
 

Szülje meg, mi üdvözítjük! – VAK Baba-Mama Klub 
 
Önnek a gyereke a fontos, nekünk az ő üdvössége!  
Üdvösségre nevelő Baba-Mama Klubok a VAK szervezésében, szerte az országban!  
 
Az Ön gyereke is végigüvölti a Taize-i imaórákat? 
Folyamatosan a gyerek után szaladgál az oltár és a szenteltvíztartó között? 
Az átváltoztatás szavai alatt szoptat? 
Áldozás helyett a gyereket pelenkázza a gyóntatószékben? 
Minden idős asszony önöket nézi, hogy mikor mennek már ki az ordító gyerekkel? 
 
Ezek minden fehér, keresztény, polgári, értelmiségi család problémái. Ne adja fel, van 
megoldás! A VAK Baba-Mama Klub!  
 
Baba–Mama Klubjaink 5 éve sikeresen működnek. Mindig az igényeket követik, a legújabb 
pszichológiai kutatások figyelembevételével. Önnek csak meg kell adnia a plébániatemploma 
méreteit, amit munkatársaink az Ön otthonában lemaketteznek, és pszichodramatikusan 
átélheti a legkellemetlenebb liturgikus élményeit: 
 
“Amíg áldozni voltam a gyerekemet bezárták a gyóntatószékbe…” 
“Kiküldtek a keresztelőnkről, mert a gyerek ordított.” 
“A körmenet alatt a hívek összetaposták a babakocsinkat és a gyereket.” 
 
Munkatársaink nagyon gyakran találkoznak ezekkel a mondatokkal. A híveket nagyon zavarja 
a gyerek sírása, rendetlenkedése, ezért gyakran vannak kitéve gyermekeink “szentségi 
erőszaknak”. (Így nevezi a szakma azokat a támadásokat, melyeket felnőttek követnek el 
kiskorúak ellen.) 
 
Eddig két választása volt a szülőknek – vagy felvállalták a konfliktust és templomi 
verekedésekbe keveredtek, általában az áldozás alatt (36%) - vagy elkerülték a templomot, így 
viszont a gyerek üdvösségét kockáztatták (64%). 
 
Nem kell választania! A mi módszerünk segítségével egy másféléves, hiperaktív gyermek a 6. 
foglalkozás után képes egy fél darab összenyálazott babapiskóta-darabbal - kétszeri leejtéssel 
– csendben végigülni egy gregoriánbetétekkel tarkított olajszentelési misét.  
 
Ne fárassza magát, ne keveredjen a férje felesleges verekedésekbe, ne kerülje a szertartásokat, 
válassza a VAK Baba-Mama Klubját. 5 éve Önökért. 
Szülje meg, mi üdvözítjük!      
 
 
      



 

Rendeljen lelki VAKcinát!  
 
Bizonytalan az elsőáldozói felkészültségében? 
Bosszantják hittanóráin a rendetlen roma gyerekek?  
Nincsenek egyházi esküvők? 
Nem akar senki bérmálkozni? 
 
Hívja a VAK szakértőit! 
Embereink már az ország 26 telephelyén várják hívását! 
 
Szentelménynek nem minősülő lelki potencianövelő! A MPK támogatásával. 
Hogy nyugodtabbak legyenek az esti examenjei! 
  
A legtöbb plébániai munkatárs hiábavalónak érzi a munkáját. Nagyon sokat idegeskedik, hogy 
nem jönnek igeliturgiára, a bérmálkozóknak nincs rendszeres imaélete, a fiatalok egyházi 
házasság nélkül élnek házas életet… Még lehetne sorolni, de higgye el nem érdemes! 
Válasszon! 
Nem kell feltétlenül neurotikussá lennie, bosszankodni a hitetlenségen, félnie a bérmálkozók 
elvesztésétől.  
 
Rendelje meg közvetlenül tőlünk a VAKcinát!  Csak most, csak önnek 50 % kedvezménnyel! 
A VAKcina egy magyar szabadalom, amely ¼  liter lurdes-i vízből, ¼  liter máriapócsi 
szilvóriumból, és  ½  liter pannonhalmi oportóból áll. 
1 liter VAKcina elég egy 2000 fős egyházközségnek!!! 
 
A keveréket infúzión keresztül juttatjuk a szervezetbe, amely így lélekben megerősödve 70%-
kal immunisabbá válik a fogyasztói társadalom káros hatásaira.  
 
Önnek nem kell kedvetlenül órákat tartania, trükköznie a volt bérmálkozók megtartásával, 
holtfáradtan jegyesoktatással bíbelődnie.  
 
A hívek a templomban ülve a liturgia alatt infúzióra köthetők, így gyakorlatilag az egész 
egyházközség megújítható fél óra alatt. Ahol alkalmazták ezt a módszert, megnőtt a 
miselátogatások száma, több lett az önkéntes adakozó, és aktívabb lett a hívek házasélete. 
 
Ha Kisboldogaszony ünnepéig megrendel 5 litert, ingyen adjuk hozzá az infúziós 
szettkészletet 500 főig. 
 
A VAKcina 5 évvel ezelőtt lett hivatalosan is bevezetve, jubileumi ajánlatunk 
Kisboldogasszony ünnepéig tart.  
      
VAKcina az Ön tökéletes választása! 
 
FIGYELEM! 
 
A VAKcina nem adható 3 éves kor előtt, mohamedán vallásúaknak, ill. alkoholos 
befolyásoltság alatt.   
 



VAKáció  - Konferencia, Wellness 
 
Önnek nehézséget okoz a nyaralás? 
Anyagilag még a házastársát se engedheti meg magának? 
Elmúlt 30, és még nem látta a Dunát se? 
 
Ne kuporgasson, ne idegeskedjen! 
Legyen a VAK vendége egy hétre a Balaton partján! 
 
Igényes kiszolgálás, Balaton parti üdülő, napi háromszori áldozási lehetőség, plébániai 
munkatárs-megőrző! Plébániai munkatársainkra magyarul kiválóan beszélő nyugatnémet 
püspökök vigyáznak! Házastársa ezalatt részt vehet egy komplex rehabilitációs, relaxációs 
exkluzív karmelita masszáson! 24 órás ministrálási lehetőség gyermekei részére, felfújható 
kápolna, tini-teo, ingyenes bérmáló szimulátor, ostyaautomata. 
 
Rég hallott színvonalas előadásokat, mert nem tud otthonról elszabadulni? A gyermekeit 
lekötözheti egy hangszigetelt szobába, ahol garantáltan senki nem hallja a kiabálásukat. Ön 
pedig nyugodtan élvezheti klimatizált konferenciatermünkben gyermeknevelési, párkapcsolati 
előadásainkat. 
 
Esténként miseborkóstoló, alatta a XIX. század legjobb latin prédikációi szólnak felvételről. 
 
Érseki lakosztály, melyhez egy basilika minor tartozik. 
 
Minden szobához jár egy pelenkázóvá alakítható térdeplő, beépített mini tabernákulum, 
áldoztatórácsos gyerekágy, ostyamelegítő, szenteltvíz fertőtlenítő.  (Egyes szobáinkba 
felárasan kérhető műdoh is.) A szobák keleti tájolásúak.  
 
A szállodához tartozik egy keresztelőmedence, fedett térd- dzsoging pálya, középkori 
gyóntatószékből kialakított hatszemélyes szauna. Az emeleten vezeklőszalon várja a 
vendégeket. 
 
Ha szeretné bedaueroltatni a tonzúráját, vagy körmeit liturgikus színekre befesteni, netán 
krizmapakolásra vágyik, a szálloda fodrásza rendelkezésére áll. 
 
A szálloda kápolnájában 9 - 18 óráig félóránként szentmisék kezdődnek. 20 órától 25 percben 
összefoglalva megismételjük a nap legjobb miseprédikációit, amihez minden kedves 
vendégünknek egy pohár pezsgő jár. 
Szállodánkban kitűnő konyha áll vendégeink rendelkezésére. Elsőáldozási tízóraik, bérmálási 
ebédek, böjti vacsorák nagy választékban.   
A szálloda nagytermében esténként liturgikus táncok, a bárban szalon gregorián. 
Minden héten egy alkalommal körmenetet tartunk az éhezőkért és a szegény helyzetben 
élőkért.    
 
Parkolási lehetőség a szálloda altemplomában. 
  
Minden év augusztusának első hetét töltse nálunk! 
VAKációzzunk együtt! 
Szüksége van ránk, nekünk szükségünk van önre! 



VAK Bilokátor  
 
Ön egy plébániai munkatárs házastársa? 
Úgy érzi, kedvese keveset van otthon?  
Állandóak a családi konfliktusok? 
Párja folyamatos túlterheltsége feszülté teszi?  
Saját gyerekeit háttérbe szorítja a pasztorációs gyerekanyag? 
Esténként a párja az internetet faggatja, hogy újabb segédanyagokat töltsön le? 
 
Ön nincs egyedül! Valószínűleg már túljutott párterápián, Gorovéékon, Schönstadton, 
Házashétvégén…  
 
Szerencsére itt van Önnek a Bilokátor! Hogy még nem halott róla? Az lehet, mert 
találmányunk egészen új! 
A Bilokátor arra szolgál, hogy megszüntesse a pasztorális munkából adódó családi 
diszfunkciókat. Ön egyszerre vehet részt esti ifjúsági imaórán és mesélheti gyermekeinek az 
esti mesét, vagy füvet nyír az udvaron és közben az irodában jegyesoktatást végez. 
 
A Bilokátor nem más, mint egy 50 cm³-es (9LE) harangmotorra erősített acélbetétes 
turibulum, amely krizmával működik.  
Mivel egyelőre 9 LE változatban kapható nem használható a plébánia területén kívül.  
 
A Bilokátor a családi élet jobb megélésére lett kifejlesztve, így nem használható arra, hogy 
például igeliturgián az általunk vezetett szertartáson magunknak ministráljunk. 
 
“Mióta a Bilokátort használom, esténként mindig van valaki a feleségemmel.” 
“A Bilokátor teljesen megváltoztatta a családunkat. Teljesen megújult a házasságunk.”           
  
Amennyiben most megrendeli a Bilokátort a másodikat ingyen kapja.  
Két Bilokátorral az éppen Bilokáló plébániai munkatárs is Bilokáltatható.  
 (PL: Ön beszélget otthon a feleségével, miközben a templomban igeliturgiát tart, miközben a 
liturgiáról hiányzó hittanosaival focizik, mialatt elviszi a szomszéd faluba sétálni saját 
gyermekeit, hogy otthon nyugodtan tudjon beszélgetni a feleségével.) 
 
Ha megrendeli, és nem találja megfelelőnek, akkor egy hónapon belül visszavesszük, az árát 
pedig visszaadjuk! 
 
Hívja a VAK munkatársait!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vak-Tatoo 
 
Szereti a meglepetéseket? Szeretné meglepni híveit valami különlegessel? 
Nyitott az újra? 
Akkor a VAK-Tatoo szalonja önnek való! 
 
Kérje ingyenes katalógusunkat, amelyből otthonában kényelmesen kiválaszthatja a kívánt 
tetoválást. 
 
Az ország első egyházi tetováló szalonja!  
 
Ha a katalógusunkban nem talál megfelelő ábrát, várjuk egyéni megrendeléseit is. 
 
A hátára tetováljuk kedvenc bibliai jelenetét, megyéspüspöke arcképét, védőszentjét, vagy 
bármelyik pápai enciklika kezdő mondatát. Testalkatától függően tetoválunk önre bazilikát, 
vagy keresztelőkápolnát, feltámadási körmenetet, vagy magánmisét.  
 
A tetoválás fájdalmai felajánlhatók harmadik- keddi félbúcsú elnyerése céljából, vagy a 
tetoválás helyszínén beválthatók Tatoo kuponokra. Ezek beküldésével részt vesz egy 
sorsoláson, ahol a fődíj egy 87 cm átmérőjű, színes plazma jelenésgenerátor.      
 
Igény szerint plébániákra is kimegyünk.  
Ott vagyunk minden nagyobb búcsújáróhelyen, közkedvelt lelkigyakorlatozó központokban.  
 
„A testfestés egy szép módja annak, hogy megvalljuk hitünket. A strandon, szaunában, nyári 
hónapokban remek alkalom kínálkozik a tanúságtevésre. Egy jól kiválasztott bibliai idézet, 
díszes monstrancia, vagy gótikus kereszthajó könnyen válhat pasztorációs eszközzé. 
Elég csak végigmenni a strandon, bemenni a városi uszodába, vagy beállnia a Balaton 
partján egy büfé előtti sorba. A puszta ottléte tanúságtevéssé válik.” 

(egy megyéspüspök) 
    

 
 
“ A Balaton partján nyaraltam a barátaimmal. Délután lementünk a strandra és napozás 
közben megpillantottam egy rokokó gyóntatószéket valakinek a vádlijára tetoválva. Akkor 
döbbentem rá, hogy milyen régen gyóntam…”        
                    (Zsolt) 
Szép ajándék lehet ez a képviselőtestületnek, vagy bérmálkozásra. 
 
VAK-Tatoo!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hitpotens?  
 
Tudta azt, hogy egy átlagos vasárnapon az igeliturgia alatt, a plébániai munkatársak hitüknek 
csupán a 42% - át használják? 
Tudta azt, hogy egy magyar igeliturgián átlagosan 4,6 imaszándék hangzik el és ezzel 
Európában az albán katolikus egyház előtt az utolsó előtti helyen állunk? 
Szeretné tudatosabban használni a hitét?   
 
Van megoldás! 
 
A hitpotencia magyar népbetegség. Ma Magyarországon minden 7. ember hitpotens. 
 
Elege van a liturgikus dolgokból, a lelkigyakorlatokból, a közösségesdiből, a természetből, a 
különféle témájú találkozókból, zarándoklatokból… 
 
Akkor Önnek ránk van szüksége! Mi visszaadjuk hitét! Önnek nem kell semmit tennie, mint 
megrendelni tőlünk a hit-stimulátort.  
A hit-stimulátor egy olyan berendezés, amit ön igeliturgia előtt felerősít a csuklójára. A 
kezdőének első versszakára a stimulátor átveszi a lelkiállapotát és kijelzi a kihasználatlan 
hitkapacitást. Ekkor ön enyhe szorítást érez a csuklóján, melynek segítségével tudatosítja 
jelenlegi helyzetét.  
A stimulátornak 5 skálája van: 
 1 – nem unja saját prédikációját 
 2 – csak néha mond üres frázisokat 
 3 – nem számolgatja a híveket a templomban 
 4 – nem zavarja az alvó hívek magas létszáma 

5 - levitál, bilokál, stigmái lesznek és jelenése van egy igeliturgián belül 
A fokozatot minden esetben a liturgia előtt kell kiválasztani.  
 
Ha a stimulátort rosszul állította be, albája elszíneződik- a liturgikus évnek megfelelően. 
 
Ha most megrendeli a hit-stimulátort, ajándékba kap mellé egy 2GB memóriájú 
bűnbánatfejlesztőt. (Advent, Nagyböjt, hónap első péntekjeire) 
 
Miért elégedne meg a 42% -al?       
 
Az Ön hitparaméterei akár egy héten belül a duplájára növelhetők anélkül, hogy megerőltetné 
magát! 
 
Hívja a VAK munkatársait!  

 
 
 
 
 
 



Ingyenes hit-állapot felmérés! 
 
Ideges, mert nem tudja, hogy fog e üdvözülni? 
Képtelen teljes búcsút nyerni Fatimában? Folyamatosan elkalandozik a rózsafüzér imádkozása 
közben? Unja a vasárnapi üres prédikációkat? Nem segítenek a különféle mentálhigiénés 
tanfolyamok? 
 
Ne várjon, jöjjön el hozzánk és mi segítünk! Kiváló szakembereink segítségével megtudhatja, 
hogy ha ma halna meg, akkor a dogmatika jelenlegi állása alapján üdvözülne-e.  
Sokan úgy élik meg a mindennapjaikat, hogy fogalmuk sincs arról, aktuálisan melyik nagy 
kategóriába tartoznak – pokol, tisztítótűz, mennyország. Lehet, hogy csak 1,5 jócselekedetre 
lenne szüksége az üdvösséghez, ám aznap éppen 2,31 rosszcselekedetet visz véghez, és 
imádság nélkül megy aludni. Így egy gyors epevezetéktágulás esetén azonnal a tisztítótűzben 
találná magát, ahelyett, hogy - ha a minimum értékekkel is, de - a mennyországba kerülne.  
Nincs időnk semmire, egy kicsit böjtölünk, elküldünk néhány plüssmacit Böjte atyának, 
elolvasunk néhány gyereknevelési írást, megimádkoztatjuk a gyereket, gyorsan 
házashétvégézünk és azt érezzük, hogy rendben van a hitéletünk. Ez egy átlagos fehér 
keresztény, polgári, értelmiségi hozzáállása a hitéhez, életéhez. 

 
A tét nagyon nagy: az Üdvösségünk! 
Ne éljen kétségek között! Kérje a VAK Üdvösségfelmérő tesztjét, amelyből megállapíthatja, 
hogy veszélyben forog-e az üdvössége. 
 
Néhány vallomás azoktól, akik kitöltötték a tesztet: 
“Megdöbbentő volt szembesülni a ténnyel, hogy hitoktató létemre másfél éve folyamatosan a 
pokol szintjét tudom csak megütni. Hála a tesztnek, az eredményeim jelentősen javulnak.” 
           (Erika) 
 
“Sose gondoltam volna, hogy ennyire rossz vagyok. Hála a tesztnek, a tisztítótüzet mindig 
sikerül elérnem.” 
           (Zoli) 
“A teszt volt az, ami elgondolkoztatott…” 
           (Ági) 
  “ A teszt teljesen megváltoztatta az életemet. Kiegyensúlyozott vagyok, fontosnak érzem 
magam és érzem: van elég erő bennem, hogy üdvözüljek.” 
           (Tamás) 
Önnek nem kell semmit tennie, csak kérni a tesztet és mi személyesen keressük Önt fel 
otthonában. A kiszállás díjtalan; és ha nincs megelégedve a teszt eredményével, akkor is 
segítünk. A Teszt-TraumaProgram segít feldolgozni a teszt kitöltése után kiváltott sokkos 
állapotot.  
Hívjon!!! 
 
 
 
 
 



VAKciócsapat 
 
   Ha nem tartozol sehova, ha őszintén vágysz arra, hogy szeresd a rád bízottakat, de őszintén 
tudsz rájuk haragudni is, ha a keresztséged jogán kívánsz evangelizálni, sötétben tapogatózol, 
nem zavar saját hitéleted, családban képzeled el életed, őrlődsz a családod és a hivatásod 
között, most tanulod, hogyan lehet családdal együtt üdvözüli, elkeserít saját gyermekeid 
nevelési potenciája, forgatod és újra forgatod magadban a klerikus kifejezést,   kimozdít 
nyugalmadból egyházmegyéd állapota, sokszor nem látod a fától az Erdőt, de ez nem zavar, 
akkor neked a VAKciócsapatban a helyed!!! 
 
 
 
�


