
Kedves Cserkészek!
Kedves Testvérek!

Bevezető
Szeretettel köszöntöm a tanév 

és  a  szentmise  kezdetén  templo-
munkban  megjelent  gyermekeket, 
szüleikkel és valamennyi kedves hí-
vővel együtt. 

Mindig öröm elöregedő társa-
dalmunkban gyermekeket látni.  Kü-
lönösen is cserkészeket, különösen is 
csoportosan és templomban.

Tekintetünk akaratlanul  is  rá-
juk vetődik. S kérdések merülnek fel 
bennünk.

Kik ők, és mivé lesznek?
Valóban ők nemzetünk boldo-

gabb jövőjének a zálogai?
És mit kell tennünk, hogy va-

lóban azok legyenek?
Nevelni őket:
Isten, haza és emberszeretetre.
De ezt tesszük e mi? Vizsgál-

juk  meg  lelkiismeretünket,  hogy 
megtesszük-e  mi  ezt?  S  ha  eddig 
nem tettük volna meg, a jövőben te-
gyük meg!

 
Kirie Litánia
Jézus  Krisztus,  Te  azt  mondtad, 

hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyer-
mekek, nem mentek be a mennyek orszá-
gába. Add meg nekünk a gyermeki lelküle-
tet. Uram irgalmazz!

Jézus  Krisztus,  te  együtt  mentél 
szüleiddel a templomba, add, hogy a mai 
gyermekek is együtt jöjjenek szüleikkel a 
templomba. Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus, add, hogy amint Te 
növekedtél korban, bölcsességben, kedves-
ségben Isten és emberek előtt,  úgy növe-
kedjenek a mi gyermekeink is. Uram irgal-
mazz!

Evangélium után
Kedves Cserkészek!

Ismételten  szeretettel  köszön-
telek benneteket.

Tudjátok,  hogy  mi  a  cserké-
szet? Egy származástól, nemtől, va-
gyoni helyzettől, felekezettől függet-
len,  politikamentes  nagy  ifjúságne-
velő mozgalom. 

Azt is tudjátok, hogy ki és mi-
kor  alapította?  Lord  Baden  Powell 
brit lovassági tábornok, 1907-ben.

Azt is tudjátok, hogy Magyar-
országon 1910-ben alapult meg.

Bizonyára még azt is tudjátok, 
hogy a rendszerváltás után 1989-ben 
újra alapult, és, hogy itt a Szent An-
géla Iskolában egy lelkes felnőtt cso-
port hozta létre 1999-ben. Létrejötté-
ért  sokaknak  tartozunk  köszönettel. 
Nevüket nem sorolom fel, mert hosz-
szú névsort kellene felsorolni.  Csak 
egy  fiatal  Házaspárt  emelek  ki.  A 
magukénak érzett  csapatért  önzetle-
nül  és  sokat  fáradozó,  most  tőletek 
búcsút vevő Lakatos Mátét és Bura 
Esztert.  Nekik,  lelkes cserkészveze-
tőknek mondok hálás köszönetet. Kí-
sérje  életüket  a  jó  Isten  áldása.  És 
mindazokét is, akik ezért a csapatért 
valaha is bármit is tettek és tesznek!

Sokan közületek,  és  a testvé-
rek közül is, ismerik a cserkésztörvé-
nyeket,  Tudják, hogy a cserkésztör-
vények  arról  szólnak,  hogy  a  cser-
kész  becsületes,  céltudatos,  határo-
zott, hívő ember. 

A tanév kezdetén, ezek közül 
kettőt emelek ki? 

Elsőnek  talán  azt,  hogy  „a 
cserkész híven teljesíti kötelessége-
it, amelyekkel Istennek, hazájának 
és embertársainak tartozik;”

Ha  a  tanév  kezdetétől  fogva 
szorgosan tanulnátok, Ha az első len-
ne a  tanulás,  s  nem a TV, s nem a 
számítógépes  játékok.  Ha  nem len-
nétek lusták.  Ha segítenétek szülei-



teknek, és értékes játékokkal töltené-
tek ki a szabad időtöket.

Szeretném, ha mindig szeme-
tek előtt lebegne a második cserkész-
parancs is, „a cserkész, ahol tud, se-
gít;”

Ha rólatok is elmondható len-
ne az, amit az Úr Jézusról feljegyzett 
az  evangélista,  hogy  „Körüljárt,  jót 
tett mindenkivel.”

Tudjátok jól,  hogy több mint 
40 éven át nem működhetett hazánk-
ban a cserkészet. Törvényeiket, szo-
kásaikat lassan azok is elfelejtették, 
akik egykor cserkészek voltak, s is-
merték és gyakorolták.

Nagy feladat vár rátok! Meg-
ismerni,  elsajátítani,  és  másokkal is 
megszerettetni a cserkészeszmét.

Kedves Gyermekek! Kedves 
Fiatalok! Kedves Testvérek. 

Új iskolaév kezdődik. Hittel és 
bizalommal térdelünk le a mai vasár-
nap  a  jó  Isten  előtt,  s  imádkozunk 
Értetek, gyermekeinkért, a szülőkért, 
a pedagógusokért, a hitoktatókért, s a 
gyermekekre  felügyelő  nagyszülő-
kért.

Szeretnénk testben és lélekben 
egészséges  ifjúságot  nevelni,  akik-
nek szeméből sugárzik az élni és ten-
ni akarás, akik hallgatnak Isten sza-
vára, akik teljesítik az Ő akaratát és 
megtartják törvényeit.

Jól tudjuk, hogy a mai fiatal-
ság  nem  elhanyagolható  részével 
kapcsolatban mindez eleve hiábavaló 
elvárásnak  tűnik.  Sok  ember-
test-vérünkben  évtizedeken  át  nem 
engedték  kibontakozni  a  hitet.  He-
lyette a tudományos ateista világné-
zetet erőszakolták rájuk. Amikor pe-
dig ez lejáródott és megbukott, akkor 
újraélesztették,  a  megnevezhetetlen 
erők,  s  új  fedőnevet  adtak  neki,  s 
semleges  világnézet  nevet  és  ezzel 

próbálták akadályozni,  kibontakozni 
a  mellettünk  felnövekvő  generáció-
ban a hitet. De ez is megbukott, ki-
fulladt,  mint  minden  emberellenes 
kísérlet.

Értékromboló  világunkban, 
amikor veszedelmesen terjed a dur-
va, faragatlan, önző viselkedés, sőt a 
másokat, vagy a közjót megkárosító, 
szándékos,  brutális  magatartás,  a 
vandál  anyagi,  erkölcsi  és  szellemi 
rombolás… Amikor a gyermekek, a 
felnövekvő generációk a társadalom 
egyes  rétegeiben a  minimális  neve-
lésben  sem részesülnek  életük  kez-
detén. Pedig a gyermeknek nemcsak 
az élethez van joga, de az emberhez 
méltó neveléshez is.

Hála Istennek, ezen a téren is 
folyamatosan  történnek  a  pozitív 
változások. 

Hiszen mindenki tudja, hogy a 
Parlament  2011.  december19-én 
hagyta jóvá, hogy az állami általános 
iskolában az erkölcstan óra a kötele-
ző tanórai foglalkozások része lesz a 
jövő évtől kezdődően. 

Több mint  60  év  után,  óriási 
fegyvertény volt ez a kormány részé-
ről. Várakozással tekintünk e tantár-
gyak  tanítása,  illetve  hatása  elé. 
Hisszük,  hogy  olyanokká  nevelik 
őket, akiknek szívében, mai evangé-
liumra  utalva,  csak  jó  gondolatok 
születnek, és tiszta szavak hagyják el 
ajkukat. Szeretnénk, ha pedagógusa-
ink nemcsak formailag, külsőleg ten-
nének eleget e tárgy tanításának, ha-
nem felkészülten, szívvel és lélekkel. 
Hogy büszkék lehessünk rájuk, és a 
rájuk  bízott  gyermekeinkre,  rátok, 
kedves cserkészeinkre.

Ámen.
F. F.


