

                                                                                                     Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                           Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
                                                                                                                                                                                             rakoscsaba. plebania.hu 



 
 

PÉTER KÜLDETÉSE 
 „Erre a sziklára építem egyházamat!” A római pápa Péter apostol utóda: 
annak a városnak a püspöke, amelynek hívő közösségét Péter vezette haláláig. Ő 
adta tovább e közösségnek személyesen a Jézustól közvetlenül kapott tanítást. Az 
Újtestamentum egyértelműen tanúsítja, hogy a tizenkét apostol között Péternek 
kitüntetett szerepe volt, noha, nem ő volt a „szeretett tanítvány”, sőt többször is 
gyöngének bizonyult: hitetlenkedett, értetlenkedett, felelősségre vonta és 
megtagadta Jézust. Mégis egyértelmű Jézus választása: Péter egyike volt az 
elsőnek meghívott apostoloknak, fölsorolásukban mindig ő az első, egyedül ő kapott 
új nevet (Péter), ő a három kiválasztott tanítvány egyike, ő a föltámadás első 
apostol-tanúja, többször szól apostoltársai nevében Jézushoz, pünkösd után ő lett a 
közösség vezetője és szóvivője. Péter és mindenkori utóda küldetését az egyház 
Jézus szavaiból vezeti le: „Te Péter vagy és én erre a sziklára építem egyházamat” 
(Mt 16,18); „amikor megtérsz, erősítsd meg testvéreidet” (Lk 22,32); „legeltesd 
bárányaimat, juhaimat, és kövess engem” (Jn 21, 15-19). Mivel Péter háromszor is 
megvallotta a föltámadt Krisztusnak, hogy szereti, ezért az rábízta a mennyek 
országa kulcsait az oldás-kötés hatalmával együtt. A nyáj, melynek „jó” pásztorává 
tette, Isten újszövetségi népét jelenti, melyet kövér legelőre kell vezetnie, egyben 
kell tartania és meg kell védenie a farkasoktól (az egyes korok tévtanításaitól vagy a 
korszellemtől, mert Isten országa nem e világból való!), sőt a más akolból való 
juhokat is oda kell vezetnie (Jn 10,16; nem pedig a rábízott nyájat más aklokba 
terelni). A római pápának feladata biztosítani a hívek lelki táplálékát, változtatás 
nélkül őrizni és hirdetni az Úr Igéjét, megtartani az egyházat az általa kijelölt (és 
nem a világnak tetsző) úton, megőrizni egységét a tanításban és a szervezetben.  
 A péteri szolgálat és a primátus. A római pápa négy hivatalt visel: az 
egyetemes egyház legfőbb pásztora (pápa), a püspökök testületének feje, Róma 
püspöke és a Vatikán Állam uralkodója. Maga Krisztus tette meg Pétert az apostoli 
kollégium fejévé és az egyetemes egyház legfőbb pásztorává. A primátus az ebből 
fakadó feladatkör és joghatóság. Mivel isteni gondviselésből az Örök Városban 
gyakorolta püspöki hivatalát és ott lett mártír is, a hiteles péteri hagyomány 
megőrzésének és továbbadásának feltételei leginkább Rómában voltak adottak, így 
e város mindenkori püspöke Péter apostol hivatali utódának tekinthető. A pápai 
hivatal Krisztus akaratából jött létre, mint a többi püspöké is, ezért az isteni jogú: 
vagyis az egyháznak nem áll módjában megváltoztatni annak lényegét, csak a 
hivatal gyakorlásának módját igazíthatja a kor szükségleteihez.  
 A péteri szolgálat három fő funkciója: az egység biztosítása, a tiszta tanítás 
garantálása és a hitterjesztés (nem pedig dialógus róla). A pápa, aki az egyházban 
a legfőbb hatalmat bírja, nincs semmilyen más egyházi vagy világi hatalomnak 
alávetve (fölötte senki nem ítélkezhet, legfőbb hatalmának gyakorlása közben sem 
mondhat ellent az isteni kinyilatkoztatásnak (ez a Szentírás, és a szenthagyomány). 
A pápai szolgálathoz tartozik odafigyelni és válaszolni a püspökök és a hívek hitbeli 
kérdéseire. Az egyetemes zsinatnak szintén alanya, a legfőbb és teljes hatalomnak 
az egyházban. Nem működőképes a püspökök testülete nélküle. Legsúlyosabb 
kötelessége a krisztusi parancs iránti feltétlen engedelmesség. Ezért bizalommal 
fordultak az egyházak Rómához hitbeli problémáikkal, amely szólt és döntött.  


