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Jóságos Üdvözítőnk nem jött „üres kézzel” 
amikor az égi dicsőségből közénk – a földre 
jött: Születésének éjszakáján ezt az égi 
üzenetet énekelték az angyalok: Dicsőség 
a magasságban Istennek és békesség a 
földön a jó akaratú embereknek!” – Itt tar-
tózkodása idején pedig joggal beszélhetett 
így Szent Péter: „hallgassátok meg állításo-
mat: a názáreti Jézust Isten igazolta  előtte-
tek, azokkal a hatalmas csodákkal és jelek-
kel,amelyeket - ti is tudjátok – Ő általa mű-
velt köztetek!”( Ap.Cs.2,22-) – Mondhatta 
azt is az Úr Jézusról, hogy  „amerre csak 
járt, jót tett!” – Mindenki tapasztalhatta 
Krisztus Egyházának növekedését; a hívek 
áldozatos és példamutató életét… búcsúzá-
sul pedig gondoskodott övéinek lelki dolgai-
ról: Péter személyében a legfőbb pásztor-
ról; az utolsó vacsorán valóságos – bár 
különleges - jelenlétéről; megígérte a 
Szentlelket; gondoskodott a későbbi idők 
keresztényeinek örök életéről és tanításá-
ról: „én kaptam minden hatalmat  a menny-
ben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek 
tanítványommá minden népet, kereszteljé-
tek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében és tanítsátok őket mindannak 
megtartására, amit parancsoltam nek-
tek…!”(Mt.28,18-) - nem  utolsó sorban 
rendelkezett arról, hogy az Ő irgalmas, 
megbocsátó szeretetét is tovább adhassák: 
„amint engem küldött az Atya, úgy küldelek 
én is titeket! – e szavak után rájuk lehelt és 
folytatta: vegyétek a Szent Lelket! Akinek 
megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, 
akinek pedig megtartjátok ( nem bocsátjá-
tok meg), az bűnben marad!”( Jn. 20, 21 - ) 
Ajándékai ma is érvényesek és éltetni akar-
ják a híveket – annál is inkább, mivel az 
egyik adventi ének szavai nagyon is valósá-
gosak: „ a bűn úr most is; gyötör is, foszt 
is…a bűn éget…!”(Sz.v.U./13. ének ) – 
Nagy ajándéka számunkra az  értünk szen-
vedett, meghalt de feltámadt Üdvözítőnek  
az újrakezdés lehetősége, ami kell, hogy új 
életet is jelentsen számunkra! – Nem min-
degy tehát, hogy ezzel a nagy lehetőséggel 
hogyan élünk! – Alaposan vizsgálnunk kell 
életünk történéseit, hogy a hibának minden 

részletétől szaba-
dulni tudjunk, ha 

nem előbb, legalább utóbb! - Ezért fontos a 
jó szentgyónás, amire „alapos” lelki ismeret
-vizsgálással készülünk! – Egyik 
„változatát” ennek Ferenc pápa gondolatai 
alapján már olvashattuk – ami természete-
sen nem jelenti azt, hogy csak az Ő gondo-
latai szerint készülhetünk. – Sok más szem-
pont szerint is vizsgálódhatunk; így például: 
életállapotunknak, életkorunknak, társadal-
mi helyzetünknek… megfelelően is. A tel-
jesség igénye nélkül vizsgáljuk meg – a 
Húsvéti Ünnepek alkalmával önmagunknak 
feltehető kérdések alapján: „tudatosítom-e 
magamban, hogy a bűnbocsánat a Jézus-
sal való találkozás örömét szerzi meg ben-

nem? – Nyugtalanít-e, ha bűn állapotában 
vagyok? – Hálás vagyok-e Jézusnak a bűn-
bocsánat lehetőségéért? – Gyakran élek-e 
a szentségi feloldozás lehetőségével? – 
Eltölt-e Isten jelenlétének hite, amikor temp-
lomba lépek? – Túl tudom-e magamat tenni 
lelkem lehangoltságán, nyomasztó érzése-
in? -  Igyekszem-e kikapaszkodni életem 
szakadékaiból? – Hagyom-e, hogy szomo-
rúságomban mások vigasztaljanak? – Tu-
dok-e erőt önteni az összetört lelkekbe? – 
Magányosságomban kielégít-e annak tuda-
ta, hogy Isten végtelen szeretete vesz kö-
rül? – Átérzem-e az élettel való felelőssé-
get? – Tudok-e áldozatot hozni az életért? 
– Mi jellemző rám: az élet mentése vagy 
inkább a pusztítása? ( szenvedélyek!) – Jó 
pásztorként őrködöm-e enyéim élete és 
egészsége fölött? – Komolyan veszem-e  a 
lélek életét is? – Nem szenved-e kárt  vala-
hol miattam az élet? – Kiérzem-e a Bibliá-
ból az élő Isten vigasztalását, bátorítását? – 
Igyekszem-e biblia-olvasás közben képet 
alkotni Jézusról és a mennyei Atyáról? – 
Lelkesít-e annak tudata, hogy személy sze-

rint engem is szeret az Isten? – Megnyug-
vással tölt-e el Jézusnak egy-egy értünk 
aggódó szava? – Van-e bennem olyan sze-
retet Isten iránt, amely képessé tesz paran-
csai megtartására? - Igyekszem-e azért 
jobban ismerni az Istent, hogy jobban sze-
rethessem Őt? – Próbálom-e megérteni, 
hogy milyen nagy dolog az, hogy Istenben 
élhetek, Ő meg énbennem? – Azok közé 
tartozom-e, akik engedelmeskednek ugyan 
Neki, de csak azért, mert félnek a büntetés-
től? – Hiszem-e, hogy Isten tökéletesebb 
megismerése nem más, mint maga az örök 
élet? – Megcsodálom-e az Atya és a Fiú 
egymás iránti tökéletes szeretetét és azt, 
hogy ebben  a szeretetben minden közös? 
– Megrendít-e, hogy az Úr Jézus szenvedé-
se előtt, személy szerint  érettem is imádko-
zott? – Igaznak tartom-e Jézus kijelentését, 
mely szerint a szenvedésben és megalázta-
tásban is lehet megdicsőülni?- Hálás va-
gyok-e Istennek nagy ajándékaiért: az éle-
tért; a vízért; a levegőért; a napsugárért? – 
Tudok-e azonnal Istenhez fordulni a baj-
ban? – Tudatosítom-e magamban, hogy az 
emberek jótékonyságán keresztül is Isten 
gondoskodik rólunk? – Szoktam-e oltani 
lelkem szomját? ( jó könyvek olvasása; 
buzgó imádság; szentségimádás… ) – 
Rendszeresen használom-e a szentgyónás 
lélektisztító fürdőjét? – Tudom-e, hogy lel-
kem élő vízforrását, a kegyelmi életet a bűn 
megfertőzi? – Élek-e szentségi életet?
( szentmise, szentáldozás, szentgyónás… ) 
– Vannak-e elveim? – Merek-e hangot adni 
meggyőződésemnek? – Nincs-e  valami 
kivetnivaló szavaimban, tetteimben? - Von-
zó, követésre méltó-e mindennapi életem? 
– Tudok-e másokhoz alkalmazkodni? …  
Sok más is kell, hogy foglalkoztasson azért, 
hogy megfeleljek Istenem szándékának, 
hogy egykor mondhassa: „Jól van, derék és 
hű szolgám! – A kicsiben hű voltál; sokat 
bízok rád, menj be Urad örömébe!” – Népi-
esen szólva, „sokszor ki kell lógni a sorból!” 
- Komoly kihívásoknak kell megfelelni, hogy  
„életünkkel megvalósítsuk azt, amit hi-
szünk!” – Vállalnunk kell ezt a nehéz, de 
örömteli feladatot! – Ebben segítsen minket 
mindenkor jóságos Istenünk! - „Munkára 
fel!” – Isten áldásával: Pekker Imre  plébános 
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Urunk  mennybemenetele – Május  28.—Ez  az  Ünnep  Urunk  
megdicsőülésének  az  ünnepe  is  egyben. Ő  ugyanis „földi  
küldetését  befejezve – feltámadása  után  a  40. napon  a  
mennybe  ment  és  elfoglalta  helyét  az  Atya  jobbján.”Az  
Apostolok  Cselekedetei  könyvében  Szent  Lukács  leírja,  
hogy  Urunk  mennybemenetele  alkalmával    az  apostolok  
csodálkozva  néztek  az  eltávozott  Üdvözítő  után  az  égre,  
mire  ezt  a  figyelmeztetést  kapták: „galileai  férfiak! Mit  néztek  
csodálkozva  az  égre?” – Ezt  bizonyára  azért  mondták  nekik,  
mert  nem  váratlanul   történtek  ezek  az  események;  az  Úr  
Jézus  kifejezetten  is,  a  lényegre  célozva  is  sokszor  beszélt  
róla. – Szent  János  Evangéliumában  többszörösen  is  emle-
geti: Most  elmegyek  Ahhoz,  Aki  küldött  engem!” – Megcsil-
lantja  előttük  a  viszontlátás  vígasztaló  reményét: „rövid  idő  
és  már  nem  láttok  engem,  ismét  rövid  idő  és  viszontláttok  
engem ( mert  az  Atyához  megyek…  az  Atyától  jöttem    és  a  
világba  léptem;  most  elhagyom  a  világot  és  az  Atyához  
megyek.” – Ez  az  elmenetel  az  Ő  megdicsőülése  is  egyben. 
– Főpapi  imájában – a  szenvedése  előtti  percekben  ugyanis  
így  fohászkodik: „ a  művet,  amit  rám  bíztál  elvégeztem;  
most  dicsőíts  meg  engem, Te  Atyám  magadnál  azzal  a  
dicsőséggel   azzal  a  dicsőséggel, amelyben  részem  volt  
Nálad,  mielőtt  a  világ  lett!” – Az  Úr  Jézus  imádkozik  az  
apostolokért  és  a  jövendő  Egyházért  és  vigasztaló  szavait  
azzal  „nyomatékosítja”,  hogy  az  Atya  Országában  sok  hely  
van,  és  azért  megy  el  előttük,  (előttünk)   hogy  helyet  ké-
szítsen  és  övéi  ott  legyen,  ahol  Ő  és  lássák  dicsőségét. – 
Szent  Pál  a  Szentleckében  arról  beszél, hogy  Isten,  a  di-
csőség  Atyja  „nagyszerű  erejét    Krisztusban  mutatta  meg,  
amikor    a  halálból  feltámasztotta  Őt  és  a  mennyben  jobbjá-
ra  ültette.  Föléje  emelte  minden  fejedelemségnek, hatalom-
nak, uralomnak   s  minden  néven  nevezendő  méltóságnak…” 
– Beszélt  az  Úr  Jézus  arról  is,  hogy  az  Ő  mennybemenete-
le  nem  azt  jelenti,  hogy  „elhagyja”   övéit,  hiszen  világosan  
kimondja: „én  veletek  vagyok  minden  nap  a  világ  végéig!” – 
arról  sem  szabad  elfelejtkezni,  hogy  az  élő  Krisztus  felada-
tot  is  bízott  az  apostolokra  és  az  Egyházra: „és  most  men-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Húsvét 5. Vasárnapja – Május  14.—A legszebb,amit tehetünk a húsvéti 
szent időben – bár életünk minden napján is – hogy Isten jóságáról el-
mélkedünk, beszélünk; ahogyan a Zsoltáros mondja: „jóságodról elmél-
kedünk templomod belsejében!” – Meg kell ezt tennünk annál is inkább, 
mivel szóról-szóra igaz, amit a 97. Zsoltár így ír le: ( Isten ) „tudtul adta 
hűségét a nemzeteknek!” – Az Ő hűsége emberszerető jóságában mutat-
kozik meg igazán. – Ő a végtelen Tökéletesség, nem ítéli el teremtmé-
nyeit, az embereket, noha igen gyakran cselekedeteink gonoszak; mesz-
sze járnak a Tőle tanult igazságoktól. – Ki kell mondanunk, hogy tanulha-
tunk Tőle, más kérdés, hogy hányszor nem tesszük ezt. – Ettől függetle-
nül az ember számára adva van, „hogy megismerje Őt.” – Talán fel sem 
fogjuk igazán, mit jelent a Tőle tanulható igazi szabadság. – Bizonyára az 
Úr Jézust sem értették, mit akar mondani azzal: „az igazság szabaddá 
tesz titeket!” – pedig hangoztatta és nem véletlenül mondta Pilátusnak: 
„én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról!” – Pilátus sem 
értette, mi az igazság – a mindenkori ember sem érti, csak akkor ragasz-
kodik hozzá, amikor az érdeke úgy kívánja – akkor viszont nagyon és 
közben elfelejtkezik róla, lehet, hogy akkor az az ő igazsága. A dolgok 
visszás része az, amikor  van némi igazság a dolgokban, de az nem az 
igazi. – Az Olvasmányban olyan esetről hallunk, amikor van némi oka a 
görögök és zsidók közötti zúgolódásnak – és itt jön a jó Isten bölcsessé-
ge, amikor ebből a zúgolódásból is jót hoz ki, alapja lesz ez az alamizs-
naosztás civil munkájának; a tanítványok munkatársai lettek ugyanis az 
erre kiválasztottak. – Így lett teljessé a  keresztény élet és sokan meg-
érezték, hogy nem a papok ügye mindössze ez az élet, hanem minden-
kié. – Érdemes figyelni rá, hogy megbízatásukat milyen módon kapták: 
„Lélekkel eltelt, bölcs férfiakat választottak  ki, azután „az apostolok elé  
állították őket, azok pedig  imádkoztak felettük és rájuk tették kezüket.” – 
Így lettek egyre többen - közreműködésük által is „választott nép, királyi 
papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép” és hirdették Annak dicső-
ségét, Aki meghívta őket „az Ő csodálatos világosságára.” – ahogyan 
Szent  Péter mondja a Szent Leckében. – Így valósul meg az Úr  Jézus 
szándéka : Aki „az Út, az Igazság és az Élet!” – Általa eljuthatunk az 
Atyához, az Ő Országába, ami mindenki számára „igazság és élet, ke-
gyelem és szentség; igazságosság, szeretet és béke!” – Így lesz az Úr 
Jézus csodálatos Jellé, szegletkővé sokak számára, akik építenek Rá „a 
szentségek felvételével, az imádsággal, a hálaadással, szent életük tanú-
ságával, önmegtagadásukkal és tevékeny szeretetükkel.” – Akarjunk járni 
ezen az úton; legyen fontos számunkra ez az igazság és akarjunk élni 
eszerint az élet szerint! – Ahogyan  szentmisénk elmélkedése mondja: „a 
Krisztusban hívők az Ő útjain járnak, az Ő igazságát és országát  keresik 
és életet Belőle merítik.” – akarnak  Belőle élni, mint a szőlővesszők a 
szőlőtőből, hogy bő termést hozzanak és eljussanak „a régiből az új élet-
be.” ( Jn. 15,5 )  

Húsvét 6. Vasárnapja – Május 21.—A mai Vasárnapot hivatalosan a Hírközlő-
eszközök Vasárnapjának nyilvánították. – Ide tartoznak mindazok az eszközök, amik 
számunkra a híreket jelentik, tájékoztatást adnak; nem egyszer biztatást is kapunk 
általuk. Így számunkra ide sorolhatjuk a rádiót, a TV-t, újságokat, könyveket – újabb 
időkben az internetet vagy akár az okos-telefont  is. Ezek közül sokról elmondhatjuk, 
jó, hogy vannak; megkönnyítik az életet – esetleg még hasznosak is lehetnek( Mária
- rádió; Szent István rádió; a közszolgálati adások közepette a vallási műsorok…) – 
Bár ki kell mondani, hogy, mint minden, úgy ezek is  akkor szolgálnak a javunkra 
lelki és testi vonatkozásban egyaránt, ha élünk vele és nem élünk vissza velük! – A 
tapasztalatok alapján joggal elmondhatjuk, hogy gyakoribb a visszaélés, mint gon-
dolnánk. A témánál maradva, láthatjuk, hogy abból lesz hír, amiből hírt csinálnak. 
Nem mindegy, hogy miről, hogyan beszélünk – adott esetben fontos dolgokról hall-
gatunk; kevésbé fontos dolgoknak pedig a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdoní-
tunk. Ki ne ismerné a kifejezést, miszerint egyes dolgokról annyit beszélünk, hogy a 
csapból is az folyik – a féligazságokról a félremagyarázásokról már nem is beszélve. 
– A helyesen alkalmazott tájékoztatásra kérjük a mai napon Isten áldását, hogy jól 
betöltse feladatát. – Eközben nem sok szó esik – mi azonban szánjunk rá időt, hogy 
emlegessük: van olyan  hír is a mindenkori ember számára, ami mind lelki, mind 
testi értelemben a javát szolgálja, ami jó hír a számára; az volt tegnap is, az ma is, 
és az lesz ezután is: ez az Isten híre: az Evangélium – magyarra fordítva: Örömhír – 
azt ugyanis nem állíthatjuk vele egy sorba, ami emberi hír – még, ha jó hír is – mert 
ami ma j hír, az holnap, vagy holnapután lehet, hogy nem jelent semmit! – Az Isten 
jó híre az ember számára mindig nagy jelentőségű! – A mai szent olvasmányok 
szövegénél maradva láthatjuk, hogy a szamariaiak „ befogadták Isten szavát” – 
Krisztus tanítását; azok, akik korábban tiltakoztak Jézus jövetele ellen, mire a 
mennydörgés fiai az apostolok közül az égből a villámot kívánták számunkra. – Most 
„nagy lett az öröm abban a városban” - és megkapták a Szent Lelket. – A szent 
Leckében Péter apostol arról beszél, hogy létezik olyan eset, hogy az ember szép 
életet él – Isten segítségével – örömhír, hiszen a testi bajok és problémák ellenére is 
lehetséges – készség kell hozzá. – Örömhír a mindenkori ember számára, amit az 
Evangéliumból kiolvashatunk: „senki sem vitatja, hogy rövid az az  idő, amelyet az 
ember a földön tölt. Életünk értékét nem is az határozza meg, hogy rövid vagy hosz-
szúideig élhetünk a földön, hanem az, hogy hogyan élünk!” – Az Isten híre, jó híre 
számunkra, hogy Szent Fia útján járhatunk, követhetjük tanítását és eljuthatunk 
általa az örök életre. – Legyen minden jó szándékunk, jóra való törekvésünk, minden 
erőfeszítésünk azért, hogy az Isten jó híre javunkra szolgálhasson – amint szentmi-
sénk felajánló könyörgése fogalmazza számunkra: „add, hogy atyai jóságod szent-
ségeihez méltók legyünk!”   

Húsvét 4. Vasárnapja – Május 7.—A mai Vasárnap többszörösen is ün-
nep; mondhatjuk, hogy az isteni gondviselés Vasárnapja. – Nem abban az 
értelemben, hogy atyai szeretetét árasztja a világra nap, mint nap: 
„fölvirrasztja napját jókra és gonoszokra; esőt ad igazaknak és hamisaknak 
egyaránt” – természetesen így is, de ezek földi javak; azonban jóságát 
árasztja a világra lelki dolgokban is. – Így például abban is, hogy gondosko-
dik lelki előmenetelünkről Szent Fia a legfőbb Pásztor által; gondoskodik 
Szent Fia megbízottai, a lelkipásztorok által is és gondoskodik az édes-
anyai hivatás által is – a mai napon ugyanis anyák napja is van és a jósá-
gos Isten az édesanyák fiai által a papok által is gondoskodik a Hívek lelki 
ügyeiről is. Szenteljünk pár gondolatot az anyai hivatásnak is és köszönt-
sük az édesanyákat egy kisgyermek imádságával: „édes, jó Istenem, hall-
gasd  meg imám;áldd meg az én drága, jó édesanyám! – Mily sok jót tett 
velem, el sem mondhatom; a nevét imába foglalom! – Addig vagyok bol-
dog, míg ő van velem; éltesd őt sokáig, Uram, Istenem!” – A jóságos Isten 
Szent Fiát adta értünk áldozatul, hogy éljünk Általa, és Ő ezt hivatásként 
fogadta és teljesítette be – valóban olyan, mint a jó Pásztor, Aki életét adta 
övéiért. – Nagyon szép hasonlatot használt - a pásztor és nyáj hasonlatát, 
amit akkor sem és azóta sokszor nem értettek, pedig nagyon is kifejező 
hasonlat: nem arról van szó, hogy Övéi birkák volnának, hanem arról, hogy 
úgy van szükségünk az Ő szeretetére és gondoskodására, mint a nyájnak 
a pásztoréra. – Nem véletlenül mondja szenvedése éjszakáján, hogy 
„megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai!” – így van ez a valóság-
ban is: a gondos pásztor őrzése nélkül a nyájra a megsemmisülés vár és Ő 
ezt nem akarja – gondoskodni akar – akár áldozatok árán is övéiről, hogy 
akiket „az Atya Rábízott, el ne vesszenek” – Petőfi Sándor János vitéz c. 
költeményében olvashatjuk, hogy őrzés hiányában, mire lehet számítani; 
János vitéz ugyanis a nyáj őrzése helyett udvarol és mire beesteledik, a 
nyáj összegyűjthetetlenül szétszéled: „Kukorica Jancsi fölkapta subáját, s 
sebes léptekkel ment keresni nyáját; nagy megszeppenéssel most vette 
csak észre, hogy imitt-amott van egy- kettő belőle. – A nap  akkor már a 
földet érintette, mikor Jancsi a nyájt félig összeszedte; nem tudta, hol lehet 
annak másik fele: tolvaj-e vagy farkas, ami elment vele.” - Az Úr Jézus 
Krisztus Az, Aki „gondoskodik a nyáj táplálékáról, és az üdvösség útján 
vezeti!” Azt akarja, hogy övéi részesedjenek „a megváltás kegyelmében - 
mert - engedelmességével és önfeláldozásával megdicsőítette az Atyát, és 
ezzel kiérdemelte  számunkra a megtérés kegyelmét.” – Fontos, hogy az Ő 
áldozata számunkra ne legyen hiábavaló! – Nélküle gyengék vagyunk – 
még akkor is, ha a jóságos mennyei Atya oly szép célt jelölt ki számunkra; 
még akkor is, ha az Úr Jézus, mint jó Pásztor akkora áldozatot hozott ér-
tünk – nem felesleges tehát így imádkozni: „mindenható, örök Isten! Ve-
zess minket a mennyország boldog közösségébe; jusson el híveid gyönge 
nyája oda, ahová előttünk ment  Jézus, a mi erős Pásztorunk!”  
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jetek,  el,  és  tegyetek  tanítványommá  minden  nemzetet! Kereszteljétek  meg  őket  az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek  nevében! Tanítsátok  meg  őket  
mindannak    megtartására,  amit  parancsoltam  nektek!” – Nem  szabad  elfelejteni,  hogy  a  ma  is  élő  Krisztus  mindnyájunk  számára  a  legfőbb  
jutalom  akar  lenni  hűségünkért,  Érte  hozott  áldozatainkért! – Ne  hagyjuk  tehát  kihülni,  kialudni  magunkban  a  buzgóságot,  a  hit  lángját! – Manap-
ság  mintha  nem  arról  kellene  sokat,  nagyon  sokat  beszélni,  hogy  az  emberek  ne  nézzenek  az  égre – sokszor  és  sokan  máshová  néznek,  
más  foglalkoztatja  őket,  nem  az  égiek,  a  lelkiek. Most  biztatni  kell  az  Apostol , szavaival: „az  égiekre  irányuljon  figyelmetek,  ne  a  földiekre!” – 
Nagy  szükségünk  van  arra,  hogy  a  mennybe  fölment  Üdvözítő,  ahová  Ő  mintegy  Magával  vitte  emberi  természetünket,  segítsen, hogy  mi  is  
„Áldozatos  buzgósággal  törekedjünk   a  mennybe- Az  „égre  nézünk  az  apostolokkal  és  az  Ő  erejével  akarjuk  hirdetni  az  embereknek,  hogy  
életünkben  nem  vagyunk  egyedül.” – Az  Ő  szándéka  szerint  már  itt  a  földön  kezdjük  építeni  az   Ő  Országát  és  képviselni  az  Ő  igazságát! 

Mária rádió imakör 
 

2017. május első napján megalakult egyházközsé-
günkben a Mária rádiós imakör, amelynek fő védnöke 
dr. Székely János püspök Úr. 
Az esti szentmise és a litánia után nyolcan ott marad-
tunk, hogy kb. egy órán keresztül tanúságot tegyünk 
a Szűz Anya iránt érzett tiszteletünkről és ezt az időt 
Vele töltsük el imában és elmélkedésben. Szűz 
Anyánk csodálatos köszöntése után kértük szent 
lelket, hogy áradjon ki közöttünk, hogy szívünk egé-
szen ráhangolódjon az Istenanyára. Az ének és az 
imádság után felolvasás volt dr. Székely János püs-
pök Úr könyvéből /Mária út a lélek útja/, majd elmé-
lyültünk a témában, amely arról szólt, hogy ki hogyan élte meg éle-
te során a Szűz Anyával való találkozást. A történetek Medjugorje, 
Máriazell, Csíksomlyó, Jasna Gora és hazai kegyhelyeken történt 
Mária Jelenések, élmények történéseit beszéltük meg nagy szere-
tettel, átéléssel. Mindenki a saját lelki élményét osztotta meg a töb-
biekkel. 
Az imaórát két gyönyörű imádsággal zártuk, amelynek eredeti tulaj-
donosa a közelmúltban költözött az örökkévalóságba. Mondhatjuk, 
ezt ő küldte az imakör számára. A Szűz Anya járjon közbe bűnei 
bocsánatáért! 

A közeljövőben szeretnénk a templomban kihelyezni 
egy imaszándékgyűjtő dobozt. Ebbe kérjük név nél-
kül beledobni imaszándékaikat! A következő ima-
óránkon minden imaszándékra külön imádkozunk. 
Köszönjük megtisztelő bizalmukat! 
 

Köszönjük Égi Édesanyánk, hogy a Szűz Anya hó-
napjának első napját neked ajánlhassuk! 
Köszönjük, hogy Te velünk vagy, életünk útján elkí-
sérsz bennünket, mint, ahogy Szent Fiadat, Jézust 
is elkísérted egészen a Golgotáig. 
Köszönjük, hogy az örömhír /evangélium/ közvetíté-
sében és továbbadásában a Mária rádióval együtt 
mi is közreműködhetünk.  

Köszönjük, hogy a világ megmentésének gyönyörű tervében Hoz-
zád tartozhatunk.  
Égi Édesanyánk, vezess bennünket ezen az úton szent Fiadhoz, 
akit Te Szent Szűz a világra szültél! 
Köszönjük Neked ezeket a lelkeket, akik eljöttek, hogy együtt kö-
szönthessünk Téged ezen a szép estén. Eléd hoztuk szívünkben 
szeretteinket, értük ajánljuk fel imáinkat a Te segítségeddel, ké-
rünk, vidd szent Fiadhoz, aki a Te könyörgésedet mindig meghall-
gatja. 
Imádkozz velünk és értünk! 

A Mária rádiós imakör júniusi imaórája 2017. június 5-én, Pünkösd-
hétfőn az esti szentmise után lesz megtartva a közösségi házban. 
A szentlélek hívása és a Mária köszöntő után ráhangolódunk az égi 
Édesanyánktól való tanításra. 
Felolvasás: a Mária Út a lélek útja című könyvből 
Körkérdés: Mi az, ami elindított téged, hogy a Szűz anya útján járj? 
        Hol érezted az életedben a Szűz anya gyöngéd szere-
tetét, tanítását?  
Ezt a 2. kérdést mindenki megválaszolja. 
 
 

Az én utam hasonló Máriáéhoz, ezért Tőle kell megtanulnom, hogy 
hogyan kell helytállnom bizonyos események során. 
Példát veszek Máriától: 
1. a Kánai menyegzőn, amikor elfogyott a bor és Mária szól erről 
Jézusnak, majd Mária a háttérben marad. Jézusé az elsőbbség: 
„Tegyétek, amit mond!” 
2. amikor mondják Jézusnak, itt van 
anyád és testvéreid, Ő azt mondja nekik: 
Mindaz, aki követi Atyám akaratát az 
mind az én testvérem és anyám! A Szűz 
Anya most is alázattal és szeretettel fel-
fogta Jézus tanítását és ennek megfele-
lően tett. 
3. amikor az összeírás útján visszament 
Jézus a Jeruzsálemi templomba anélkül, 
hogy szólt volna szüleinek. Ez is Mária 
és József próbatétele az úton. Átélték 
azt, hogy elveszítették Jézust. Vissza-
mentek és három nap múlva találtak rá, 
amint tanított a templomban. Mária azt 
mondta neki: Atyád és én bánkódva ke-
restünk. Jézus azt mondta nekik: Miért 
kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám 
dolgiban kell lennem? Máriának és Jó-
zsefnek a háttérben kellett maradni és 
engedni, hogy Jézus az Atya akaratát 
teljesíthesse. 
4. amikor azt mondták Máriának, hogy 
boldog az a méh, amely a Megváltót hor-

dozhatta, Jézus azt felelte nekik: Az még boldogabb, aki Anyám 
akaratát cselekszi és a szerint él. Mária is így élte az életét. Ezt kell 
nekünk is megtanulnunk. 
A Szűz Anya együtt élt Jézussal tegyük ezt mi is az Ő életét szem-
lélve. 
Megtanít erre bennünket Mária Útja a lélek útja. 

 
Kedves Testvérek! 
Amint tudjuk, nagyon nagy ereje van az 
imának. Ezért fontos, hogy mi egymásért 
imádkozzunk! Ezzel is kifejezzük, hogy 
milyen fontosak vagyunk Istennek, és 
egymásnak. Isten elé visszük örömün-
ket, bánatunkat szeretetből. Istenben 
való bizalmunk kifejezése ebben is meg-
mutatkozik. Adjuk át Neki szeretettel 
életünket, sorsunkat! A Vele való kap-
csolatunk által megerősödünk hitünkben 
és még hűségesebb tanúságtevői le-
szünk az imádság ereje által Isten jelen-
létében. 
 
A közeljövőben szeretnénk a templom-
ban elhelyezni egy imaszándékgyűjtő 
dobozt. Ebbe kérjük név nélkül beledob-
ni az imaszándékukat! A következő ima-
óránkon ezekért az imaszándékokért 
imádkozunk! 
Köszönjük a megtisztelő bizalmat! 

 
Balázs László: A világból való 

 
A világból való, de nem a világé 
Ajkán a szó az áldásé s az imáé. 

Te hívtad meg őket és ők meghallván szavad, 
Követtek Atyám, keresvén a Te utad. 
Papjaid lettek, kik már Neked élnek,  

Kik most nyomodban járva a világba lépnek, 
S elvigyenek a szívükben, mindenkihez Téged. 

Tedd hát szívüket erőssé, bátorrá, ajkukon a szót 
Tüzessé, minden áthatóvá, hogy ne leljenek 

Oly kemény szívre, mely ne nyílna meg 
Az Isteni örömhírre. 

Oltárodhoz lépnek, hol a föld s az ég összeér, 
Hol megáldott kezeik között 

Jelenvalóvá lesz a golgotai szenvedés, 
S közénk száll a szent Test s a drága vér. 

Áldd meg Uram őket s kísérd útjukat,  
Mutassa mindig erős jobbod a helyes utat. 
Ölelj szívedre minden papot, kik elfogadták 

A TE szent akaratod.  
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Fiataljaink azt mondták a bérmálkozásukról: szép volt, jól sikerült, jól érez-
tük magunkat. Mi lehetett ennek a jó érzéseknek az oka? Érezhető volt a 
Szentlélek működése! Erre a megerősítésre készültünk régóta! Örömmel 
töltött el, hogy a bérmálandók az évek alatt, növekedtek hitben, tudásban. 
Hálás vagyok a Szentháromságos egy Istennek, hogy részese lehettem 
ennek a felkészülésnek! A hálaadás mellett, kérem, Isten megtartó kegyel-
mét a fiatalok számára! Kérem egyházközségünk tagjait imádkozzanak a 
fiatalokért és buzdítsák őket a keresztény életre!             Mikolyné Magdi  

„Számomra élmény 
volt! Mert éreztem,hogy 
Isten velem (velünk) van. 
Köszönöm az egyházme-
gye püspökének is!” 

Bérmálkozó fiataljaink: 
 

Barizs Katalin 
Bálint Barnabás 
Benkó Bernadett 
Drozgyik János 

Galambos Dániel 
Gendúr Nóra 

Kecskeméti Viktória 
Mráz Boglárka 
Nagy Levente 
Némedi Dávid 
Némedi Márk 

Pelsőczi Dávid 
Perger Péter 
Rózsa Gergő 
Surányi Csilla 

Surányi Melinda 
Szántó Szebasztián 

Takács Ferenc Gábor 
Varga Dominika 
Varga Viktória 
Vlcsek Renáta 
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Május 28-án  10 órakor volt a  Kápolna búcsújának 

ünnepi szentmiséje a régi temetőben! 

Május első vasárnapján a gyerekek az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték. 
Virágot helyeztek égi Édesanyánk lába elé. 

Köszönet a virágok felajánlásáért! 
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Hittantábor 
Ezen a nyáron is lesz hittantábor! Táborunkat Pata-
kon tartjuk, augusztus 1-5 között. A tábor témája a 

szentmise lesz. 
Minden hittanosunkat szeretettel várunk! 

Niki néni és Magdi néni 
Érdeklődni Magdi néninél lehet a  
06 30 394 22 29 telefonszámon. 

Gyermeknap 
alkalmából a  

Csodavilág má-
jusi foglalkozá-
sán a gyerekek 
bábokat készí-
tettek és sokat 
játszottak Joli 

nénivel. 

Útravaló: Az álláskérelmező 
 

Egy napsütéses vasárnap délután megfelelő 
alkalom arra, hogy az ember pihenjen, magába forduljon, a ter-
mészetben töltse az idejét. Ilyenkor a zavaró zajok mennyisége 
lecsökken, és talán könnyebben meghalljuk a nekünk szánt üze-
netet. A vasárnapot azonban a hétfő követi a maga stressz- és 
sietségcérnával megvarrt szürke öltözékében. A legfontosabb: 
ilyenkor se felejtsük el, hogy Isten szól hozzánk. 
Wayne Rice írása következik, fogadjátok szeretettel! 
Akkoriban, amikor még a távíró volt a leggyorsabb távközlési 
eszköz, egy fiatalember munkára jelentkezett, mint morzekód-
operátor.  
Az újságban talált egy hirdetést, és jelentkezett a megjelölt cí-
men. Amikor megérkezett, egy nagy, mozgalmas irodába lépett, 
amit nagy zaj, csattogás töltött be, és kivehető volt a telegráf 
hangja is a háttérben.  
A recepciós ablakon egy felirat utasította az álláskérelmezőket, 
hogy töltsenek ki egy formanyomtatványt, és várjanak, amíg be-
szólítják őket a belső irodába. A fiatalember kitöltötte az űrlapot, 
és leült a már ott várakozó hét jelentkező mellé. Pár perc múlva 
felállt, odasétált a belső iroda ajtajához, és bement. Természete-
sen a többi várakozó felkapta a fejét, és csodálkozva nézte, mi 
történik. Arról diskuráltak egymás közt, hogy nem hallották, hogy 

bármelyiküket is szólították volna.  
Valószínűnek tartották, hogy az a fiatal-
ember, aki bement az irodába, hibát 

követett el, és ki fogják zárni. 
Ám e helyett pár perc múlva a munkaadó kísérte ki a fiatalembert 
az irodából, és így szólt a többi jelentkezőhöz:  
- Uraim, nagyon köszönöm, hogy idefáradtak, de az állás éppen 
most lett betöltve.A többi jelentkező zúgolódni kezdett, majd egyi-
kük felszólalt: - Egy pillanat! Ezt nem értem. Ő jött utolsónak kö-
zülünk, és mi még csak lehetőséget sem kaptunk az elbeszélge-
tésre. Mégis ő kapta meg az állást. Ez nem tisztességes! 
A munkáltató így válaszolt: - Sajnálom, de amíg itt ültek és vára-
koztak, a telegráf Morse-jelekkel mindvégig a következő üzenetet 
kopogta: „Ha érti ezt az üzenetet, jöjjön be. Az állás az öné." 
Önök közül senki nem hallotta vagy nem értette meg az üzenetet. 
Ez a fiatalember megértette. Övé az állás. 
 
Mi egy olyan világban élünk, amely csupa nyüzsgés és csattogás 
- mint a történetbeli iroda. Az emberek figyelme le van kötve, így 
képtelenek meghallani Isten csendes, szelíd hangját, ahogy szól 
hozzánk a teremtett világ, a Szentírás vagy Jézus Krisztus élete 
és munkája által. Rá vagy-e hangolva Isten hangjára? Meghallod-
e, amikor beszél hozzád? Figyelsz-e? „Ez az én szeretett Fiam... 
reá hallgassatok"(Mt 17,5). 

Templombúcsú Soroksár-Újtelepen 
 

Megtelt a templom Mária-tisztelőkkel. 11 órakor közös rózsafüzér imádság-
gal kezdtünk, majd 12 órakor kezdődött a szentmise. Dr. Bábel Balázs Kalo-
csa-Kecskeméti érsek, valamint még két atya, és 16 ministráns társaságá-
ban ünnepelhettünk. 
Az idén 100 éve, hogy Fatimában megjelent a Szűzanya a három pásztor-
gyereknek. Azóta Fatimából világméretű mozgalom lett. 
A szentbeszédben most is elhangzott,  hogy a Fatimai üzenet szólt a pápa 
elleni merényletről, a keresztényüldözésről, Oroszországban a a keresztény 
gondolat erősödéséről. A Szűzanya kéri a rózsafüzér imádkozását, amely 
minden helyzetben imádkozható. Ez nem „imamalom”, hanem egy felszólí-
tás, hogy kövessük Jézus Krisztust. A másik világból kapunk jeleket, oda 
kell figyelni, és e világ felé kell tartani. Sok veszély leselkedik ránk, de segít 
nekünk a Szűzanya és velünk van. Kérése az, hogy tegyük meg, amit fia 
kér. Tegyük a jót, imádkozzunk, böjtöljünk, hozzunk áldozatot a bűnösökért. 
Mindnyájan lehetőséget kaptunk, hogy a Jézusba vetett hit által megszaba-
duljunk bűneinktől, megtérjünk. A kitartó ima mindig meghallgatásra talál 
Istennél. 
Ezeket a gondolatokat kaptuk útravalóul, napi életünkhöz, szellemi, lelki fejlődésünkhöz. 
A következő búcsú október 13-án lesz. Meghirdetése országos, ezért szabadtéri misét terveznek, és 
több ezer zarándokot várnak.                                                               2017. 05. 14., Sokorai Józsefné 

Egy perc bölcsesség…  
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Jézus Szentséges Szívének Családja  
 

Jézus Szentséges Szívének Családja a következő 
imaóráját jún. 4-én vasárnap az esti szentmise után 
tartja a templomban. 
Ebben a hónapban ünnepeljük az Úr Jézus testének 
és vérének ünnepét az Úr napját. Ajánljuk fel ezt a 
szent órát azokért az atyákért, akik kiszolgáltatták és 
kiszolgáltatják ma is nekünk ezt a szent eucharistiát! 
Isten bőséges áldását kérjük életükre! Mária a Szent-
lélek által befogadta Jézust és egész életén át szívé-
ben hordozta őt. Mi is magunkhoz vehetjük őt az oltári-
szentségben. Meg kell engednünk, hogy bennünk éljen. Amikor 
áldozunk, kinyitjuk az ajtót Jézusnak. Fontos a szentáldozás. Ő 
azt mondta: „Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” 
Szent testét és szent vérét adta értünk, hogy mindaz, aki benne 
hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen! Miként a szőlő-
vessző szívja a nedvet az elő szőlőtőből, úgy kell nekünk is Jé-
zushoz ragaszkodni! Mindaddig, amíg a lélek Krisztussal kap-
csolatban áll, nem kell attól félni, hogy elpusztul. Ha az Isten 
fiába vetett hit éltet bennünket, akkor a lélekgyümölcsei ennek 
magfelelően fognak mutatkozni éltünkben. A jellemünk, viselke-
désünk fogja igazolni, hogy egyesültünk-e Krisztussal. Isten álta-
lunk akarja kinyilatkoztatni jellemének szentségét, jóságát, irgal-
masságát. Ezért kéri azt a tanítványoktól, hogy maradjanak 
őbenne. Isten szentlelke megtapasztalásának útja egyedül az 
imádság. Ezért Isten akaratának keresésében az életszentség 
útján fontos megköszönni Istennek életünk minden percét, akár 
jó volt akár nehéz. Ha elfogadjuk mindazt, ami történik velünk, 

akkor belé-
pünk Isten 
akaratába, 
megkapjuk 
az ő erejét 
azért, hogy 
legyőzzük a 
rosszat. Ha szüntelenül átadjuk magunkat Isten aka-
ratának, akkor ő be fogja zárni előttünk azokat az 
utakat, ahol nem akarja, hogy járjunk és kinyitja azo-
kat, amelyek a szíve szerint valók! Isten jelek által 
nyilvánítja ki akaratát. Fontos ezeket a jeleket felis-

merni lelki érzékkel, melyek érzékelhetővé válnak azoknál, akik 
Jézus Szívével szoros lelki kapcsolatban állnak. 
 
Jézus, te nemcsak a szent Eucharistiát akarod nekünk ajándé-
kozni, hanem a szívünk Tabernákulumában is lakni akarsz. 
Vársz mindenkire, akit szeretsz, hogy az a szívtől-szívhez ható 
csere megtörténhessen. Ahogy jóságos XXIII. János pápa 
mondta: Életem úgy tűnik, arra van rendelve, hogy elajándékoz-
za magát a Tabernákulumból áradó fényben. Jézus Szívénél kell 
menedéket találnom, hogy megtaláljam minden nehézségem 
megoldását! Jézus! Töltsd el szívemet bizalommal Euchariszti-
kus jelenléted iránt! Adj nekem nagy bizalmat, hogy rendszere-
sen jöjjek a Veled való találkozásra. Add meg nekem a kegyel-
met, hogy eljöjjek imádásodra, dicséretedre és engedd, hogy 
mindent, amire szükségem van, ebből a szeretettel való találko-
zásból merítsek, hogy életem megdicsőítse Isten, a mi Atyánkat! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Júniusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 
18 óra  
Ifi -hittan 

3 4  Pünkösd 
18 óra  
Jézus Szíve 
család imája 

5 

Pünkösd 

6 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

7 8 9 
18 óra  
Ifi -hittan 

10 
 

11 

12 
 

13 

 
 

14 
 

15 
 

16 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

17 
 

18 
 

19 20 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

21 22 23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 30   

 

Máj. 31 – jún. 8 
Özv. Győrvári Pálné 
Özv. Végh Antalné 

Özv. Nagy Balázsné 
Özv. Horváth Albertné 

 

Jún. 9 – 17 
Özv. Győrvári Gáborné 
Özv. Bársony Lászlóné 

Molnárné Bálint Erzsébet 
Özv. Takács Ernőné 

 

Jún. 18 – 26 
Kiss Katalin 

Sponga Istvánné 
Nagy Jánosné 
Jakab Mária 

 

Jún. 27 – júl. 5 
Acsai Lászlóné 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné 
Csernák Nikolett 
Özv. Kiss Albert  

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2017.  június 
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2017. június 24-én rendezik meg egyházmegyénkben a XIII. 

egyházmegyei találkozót. Idén a Csévharaszti Szentháromság 

Plébánia várja szeretettel a híveket. 

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! 

 

 

KÖNYÖRGÉS SZÜNIDŐBEN 
 
Az olyan szünidőtől, amely elpuhítja az 
embert, amely henyélésben telik, s amely-
ből az értelemnek és szívnek semmi hasz-
na sem származik... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 
Attól a naptól, amely nem imádsággal 
kezdődik, s amely Istentől távol végződik... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 
A lustálkodástól, késői felkeléstől, amely a 
rosszra való hajlandóságnak kedvez... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 
A léha szórakozástól, amely gyengíti ön-
uralmunkat, és fogékonyabbá tesz a bűn 
iránt... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 
A felelőtlen erkölcsű fiúktól, lányoktól, akik 
konkolyt akarnak hinteni lelkünkbe... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 
A pénz könnyelmű elszórásától, amelyet 
nem is én kerestem meg... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 
A kétértelmű beszédtől, amelyből hiányzik 
a szerelem iránt a tisztelet... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 
Minden meggondolatlanságtól, laza er-
kölcstől, amely minket és másokat is 
rosszra, kísértésbe vihet... 
MENTS MEG MINKET URUNK!  
A felelősség elől való meneküléstől... 
MENTS MEG MINKET URUNK!  
Attól a veszélytől, hogy elfelejtsünk... 
MENTS MEG MINKET URUNK! 

V - Vigyázz magadra a nyáron!  
A - Aludd ki magad! 
K - Kerüld a rosszat! 
Á - Állj készen a jóra! 
C - Célod, mindenekelőtt Isten szere-
tetének továbbadása legyen, bárhol 
töltöd a nyarat… :) 
I - Imádkozz minden nap! 

Ó!!! - Óriási dolog, ha elmész szent-

misére! Köszönd meg a nyarat! :)  

Szolgáljon a szünidő testi-lelki épülé-

sedre! 

 


