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Katona István és Kunszabó Zoltán atyák 
lelki könyvükben csodálatosan szép - aho-
gyan Ők mondják: „legszebb életcélt „ jelöl-
nek ki; növekedni egy egész életen át, egé-
szen a Jézushoz való hasonlóságig. Ez a 
keresztények életeszménye!” – Sajnos ezt 
az eszményképet nap, mint nap elrontja, 
eltorzítja az emberi gyarlóság, amit ma-
gunkban hordozunk és a leggyakrabban 
„áldozataivá válunk.” – Szükséges tehát, 
hogy időnként - lehetőleg minél gyakrabban 
– megvizsgáljuk, hol vannak a „gyenge 
pontjaink!” – A készséges emberek ezt a 
folyamatot lelkiismeretvizsgálatnak nevezik. 
– Fontos ez azért, hogy tudatosodjon ben-
nünk, hol kell jobban odafigyelni, hol van 
javítani való, hol „van szükség sürgős be-
avatkozásra.” – Minél komolyabban végez-
zük ezt a vizsgálatot, annál biztosabban 
bízhatunk az előrehaladás sikerében. – 
Nem szabad sajnálni a fáradságot ennek 
végzésére, még akkor sem, ha úgy érez-
zük, hogy „minden rendben van!” – Köny-
nyen lehet, hogy a helytelen önismeret félre 
vezet minket és csak hisszük, hogy nincs 
szükségünk bűnbánatra, engesztelésre, az 
élet jobbítására… - Segítségül használjuk 
az úgynevezett lelki tükröt, ami minden 
imakönyvben megtalálható – még a gyer-
mekek imakönyvében is; ezen túlmenően 
azonban „Ferenc pápa útmutatója a lelkiis-
meretvizsgálathoz” is segítségünkre lehet. 
– „Ferenc pápa február 22-én, nagyböjt 
első Vasárnapján egy kis füzetet ajándéko-
zott a Szent Péter téren összegyűlt zarán-
dokoknak, amely a lelkiismeret-vizsgálathoz 
is tartalmaz kérdéseket. Az olasz Avvenire 
katolikus napilap tette közzé a 
lelkitükröt.” (2015. Március 6. – péntek) 
„A nagyböjt a megtérés útja, középpontjá-
ban az emberi szív áll… őrizni kell a szívün-
ket, hogy n olyan legyen, mint egy tér, ahol 
mindenki kedvére jön-megy, kivéve az Urat 
– mondta Ferenc pápa az egyik reggeli 
szentmisén a Szent Márta-házban. Őrized 
meg szívedet! – ezzel a címmel jelent meg 
a nagyböjti felkészülést segítő kis füzet is.” 
Bár a húsvéti Ünnepek elmúltak, de a bűn-
bánat ideje továbbra is fontos számunkra, 
hiszen gyarlóságaink, bűneink azóta is na-
pirenden vannak és nekünk fontos, hogy az 
Úr Jézus szenvedése, halála és feltámadá-
sa számunkra ne legyen hiábavaló! 
„A lelkiismeret-vizsgálat abban áll, hogy 
elgondolkozunk azon, milyen rosszat tet-

tünk , és milyen jót nem tettünk meg Isten-
nek, a felebarátunknak és saját magunk-
nak!” 
A pápa három nagy csoportja osztja a vizs-
gálódás kérdéseit: Isten iránt; a felebarát 
iránt és saját magunk iránt. 

1.) Isten iránt:  
- csak akkor fordulok Istenhez, ha szüksé-
gem van valamire ( esetleg akkor is más 
megoldást keresek? – Nélküle!) ?  
- részt veszek-e szentmisén Vasárnap és a 
kötelező Ünnepeken? 
- imádsággal kezdem és zárom a napot? 
- számra vettem-e ( tiszteletlenül és felesle-

gesen ) Isten, Szűz Mária és a szentek 
nevét? 
- szégyelltem-e kimutatni, hogy keresztény 
vagyok? 
- Mit, hogyan , mikor teszek azért, hogy 
lélekben növekedjek? 
- lázadok-e Isten tervei ellen? 
- Elvárom-e, hogy az én akaratomat teljesít-
se? 
2.) A felebarát iránt: 
- meg tudok-e bocsátani felebarátomnak? – 
együtt tudok-e érezni vele? – tudok-e segí-
teni neki? 
- rágalmaztam, megloptam, megvetettem a 
kicsinyeket, védteleneket? 
- Írígy, ingerlékeny, részrehajló vagyok? 
- gondoskodom-e a szegényekről és a be-
tegekről? 
- viszolygok-e a felebarátomtól? 
- becsületes és igazságos vagyok minden-
kivel, vagy a „kiselejtezés kultúráját” erősí-
tem? 
- segítettem-e másokat valamiféle rosszra? 
( pl. rossz véleményem, vagy rossz maga-
tartásom által…) 
- az Evangélium által tanított erkölcsöt kö-

vetem-e a házastársi és családi életben? 
- hogyan élem meg nevelői felelősségemet 
a gyermekeim iránt? 
- tisztelem-e, megbecsülöm-e a szüleimet?  
- elutasítottam-e az éppen megfogant éle-
tet? 
- kioltottam-e az élet ajándékát? 
- segítettem-e abban, hogy mások megte-
gyék? 
- tisztelem-e a környezetet? 
3.) Saját magam iránt: 
- kicsit világias, kicsit hívő vagyok? 
- túlzásba viszem-e az evést, ivást, dohány-
zást, szórakozást? 
- túlságosan aggódom-e testi egészségem, 
anyagi javaim iránt? 
- mire használom az időmet?  
- nem vagyok-e lusta? 
- akarom-e, hogy kiszolgáljanak? 
- szeretem és ápolom-e a szív, a gondola-
tok, a cselekedetek tisztaságát? 
- gondolkodom-e bosszúálláson; táplálok-e 
magamban haragot? 
- szelíd, alázatos, béketeremtő vagyok-e? 
- elegendőnek tartom-e csak hallani, hall-
gatni a jót? ( pl. a Mária-rádiót hallgatni 
vagy vallási műsort nézni a TV-ben ) 
„ha az ember nagyképűen kijelenti:én azt 
teszem, amit akarok; csak az a bűn, amit 
én bűnnek érzek; a testemmel azt te-
szem, ami nekem tetszik – ezzel felforgat-
ja a Teremtő-teremtmény viszonyt, és ön-
magát állítja Isten helyébe. – A hívő ember-
nek mindig arra kell törekednie, hogy Isten 
akaratát megtegye, hogy azt mondja bűn-
nek, amit Isten bűnnek mond. – Ez abból 
fakad, hogy Ő teremtett minket, és Ő tartja 
fenn életünket; Ő adta örök célunkat; Ő 
mutatta meg a Hozzá vezető utat, és Ő 
váltott meg bennünket az örök haláltól Jé-
zus Krisztusban; rajta kívül nincs más vég-
ső cél! – ezért el kell dönteni: végül is ki az 
én Istenem? Kit akarok szolgálni – az igaz 
Istent, vagy önmagamat?” 
Ezek felismerésére nemcsak Ferenc pápa 
gondolatai segítenek minket; sok más 
szempont is van, ami segít abban, hogy 
úgy lássuk igazi önmagunkat, ahogyan van 
és nem csak úgy, ahogyan látni szeretnénk. 
– Tudjunk róla, hogy nem az által leszünk 
jobb emberekké, ha önmagunkat jónak 
tartjuk! – Kell a helyes önértékelés – ne 
sajnáljuk a fáradságot annak kialakítására! 
– A jobbulás és jobbítás reményében:  

Pekker Imre plébános 

„Meghívás az életre” – 3. 
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 Húsvét 2. Vasárnapja – Április 23. - A régi időkben ezt a Vasár-
napot „fehér” Vasárnapnak nevezték; az újabb időkben pedig 
Szent II. János Pál  pápa kívánságára az Isteni Irgalmasság Va-
sárnapjának nevezzük és emlékezünk az embert végtelenül szere-
tő Isten atyai jóságára. – A Pápa ezzel nem mondott újat, csak 
mintegy kiemelte azt, ami már a kezdet-kezdetén is „érvényben 
volt”, hiszen az Isten a teremtményét ( az embert ) abban a kitün-
tetésben részesítette, hogy a saját képére és hasonlatosságára 
teremtette és Ő mondta ki: „nem jó az embernek egyedül lenni…” 
és Ő volt az, Aki a földet olyan csodálatosnak teremtette, hogy 
alkalmas legyen minden tekintetben az ember számára – sőt vég-
telen, el nem múló boldogságot szánt neki, amit az ember „a bűn 
szerencsétlenségével elrontott” ugyan, de az Isten végtelen szere-
tetében Megváltót ígért neki, Akit az „idők teljességében” meg is 
adott. – Az emberiség hosszú és bonyolult történelme folyamán 
sokszor „elpártolt” Teremtőjétől, de Ő végtelen jóságában és irgal-
mában mindig megbocsátott fiainak – ezért nem túlzás így imád-
kozni a 24. Zsoltárban: „irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyö-
rületedre, amely öröktől való!” – Nem egyszer Maga biztatja a 
próféták által - elpártolt népét: „térjetek meg, elpártolt fiaim!” – 
vigasztaló és biztató szó: „nem akarom a bűnös halálát, hanem, 
hogy megbánja ( elhagyja ) bűnét; megtisztuljon, megtérjen és 
éljen!” – Ezekiel  próféta  által  pedig üzeni:  
„ha majd elismeritek, hogy Én vagyok a ti szent Istenetek: egybe-
gyűjtelek titeket az egész világról! Tiszta vizet hintek rátok, és 
megtisztítalak minden gonoszságtól; új lelket adok belétek!” – 
Csodálatos világot szánt az embernek, amiről napjainkban csak 
„álmodozhatunk” – ezt Izajás próféta által üzeni: „igazságot szol-
gáltat számtalan népnek; ők meg  beolvasztják ekevasnak kardju-
kat és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet 
ellen és nem tanul többé hadviselést…” – Küldöttét pedig, a Messi-
ást szolgálni küldi közénk, nem azért, hogy Neki szolgáljanak, Aki 
„a megroppant nádat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem oltja 
ki…”, Aki nem ítél el senkit, hanem azt akarja, hogy mindenki ked-
ves legyen Isten előtt – bármilyen népből vagy nemzetből szárma-
zik is – és, ha gyengének bizonyulunk, a bűnbánat és a megbo-
csátás szentségében segít újrakezdeni. Minden okunk meg van, 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Nagyböjt 6. Vasárnapja – „Virágvasárnap”- 04.09. - A mai nappal kez-
detét veszi a „nagyhét”, amikor megváltásunk nagy eseményeit szemlél-
jük és ünnepeljük. - Érdemes figyelni arra, hogy a szent olvasmányokban 
milyen következetesen „nyomon követhetjük” mindazokat a gondolatokat, 
amik ezeket előkészítették. – A bérmálkozók előkészületi kérdéseiben 
szerepel az is, Mik igazolják, hogy Jézus Krisztus a megígért Messiás? – 
A válasz erre: Benne teljesedtek be a próféták jövendölései! – Ezt a mai 
Olvasmányban láthatjuk is – Izajás próféta azt mondja ugyanis: „nem 
hátráltam meg; hátamat oda adtam azoknak, akik vertek, arcomat meg 
azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláz-
tak és leköpdöstek…” Mindez megtörtént, amikor az Úr Jézus a törvény-
szék előtt állt és „viselte” a pogány katonák durvaságait (PASSIÓ) – Be-
teljesedtek a Zsoltáros szavai is – a 21. Zs.:”Istenem, Istenem, miért 
hagytál el engem?...az Úrban remélt, hát mentse meg, ha szereti Őt, 
szabadítsa meg! – Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom 
minden csontomat; elosztják maguk között ruhámat és köntösömre sor-
sot  vetnek…” – Beteljesedett, amiről Szent Pál beszélt a fillipi híveknek: 
az Úr Jézus „szolgai alakot öltött, kiüresítette  Önmagát, és hasonló lett 
az emberekhez; megalázta Magát és engedelmes lett a halálig, mégpe-
dig a  kereszthalálig!” - Nem hagyhatjuk figyelmen  kívül azt sem, hogy 
megemlékezésünk az Úr Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulásával 
kezdődik! – Valóban ünneplik Őt: dicsérő éneket énekelnek: „Hozsanna!”; 
pálmaágakat lengetnek, saját ruhájukat terítik a földre szőnyeg-gyanánt 
és lehet, hogy kicsivel később ugyanazok az emberek már „feszítsd meg-
et” kiáltoznak és nem „tágítanak”, míg „igazukat” ki nem kényszerítik 
Pilátustól. – Semmi sem használ, az sem, hogy Pilátus ártatlannak talál-
ja, kezét mossa… láthatjuk, hogy elfelejtik az Úr Jézus sok jótéteményét, 
Ellene fordulnak, halálát követelik. – Érthetetlennek tűnő nagy „változás!” 
– Mi erre a magyarázat? – Talán Dr. György Attila Atya közelíti meg a 
leginkább, amikor utal arra, hogy mennyire ember az ember. Amikor az 
érdeke úgy kívánja, lelkesedik, de egykönnyen „elpártol.” – Amikor Jézus 
ingyen kenyeret osztott, betegeiket meggyógyította, halottaikat feltámasz-
totta; nem ítélte el a vétkeseket, amikor könnyen érthetővé tette a tanítást 
és tennivalókat, jó volt; amikor azonban nem áll a tömeg élére és nem 
vezeti őket a gyűlölt pogányok – rómaiak - ellen, már nem is kell! – Szent 
Lukács említi: az ünneplés közepette  voltak, akik így szóltak Jézushoz: 
„Mester, tiltsd meg ezt nekik! – mire Ő így válaszol: „ha ezek elhallgat-
nak, a kövek fognak megszólalni!”- Ilyen hangulatban könnyű lett volna a 
tömeget „mozgósítani” a rómaiak ellen, Jézus azonban nem tette; Ő be 
akarta teljesíteni küldetését, a megváltást - szenvedése, halála és feltá-
madása által. – Mondhatjuk azt is, kezét áldásra és nem  ártásra emelte. 
– Köszönjük meg ezt Neki és őszintén emlékezve, szívből mondjuk: 
„Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által 
megváltottad a világot!” – engem is! 

HÚSVÉT Ünnepe – Április 16. - Anyaszentegyházunk öröm-Ünnepet  tart, amely-
re negyven napon át készült. - A nagyböjt folyamán híveit bűnbánatra buzdította; 
lelkigyakorlatokkal, keresztúti ájtatosságokkal „gazdagította”; a szent három nap 
folyamán szertartásaival segítette, hogy a végén teljes legyen az öröm. – Különö-
sen a nagypéntek eseményeiről kell megemlékeznünk, amikor Urunk megkínozá-
sa és halála volt figyelmünk középpontjában – ami természetesen igaz is, csak 
önmagában nem teljes, ha itt megállunk. Sokan úgy gondolják, hogy az ünneplés-
hez ennyi elegendő, mi pedig azt mondjuk, hogy a teljességhez kell a Húsvét, a 
feltámadás is. Hiszen szenvedni, meghalni bármikor bárki tudhat, az azonban 
önmagában, ha mégoly megdöbbentő is, még oly véres is, nem lesz megváltó 
szenvedéssé és halállá. Azzá akkor lesz, ha mint Jézus Krisztusé volt, szükség-
szerűen kapcsolódik a feltámadás is. A feltámadás ugyanis az igazolása annak, 
hogy ezt a szenvedést és halált az Isten elfogadta engesztelő áldozatul. Nagy-
szombaton az Egyház csendben imádkozik; virraszt, reménykedik. Ebben a 
csendben megvalósul: „ a nagy dolgok mindig csendben történnek…a csendben 
Isten szólal meg… Ő áll a középpontban…” – az Úr Jézus milyen csendben  hall-
gatta vádlói rágalmait; milyen csendben volt, amikor a tömeg kiáltozott és halálát 
követelte – ebben a csendben „érlelődött” a megváltás naggyá. – Most is a csen-
des  pillanatokban halljuk, hogy „az Egyház meghívja szerte az egész világon élő 
gyermekeit”, hogy emlékezzenek Urunk Húsvétjára, amikor „szenvedését és feltá-
madását (meg)ünnepeljük.” – Ez az emlékezés örömmé lesz bennünk, amikor 
sokszorosan Alleluját énekelünk, húsvéti öröméneket zengünk és hálálkodunk. – 
Meghatódottan mondunk köszönetet  Istennek, hogy „úgy szerette a világot – 
minket is, -hogy Egyszülött Fiát adta érte áldozatul” – hálálkodunk Üdvözítőnknek, 
hogy vállalta  az áldozatot, a kereszt gyalázatát, hogy „életét önként adta oda” – 
hogy győzött a bűn és a halál fölött – s közben ránk gondolt – „ Jézus győzelme, 
feltámadása az Ünnepek Ünnepe!” – egy kicsit a mi ünnepünk is, amikor „Ővele 
járjuk életutunkat; botladozunk, de fölkelünk; csalódunk, de megvigasztalódunk; 
súlyos a keresztünk, mint az Övé”de emlékezünk szavaira: „Bízzatok, én legyőz-
tem a világot!” – emlékezünk Szent Pál biztatására is: „Krisztus, a mi húsvéti Bá-
rányunk már feláldozta Magát; üljük meg tehát az úrral a húsvéti lakomát!” – vagy 
ahogyan Adolf Donder mondja: „ Ő a mi életünk és feltámadásunk; jelenünk és 
örök jövőnk!” – Ünneplésünk akkor lesz teljes és igazi, ha mindennapokban is ott 
lesz, ha megvalósul és állandó ünnepé válik, amit Szent Pál a kolosszei híveknek 
írt: „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok; keressétek, tehát azt, ami odafönt van … 
az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre!” – ami egyben azt is jelentse: 
„törekedjünk a Vele való kegyelmi találkozásra: az imában, a Szentírás olvasásá-
ban és a szentmisében!” 

Nagyböjt 5. Vasárnapja - Április 02. - „A reménytelenség olyan, mint a 
halál és a temetés.” - olvassuk a mai Olvasmány előzetes szövegében. – 
Bizonyára ezért olvassuk Ezekiel próféta könyvében a vigasztaló mondato-
kat, amik eredetileg ugyan Izrael népének szóló isteni üzenet, valójában 
mindenkinek, nekünk is szól: „…akkor majd  megtudjátok, hogy én vagyok 
az Úr, amikor  kinyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból benneteket…” – 
Az emberiség minden igyekezete ellenére kiszolgáltatottnak érzi magát – 
joggal – a betegségekkel és a halállal szemben – különösen a halállal 
szemben. Bár sok mindennel próbálkoztak már a történelem folyamán, 
hogy „kivédjék” a betegségeket – a sok próbálkozás ellenére ki kell monda-
nunk, kevés sikerrel – a halállal szemben azonban teljesen tehetetlen az 
ember. Óriási erőfeszítések után is csak annyit „könyvelhetünk el” magunk-
ban, hogy  talán kicsit meghosszabbíthatjuk az életet, de a vége mégiscsak 
az, hogy meg kell halni – tudomásul kell venni: „emlékezzél, ember, porból 
lettél és porrá leszel!” – Ez a kérdés már létezésünk első pillanatától érvé-
nyes. Amikor mindezt végig gondoljuk, az ember joggal „kedvetlenedik el, 
hiszen a kiszolgáltatottság  érzése nem felemelő. A hívő ember számára 
azonban van remény – maga az Úr Jézus Krisztus, Aki kimondta és joggal 
mondta ki : „Én vagyok a feltámadás és az élet! Aki hisz Bennem, még ha 
meghal is élni fog: Mindaz, aki él és hisz Énbennem,az nem hal meg örök-
re!” – Hálásak lehetünk Szent János apostolnak, hogy ezeket a vigasztaló 
gondolatokat lejegyezte – mondhatjuk, apró részletességgel. – Szent Já-
nos talán nem is gondolta, hogy a történtek nemcsak az apostolok és az 
akkor élő emberek miatt és nemcsak akkor időszerűek, hanem minden kor 
minden embere számára is – a mi számunkra is. – Az események közepet-
te elgondolkoztató, hogy például az Úr Jézus „késlekedése” Lázár beteg-
ágyához milyen fontos volt – a Mester ugyanis ezért mondhatta ki: „ez a 
betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az 
Isten Fia megdicsőüljön!” – hogy ami történik: „miattatok, hogy higgyetek!” -  
hogy Márta kimondhassa: „hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az Isten Fia, 
Aki a világba jön!”- hogy mindenki láthassa, „mennyire szerette őt!” – hogy 
mindenki számára kinyilvánuljon az Úr Jézus küldetése, amit fohászkodá-
sában  így fogalmazott meg: „ Atyám… tudom, hogy  mindenkor meghall-
gatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: Te küldöttél En-
gem!” – A későbbi idők emberei számára pedig biztatás legyen mindez, 
hiszen – mint Szent Pál mondja a római híveknek: „Lélek szerint éljetek… 
mert kell, hogy mindenki hallgasson a  (Szent)Lélekre, kövesse indításait. 
Kell, hogy lelki emberré legyen, akit nem az ösztönei irányítanak, hanem a 
( Szent ) Lélek!”S mindezt azért, mert az az Úr Jézus kívánja ezt tőlünk, Aki 
„mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, mint örök Isten feltá-
masztotta őt a sírból; az egész emberiséget is megszánta és húsvéti szent-
ségei által új életre támasztott minket!” – A mi dolgunk az, amint a Holland 
Katekizmus mondja, engedjük magunkat megváltani és működjünk együtt a 
kegyelemmel, hogy rajtunk kinyilvánuljon Isten dicsősége!  
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hogy a 117. Zsoltárral így imádkozzunk: „adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad!” – hiszen mi, az Új-szövetség hívei abban a 
kitüntetésben részesülünk, hogy nemcsak a megváltás ajándékát kaptuk meg, hanem jóságos Üdvözítőnk szentségeivel és szentelményeivel  is gazdagít 
bennünket; Egyházába összegyűjt bennünket; tanításával vezet egész életünkön át és, „ha földi sátrunk összeomlik”, mindenkit Haza-vár az örök otthon-
ba, „amit nem emberkéz készített!” – Nem vagyunk tehát hátrányosabb helyzetben senkinél, hiszen mondhatjuk: minket is a tenyerén hordoz! – Annyiszor 
és oly sok módon találkozhatunk Vele – hálánk jeléül szívből imádkozzuk: „örüljetek dicsőségteknek és adjatok hálát Istennek, Aki meghívott titeket!”  

Húsvét 3. Vasárnapja – Április 30. - Megható történet tanúi vagyunk a 
Szent Evangélium alapján. – A tanítványok ballagnak  Emmausz falujába és 
beszélgetnek; az Úr Jézus csatlakozik hozzájuk, ők nem ismerik fel és le-
mondóan beszélnek Róla: „főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták Őt, hogy 
halálra ítéljék és keresztre feszítsék; pedig mi azt reméltük, hogy Ő váltja 
meg Izraelt!” – Jézus magyaráz nekik és ebből mi is tanulhatunk – lángol a 
szívük, de csak a kenyértöréskor ismerik fel Őt és örömükben nyomban 
visszatérnek Jeruzsálembe, pedig beesteledett. – Örömük oka, hogy 
„valóban feltámadt az Úr!” Ez a jelenet valójában gyakrabban megtörténik – 
akár velünk is - mint gondolnánk. – Sokszor halljuk, hogy „a názáreti Jézust 
az Isten igazolta… és az Isten feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta 
Őt!”- Talán idézni is tudjuk a 15. Zsoltár gondolatait: „az élet útját mutatod  
meg nekem…” – talán el is tudjuk mondani, amit Szent Péter így mondott: 
„nem veszendő aranyon vagy ezüstön váltottak meg titeket, hanem a szep-
lőtelen Báránynak drága vére árán…hogy higgyetek és reméljetek Isten-
ben!”, mégis hányszor látásunkban akadályozva vagyunk, mintha a legna-
gyobb igazság rejtve volna előttünk, vagy ami még ennél is rosszabb, nem 
is érdekel, mert más vonja magára figyelmünket; másért lelkesedünk. – A 
21. században mintha értelmüket vesztették volna az örök értékek – közben 
könyörtelenül telik fölöttünk az idő - hányszor és hányszor észre kell ven-

nünk, hogy „esteledik és lemenőben már a nap!” – Közben az Úr Jézus 
velünk járja az élet útját – akkor is, ha nem vesszük észre – Ő, Akinek 
„szenvedése és kereszthalála Isten tervei szerint történt. Ezáltal nyertük el 
bűneink bocsánatát és az örök életet.” – Jön velünk küzdelmeink közepette 
is és várja, hogy mondjuk Neki: „maradj velünk, mert esteledik és lemenő-
ben már a nap!” – Várja, hogy lángoljon a szívünk, amikor Róla van szó; 
velünk is asztalhoz akar ülni, nekünk is meg akarja törni kenyerét; nekünk is 
nyújtani akarja; ahogyan kifejezetten szép szavakkal fogalmaz az egyik lelki 
írónk: „A feltámadott Jézus a szentségekkel kapcsol bele minket az isteni 
életbe; a Szentháromság életébe. Ő életét adta értünk, hogy mi is Neki 
szenteljük életünket!” – Akarjunk hasonlítani az emmauszi tanítványokhoz – 
nem a csüggedésben, nem a kedvetlenségben, hanem a lelkesedésben! – 
Van miért lelkesednünk; ahogyan A.B. Pomeyrol írja: „a szívünk tele  kese-
rűséggel, csalódással, kedvetlenséggel s tele kétségekkel … de most ezen 
a hajnalon újra asztalodhoz hívtál minket! Megtöröd a Kenyeret, megnyitod 
szemünket és újra felismerünk Téged…” Nélküled könnyen eltévedünk a 
földi élet zarándok útján, de Te velünk akarsz zarándokolni, hogy el ne téve-
lyedjünk, hanem biztosan megérkezzünk igazi célunkhoz, mely a Te Orszá-
godban van és csak a Te Országodban. Ne engedd, hogy bárki, bármi, 
bármikor is  kárunkra lehessen! – Egyedül Te légy célunk és boldogságunk!   

Vizsga 
 
Egy péntek estén, internetes 
játékkal készültünk a másna-
pi vizsgára. Nagyon örültünk, 
amikor a helyes válaszok 
bejelölésénél, sok fiatal felki-
áltott: ezt tudom!  
Április 29-én elérkezett a 
vizsga napja. Több bérmál-
kozásra készülő fiatal elő-
ször a szentmisén vett részt, 
kérve Isten áldását a meg-
mérettetésre. Délután négy 
órakor kezdődött meg a vizs-
ga. Voltak előre elkészített 
tételsorok, amit kihúzott a 
vizsgázó, azokra a kérdé-
sekre kellett válaszolnia. 
Voltak nagyon szép felele-
tek! Ha valaki nehézségbe 
ütközött, akkor a vizsgabi-
zottság tagjai „mentő” kérdé-
seket tettek fel, erre nem sok 
esetben került sor. 
Úgy éreztük, hogy a vizsga 
jó hangulatban telt, bár sok 
fiatalnak kellett a vizsgalázát 
leküzdenie.  
Örömmel tudatjuk egyházkö-
zségünk minden tagjával, 
hogy mind a húsz fiatal sike-

res vizsgát tett!  Kérjük, hogy imádkozzanak értük, hogy elköteleződésük, kitartásuk meghozza a hit gyümölcseit! 
Csernák Nikolett, Mikoly Istvánné ,hitoktatók 
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Húsvét Ausztráliában 
Másfél évvel ezelőtt a karácsonyi cikkben 
arról írtam, hogy mennyire más megélni a 
karácsonyt itt a világ másik oldalán. Ami 
igaz volt otthon, az itt nem működik, nem 
használható és olykor egészen más a 
kontextus.  
Nincs ez másként a Húsvéttal sem. 
Magyarországon, a szülőfalunkban, ami 
egy homogén közeg, néhány aspektusát 
az életünknek meg sem kérdőjelezzük, 
kérdést sem fogalmazunk meg, mivel 
egyértelmű, evidens, ebbe születtünk 
bele, ez a történelmünk… 
A kereszténység - ami a mindennapjaink-
ban olykor nem több mint egy kulturális, társadalmi aspektus - ün-
nepei része az életünknek, a történelmünknek. Megannyi szenttel 
dicsekedhetünk a múltunkból akár ezer évre visszamenőleg, akik 
formálói, alakítói voltak hazánknak és vitathatatlanul alapkövei is.  
Ausztrália nem dicsekedhet ilyen múlttal, mivel az első kereszté-
nyek rabok voltak és azok fogva tartói. Kis túlzással a porkolábok 
inkább anglikán, protestáns gyökerekkel rendelkeztek, míg az el-
ítéltek - akik között sok ír volt - alapították meg a katolikus egyházat 
itt a szigeten alig több mint 200 éve. Amíg hazánkban püspökök, 
királyok (Gellért, István, László) voltak az első apostolai a katolikus 
egyháznak, itt kis iróniával az mondható, hogy inkább rablók, gaz-
emberek, gyilkosok. Ettől egy különös 
bája van számomra az egyháznak. Sokak 
fejében az "Egyház" szó összekapcsoló-
dik azzal, hogy "elit, magasztos, tiszta..." 
és lám ezek nem fedik a valóságot mindig, 
hisz igénye az Istennel való kapcsolatra 
annak van, aki ki tudja neki tárni a szívét 
őszintén, letenni elé az életét. Csak so-
kadlagos kérdés az, hogy mit is tett a 
múltban. Sokkal fontosabb mit szándéko-
zik most, mivel az identitásuk jövőbe mu-
tató és nem múltba tipródó volt. 
Nem találni Szent Imre, Margit, László 
templomot, nem is ismerik őket, de sok ír 
védőszentje van a templomainknak, mint 
például: Colman, Finnbar, akiket a hazaiak nem 
ismernek. Mi több 2010-ben Mary 
Mckilopp lett az első ausztrál szent, aki 
történetesen Melbourneben született.  
A gyors fejlődésben az ország nagyváro-
sai igazi multikulturális központtá nőtték ki 
magukat. Így van ez itt is Melbourneben. 
A második világháború után több hullám-
ban érkeztek ide menekültek és beván-
dorlók, akik hozták magukkal a hagyomá-
nyaikat, szokásaikat és a hitéletüket is. 
Sokszor úgy érzem magam, mintha a 
Trianon előtti időkben lennék pap, hisz a 
katolikus közösségben is a nagy Magya-
rország területéről érkeztek ide a honfitár-
saink. Sokan vannak Délvidékről, Felvi-
dékről, néhányan Erdélyből és természetesen az anyaországból is. 
Ennek köszönhetően itt koncentráltan van jelen minden vidék szo-
kása, igénye es elvárása. Nagy a sokszínűség, ami nem feszültség
- vagy irónia forrása, hanem egy gazdag kultúra letéteményese. 
1951-ben lett alapítva a Regnum Marianum egyházközség, ami 
arra hivatott, hogy biztosítsa a Melbourneben és Victoria államban 
élő magyar katolikus hívek lelkipásztori ellátását.  
Az egyházközség éves eseményeinek csúcspontja az úgynevezett 
"húsvéti búcsú". Itt ne arra gondoljatok, mint ami odahaza van és 
volt körhintával, céllövöldével és vattacukorral. Itt az a cél, hogy 
fenntartható legyen fiskálisan is a közösség, és egy olyan közössé-
gi élmény legyen, ami megmozgatja a legtöbb embert. Praktikusan 
ez azt jelenti, hogy kezdetben - az első búcsú 50 éve volt - valami-
vel több, mint kétezer emberre főztek töltött káposztát, gulyást, 
rántott húst... minden évben. Sajnos ma már csak 800-1000 ember 
van jelen velünk az ünnepen és a húsvéti szentmisén, és akik ma 

készítik az ételeket szinte mind hetven es 
kilencven év közöttiek. 
Az előkészítő munkák - mint például ká-
posztasavanyítás - már hónapokkal koráb-
ban megkezdődnek, de a munka oroszlán-
része az Nagycsütörtöktől Húsvét hétfőig 
tart. Sátorállítás, főzés, sütés stb. 
Hatalmas áldozat ez, amit vannak, akik 
több mint 30 éve meghoznak minden egyes 
Húsvétkor. És mindezt azért, hogy működ-
jön, éljen ez a közösség, hogy elláthassa 
szolgálatát még néhány esztendeig és ala-
pot teremtsen arra, hogy talán más formá-
ban, de a lelkipásztori ellátás folyamatos 
legyen. Hiszen az utóbbi években kivándo-

rolt honfitársainknak - főleg azoknak, akiknek otthon is volt kapcso-
latuk az egyházzal - is van igényük ’megszentelt helyre’, ahol a 
családi életük szakrális eseményei teret kaphatnak az anyanyelv-
ükön. Nagy bölcsességre vall, ha tetteink tudnak nemzedékeken 
átívelők lenni, és nem csak a mindenkori haszon reményében te-
szünk valamit.  
Itt élünk egy akkora városban, mint Pest megye, és Húsvétkor 
„még a repedésekből is” magyarok jönnek elő. Mi több vannak, akik 
a szomszédos városokból is (értsd ők kb. 300 kilométert) utaznak, 
hogy barátokkal, rokonokkal találkozzanak. 
A kérdés jogos lehet, hogy mi is akkor Húsvét üzenete?! 

Az úgynevezett Húsvéti misztérium, vagyis 
Jézus szenvedése, halála és feltámadása 
nemcsak a hit ünnepe, hanem azzal együtt 
a reményé is. A „bűneinkért halált szenve-
dett és a megigazulásunkért feltámadt” 
Jézus (vö. Róm 4,25) reményt nyújt a bű-
nös, a szenvedő és a küszködő embernek 
egyaránt. 
Azt ünnepeljük, hogy az élet győz a halál 
felett, hogy az élet erősebb, mint a kétség-
beesés, a széthúzás és a bűn. 
A szenvedés problémájának megoldását 
Jézus Húsvéti misztériumában találjuk 
meg: ha vele együtt vállaljuk a szenvedést 
és a halált, vele együtt eljutunk a feltáma-

dás dicsőségére, a szónak egy bizonyos értelmében: már itt a 
földön. Olyanok leszünk, mint egy Miche-
langelo-szobor, amely a sok-sok vésés 
nyomán milliók gyönyörűségére műremek-
ké alakult. De hasonlíthatjuk magunkat 
ahhoz a gyümölcsfához is, amelyet beolta-
nak, és a fájdalmas beavatkozásnak kö-
szönhetően terem meg rajta az ízletes 
gyümölcs. 
A Húsvét reménnyel tölt el minket. Remél-
hetjük azt, hogy nemcsak jó cselekedete-
ink érdemei, hanem értékes alkotásaink is 
elkísérnek minket a túlsó partra. Ha tetteik 
elkísérhetik az üdvözülteket a mennyor-
szágba, elkísérhetik őket alkotásaik is. Ha 
a trónon ülő Isten megígéri: „Íme, újjáte-

remtek mindent” (Jel 21,5), miért ne teremtené újjá kedves gyerme-
kének, az embernek akár rég elpusztult alkotásait is?  
Mindezek mellett abban is reménykednünk kell, hogy ott értelmet 
nyernek azok a jószándékú erőfeszítéseink is, amelyek itt a földön 
látszólag eredménytelenek voltak. Ott, ahogy Ady mondja: „minden 
drága fizetség megtérül” (A szép Húsvét). – A keresztény ember 
sosem csügged el, mert hisz abban a Krisztusban, aki a teljes ma-
gára maradottság előtt is arról beszél, hogy felmagasztalva a ke-
reszten „mindeneket magához vonz” (Jn 12,32), és teljes kudarc-
nak látszó halála előtt azt mondta: „Beteljesedett!” (Jn 19,30). 
Így legyünk együtt testben és lélekben Húsvét szent ünnepén. 
Higgyük és valljuk, hogy a mi keresztény gyökereink olyan alapot 
tudnak adni, ami cselekedeteink, szavaink jövőbe mutató erejével 
hittel tudjuk megvallani: Jézus az üdvözítő, aki feltámadt a halálból, 
hogy nekem is életem legyen Őbenne. 

Laczkó Mihály, Melbourne 
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Nagypénteken délután 3 órakor Keresztút volt a 
régi temetőben a Stációsornál. 

Köszönetet mondunk a Szentsír és 
a templom díszítéséért, ünnepi 

díszbe öltöztetéséért, a templom 
takarításért! 

Idén április 9-én volt Virágvasárnap. 
Megtörtént a barkaszentelés. 

A Szentmisén a Férfikar elénekelte a 
 Passiót (Szent Máté Evangéliuma  

alapján). Köszönet a barkát adományozóknak! 

A nagyböjti lelkigyakorlat  
egymást követő napokon tartot-
tuk: március 31-én, április 1-én, 
és 2-án, 18 órakor az esti mise 

keretében. 
A lelkigyakorlatot  

Tóth Péter Domonkos atya 
tartotta.  

Köszönjük ezúton is  
a szolgálatát! ! 

2017. nagyhetén, és a húsvéti ünne-
pek alkalmával ismét megszólaltak 
énekkaraink. A Magyarok Nagyasz-
szonya Kórus férfikara Virágvasár-

nap, Nagypénteken, és Húsvétvasárnap a délelőtti-, a nőikar Nagycsütörtökön, és 
Húsvétvasárnap reggeli miséken, Nagyszombaton pedig az összkar énekelt a húsvéti 

vigília szertartáson és a feltámadási körmeneten. Köszönet szép énekükért! 
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Hittantábor 
 

Hittantábor! 
Ezen a nyáron is lesz hittantábor! 
Táborunkat Patakon tartjuk, au-

gusztus 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. 

2017. április 23-án a 9 órai szentmise keretében 
volt a Búzaszentelés egyházközségünkben, 

könyörögtünk a jó termésért. 
Köszönet a búzáért Végh Józsefnek! 

Lelkinap felsősöknek 
 

Nagy szeretettel készültek az ifi hittanosok erre az alkalomra. 
A felsősöknek először közös játékokkal kedveskedtek. Ebéd 
után pedig előadták a Tékozló fiú történetét, saját feldolgozá-
sukban. Nagyon találóan kidomborították a fiú „tékozlását” 
illetve az apa szeretetének „tékozlását”. A feldolgozása a tör-
ténetnek különböző feladatok megoldásában történt. A hitta-
nos akadályversen volt a legsikeresebb. A lelkinapot azzal 
zártuk, hogy közösen részt vettünk a szentmisén! 

Magdi néni, Niki néni 

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária 
 

1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke 
völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima 
közelében három pásztorgyermek, a tíz-
éves Lúcia Santos és unokatestvérei, a 
kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta 
Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki 
ragyogóbb volt, mint a nap. 
Az Asszony imádságra buzdította a gyere-
keket, és arra kérte őket, hogy minden hó-
nap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A 
gyermekek teljesítették a kérést, és június, 
július, szeptember és október 13-án ismét 
megjelent nekik a Szent Szűz. 
(Augusztusban 19-én történt a jelenés, 
mivel 13-án a gyermekeket kihallgatás mi-
att fogva tartották.) 
A júliusi jelenés alkalmával a gyerekeknek 
látomásban volt részük a pokolról. A Szűz-
anya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel 
Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. 
E fölajánlást XII. Pius végezte el 1942-ben, 
majd VI. Pál 1964-ben megismételte. 
A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utol-
só alkalommal, 1917. október 13-án min-
tegy 70 ezer ember volt jelen Cova da 
Iriában. Ekkor történt a híres napcsoda: a 
nap megnagyobbodott, forogni kezdett, 
majd úgy tűnt, rázuhan a földre. 
„Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami 
Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten! 
Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt soha 
nem tudjuk elmondani.” (Francisco Marto) 
A jelenések során a Szűzanya titkokat bí-
zott a pásztorgyerekekre. Lúcia nővér so-
káig nem beszélt ezekről, majd az 1940-es 
években püspöke utasítására leírta a titko-
kat. 
A három titok közül az első a pokol látomá-
sa és azoknak a büntetéseknek a jövendö-
lése, melyek a világra várnak, ha nem hall-
gat Mária intésére; a második titok Mária 
Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoz-

tatása, mely reménycsillag a világ békéje 
és a lelkek üdvössége számára. E titkokat 
1942-ben hozták nyilvánosságra. 
A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy 
zárt borítékban eljuttatta XXIII. János pápá-
nak, aki elolvasása után úgy döntött, hogy 
nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvános-
ságra hozataláról II. János Pál pápa hatá-
rozott 2000-ben. 
Részlet a titokból: „[...] láttunk egy fehérbe 
öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy 
ő a Szentatya. […] ment botladozó léptek-
kel […], fölérve a hegy tetejére, térdre bo-
rult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport 
katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, 
megölte őt.” 
II. János Pál ellen 1981. május 13-án kö-
vettek el merényletet a Szent Péter téren. 
A fatimai jelenések első napja és a me-
rénylet időpontja közti egybeeséssel kap-
csolatban így nyilatkozott: „Nem tudom, ki 
adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt 
tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy 
láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította.” 
A Szűzanya kérésének eleget téve II. Já-
nos Pál pápa 1984-ben felajánlotta Mária 
Szeplőtelen Szívének az emberiséget. 
Francisco és Jacinta gyermekként hunytak 
el 1919-ben és 1920-ban, II. János Pál 
pápa 16 évvel ezelőtt, 2000. május 13-án 
avatta őket boldoggá Fatimában. Liturgikus 
ünnepük: február 20. 
„A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, 
Fatimába, hogy kérje az embereket: »Ne 
bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit 
már annyi bántás ért.« Az anyai fájdalom 
késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjte-
ni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól: 
»Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és 
ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly 
sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki 
imádkozzon és áldozatot ajánljon föl ér-
tük.«” 
(Részlet II. János Pál pápa a boldoggá 

avatáson mondott homíliájából) 
Lúcia nővér 2015. február 13-án hunyt el. 
Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb 
Mária-kegyhelye, évente milliók zarándo-
kolnak ide. A Szűzanya jelenéseinek he-
lyén 1918-ban kápolnát építettek. Ezt köve-
tően lelkigyakorlatos ház és kórház létesült 
a völgyben. A bazilika építését 1928-ban 
kezdték. A szentély előtti nagy teret 1951-
ben alakították ki. 

Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-
fatimai-boldogsagos-szuz-maria 

Az új gyermekorvosi rendelő ünne-
pélyes megnyitóján Pekker Imre 

atya megáldotta az épületet. 
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Jézus Szentséges Szívének Családja  
Jézus Szentséges Szívének Családja a következő közös ima-
óráját május 7-én vasárnap az esti szentmise után tartja a temp-
lomban. 
„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, az Én nevemben ott 
leszek közöttük.”- mondta Jézus. Óriási ajándék. Különösen ma, 
amikor az édesanyákat ünnepeljük. Legfőképpen égi Édes-
anyánkat, aki az emberiség Megváltóját hordozhatta a szíve 
alatt. Köszönjük meg neki ezt a csodálatos ajándékot! Hálatelt 
szívvel ajánljuk fel ezt a szent órát a mai édesanyákért, akik 
szerető gondoskodással nevelik fel számunkra a jövő nemzedé-
két, a leendő elsőáldozókat és bérmálkozókat. „Tegyetek 
tanítványommá minden embert!” – mondta Jézus. Minden 
ember szívéhez szól az Isteni hívás. Ezért nekünk felada-
tunk, hogy megmutassuk Jézust. Isten szava mindenen 
áthatol. Az Ő szava átformál, átalakít bennünket. Engedjük 
hát, hogy cselekedjen bennünk és általunk! Ezekkel a gon-
dolatokkal közeledjünk Jézus Szent Szívéhez! 
 
Szűz Mária! Égi Édesanyánk! 
Amikor Isten sajátos tervével belépett az életedbe T, mint 
az Ő alázatos szolgálója szélesre tártad előtte szívednek 
kapuját. Példád ösztönöz, hogy én is az Úrhoz folyamod-
jam, és azt mondjam: Jöjj Uram! Jöjj! Lelkem önzetlenül vár és a 
szívem kész befogadni Téged. Tudom, méltatlan vagyok hoz-
zád, de azt is tudom, hogy Te szeretsz engem! Jöjj el életem 
azon részeibe, ahol a saját akaratomat jobban szeretem a Tiéd-
nél! Térj be már most, mialatt Megváltóm keresztje és égi Édes-
anyám szobra előtt elmélkedem. Mária! Te az ige szülője és a 

Megváltó anyja vagy, 
ezért kérlek, imádkozz 
velem és értem, hogy 
Ő teljesen betérjen 
életembe. Térj be Jé-
zus családom és az 
egész világ életébe! 
Terjeszd ki kezed, hogy szélcsend legyen! Jézus! Csendesítsd 
le a viharokat! Add, hogy mindenki meghallja a Te békét hozó 
hangodat!  

Ima Szűz Máriához 

Ha valami fáj, Neked panaszkodom 

Kinek mondhatnám? 

Hallgass meg édes Szűz Anyám! 

Nehéz óráimban adj nekem erőt, 

Hiszen Te vigasztalsz minden szenvedőt! 

 

Nálad minden bűnös oltalmat talál. 

A Benned bízóknak nem fáj a halál. 

Tőled távozóknak bánatuk soha nincs, 

Akik arra kérnek: Mária segíts! 

 

Hozzád imádkozók, árvák anyja vagy, 

Akinek jósága véghetetlen nagy. 

Téged dicsérni nem szűnik a szám, 

Emelj magadhoz édes Szűz Anyám! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Májusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 2 
 

3 4 5 
18 óra  
Ifi -hittan 

6 7 
18 óra  
Jézus Szíve 
család imája 

8 9 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

10 11 12 
18 óra  
Ifi -hittan 

13 
 

14 

15 
 

16 

 
 

17 
 

18 
 

19 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

20 
 

21 

Bérmálás 
 

22 23 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

24 25 26 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

27 
 

28 
URUNK MENNYBE-
MENETELE 

29 
 

30 
 

31 
 

   PÜNKÖSD 

 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Csermákné Molnár Anna 

Mészáros Jánosné 
Geigerné Moldvai Mari-

ann 
Lovas Zoltánné 

 

Máj. 4 – 12 
Fodor Mária 

Sokorai Józsefné 
Bársony Mónika 

Morvai Margit 
Surányi Antalné 

Rózsáné Pelsőczi Món 

Máj. 13 – 21 
 

Györgyövics Miklósné 
Győrvári Imréné 

Szlovicsák Balázsné 
Özv. Kiss Ferencné 

 

Máj. 22 – 30 
 

Kiss Lászlóné 
Kovács Jánosné 
Bársony Istvánné 
Agárdi Erzsébet 

 

Máj. 31 – Jún. 8 
 

Nagy Balázsné 
Végh Antalné 

Győrvári Pálné 
Horváth Albertné  

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2017.  május 
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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! 

Május 28-án 10 óra-

kor lesz a Kápolna 

búcsújának ünnepi 

szentmiséje a régi 

temetőben! 

A templombelső festésével kapcsolatban a következő fejlemények tör-

téntek. Az Örökségvédelmi Hivatal engedélye megszületett, melyben 

nem engedélyezték a szentély-boltozat festését, valamint a hajó első 

boltszakasz festését a tervekből ismert módon (csak egyszínű festést. 

A Terveket készítő Tarr György elállt a festés megvalósításától. Időköz-

ben már felvettük a kapcsolatot egy új festővel, aki jövőre tudja elvállal-

ni a munkát. Aki tájékozódni szeretne a festő alkotásáról,  

referenciamunkaként  

a Solymári Szűz Mária neve templomot ajánljuk megtekinteni  

(interneten pl: https://hu.wikipedia.org/wiki/

Szűz_Mária_neve_templom_(Solymár)) 

 

A belső lábazat felújítása megtörténik idén, egy levegőző mészkőborí-

tás kerül rá. Részletekről majd újságunkban olvashatnak, illetve Atya 

hirdetéséből tájékozódhatnak. 

Köszönjük megértésüket, adományaikat, türelmüket,  

imáikat a felújítás sikere érdekében! 

Május hónap a Szűzanya hónapja.  
Mindenkit szeretettel várunk a szentmi-

sék alkalmával a májusi litániákra. 


