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Katona István Atya kimondja: az Új-szövetségben az Isten nem 
„küldi” az embert a jóra, hanem hívja; meghívja. Ezt az isteni 
„megbízást” az ember nem mindig fogadja készséggel; 
„bukdácsolva jár a megismert igazságok útján.””Az ember erkölcsi 
fejlődése a történelem folyamán három fokozatban valósult meg: 
először pogány volt. A pogányra jellemző a törvénynek való en-
gedelmesség. Nem mintha szerette volna a törvényt, de félt a 
büntetéstől, ezért megtette, amit a császár megkívánt. Kész volt 
áldozatot hozni hazájáért. Büszke volt, és önelégült. A betegeket, 
elesetteket megvetette. A 
harcban kemény és kímé-
letlen volt. – Utána követ-
kezett a polgár. A polgár  
adott a jó hírre, az embe-
rek véleményére; távol 
tartotta magát a szenvedé-
lyektől. Kötelességét telje-
sítette, igyekezett mások-
hoz alkalmazkodni, szeret-
te a maga kényelmét, taka-
rékosan élt. Gondolkodása 
arra épült,ami érdekeit 
szolgálta. A harmadik foko-
zat a keresztény. A ke-
resztény átadja szívét 
Krisztusnak, befogadja  a 
Szentlelket, engedi irányí-
tani magát az Úr által. Min-
dennél többre értékeli az 
Úrral való kapcsolatot. 
Mindenben Őt akarja kö-
vetni, ezért igyekszik sze-
retetben szolgálni máso-
kat. Képes ellenségeit sze-
retni. Életét Jézus irányítja. 
E három forma ma is él. 
Van, akit úgy nevezhetünk, hogy keresztény pogány. Meg van 
ugyan keresztelve, de életformája, gondolkodása, cselekedete 
teljesen pogány. Hitét nem gyakorolja, cselekedeteiben mindig a 
világ szokásaihoz igazodik és nem Krisztushoz. – Sokszor ke-
mény és kíméletlen. Öntörvényű. Állandóan bűnben él. Ezért 
mondja Pál apostol: könnyezve mondom, sokan úgy élnek, 
mint Krisztus keresztjének ellenségei! ( Fil.3,18 ) 
Van, akit keresztény polgárnak lehetne hívni. – Becsületes, köte-
lességét elvégzi, igyekszik jó kapcsolatban lenni mindenkivel, de 
mindenben az önzés vezeti. Mindenben a saját érdekeit nézi. 
Nincs benne tűz, lelkesedés, nagylelkűség. – Végül van, aki igazi  
keresztény, szívét Krisztusnak adja, és életét Ő irányítja, amint 
előbb említettem. 
Aki szenvedélyesen szereti Istent ( „egész szívéből ), mindenét 
Neki adja, hogy Ő rendelkezzen vele; minden áldozatot vállal Érte; 
teljesen megbízik Benne; az Ő kedvéért mindenkinek megbocsát. 
Mindenkinek szolgálni akar az Iránta való szeretetből. Mindezt 

csak akkor tudja megtenni, ha befogadja a Szentlelket, az Ő veze-
tése  szerint él. 
A lemondásnál, a szolgálatnál, az önmegtagadásnál nem arra kell 
tekinteni, amiről lemondunk, hanem arra,amit megnyerünk, ami 
értékesebb mindennél. Az evangéliumi példabeszédben az, aki a 
szántóföldön kincset talál,örömmel adta el mindenét, hogy meg-
vegye a kincset rejtő földet. ( Mt. 13,44 ) 
Ez az élet nehéz, de ez a legszebb életcél. Növekedni egy életen 
át, egészen a Jézushoz való hasonlóságig. Ez a keresztények 

életeszménye.” 
Amit István Atya „felvázol”, 
nem mindig és nem min-
denkit tud lelkesíteni. 
„Megsebzett” emberi ter-
mészetünk igen sokszor és 
sokszorosan másfelé ve-
zetnek bennünket – még a 
legjobb szándék és a 
„legalaposabb” törekvések 
ellenére is. – Jóságos  
Istenünk és az értünk meg-
testesült Üdvözítőnk ezen 
a lehetetlennek látszó hely-
zeten akart és akar folya-
matosan segítni. – Meny-
nyei Atyánk jól tudja, hogy 
miből formált bennünket, 
embereket – sárból és 
agyagból, ami formálható 
és alakítható, de önmagá-
ban „nem időtálló”, a jósá-
gos Üdvözítő pedig saját 
Emberségében tapasztalta 
meg esendőségünket és 
sebezhetőségünket, ezért 
tudja, mennyire rászorulunk 

a segítségre. – Már az Ó-szövetségben a Próféta által bizonyára 
ezért üzeni: „térjetek meg elpártolt fiaim!” – Az Új-szövetségben  
pedig ezért küldi először Prófétáját: Keresztelő Szent Jánost ezzel 
az üzenettel: „teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!”, majd 
bemutatja Szent Fiát, Akiben kedve telik! - Ő hirdeti Isten Orszá-
gát és Annak Igazságait; rámutat azokra az értékekre, amik iga-
zán értékek és biztat, hogy azokat kincsként őrizzük – még akkor 
is, ha ezeket a kincseket „törékeny cserépedényben hordozzuk.”  - 
Bizonyára ezért rendelt számunkra egy nagy lehetőséget, a bo-
csánat kérésének és a megbocsátásnak a lehetőségét. – A mi 
egyetlen jó cselekedetünk lehet, hogy az őszinte bűnbánat és 
bocsánatkérés lehetőségét „jól felhasználjuk!” – Ehhez a kiinduló-
pont a jó felkészülés! – A továbbiakban István Atya gondolatai 
ebben is segíteni akarnak  bennünket – vegyük úgy, mint jóságos 
Mennyei Atyánk üzenetét – és váljanak javunkra!  

 
Pekker Imre plébános  

Meghívás  az életre 3. 

Jézus bemutatása a templomban  
(freskó az assisi Szent Ferenc bazilikában — 1311-1320) 
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ÚJÉV Ünnepe – 2017. Január 1. — Hálát adunk a jóságos Istennek, 
hogy a mai napot is felvirrasztotta ránk - ajándékaként megkaptuk, 
hogy „új évre virradtunk.” – A tavalyi évet ( 2016.) sokan önfeledten 
„búcsúztatták”, mi tudjuk, hogy Isten ajándéka, hogy nemcsak a régit 
befejezhettük, hanem újat is kezdhetünk. – Gyermekkorom szép emlé-
keként eszembe jut, hogy annakidején nem is volt lehetőség, de nem is 
volt „divat” úgy fogadni az új évet, mint manapság - ettől függetlenül 
mindenki megemlékezett az új lehetőségekről – már elaludtam, amikor 
éjfélkor édesapám felébresztett és azt  mondta: „hallgasd csak, milyen 
szép harangszóval köszöntik az új évet!” – És csakugyan falunkban 
mindkét toronyban szóltak a harangok – hét harang zengése békésen 
hirdette a jó hírt: elkezdődik egy új év. – Így is megünnepelték világ-
szerte a 2017. év kezdetét, mi azonban mást is ünnepelünk most. Ün-
nepeljük Szűz Máriát, Isten Anyját. – Tulajdonképpen a Karácsonyi 
Ünnepek közepette is – más alkalmakkor is, amikor szent eseménye-
ket ünneplünk, arról van szó, hogy Isten emberszerető jóságát ünne-
peljük, Aki különböző módokon „mutatja” Magát. – Most is az Ő jóságá-
ról emlékezünk meg, Aki elküldte Egyszülött Fiát  a Szűzanya által. 
Kiválasztotta, megtisztelő módon köszöntötte Őt, amikor az angyali 
Küldött ( Gábor Főangyal ) által ezt mondta: „Üdvözlégy, Mária, kegye-
lemmel teljes, az Úr veled van!” – Itt csak közbevetőleg említem meg, 
hogy mindenki, aki ezt az üzenetet felesleges Mária- magasztalásnak 
gondolja, vagy mondja, felülbírálja a jóságos Istent és talán nem túlo-
zunk, ha azt mondjuk, ezzel isten-káromlást követ el! – Nem, vehetjük 
„félvállról” Azt, Akit maga a jóságos Isten is kitüntetett kiválasztásával! 
– Szent Pál apostol is mintegy „rácsodálkozott”  erre az isteni intézke-
désre, amikor a Szentleckében a Galatákhoz írt levelében ezeket 
mondta: „amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, Aki 
asszonytól született ( Szűz Máriától!), alávetette Magát a törvénynek…
hogy a fogadott fiúságot elnyerjük!” – Nem győzünk hálálkodni az isteni 
gondviselésnek a történtekért, hiszen akkor is, amikor a Bölcsesség 
Könyvének gondolatot emlegetjük:”miközben az éjszaka sietős útjának 
közepén tartott, a nagy csendességben Mindenható Igéd, Istenünk égi 
trónusáról leszállt közénk a földre…”a Szűzanyát nem szabad 
„kifelejteni!” – Amikor pedig az Efezusiakhoz írt levélre gondolunk: 
„áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, Aki megáldott min-
ket Krisztusban minden mennyei, lelki áldással, amennyiben Általa a 
világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy szentek és szeplőtelenek 
legyünk Előtte a szeretetben!” , ugyanarról van szó! – Csak azt tehet-
jük, ha helyesen akarunk tenni, hogy újból és újból imádkozzuk szent-
misénk könyörgését: „Istenünk, Te  Mária szűzi anyasága által örök 
üdvösséggel ajándékoztad meg a világot, engedd, kérünk, hogy köz-
benjárását érezzük, mert Tőle kaptuk az élet Szerzőjét…!”    

Urunk megkeresztelkedése Ünnepe –  01.08.—Csodálatosan szép gondo-
latokat olvashatunk a papi breviáriumban az Úr Jézus megkeresztelkedésé-
ről: „Üdvözítőnk eljött, hogy a keresztség által megújítsa a régi embert; a víz 
által megszentelje a romlott emberi természetet és a kegyelem ruhájába 
öltöztessen minket!” – Amikor ezeket a gondolatokat olvassuk, nemcsak arra 
kell gondolnunk, hogy az Úr Jézus keresztelkedésének ez a lényege; ezért 
vállalta; ezért jött, hanem arra is, hogy mennyire átimádkozta, átelmélkedte a 
sorok írója ezeket a dolgokat. – Így érthetjük meg igazán, hogy az Úr Jézus 
miért vállalta a bűnbánat „jelét” – a Jordánban való alászállást, majd kiemel-
kedést onnan; a bűnbánat jelét. – Ő ezek által egy hosszú sort nyitott meg = 
a  sor elején Ő áll és mintegy várja, hogy sokan felsorakozzanak mögötte – 
hasonló céllal. Az újjászületés, az újrakezdés érzésével és gondolatával. 
Megszentelte ugyanakkor azt az önmagában kisebb jelentőségű eseményt, 
ami addig  a bűnbánat jele volt csupán; szentségi rangra emelte. – A külső 
szemlélő csupán azt láthatta benne, amin maga „keresztelő Szent János (is ) 
meglepődött, hogy Jézus áll előtte és kéri a bűnbánat keresztségét…”- való-
jában azonban sok dolog következet ebből – először is az az Üdvözítő  áll itt, 
Aki nemcsak a „hétköznapi eseményt” szenteli meg, hanem magát az embert 
is. Aki a Próféta szavai szerint „nem kiált majd; nem emeli föl a hangját és a 
szava sem hallatszik, a megroppant nádat nem töri össze; a füstölgő mécs-
belet nem  oltja ki; hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el…”, Aki 
tudja, hogy „az ember megroppan a nehézségek súlya alatt,mint a nád; lelke-
sedése nem lobog, hanem sokszor csak pislákol; csak egy vihar kellene, a 
nád összetörnék, a mécs (lángja ) kialudnék…” – Ezért akar segíteni az 
esendő emberen, hogy benne Istennek teljék kedve - mindezek ellenére, - 
aki, ha akarja tudja és tegye a jót, amire tulajdonképpen képes, csak „jobbik 
énjét kell elővenni!” – Az embernek észre kell vennie, amit a Szentleckében 
Péter Apostol így fogalmazott meg „Isten nem személyválogató; mindenki 
kedves Előtte, bármely néphez  tartozik is, aki féli Őt  és az igazság szerint 
cselekszik…” – Vállalni kell csupán, amit az Úr Jézus vállalt; tenni kell, amit 
az Úr Jézus tett és azoknak a csodálatos jeleknek a hordozójává válik, ami-
ket az Úr Jézus hordozott, amikor megkeresztelkedett – az a Krisztus, aki 
„feltünt” a Jordán partján, nemcsak Jel,, hogy az „Isten itt lakik köztünk” , 
hanem kiindulópont is számunkra a jó felé; Istenünk felé. Elengedhetetlen, 
hogy Isten-gyermekségünket jól tudjuk „megélni” – értékelve annak minden 
apró „rezdülését!” – Szívből imádkozzuk J. H. Newman-nal együtt: „Istenem, 
szükségem van Rád, hogy taníts napról-napra, minden napnak a követelmé-
nye és szükséglete szerint… csak Te tudod élessé  tenni szememet, meg-
tisztítani és megújítani szívemet. – Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál 
és hallgassam szavadat!” – Azt már magunk tegyük hozzá, hogy ne csak 
hallgassam szavadat, hanem kövessem is, hogy rám is igaz legyen, aminek 
kezdetét a  szent keresztségben ajándékul adtál: „ez az én szeretett fiam, 
akiben kedvem telik!”    

Évközi 3. Vasárnap – Január 22.—Talán nagyon is megszoktuk, hogy a 
jóságos Isten olyan jó hozzánk; olyan, mint egy jóságos szülő, Aki „más 
szemmel nézi” gyermekei dolgait, mint egy kívülálló idegen. – Az idegen 
nem méricskél; igen vagy nem alapon vélekedik; nem keresi az okokat, 
mondhatjuk azt is, hogy nem érdeklik a körülmények - a látottak és hal-
lottak alapján ítél és intézkedik. Isten azonban  tudja, hogy egész életünk 
folyamán szükségünk van az Ő jóságára, irgalmára, megbocsátására, 
szeretetére -  az Ő isteni  „eszközeire.” – Meg is adja „bőkezűen” minde-
zeket; ennek köszönhetjük, hogy „elküldte Szent Fiát”, hogy szavával és 
példájával tanítson, csodáival „bizonyítsa”, hogy elérkezett közénk az 
Isten Országa; majd szenvedésével, halálával és feltámadásával meg-
mentsen minket ( ez a megváltás ). – Ez az, amit az Olvasmányban így 
fejez ki a Próféta ( Izajás) : „a nép, amely sötétségben jár, nagy fényes-
séget lát; akik a halál árnyékának országában  laknak, azoknak nagy  
világosság támad!” – A csodálatos ebben az, hogy mindez mindenki 
számára az Ő ajándéka. - Most már mindenki mondhatja – nemcsak a 
kiválasztott nép – „világosságom az Isten, üdvözít  engem!” (26.Zs.) – 
Szent Máté erről így ír: „Jézus hirdette Országának örömhírét és minden 
betegséget meggyógyított a nép körében.” – Az a tény, hogy az Úr Jé-
zus „elhagyta Názáretet és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, 
Zabulon és Neftali vidékén” egyértelműen jelzi, hogy Benne nemcsak 
Izajás jövendölése teljesedett be, hanem azzal, hogy visszatért Galileá-
ba, azt is jelenti, hogy „a pogányok Galileája – a sötétben lakó nép nagy 
fényességet lát!” – Közbevetőleg meg kell említeni, hogy feltámadása 
után ezt mondja: „menj és mondd testvéreimnek: menjenek Galileába, 
ott viszontlátnak engem!”, jelzi, hogy a megváltás óta nincs 
„kivételezettség”, mindenki meghívást kapott a jóra! Az a tény, hogy „A 
galileai Tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek 
is neveznek és Andrást, a testvérét, amint éppen hálót vetettek a tenger-
be, mert halászok voltak – és így szólt hozzájuk: Kövessetek engem!” és 
az is, hogy hasonlóképpen hívta meg Jakabot és Jánost, eléggé egyér-
telműen jelzi az Ő szándékát, innen, a pogányok földjéről hívja leendő 
„munkatársait”, apostolait, hogy jelezze az egy szükségest: a lényeg az, 
hogy az Ő  igazságai „visszhangra találjanak!” Nem „kivételezetteket hív 
– kivételezetteké akkor lesznek, amikor követik Őt. – „Fény, öröm és 
remény sugárzik Jézus tanításából!” – ezért, ha helyesen akarunk gon-
dolkodni és cselekedni, őszintén így kell imádkoznunk – de így is kell 
cselekedni: „mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed sze-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Évközi 2. Vasárnap – Január 15.—A  múlt alkalommal az Úr Jézus megke-
resztelkedéséről elmélkedtünk, Aki így is „megmutatta magát”, mint aláza-
tos Ember, Aki nem tartja megalázónak Keresztelő Szent János keresztelé-
sét. – Mondhatjuk azt is, hogy jutalmul  az Atya „igazolja” Őt, kijelenti, hogy 
az Ő kedves Fia. Most mintha folytatódna ez a folyamat; legalább is a pró-
fétai kijelentés szintjén ( Izajás ), aki így beszél Róla: „a nemzetek világos-
ságává teszlek, hogy üdvösségem légy!” – Bizonyára ezért is mondja az Úr 
Jézus- küldetésének tudatában – Keresztelő Szent Jánosnak: „hagyd ezt 
most; úgy illik, hogy teljesítsük, ami megjövendöltetett!” – Az Úr Jézus meg-
testesült, mint ember élt Názáretben harminc éven át, de biztos, hogy tuda-
tosan készült megváltói „szerepére”, aminek része volt a Jordán folyó mel-
letti „jelenet” is. - Itt ugyanis nemcsak nem csak a megkeresztelkedés szent 
eseménye történt; nem csak az Atya kijelentése, hanem, mint hallottuk, 
Keresztelő Szent János tanúságtétele is: „íme, az Isten Báránya, íme, Aki 
elveszi a világ bűneit!” – Az ott lévő emberek számára ez nem egyszerű 
kijelentés volt, hanem felhívás is egyben arra, hogy Jézus Személyében 
megjelent az Isten irgalma. – Jézus által és csakis Általa lehetséges a bű-
nöktől való szabadulás. – Ezzel mintegy szép életcélt mutatott Keresztelő 
Szent János, Jézus követését. – Sokféle cél lelkesítheti az embert, amikért 
él-hal, küzd-szenved, harcol, áldozatot is hoz, de egyik sem alkalmas arra, 
hogy a bűntől megszabadítson – sőt ellenkezőleg, mindezek igen gyakran  
a bűn forrásává válhatnak –az igazi megoldást az Úr  Jézus jelenti, Ő veszi 
el „a világ bűneit”; Ő veheti le vállunkról a bűnök terhét! – Az Úr Jézus által 
valósul meg a szentpáli gondolat: „amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a 
kegyelem!” – Krisztus adja meg a lehetőséget, hogy a bűn  helyett a kegye-
lem uralkodjék életünkben!” – Az ember legszebb célja, amit el kell érnie, 
hogy Krisztust kövesse – így tudja mindegyikünk megvalósítani, hogy 
„befogadó” legyen és ezáltal  Isten kedves gyermeke. – Lényegében Szent 
János is erről beszél – más szavakkal és ez a  szentjánosi gondolat is lelke-
sítsen  bennünket, amikor megkísért annyi minden, ami „eltávolít” attól, 
hogy elismerjük, hogy Isten a Minden – Ő nemcsak teremtette, hanem kor-
mányozza is a mennyet és a földet – az embert is; azért lett az „Ige ember-
ré és itt élt közöttünk”, hogy minden ember „a hit fényében éljen és dolgoz-
zon!” - Nemesíteni akar, hogy megvalósulhassanak Bosco Szent János 
gondolatai: „ne legyen izgatottság lelkünkben, megvetés szemünkben, szi-
dalom a szánkban… ezek csak megsebzik a lelket és semmi hasznára 
nincsenek!” – Az Úr Jézus, amikor elveszi a világ bűneit, ezeket és sok más 
hasonló problémát is meg akar semmisíteni, hogy valóban meg tudjon újulni 
az emberi élet. 
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 Január 15. 
Áldás békesség! Di-
csértessék a Jézus 
Krisztus! 
Mindenek előtt hall-
gassanak meg a 
Zsoltárok könyve 40. 
részéből pár verset 
ami hozzá tartozik a 
mondanivalómhoz! 
Abban telik kedvem 
Istenem, hogy akara-
todat teljesítsem, 

törvényed szívemben van. 
Hirdetem igazságodat a nagy gyüleke-
zetben, és nem zárom be számat jól 
tudod Uram! 
Igazságodat nem rejtegetem szívem 
mélyén, hanem beszélek hűségedről és 
szabadításodról. 
Nem titkolom el szeretetedet és hűsége-
det a nagy gyülekezet előtt. Ámen. 
Isten iránti hálával emlékezem az öku-
menikus hetek szolgálataira, az írásaim-
ra amit pár éve te-

szek ezeken az alkalmakon. Örömmel te-
szem, hogy ebben a közösségben így is 
szolgálhatok, és boldog vagyok, hogy kap-
tam ezt a talentumot. 
Ezek a szolgálatok megtanítanak arra, hogy 
milyen jó és milyen szép Isten nagy család-
jába tartozni! Közös istentiszteletekkel is 
hitünket erősíteni, hisz” a kereszten értünk, 
megváltotta a világot.” Nagy kegyelem, hogy 
egy akarattal közös fohászkodással szó-
líthatjuk az Urat. Hálával tartozunk, hogy 
egymás testvéreivé tett bennünket, mert 
nagy az Ő irgalma és megszánja azokat 
akik hozzá fordulnak. Ezért így figyel-
meztet bennünket az Úr igéjében: Jól 
vigyázzatok tehát hogyan éltek! 
Tudod, hogy hányszor várt hiába mikor 
eltévelyegtél, esetleg elfordultál Tőle? 
Megkaptál sok- mindent, pénzt egészsé-
get, sikert, de nem vagy elégedett, talán 
irigység is úrrá lett rajtad, hogy Uram a 

másiknak többet adtál, 
miért, ő többet érde-
mel? Ha így is volt ne 
háborogj! Kezd imával 
és zárd imával a na-
pot! Becsüld azt amit 
Isten neked adott, 
nyújts a felebarátod-
nak békejobbot! 
Ajándék az életed, 
magadtól hozzá tenni 
semmit nem lehet, de 
azt igen hogy át add 
annak kitől kaptad. A Mester az élet 
igéjét feléd szórja hirdetve, hogy a bű-
nösnek is van Megváltója. 
Mondj hát köszönetet a sokféle jóért, 
köszönd meg a reggelt, azt hogy dol-
gozhatsz, köszönd amid van, hisz Tőle 
kaptad! Köszönd meg Őt, a legdrágáb-
bat aki megfizette érted a váltságdíjat! 
Az ökumenikus istentiszteletek által 
Isten azt akarja, hogy a különböző fele-
kezetek tökéletesen eggyé legyenek, 

tiszteletben tartsák egy-
más meggyőződését, ne 
ítélkezzenek egymás felett, sőt, igyekezzenek meg-
tartani a lélek egységét a Békességet! 
Köszönjük Urunk, hogy ebben a nagy családban 
lesznek testvérek akiknek a jóság szeretet és a lélek 
egysége a Te kezedtől lesz áldott! 
Álld meg a lelkipásztorokat, a nyájakat adj erőt 
azoknak is akik hitükben tévelyegnek, hogy megta-
láljanak Téged, megtalálják a gyülekezeteket! 

Végül szeretnék a Szentírásból pár igeverset 
idézni: Zsoltárok 133. 
Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a test-
vérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az 
Úr áldást mindenkor. 
Pál Apostol Timóteushoz irt levele 2.rész.                                                                               
rész. 
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és 
ember között, az ember Krisztus Jézus, aki 
válságul adta önmagát mindenkiért. Övé legyen 
a dicsőség most és örökkön- örökké! Ámen!  

Nagy Zsigmondné                                                                                             

rint, hogy Szent Fiad nevében minél több jót tegyünk!” – Ő eljött közénk a földre, hogy megtanítson útjaira, ránk az a szép feladat vár, hogy késleke-
dés nélkül „ boldogan szolgáljunk Neki!” – Őt követve  legyen mindegyikünkké az Ő világossága! – Minden körülmények között halljuk meg és köves-
sük hívását, ami a jóra ösztönöz és vezet mindenkor!   

Évközi 4. Vasárnap – Január 29.—Avilai Szent Teréz mondja: Minden elmúlik; egyedül Isten marad!...ha Isten velünk megvan mindenünk - Isten 
Maga elég!” – Sok vitát váltott már ki és tartok tőle, hogy ezután is sok vitát vált majd ki ez a kérdés. – Jóságos Istenről beszélünk; emberszerető 
jóságáról; az Ő igazságairól, miközben az élet, ahogyan egykor Vajda János költő mondta: „forog keserű levében!” – A mai alkalom is ilyen, sok vitát 
vált ki, sok kérdést vet fel. – Feltehetné és sok ember fel is teszi a kérdést: „miért szereti Jézus jobban a szegényeket, mint a gazdagokat? Miért sze-
reti jobban az éhezőket, mint a jóllakottakat?” – Biztosan nem azért, mert „ a szegénység az érdem a gazdagság pedig bűn!” – Ide kívánkozik az Úr 
Jézus mondása: Isten „fölvirrasztja napját jókra és gonoszokra; esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt!” – Ebből láthatjuk, hogy Isten nem sze-
mélyválogató – mindenkire gondja van; mindenkit hív és vár a jóra – csakhogy a válaszok nagyon is különbözők lehetnek – az dönti el a lényeget, 
hogy „ahol a kincsed, ott a szíved is!” ( Lk. 12,34 ) – Örök érvényű igazság: „a szegényég is és a gazdagság is rossz, ha elszakít Istentől s a szegény-
ség is és a gazdagság is áldott, ha Istenhez visz közelebb!” – Egészen nyilvánvaló, hogy szerénység és alázat kell ahhoz, hogy eszerint gondolkoz-
zunk, beszéljünk és cselekedjünk – már csak azért is, mert az ember „ösztönösen” tud és szokott is vélekedni – a megnyilatkozásokról (vélemények, 
viselkedési formák) nem is beszélve. – Igen gyakran beigazolódik, hogy az „Isten értékítélete egészen más, mint az embereké…” Igen gyakran 
„elvárnánk” Istentől, hogy Ő igazodjon a mi elképzeléseinkhez, nem pedig fordítva – közben nem gondolunk arra, hogy ezáltal mennyi minden még az 
eddiginél is bonyolultabbá lesz. – Időszerű tehát „mérlegelés nélkül” követni Szofoniás próféta felhívását: „keressétek az Urat… keressétek az igazsá-
got, keressétek az alázatot!” – A Keresztény Élet c. folyóirat arról beszél -  hogy az Úr Jézus „programja” mennyivel más, mint az Ó-szövetségé. Az Ó
-szövetség embere – még a készségesek is – igen sokszor  „leragadtak” a külsőségekben. Ez azt jelentette náluk, hogy betű szerint teljesítették az 
előírásokat, aminek következtében „a zsidóság  abban a meggyőződésben élt, hogy ők Isten választott népe, akik eleve a  jó emberek közösségéhez 
tartoznak. Az életüket megrontó bűneiket csak gyarlóságnak vélték…”( Marics József)-az Új Ember c folyóiratban az Úr Jézus tanítása szerint a hegyi 
beszéd  „boldogságai” teljes embert kívánnak. – Nem lehet „csak külsőleg” azonosulni velük. –„a nyolc boldogságot  lehetetlen csupán külsőleg meg-
tartani! Belső meggyőződés nélkül képtelenség olyanná tenni az életünket, amilyennek azt a nyolc boldogság a nyolc boldogság leírja!” (Kovács Ger-
gely ) - Ezért lehetnek igazán életformálókká, amikor nem a saját és sajátos elképzeléseink szerint döntünk, hanem Isten mércéjéhez szabjuk dolga-
inkat. – Ezek lehetnek mások, mint elképzelnénk, de igazi értéket ezek jelentenek, mert nem „rajtunk kívül álló és tőlünk független” dolgokról van szó, 
hanem saját, benső lényegünkről, amibe „beleszőjük” nemcsak vágyainkat, hanem készségünket is és a tőlünk telhető legteljesebb igyekezetünket is.  
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2017. január 28-án immáron tizenharmadik alkalommal tartotta 
egyházközségünk jótékonysági bálját, melyre ismételten a Betyár 
Étteremben került sor. Köszönet mindazoknak, akik a bál létrejöt-
tében és lebonyolításában segítségünkre voltak. Külön köszönet 
a Betyár étteremnek, akik minden alkalommal befogadnak min-
ket. A naptárjukba már automatikusan bekerül: január utolsó 
szombatja, Katolikus bál. Köszönjük! 
A bál elején Dr. Tóth Éva és Pekker Imre főesperes úr köszöntöt-

ték a vendégeket. 
Atya hosszasan me-
sélt a templomunk 
belső felújítási, festési 
munkálatairól, hiszen 
a bál bevételét (mely 
előre láthatóan - az 
elszámolás még folya-
matban van - 500.000,
-Ft körüli összeg) eb-
ben az évben ennek a 

szép célnak a meg-
valósítására fordítjuk. 
Minden alkalommal 
elhangzik egy rövid 
ismertető arról, hogy 
az előző bál bevételé-
ből mit valósítottunk 
meg. 2016-ban, az 
Irgalmasság évében a 
bevétellel a Karitász 
helyi csoportjának 
munkáját támogattuk. 
Erről a helyi szervezet elnöke, Mikolyné Magdi tartott beszámo-
lót. Isten segítse áldozatos munkájukat, működésüket!  
A bál forgatókönyve a „szokásos” volt: a műsort az énekkar szol-
gáltatta. Ezt követően került sor a vacsorára. A táncot, mula-
tást—mely hajnalig tartott - csak a tombolasorsolás idejére szakí-
tottuk meg.  
Köszönünk mindenkinek minden adományt.  

Az összeállítást készítette: Tóth Éva 

A szervezőmunka évek 
óta Surányi Szilárd vállán 
nyugszik. Olyan rutinos 

logisztikával fogja össze a 
szálakat, hogy arra nin-

csenek is szavak. További 
sok ilyen sikeres  tevé-

kenységet kívánunk neki! 
Isten áldja meg érte! 

Kiss Tiborné Végh Klári a bál ajándék-
felelőse. 

Ebben az évben egy házilag készült, 
áldást tartalmazó, angyalos emlékkár-

tyával készült.  
Igazán szép, tartalmas ajándék. 

 Isten áldja meg! 

Köszönetet 
szeretnénk 

mondani ezú-
ton is a zene-
karnak, mely 

formáció mindig 
kifejezetten a 
katolikus bálra 
szerveződik. 

Köszönet Far-
kas Gellértnek, 
Morvai Róbert-
nek és Morvai 
Janinak. Isten 

áldja meg őket! 

A virágdíszek-
re szintén 
évek óta 
„állandó 

szponzorunk” 
van. Köszönet 
Surányi Sán-

dornénak, 
hogy hozzájá-
rul a bálterem 
dekorációjá-

hoz. Mindenki 
nagy örömmel 
visz haza em-
lékül egy „kis 
tavaszt” ilyen-

kor január 
végén. 

Szent Patrik áldás: 
 

,,Az Úr legyen előtted, 
hogy a jó utat mutassa neked. 

Az Úr legyen melletted, 
hogy téged karjába zárjon és megvédjen. 

Az Úr legyen mögötted, 
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől. 

Az Úr legyen alattad, 
hogy felfogjon, ha leesel. 
Az Úr legyen tebenned, 

hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. 
Az Úr legyen körülötted, 

hogy megvédjen, ha mások rád rontanak 
Az Úr legyen fölötted, 

hogy megáldjon téged. 
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, 

ma, holnap és minden időben..." 
 

Ámen  
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Idén 135 fő 
gyűlt össze a 
bálban.  
Nagy örömünk-

re szolgál, 
hogy a legki-
sebbektől a 

nyugdíjasokig, 
minden korosz-
tály képviselte 
magát. Külön 

öröm látni, 

hogy a kis termet 
fiatalok töltik meg, 
akik a mulatásban 
is élen járnak. Ők 
bírták a legtovább 
a táncot ebben az 
évben. Nagyon jó 
így együtt lenni, 
vidáman, miköz-
ben egy nemes 
célt szolgálunk.  
A hangulat szo-
kott módon vi-

dám, felszabadult 
volt. 

A tombola árusításában sok fiatal segítségemre 
volt, ezúton is köszönöm fáradozásukat. 

Az előkészítésben is volt segítségem, Demeter-
né Pap Tímea és Benkó Péterné. Hála nekik is. 
A kihúzásnál a szokott módon Surányi Szilárd 

mondta be az ajándékokat. Az ajándékok átadá-
sában Tóth Edina, Horváth Csaba Csongor se-

rénykedett. A húzásnál pedig a fő segédem Var-
ga Dominika  volt, valamint egy idő után a 

Györgyövics Nikike is kedvet kapott.  Köszönöm 
szépen! Valamint köszönjük a rengeteg tombola-

felajánlást, ajándékot is! 

Ebben az évben is hallhat-
tunk az énekkar  
szép műsorát.  

Szokás szerint közös ének-
lésre is sor került. Köszön-

jük Kántor úrnak és az 
énekkari tagoknak  

a felkészülést! 
Kántor urat a közösség 

hálájaként egy verssel ör-
vendeztettük meg, Egy 

nagylelkű felajánló ismét 
vendégül látta az énekkar 

tagjait. Köszönet érte! 

Kedves  
Évi és Szilárd! 

 

A bálozók nevében szeretném 
megköszönni nektek, hogy idén 
is megrendeztétek a bált, lehe-
tővé téve a rekordokat döntöge-
tő, nagy létszámú vendégsereg  

szórakozását. 
Kívánom, illetve kívánjuk, hogy 
még nagyon sok alkalommal 

„bálozzunk”, többek között kö-
zösségünk épülését elősegítve! 

Köszönettel: 
Benkó Péter 
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Ima az  
ökumenikus alka-

lomra 
 
Mindenható örök 
Isten! Mennyei 
Atyánk! 
Te az embert a ma-
gad képmására te-
remtetted. Azt akar-
tad, hogy az ember a 
földnek szelíd 
pásztora és őrző-

je legyen, embertársaihoz pedig testvéri szeretettel forduljon. 
Azt akartad, hogy a különböző népek, mint egy nagy mezőn 
kinyíló sokféle virág, többféle nyelven és különböző kultúrák-
ban élve, mégis egyetlen családot alkossanak. Egymás jogait 
tiszteletben tartva, testvérként éljenek. 
Mennyei Atyánk!  
Új szívért, békével és örömmel, jósággal és reménnyel teli 
szívért könyörgünk Hozzád. Ezt a megújult szívet kérjük sze-
retteink és a körülöttünk élők számára. Te mondtad nekünk 
Istenünk: Ha nem hisztek, nem maradhattok meg! Nyisd meg 
a kételkedők és az eltávolodottak szemét és szívét, hogy 
higgyünk és megmaradhassunk! A TE szent fiad Jézus Krisz-
tus által kérünk, aki a kereszten mindnyájunkért feláldozta 
magát: Áraszd ki vérének megtisztító forrását ránk és a világ-
ra! Urunk Jézus! Taníts minket! Alakítsd szívünket! A Te igéd 
legyen lámpás a lépteink előtt! Jézus! Te vagy a világ egyet-
len üdvözítője! Nem adatott más név a földön, amelyben üd-
vözülhetnénk csak a Te neved. Vond magadhoz az emberi 
szíveket, vond magadhoz a világot! 
Jézusunk! 
Te élő kövekből építed a templomod. Az ige hirdetői, az ige 
megvalósítói ennek a templomnak az oszlopai, az imádkozók 
pedig a padlózata. Örömhíred a zengő ének benn és Te ma-
gad vagy a főpapja. Az egész 
földre méretezted arányait. 
Mindenütt épül, ahol él a hit, 
ahol mélyet lélegzik a remény 
és ahol a szívet a szeretet do-
bogtatja. Te ebbe a templomba 
csak azt a téglát építed bele, 
amely be kíván épülni. A kez-
det kezdetén szegény volt ez a 
templom. Alig volt észrevehető. 
Majd eljutott a barokk pompa 
diadalívéig. Ma megint egysze-
rűbben épül bele világunk ösz-
szetettségébe. Templomod 

csak az idők végén 
lesz készen, addig 
mindig friss téglából 
építed tovább. Ezek 
az élő kövek mi va-
gyunk. 
Uram, Jézus Krisztus! 
Köszönöm Neked, 
hogy a Világ meg-
mentésének gyönyörű 
tervében én is hozzád 

tartozhatom! 
Istennek hála 
érte. 
Szentlélek! Isten 
szeretetének 
Lelke! 
Szállj le erre a 
kis közösségre, 
akik azért gyűl-
tünk össze, hogy 
Hozzád emeljük 
szívünket, lete-
gyük eléd éle-
tünket, sorsunkat közös imádságunkban. 
Áraszd szereteted erejét ránk, hogy általa 
megerősödve hűséges tanúságtevő gyer-
mekeid lehessünk a világban!   Amen   
2017.01.22.         özv. Szlovicsák Balázsné 
(Az idézetek dr. Székely János püspöktől 
és John Henry Newman bíborostól van-

nak.) 

Köszönjük szépen a terítésben és tálalásban 
segítők munkáját!  

A református és katolikus énekkarok egyesí-
tett kórusa Handel:  

Örvendj világ című művét énekelték.  
Vezényelt: Kiss Ferenc református kántor.  

A finom falatokat Végh Balázs-
nak és Karcsinak köszönjük. 
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Jézus Szíve Családja 
 

Jézus Szentséges Szívének Család-
ja a következő közös imaóráját febr. 
5-én az esti szentmise után tartja a 
templomban. Ezen a szentórán bete-
geinket ajánljuk Jézus Szent Szívé-
nek oltalmába. 
Ők a mi kincseink, akik szenvedése-
ikkel kiegészítik Krisztus Urunk szen-
vedéseit az Anyaszentegyházunk 
javára. Imádságunk erejével segítsük 
őket közelebb az Úr Jézus Szent 
Szívéhez! Az erő a gyengeségben 
nyilvánul meg legjobban. Amikor 
felajánljuk szenvedéseinket egy szép 
célért vagy szeretett személyért, megtapasztalhatjuk, hogy mi-
lyen nagy értéke van a szívből jövő imának és a szenvedésnek 
együtt. Általa közelebb kerülünk, ahhoz, akiért ezt felajánljuk és 
az Úr Jézushoz is. Ennek a szeretet-csodának a megtapasztalá-
sa olyan kegyelmeket sugároz és hatalmas szeretet energiával 
tölt fel bennünket, hogy szinte újra és újra vágyódunk újabb fel-
ajánlásra azért, hogy ez a lelki közösség minél tovább megma-
radhasson bennünk. Nem szeretnénk kiesni ebből a lelkiállapot-
ból. Uram jó nekünk itt lennünk! Veled élni meg a betegséget, a 
szeretet csodáját olyan édes iga! 
Kérünk Téged! Add meg minden jóakaratú embernek a Veled 
való szeretet-csoda átélését! 
Azokra pedig, akik még nem ismernek Téged, áraszd ki szerete-

ted erejét, érintsd meg 
őket is, hogy ők is 
megtapasztalhassák a 
Veled való együttlét 
csodálatos valóságát! 
Ezt szeretetből felaján-
lani valakiért csodála-
tos! 
Az Atya odaadta az Ő egyszülött fiát értünk. Irántunk való szere-
tetből engedte, hogy megalázzák, megfeszítsék, sőt mi több 
megbocsájtotta mindazok bűneit, akik ezeket a gonoszságokat 
elkövették Jézussal. Megmenthette volna, de akkor mielőttünk 
nem nyílt volna világossá az a fontos út, amely megmutassa, 
hogy egyedül csak a megpróbáltatásokon keresztül mutatható 
meg a mi mérlegünk. Ez a küzdelem vezethet el bennünket az 
üdvösségre. Jézus ezért áldozta fel magát értünk, szeretetből. 
Ezzel megmutatta nekünk azt, hogy nincsen értelmetlen szenve-
dés. Betegeink a mi legnagyobb kincseink. Ők a legtöbbet azzal 
tudják tenni embertársaikért, ha felajánlják szenvedéseiket, 
imádságaikat. Az Úr Jézussal a szívünkben önfegyelemmel és 
önátadással adjuk magunkat oda egészen az Úr Jézussal való 
együttlétre! Kérjük Őt, hogy betegeinket ölelje szent szívéhez, 
áldja meg küzdelmes életüket!  Vezesse őket a Hozzá vezető 
úton!  
Úr Jézus Krisztus! 
Te megmutattad nekünk az utat az üdvösség felé. Adj erőt, hogy 
szereteted szent Kegyelme által én is követni tudjalak Téged 
Megváltómat az örök dicsőségbe vezető úton! Amen. 

(özv. Szlovicsák Balázsné) 

Februárban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 3 
18 óra  
Ifi -hittan 

4 5 
18 óra  
Jézus Szíve 
család imája 

6 7 
 

8 9 10 
18 óra  
Ifi -hittan 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

15 
 

16 17 

18 óra  
Ifi -hittan 

 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 23 24 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

25 
 

 

26 
 

27 
 

28 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jan. 30 – Febr. 7 
 

Özv. Horváth Albertné 
Özv. Végh Antalné 

Özv. Nagy Balázsné 
Özv. Győrvári Pálné 

Febr. 8 – 16 
 

Özv. Győrvári Gáborné 
Molnárné Bálint Erzsébet 

Bársony Istvánné 
Özv. Takács Ernőné 

Febr. 17 – 25 
 

Sponga Istvánné 
Jakab Mária 

Nagy Jánosné 
Kiss Katalin 

Febr. 26 – Márc. 6 
Acsai Lászlóné 

Bolonovszky Lászlóné 
Sponga Anita 

Csernák Nikolett 
Kiss Albertné  

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2017.  január 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot egy 
ajándékba kapott színes nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

SZENT KERESZT 

Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 

Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 

Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

Örökség 
 

Egy bizonyos hegyi faluban évszá-
zadokkal ezelőtt egy nemesember azon 
gondolkodott, hogy milyen örökséget hagy-
jon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy 
templomot épít hagyatékként. A templom-
építés tervét titokban tartotta egészen a 
befejezésig. Amikor az emberek összegyűl-
tek, csodálkoztak a templom szépségén és 
tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés 
után egy jó megfigyelő megkérdezte: -  "De 
hol vannak a lámpák? Miként világítják meg 
a templomot?" -  Anélkül, hogy válaszolt 

volna, a nemes rámutatott a 
falon lévő lámpatartókra, 
aztán minden egyes család-

nak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az istentiszteletre és 
függesszék fel a falra: - "Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol 
ültök, világos lesz - felelte a nemesember. -  Amikor pedig nem 
lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol maradtok a templom-
tól, Isten házának bizonyos része sötéten marad." 
 
Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk, 
ahová Isten helyezett minket? 
Ha a megfelelő helyen világít életünk, akkor igazi a mi Krisztus 
várásunk.  

http://ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/  

Egy perc bölcsesség…  

Csodavilág foglalko-
zás alkalmával a 

gyerekek a három 
királyok történetét 
dolgozták fel Joli 

óvónéni vezetésével. 

Kedves Testvérek! 
 
A cserkészet a világon a legnagyobb vallásos alapon 
nyugvó ifjúság nevelő mozgalom, tagjai száma világ-
szerte eléri a 42 milliót. 
2017. nyarán Izlandon rendezik meg a cserkészek világ-

találkozóját, a MOOT (ejtsd: MÚT)-ot. 
Magyarországról 60 fő mehet erre a nagyszabású rendezvényre. 
Több száz jelentkező közül választották ki a legalkalmasabb, legel-
hivatottabb cserkészeket arra, hogy képviseljék országunkat ezen 
az eseményen. Ez a találkozó nem a nyaralásról szól nekik, hanem 

országunk kultúrájának, gasztronó-
miájának és cserkészetének bemu-
tatásáról. A tábor célja a közösség-
építés, a nyelvgyakorlás és társal-
gás a világ problémáiról. 
A kiválasztottak között van Bálint 
Barnabás is, egyházközösségünk 
tagja. Barnabás már több cserkész 
rendezvényen is dolgozott fotós-
ként, ezért az ő külön feladata lesz 
a magyar csapat részvételének do-
kumentálása. 
Kijutásának feltétele azonban, hogy az út költségét támogatások 
révén összegyűjtse.  
Kérjük a kedves testvéreket tehát, hogy lehetőségünkhöz mérten 
együtt támogassuk Őt, hogy községünk nevét messzeföldre elvi-
hesse plébániánk ifjú cserkésze. 
A találkozóról készült fényképes beszámolóját majd a Szentkereszt 
újságunkban is megjelentetjük, amennyiben kijut Izlandra. Támoga-
tásukat a hátsó padon erre a célra elhelyezett gyűjtődobozban he-
lyezhetik el, amelyet előre is hálás szívvel köszönünk. 

Január 31-én 
templomunk 

falain—több he-
lyen—feltárási 
munkálatokat 

végeztek, a ko-
rábbi festések, 
díszítések nyo-
mait keresve. 

Helyszín: 
Faluház 
Időpont: 
2017.  

február 15. 
szerda  
17 óra 

Szeretettel 
várunk 

mindenkit! 


