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Katona István és Kunszabó Zoltán testvéreink többszörösen is 
beszélnek arról, hogy mennyire fontos, hogy az ember gondolatai, 
szavai és cselekedetei összhangban legyenek. – A szavak ugya-
nis a gondolatok „következményei” a cselekedetek pedig 
„aranyfedezete”  szavainknak. – Amennyiben zavar támad a folya-
matban, Szerintük „lelki éretlenségről” kell beszélni, aminek  látha-
tó jelei vannak. 
Ezeket írják: A lelki éretlenség jelei: 1.) Az ember nem képes 
arra, hogy az Evangélium követelményeit és annak teljességét 
elfogadja ( I.Kor.3,1 k.) 
2.) Az embert nem a Lélek hanem a test irányítja ( I.Kor. 3,1; 1,10 
k.) Ennek az éretlenségnek velejárója, hogy az embert csupán 
evilági indítékok irányítják: féltékenység, versengés, sikervágy stb. 
3.) Nem fogja fel, mi az igazi helye Istennel szemben: hiúság tölti 
el képességei miatt. Pedig Isten az alázatosaknak nyilatkoztatja ki 
titkait (Mt.16,17; Mt. 13,11) . 
4.) Önelégültség jellemzi, elegen-
dő önmagának, túlságosan bízik 
saját erejében, nem ismeri el, hogy 
minden Isten ajándéka. ( Krisztus 
követőjének a lelki gyermekség 
bizonyos jeleit kell felmutatnia: egy-
szerűség, a kegyelem örvendező 
befogadása, alázat, a számítás 
teljes hiánya, nagylelkűség, őszinte 
készség ( Mt. 19,14; 18, 30; Lk. 
12,32 ) . 
5.) Több figyelmet fordít önmagára, 
mint Istenre. Önmagát önzően sze-
reti, ahelyett, hogy szabad  önát-
adással Annak ajándékozná magát, 
Aki előbb szeretett. (I.Jn. 4,10). 
6.) A szabadságot szinte szaba-
dosságként fogja fel ( I. Kor. 
8,9;9,4; 10,29) Pedig mindent Krisz-
tus szempontjából kell megítélnünk, 
mert Őhozzá tarozunk ( I.Kor.3,25 ) 
7.) Látható karizmákra vágyódik, 
nem pedig magasabb rendű javakra 
(I.Kor.12,31; 13, 1 k. )  
8.) Hite állhatatlan, ingado-
zó – Ef.4,14 – könnyen Ha-
tása alá kerül a divatos 
szellemi áramlatoknak. 
9.) Nem vállalja a tanúságtételt 
hitéről, Krisztusról, világnézetéről 
Természetesen lelki Íróink nem-
csak negatívumokról beszélnek, 
hanem értékekről is, amikor a helyes dolgokról írnak, ilyenkor be-
szélnek  a lelki érettségről és ezek jeleiről. 
A leli érettség jelei: 
Lelkileg érett az,aki a kegyelem teljes kibontakozását vállalja. – 
Szerintük A lelki érettség jelei a következők:    
1.) Az a szilárd meggyőződés ( Róm.14,5) van benne, amely 

magától értetődőnek fogadja el  Isten létét, és gondviselőjóságát 
( Róm.4,21) – Ily módon az ember elmélyíti Istennel  való kapcso-
latát, fokozatosan tudatosítja Istennek benne és a világban valósu-
ló üdvösségtervét. 
2.) Az értelem és a szív, vagyis a személyiség legmélyebb köz-
pontjának átalakulása és megújulása ( Róm.12,2) amely megen-
gedi, hogy mindig meg tudja különböztetni, mi a jó és mi a 
rossz, és mindig a jobbat tudja választani(Zsid.5,14; I Kor.14,20; 
Róm.12,2) A keresztény tökéletességet az isteni akaratnak való 
megújuló alávetettség jellemzi. Ezért állandóan gyakorolnia kell a 
szellemek megkülönböztetését, késznek kell lenni olyan követel-
mények teljesítésére, amelyeket nem látunk előre. 
3.) A Szentléleknek való készséges engedelmesség lés kezde-
ményező erő annak megtételére, ami az Úrnak tetszik(Kol.1,9 k. ) 
A Szentlélek gyümölcsei láthatók életében (Gal.5,22 k.). 

4.) Az érett keresztényben megvan 
az a lelki képesség, hogy behatol-
jon Krisztus misztériumaiba és elfo-
gadja azokat saját életében
( I.Kor.2,6 k.;Ef.1,9;Kol. 1,27).Ily 
módon megnyílik az Egyház felé is, 
mely Krisztus szentsége(Ef.2,20 
kk.). Mindez azt jelenti, hogy tud 
párbeszédet folytatni másokkal: 
Istennel, testvéreivel és a világgal. 
5.) A keresztény érettség folyamatá-
ban az egész ember radikális és 
teljes módon elkötelezi magát Is-
tennek a világ üdvösségéért. Az 
érett ember végképp kilép önköz-
pontú magatartásából. Megérti, 
hogy nem magához tartozik, hanem 
Ahhoz, Aki meghívta, hogy működ-
jék Vele a világ üdvösségéért. A 
kegyelem és a hit – remény – szere-
tet erényeinek természetfeletti ereje 
az értelmet és az akaratot egyaránt 
Isten felé irányítja. Az egész sze-
mély egyetlen cél, Isten felé feszül, 

Aki a legfőbb Igazság és a legna-
gyobb Jó, ahogy Tamás 
apostol mondta: én Uram, 
Istenem! (Jn. 20,28) 

Az egyik alkalommal valaki megkér-
dezett egy fiatal mohamedán 
fiút:” mi a véleménye  a keresz-
ténységről?” – Azt válaszolta: 

„Csodálatos, ahogyan a Nagy Pró-
féta ( Jézus Krisztus) megfogalmazta és tanította – az már egé-
szen más, ahogyan megélik!” – Katona István és Kunszabó Zoltán 
gondolatai alapján nem szabad csodálkozni azon, ha „vannak 
hiányosságok!” – Ettől függetlenül „semmi sem lehetetlen!” – So-
kat megvalósították már; mi is tartozzunk Azokhoz, akik megvaló-
sították! – „Munkára fel!” –                           Pekker Imre plébános 

„A lelki érettség” / 2.  
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 Nagyböjt 6. Vas. – „Virág-Vas.” – Márc. 25. - A mai alkalom-
mal, ha úgy tetszik egyfajta kettősséget figyelhetünk meg a 
szent liturgiában. – Egyrészt ünnepeljük az Úr Jézus ünnepé-
lyes bevonulását Jeruzsálembe, amikor a tömeg „éljenez”, 
Hozsannát kiált, pálmaágakat lenget, ruháját az útra teríti, 
hogy a Messiás azon érkezzen, mintegy szőnyegen, Ő azon-
ban már „példát adott nekünk az alázatosságra!” – Szamárhá-
ton érkezik, és amikor ellenfelei „sokallják” az ünneplést és 
odaszólnak Neki, hogy szólítsa le a lelkesedőket, csak annyit 
mond: „ ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni!” – 
Közben azonban tudatosan vállalja és készül erre a „nagy 
feladatra”, hogy Ő „az Úr szenvedő Szolgája lesz. Nem mene-
kül el a szenvedések elől, hanem elébe megy!” – Időben még 
„mesze van” az Ő győzelme, de már most készül rá. – A tör-
téntek hallatára, képzeljük magunkat az akkori emberek helyé-
be: hasonlítunk akár a tanítványokhoz, akik „nem értették” a 
történéseket, de hasonlíthatunk az ünneplő, éneklő tömeghez 
is – igaz ugyan, hogy az ő dicsőítő énekük hamarosan megvál-
tozik, de egyelőre ünnepelnek, lelkesednek. – Fel kell tennünk 
önmagunknak a kérdést, melyik Krisztusért tudunk lelkesed-
ni ?! .- Egyáltalán tudunk-e lelkesedni, amikor az Üdvözítőről 
van szó?! – Sokat kell tennünk azért, hogy felismerjük és érté-
keljük – minden körülmények között, hogy az Úr Jézus 
„önfeláldozó szenvedése árán váltotta meg a világot – bennün-
ket is!” – Értékelnünk kell, hogy ezzel a szenvedéssel az örök 
életet nyerte meg nekünk is! – Értékelésünk „fokmérője”  a 
szentmisén való részvételünk, ahol „jelenvalóvá lesz Jézus 
áldozata!” – Itt fejezhetjük ki Iránta hálánkat és együttérzésün-
ket, hogy „véghezvitte mindazt, amivel az Atya megbízta.” – Itt 
kapcsolódhat az Ő áldozatához a mi áldozatunk is. – Itt fejez-
hetjük ki, hogy megértettük, és értékeljük: hogy „bár Őmaga 
semmit sem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért 
( értünk is!) mégis szenvedést vállalt. Az Ő halála bűneinket 
elvette…” – Keresztes Szent János gondolatai vezessenek 
minket, amikor Jézus értünk vállalt szenvedéséről gondolko-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Nagyböjt 4. Vasárnapja – Március 11. - A végtelenül jóságos Isten a min-
denkori ember iránt könyörületes és azt is „igyekszik” megjavítani, amit az 
ember „elront.” – Igyekszik mindent az ember javára fordítani – sokszor nem 
értjük az eseményeket, mi történik és mi úgy történik, ahogyan, de az Ő 
gondviselő szeretetében mindennek „megfelelő helye van.” – Mórusz Szent 
Tamás gondolatai alapján jöhetünk rá igazán ezek valóságára. Ő ezeket 
mondja: „Józsefnek a testvérei sohasem használhattak volna annyit szerete-
tükkel, mint amennyit használtak gonoszságukkal és gyűlöletükkel.” – Isme-
rős történet, irigységből eladták rabszolgának, ahol végül is nagy ember lett 
belőle; sőt édesapját is, testvéreit is gondjaiba fogadhatta. – Így tud a jósá-
gos Isten a „görbe sorokon is egyenesen írni!” – Mindezt azért érdemes 
alaposan végiggondolni, ezek által valósulhat meg és csakis ezek által a 
bevezető izajási gondolat: „ vigasztalódjatok meg…gyűljetek  össze mind, 
akiknek kedves az Úr ügye!”Az Olvasmányban, a Krónikák Könyvében ol-
vashatjuk, hogy a babiloni fogság büntetésképpen „szakadt” a választott 
népre; a babiloni pogányok óriási pusztítást rendeztek, de ez végül is abban 
„teljesedett ki”, hogy bűnbánatot tartottak, és „Istenhez tértek.” – Nemcsak 
az ószövetségi nép hűtlenkedett, hanem a történelem folyamán sokan má-
sok is – bűneik, mulasztásaik, rossz szokásaik által, amiket a jóságos Isten 
mindig is atyai irgalommal „kezelt.” – Igaz ugyan, hogy a lelki bajok olyanok, 
mint a testi halál, de amíg a haláltól félünk és igyekszünk is „menekülni” 
előle, sokat tenni azért, hogy ne „árthasson”, a lelki haláltól nem mindig 
egyértelmű a húzódozásunk a felkelésünk, feltámadásunk. Pedig ebben a 
feltámadásban „Jézus Krisztus szeretete és hatalma által részesedhetünk!”- 
Erről egészen világosan beszél a Szentleckében Szent Pál az efezusiaknak; 
nekünk is: „ a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét 
irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneink miatt, halottakat !” – 
A szent Evangéliumban jó, hogy Nikodémus titokban felkereste az Úr Jé-
zust, mert olyan dolgokról is szó esett, amiről egyébként talán nem. Ebben a 
beszélgetésben mondta el a Mester, hogy „úgy szerette  Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta érte… Aki nem azért jött a világra,hogy elitéje a 
világot, hanem, hogy Általa üdvözüljön a világ !” – A Mester Nikodémusnak 
nagyon is érthető módon magyarázza ezt, amikor a pusztai vándorlás réz-
kígyójára emlékeztet; ott ugyanis a pártütő, lázadó nép büntetésből része-
sült a mérges kígyók marásában, de Isten elfogadta bűnbánatukat, és aki 
áhítattal tekintett a réz-kígyóra, megmenekült a haláltól. Az Úr Jézus  fán – a 
keresztfán lett közbenjárónk, „ hogy örökre meg ne haljunk!” – Ahogyan a 
vétkező ó-szövetségi népnek bűnbánata jeléül az réz kígyóra kellett tekinte-
ni, úgy kell a mostani emberke is megbánni élete „sötét cselekedeteit!” – 
Már az ó-szövetségben is „Isten előtt a bűnbánó lélek volt a kedves áldo-
zat!” ezt már Dávid király is „érzékelte „ az 50. Zsoltárban – most sincs ez 
másképpen – ezért kell őszintén így imádkozni és  természetesen így is 
cselekedni:”add Uram, hogy szívem mindig kész legyen a bűnbánatra!” – 
Azt nem is ígérhetjük magunknak, hogy nem vétkezünk, de azt igen, hogy 
vétkeinkből „felkelünk”; bűnbánatot tartunk és új életet kezdünk.  

Nagyböjt 5. Vasárnapja – Március 18. - A szent Ünnepek közeledtével egyre inkább 
a szenvedés és a halál kérdése kerül „előtérbe.” – Az Úr Jézus egyre gyakrabban 
beszél arról, hogy az „Emberfiának Jeruzsálembe kell mennie, ahol az írástudók és 
vének megcsúfolják, megölik…”- Ezt a gondolatot- bár ekkor még csak az Úr Jézus 
szenvedéséről és haláláról van szó – a tanítványok nem értik és szinte mondhatjuk, 
nem is akarják érteni – erről tanúskodik Szent Péter kijelentése: „Uram, ez Veled nem 
történhet meg!” _ Ők most még dicsőségről „álmodoznak” ; bizonyára ennek köszön-
hető, hogy vannak tanítványok, akik szeretnének az Úr jobb és bal oldalán lenni. – 
Nagyon úgy néz ki, hogy ezt a harcot az Úr Jézusnak egyedül kell megharcolnia, Aki 
mindvégig következetesen kitart amellett, „hogy Annak akaratát teljesítse, Aki Őt 
küldte. Engedelmes volt egészen a kereszthalálig…” Ő biztosan tudatában volt an-
nak, hogy ez az „ára” annak az új-szövetségnek, amit az „Úr köt népével, ami által az 
új törvényt a szívekbe írja!” – Ennek értelmében nyer és nyert már oly sokszor az a 
gondolat valóságot, amiről Dávid király az 50. Zsoltárban így beszél: Istenem, kérlek 
Téged, teremts bennem tiszta szívet!”Egyelőre az Úr Jézus beszél arról, hogy az Ő 
áldozata, alázata, hogy Ő „nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő 
szolgáljon és életét adja áldozatul sokakért - engesztelésül”- Ő meghirdeti, hogy a 
halálon keresztül dicsőül meg.” – Amikor látszólag „sikere volt”, hiszen  a pogány 
görögök is látni szerették volna Jézust, Ő megdicsőülésének azt nevezi, hogy „elhal” 
az  élete ezáltal „sok gyümölcsöt hoz.”- Arról beszél, hogy az Ő áldozata „biztosítja”, 
hogy ahol Ő van, „ott lesz  a szolgám is!” – Mondhatjuk, hogy az áldozat nagyságától 
mintegy „visszariad”: „most megrendült a lelkem! Mit is mondjak? Atyám, szabadíts 
meg  ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem!” – Az Úr Jézus azt akar-
ja, hogy áldozatából új élet fakadjon azok számára, akik „meghatódnak” szenvedése 
és halála gondolatára; akik tudják és érzik, hogy ez a szenvedés és halál nem világ-
történelmi „jelenség”, hanem azért történt, hogy mindenki számára nagy lehetőséget 
jelentsen saját szenvedésük és haláluk”elviselésében.” – A nagy hitvalló, Mindszenty 
József bíboros Atya gondolatai által kapcsolódhatunk  leginkább az Úr Jézus engesz-
telő áldozatához: „ lankadatlanul gyakoroljuk az engesztelést a magunk és mások, 
különösen a magyar föld bűneiért. Bűnbánatban, áldozatban, hangtalan keresztvise-
lésben mossuk tisztára bűnszennyes földünket, népünket, hogy eredményes és üd-
vös legyen ez az igyekezet – Mária szeplőtelen szívén keresztül vezessük át! A ke-
resztségi fogadalom komoly mérlegelésével határozottan, a hitvallók és vértanúk 
szilárdságával ellene mondunk az ördögnek, minden cselekedetének és minden csá-
bításának!” – Komoly helytállásunk legyen a „garancia” a magunk, jövőnk számára, 
hogy Üdvözítőnk szenvedés és halála – Isten kegyelme  „nem hiábavaló!” 

Nagyböjt 3. Vasárnapja - Március 04. - Sokszor idéztük már az Ó-
szövetségi Szentírásból a Teremtés Könyvéből, hogy amikor az Isten a 
világot teremtette, minden mozzanatnál „látta Isten, hogy jó!”- amikor 
pedig az embert teremtette „látta, hogy nagyon jó!” – Azért fontos ezt 
újból és újból emlegetni, mert az ember esetében például különleges 
adományokkal halmozta el - ezeket manapság is adja. – A Bölcseség 
Könyvében világosan kifejezi, hogy „nem leli örömét az élők vesztén; 
azért teremtett mindent, hogy legyen; s a világ teremtményeit az üdvös-
ségre alkotta!” ( Bölcs. 1, 13 - ) Itt most nemcsak a lelki és testi dolgok-
ra kell gondolnunk, hanem arra is, hogy az embert „megtiszteli” azzal is, 
hogy közöttünk „lakik.” – A legcsodálatosabbról van szó, Isten ugyanis 
külön helyet „választott” Magának, hogy az emberek között lehessen, 
az ember Vele találkozhasson, kapcsolatot teremthessen, s ha gyengék 
voltunk, itt megtisztít és felemel. „Atyánk a templomban vár bennünket; 
Tanít, táplál, megbocsát.” Most már „hivatalosan” is megtehetjük: 
„vétkeinket beismerve meghajlunk Előtte!” – Most már nem Jeruzsálem 
az egyedüli hely, ahol Neki tetsző dolgainkat felajánlhatjuk, hanem 
templomaiban, mint az Atyai házban hívja és várja övéit - nemcsak 
találkozásra, nemcsak tanításra, hanem „vendégségre” is, amikor nem-
csak igéit nyújtja övéinek, hanem Szent Fia áldozata által „égi kenyerét 
is megtöri”, hogy éljünk általa. –  Azt akarja, hogy itt, az Ő  templomá-
ban minden  kor minden embere „lélekben és igazságban imádja Őt!” - 
Itt, a templomban  kapunk „eligazítást” afelől, hogy  Neki állandóan 
milyen gondja van ránk: „parancsainak tilalmával segít, hogy boldog 
legyen az életünk!” Az Ő legnagyobb csodája, hogy Általa élhetünk. 
Szent Pál a Szentleckében a korinthusiaknak „magyarázza”, hogy nagy 
tévedés volna úgy gondolkodni, mint azok, akik csodajeleket kívánnak, 
vagy, mint a görögök, akik bölcsességet követelnek, amikor az egyedüli 
helyes „megoldás” Jézus Krisztusban van, a Megfeszítettben, Aki 
„szenvedésével, halálával és feltámadásával” váltotta meg a világot. – 
Akiben „Istennek oktalansága bölcsebb az embereknél; Istennek gyön-
gesége erősebb az embereknél!” - Az Úr Jézus kortársai nem értették 
még  „kézzel fogható” valóságot sem, ők a kőből épült templomra tud-
tak gondolni mindössze; pedig ettől csodálatosabb az, hogy az ember 
lelke a „Szentlélek templomává lesz” a szent keresztég által. – Ahogyan 
a kőből épült templomot ápolni, óvni kell a különféle viszontagságoktól, 
lelkünk Templomát ettől sokkal nagyobb gonddal kell ápolni! – Loyolai 
Szent Ignác gondolatai szerint tehetünk a leginkább eleget ennek: 
„dícsérjük a papnál végzett gyónást és az Oltáriszentség vételét a meg-
kívánt és kötelező feltételek mellett; évente egyszer, még inkább ha-
vonta, még sokkal inkább hetente; dicsérjük a szentmisén való gyakori 
részvételt, úgyszintén az énekeket, zsoltárokat és hosszú imákat a 
templomban és a templomon kívül!” – Aki valóban „ragaszkodik” Isten-
hez, annak alapvető igénye a templomi szolgálat, a templom 
„hangulata, légköre!” 
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zunk és azon, hogyan köszönhetnénk, hálálhatnánk meg Neki mindezt: 
„legyen neked elég Krisztus, a megfeszített! – Vele szenvedj, Vele pihenj; 
Nála nélkül se ne szenvedj, se ne pihenj; ha arra vágyódsz, hogy Krisztust 
valóban elnyerd,, sohase keresd Őt keresztje nélkül! – Aki nem keresi Krisz-
tus keresztjét, az nem keresi Krisztus dicsőségét sem! – ha tökéletes akarsz 
lenni…jőjj szelíden az alázatos Krisztushoz , és kövesd Őt egészen a Kál-
vária hegyéig…!”- Nagy feladat elé állít Jézus szenvedése és halála, áldo-

zata! – Meg kell köszönni, meg kell hálálni Neki áldozatát, „hogy eljött hoz-
zánk az Úr nevében  és elhozta közénk Isten Országát!” – S mindezt a 
hétköznapi tennivalók közepette, amikor úgy tűnik: „más tennivalóink is 
akadnak!” amik a mindennapokat jelentik és közben az Úr Jézus várhat. – 
„Ő nem tétovázott!” – Amikor emberré kellett lenni, vállalta; amikor szenved-
ni kellett, vállalta, a kereszthalált vállalta! – Igazában, ha helyesen akarunk 
cselekedni, mi sem késlekedhetünk! 

„Nagycsütörtök” – Március  29. - A mai napon több csodálatos gondolatot is ünnepelünk; elsősorban az Úr Jézus mindent fölülmúló szeretetét; azután 
nagy ajándékát a szentmisét és az Eucharistiát, de nem utolsó sorban a papság ajándékát. 
Amikor az Úr Jézus kimondta: „vágyva vágytam, hogy ezt a (húsvéti) vacsorát eltöltsem veletek!”, azt is mondta ezzel, hogy szeretettel készült erre a nagy 
eseményre – bizonyítja ezt az is, hogy nagy alázattal megmosta a tanítványok lábát és miközben az áruló Júdás azon „mesterkedett”, hogyan árulja el a 
Mestert, nem ítélte el, neki  is átadta a bemártott falatot  és csak annyit mondott neki: „amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!” – Péter apostolnak pedig 
csak annyit mondott: „bizony, mondom neked, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg Engem!” – Ezeket az emberi „gyengeségeket” nem ítéli el, a 
vétkeseket is úgy szereti, ahogyan vannak. 
Az utolsó-vacsora eseményeiben ünnepeljük a szentmisét; mondhatjuk, hogy ezen a vacsorán volt a világtörténelem első szentmiséje, amikor az Úr Jé-
zus ajkáról elhangzottak a nagy szavak: „ez az Én Testem… ez a Én vérem.” – Ha itt megállunk egy pillanatra és elgondolkodunk, újból az Úr Jézus nagy
-nagy szeretetére kell emlékeznünk – ebben segít a Sz.v. U. Énekeskönyv 119. sz. éneke: „ leborulva áldlak, láthatatlan istenség – kenyér s bor színében 
elrejtezett emberség - noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az  emberi gyengeség! – Isteni erődet elrejtéd a keresztfán – testi gyarlóságnak homá-
lyával takarván; itt emberi Tested előlünk elrejted színek alatt titkolván…” Amikor pedig kimondja : „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”, ezzel a mai 
szentmise eseményeit köti a tanítványok és utódaik lelkére. – Gondoskodik tehát mindenkori övéiről, Ő, az „örök Főpap” Akiről Szent Pál a Zsidókról írt 
levelében bőségesen szól; de arról is, hogy milyen nagy ajándék ez az áldozat, hiszen ezen keresztül lehet kifejezni a mindenkori embernek Isten iránti 
hódolatát, kérni az engesztelést, a bűnbocsánatot és  „kedveskedni” Neki. – Az ó-szövetség embere pontosan értette ezek jelentőségét – különösen a 
választott nép, de más népek is a történelem folyamán. – Mi is próbáljuk érteni és értékelni, hogy kellőképpen tudjunk „hozzáállni”, hiszen enélkül nem 
lehet hálásnak lenni, ahogyan illik. – Az Úr Jézusnak ezek az ajándékai a mai napig „érvényben” vannak. – Most is ünnepelhetjük nagy szeretetét; most is 
is „meghatódhatunk” emberszerető jóságán – hiszen a miénk is a Szent Eucharistia, a szentmise és a krisztusi papság ajándéka. – A tanítványok az utol-
só-vacsorán bizonyára nem értették ezeket, ezek csak később lettek számukra „világossá” – mi azonban mindezekbe „beleszülettünk”, számunkra min-
dez  „természetes”, legyen természetes az is, hogy nem „úgy élünk, mintha tőlünk távol lenne, messze, ahol a csillagok ragyognak… hanem, hogy itt van  
állandóan mellettünk… jobban szeret minket, minta világ összes atyja képes szeretni gyermekeit!”( Josemaria Escrivá ) 

Gyökössy Endre: Recept 

 
– Igehirdetésének egyik mondata 
hozott ide. 
– Örülök, hogy eljött, foglaljon 
helyet, s mondja el, mi volt az a 
mondat. 
– A félretett, az összegyűjtött 
harag felgyülemlik, és – azt hi-
szem, így hangsúlyozta – gyűlö-
let lesz belőle, s azt öli, aki gyűlöl, 
lassan, de biztosan. – Ugye Pál 
apostolt idézte: a nap le ne men-
jen a ti haragotokon!? 
– Erről is szó volt, de gondolom, 
mást is szeretne még mondani. 
– Igen. Kérdezni szeretnék. Két-
szer elvált asszony vagyok. Mind-
két házasságom anyám nehéz 
természete miatt bomlott fel, aki-
vel együtt kellett laknunk. Nem 
volt más megoldás. Anyám pedig 
képtelen volt elvágni a lelki köl-
dökzsinórt, szinte pórázon tartott 
vele, mint kisgyermek koromban. 
Azt pedig egyik veje sem tudta 
elviselni, hogy elsősorban anyám 
„kislánya” legyek a házasságban 
és ne feleség. Merem állítani: 
mindketten anyám elől menekül-
tek el. Már évek óta egyedül 
élünk, anyám és én. Egy fedél 
alatt, de némán és acsarkodva, 
keserűen, robbanékony légkör-
ben. Hónapokkal ezelőtt rémülten 
döbbentem rá – rettenetes ki-
mondani is –, hogy gyűlölöm az 
anyámat kétszer tönkretett éle-
tem miatt. De ez a gyűlölet való-
ban engem öl. Míg házasságban 
éltem, jóformán sose voltam be-
teg. Most kétségbeejtően rossz 
alvó vagyok, s szüntelenül fáj 
valamim. Szédülök, a vérnyomá-
som ugrál, szorongásaim vannak. 
Megromlott az egészségem, és 
egyre fogyok. Már orvoshoz sem 

megyek, mert minden leletem 
negatív, csak éppen én vagyok 
pozitív, beteg. Érzem, hogy ha 
nem történik valami: a magam 
gyűlölete öl meg. Mondja: mit 
tegyek? 
– Mit tett eddig? 
– Imádkoztam azért, hogy ne 
gyűlöljem az anyámat. 
– Mióta imádkozik ezért? 
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm. 
– Csak azért imádkozott, hogy ne 
gyűlölje? 
– Nem, olykor, ha tudtam, azért 
is, hogy szeretni tudjam. 
– Engedjen meg egy kérdést. 
Hogyan várta ennek a kérésnek a 
teljesítését? Tulajdonképpen mit 
várt? 
– Hát, hogy szeretni tudjam. 
– Tehát valami érzésre várt. Ne 
haragudjék, ha így mondom: va-
lami jóleső, meleg bizsergésre 
várt a szíve körül ugye? És az 
elmaradt. Így van? 
– Valahogy így. De már nem is 
imádkozom. Csalódtam az imá-
ban. 
– Szeretnék valami mást is aján-
lani. 
– Azért jöttem. 
– Érzésekre várt, de nem tett 
semmit. Arra várt, hogy Isten 
tegyen az életével valamit. Így 
van? 
– Igen, körülbelül így. 
– Pedig Isten mindent megtett 
értünk a Krisztusban... 
– A kereszten? 
– Ott, és ezért nekünk is mindent 
meg kell tennünk, ami tőlünk telik, 
hálából. Édesanyjáért kellene 
valamit megtennie még. Mert 
legtöbbször az érzésekből lesz-

nek a cselekedetek, de olykor az 
elkezdett cselekedetekhez csatla-
koznak az érzések. Vagy válta-
nak ki érzéseket. 
– De mit tegyek? 
– Céltudatosan, rendszeresen és 
naponként tegyen jót édesanyjá-
val és eközben imádkozzék érte, 
ha még tud. 
– De mondtam, hogy gyűlölöm. 
– Meg akar gyógyulni? 
– Igen. 
– Akkor cselekedjék, és ne keres-
sen kibúvót. Egyébként Jézus is 
mondott egyet s mást, még az 
ellenség szeretetéről is. 
– Mit tegyek hát? 
– Ha most orvos lennék és recep-
tet írnék, biztos gyógyszert a 
gyűlölet és egyéb betegségei 
ellen, kiváltaná? 
– Kiváltanám. 
– Bevenné? 
– Bevenném. 
– Akkor ott van papír, meg toll, 
diktálnék egy receptet. Írja? 
– Írom. 
Ime a RECEPT: 
Tessék: hétfőn reggel mosolyog-
va köszöntőm őt és megkérde-
zem, hogy aludt. 
Kedden: kitakarítom az ő szobá-
ját is. 
Szerdán: két szelet süteményt 
hozok neki. – Írja csak, írja. 
Csütörtökön: elhívom sétálni, 
hazafelé pedig kérdezgetek és 
hagyom őt – csak őt – beszélni. 
Pénteken: megkérem, hogy zon-
gorázza el azt a dalt, amit gyer-
mekkoromban szokott. 
– Már évek óta nem zongorázik. 
– De kérnie szabad. 

Szomba-
ton: 
megké-
rem, 
hogy 
segítsen 
jó túrós 
gombó-
cot főzni, 
mert azt 
ő jobban tudja. Vasárnap: beme-
gyek a szobájába, amikor lefe-
küdt, betakargatom és megcsó-
kolom. Pont. Ismeri ezt a zenei 
kifejezést? Da capo al fine? Ele-
jétől végig. Nos, a következő 
héten ugyanígy vagy hasonlóan: 
da capo al fine s egy hét múlva 
felkeres és megbeszéljük a töb-
bit. 
– A csókot is kell? 
– Igen. 
– Jaj! 
– Miért, jaj? 
– Mert évek óta nem csókoltam 
meg. 
– Vállalja ezt a hetet így? 
– Megkísérlem. 
– Isten segítse. Várom. 
Nem jött. Hetekig nem jött. 
De egy hétfőn, kora reggel telefo-
nált. 
Sírva: – Mikor tegnap ismét beta-
kartam, az én hideg és kőkemény 
anyám felült az ágyban, és ma-
gához ölelte a fejem, és éreztem, 
hogy könnyes a szeme és azt 
mondta: – De jó vagy mostaná-
ban hozzám. – Akkor, évek óta 
először, éreztem, hogy szeretem 
az anyámat. 
Aztán hozzátette: – Adja másnak 
is oda ezt a receptet! 
Tessék. 

https://ajnacsko-
plebania.webnode.hu/heti-

lelekemelo-2-/ 

Egy perc bölcsesség…  
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NAGYBÖJTI LELKI-GYAKORLATUNKAT március 16-17-18-án, péntek—szombat—vasárnap a szentmisék keretében  
Fekete András ferences atya tartotta. 

Köszönet mindazoknak, akik virágvasár-
napra barkákat hoztak a  

templom részére! 

A Szentsír és a templom díszítői.  
Köszönet az önzetlen munkáért! 
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Köszönet mindenkinek, aki segített! (a csoportkép hiányos, többeknek nem volt alkalmuk megvárni a kép készültét… 



 SZENT KERESZT — 2018. ÁPRILIS     6 

 

 

 

A templombelső felújítási munkái február végén elkezdődtek és azóta is zajlanak. Az eddig elkészült feladatokról és megvalósulások-
ról összeállítás a következő oldalon található. Ezen az oldalon szeretnénk ismertetni a terveket, mind a figurális festés konkrét leírá-
sát, mind az előttünk álló feladatokat. Pontosan minden fázist még nem látunk előre, viszont ami már ismerhető azt szeretettel meg-
osztjuk kedves olvasóinkkal. 
Azt már lapunk hasábjain is írtuk, hogy a templombelső felújítása magában foglal többféle munkálatot: a lábazat teljes leverését, 
majd új, légáteresztő vakolat felvitelét, a villamoshálózat felújítását, balesetvédelmi szempontból történő felülvizsgálatát,  az egész 
templombelső újrafestését. Fontos változás és templomunk teljes megújulását a kupolák figurális, művészeti festése, valamint egyéb 
díszítőfestészeti elemek felvitele jelenti tulajdonképpen. Itt ismét bemutatjuk templomunk boltozatának festésterveit:  A festőművész 
egyelőre fekete-fehér terveket készített, melyek a Szent Kereszt történetével kapcsolatosak: a Szentháromság a kereszttel: ld. balra 
lenn, ez a szentély boltozatát díszíti majd. A második boltozatban lévő festés majd azt ábrázolja terveink szerint, amikor Szent Ilona 
megtalálta a Szent Keresztet. A harmadik boltozaton Nagy Konstantin lesz ábrázolva, amikor megjelent neki a napban a kereszt,  „E 
jelben győzni fogsz” szavakkal. Ezt még nincs alkalmunk bemutatni, mert a művész úr most készíti a terveket. Mint említettük, ezek a 
tervek egyenlőre fekete-fehérben készültek el. Amint mindhárom rendelkezésre áll majd, akkor lehet a műemlékvédelmi hatósággal, 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal engedélyeztetni és elkészíteni a színes terveket. Ez még előttünk áll, kérjük imáikat, hogy ked-
vező elbírálásban részesüljön elképzelésünk. A terveket készítő művész úr festette a solymári templomot, akinek lehetősége van, 
látogasson el oda és tekintse meg a munkáját. (esetleg interneten:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szűz_Mária_neve_templom_
(Solymár)). 
 
A kivitelezési munkálatok következő, várható és tudható 
fázisait is szeretnénk megosztani önökkel: 
Szükség van állványzat építésére is, ez lesz a következő 
munka, melyre előre láthatóan április közepén kerül majd 
sor. Ezután kezdetét veheti a templom festése. Majd, ha 
tervek is engedélyezésre kerülnek a figurális festés. 
 
A belső felújítás költségei eddigi számítások szerint el fogják 
érni az 50 millió forintot. Az összeg teljes egészében nem áll 
még rendelkezésre, ezért kérünk mindenkit, akinek lehetősé-
ge van, támogassa a munkálatokat, hogy még szebb legyen 
Isten háza. 
Továbbá szeretnénk kérni mindenki türelmét, megértését a 
felújítás alatti esetleges kellemetlenségekért,  
kényelmetlenségekét! 

Köszönjük támogatásukat, türelmüket és imáikat e szép 

munkálatok sikere érdekében! Isten fizesse meg! 
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Március 4-11-18 vasár-
napokon a misék a kö-
zösségi házban voltak 
megtartva, mert ekkor 
zajlott a vakolat leveré-
se, a villanyszerelési 

munkák és az új vakolat 
felvitele. 

 
Március 22-én, csütör-
tökön megkezdődött a 
takarítás. Visszaszerel-

ték a villanykarokat, 
csengőt, énekszám-kijelzőt, illetve a fóliákat leszedték az oltárok-
ról, a padokról, az orgonáról, és egyéb betakart tárgyakról. Késő 

este visszaszerelésre kerültek a hangfalak, és az erősítő. 
 

Március 23-án, pénteken délelőtt szorgos kezek port töröltek, takarítottak, így délután 15.00 órakor Végh István temetési miséje már 
a templomban volt megtartva, és készen áll arra, hogy virágvasárnap és a nagyhét ünnepein már itt ünnepelhessük legnagyobb  

ünnepünket. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítségével bármi módon hozzájárult a munkálatokhoz! Valamint sze-

retnénk megköszönni minden hívő türelmét, együttműködését az esetleges kellemetlenségekért. 
 

A festési munkálatok alatt remélhetően (eddigi elképzeléseink szerint) nem lesz szükség arra, 
hogy a vasárnapi miséket a közösségi házban tartsuk. Az állványzat úgy lesz kialakítva, hogy 

használhatjuk templomunkat közben. Előre is kérünk azonban mindenkit,  
hogy elővigyázatosan közlekedjünk a templomban. 

 
Köszönjük megértésüket, türelmüket, segítségüket, támogató jelenlétüket! 

A vakolat leverése után előtűntek a „csupasz” falak, me-
lyeket téglából és a kőből raktak annak idején a mesterek. 

A kövek valószínűleg a szétszedett régi templom kövei, 
melyeket beépítettek a jelenlegi épületbe.  

A lábazat alatt sor került a villanyhálózat teljes felújításá-
ra. Fontos szempont volt a balesetvédelmi felülvizsgálat 

(voltak szakaszok, ahol a vezetékek fémcsőben futottak). 
Sor került az elektromos orgona áramellátásának megújí-

tására. 
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Dr. Nagy Vilmos 
Evangélista 

Györgyövics Károly 
Júdás 

Pelsőczi Dezső 
Szolga 

Dr. Nagy Ádám 
Jézus 

Kiss Csaba 
Szolga 

Farkas Gellért 
Főpap, Pilátus 

Győrvári Imre 
Péter 

Balról jobbra: Benkó Péter, Morvai János, Végh Sándor, Győrvári Imre, Végh Balázs, Pelsőczi Dezső, Györgyövics Károly,  
Végh József, Végh László, Dr. Nagy Ádám, Kiss Csaba, Dr. Nagy Vilmos, Debreczeni László, Farkas Gellért, Varró Gábor,  

Takács Ferenc, Bálint Sándor  

Panorámakép: az énekkar a karvezető szemszögéből 

Balról jobbra a passió szólamai: Basszus 2.: Dr. Nagy Ádám, Farkas Gellért, Bálint Sándor, Kiss Csaba, Varró Gábor,  
Debreczeni László, Takács Ferenc, Végh László.  

Tenor 2.: Györgyövics Károly, Győrvári Imre, Pelsőczi Dezső.                  Basszus 1.: Dr. Nagy Vilmos, (Benkó Péter)  
Tenor 1.: Végh Balázs, Végh József, Végh Sándor, Morvai János   

Az alsónémedi római katolikus férfikar – azt lehet mondani – több, mint száz éve énekli az úgynevezett népi passiót virágvasárnap 
és nagypénteken. Hosszú évtizedeken keresztül a passió volt az, ami összetartotta a közösséget. Ezért mindig különös tisztelettel és  

odafigyeléssel énekli a kórus Jézus szenvedéstörténetét.  
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Kedves Rokonok, Énekkarosok,  
kedves Gyászolók! 

 

Az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya 
Énekkar nevében szeretnék búcsúzóul pár 
szót szólni. Nagyon nehéz megszólalni, 
hiszen ismét szavakkal kell kifejeznem azo-
kat a gondolatokat, amelyek elmondhatatla-
nok, valamint megmásíthatatlanok. Felfog-
hatatlan, hogy néhány hete még együtt éne-
keltünk, s most énekkaros társunk ravatala 
közelében sorakoztunk fel. Amikor a szavak 
ereje már kevés, az énekeket hívjuk segít-
ségül, amelyeket Pista is nagyon szeretett 
énekelni. Így búcsúzik tőle az énekkar, 
amelynek tagja volt. 
Fiatal korában fúvós hangszeren zenekar-
ban játszott, egész életében szerette a ze-
nét, az éneklést.  
Üres lesz a helyed az énekkarban, a tenor 
szólamban, ahol rég óta, több évtizede éne-
keltél. 
Üres lesz a helyed a próbákon, ahol mindig 
volt egy-egy vicces gondolatod, amivel meg-

vidámítottad a társaidat. 
Üres lesz a helyed a templom-
ban és a közösségi házban a 
miséken, ahová mióta ismerlek, 
minden nap eljöttél. Az 
elsőpéntekeket is igyekeztél 
mindig megtartani. Sajnos a 
hajnali misékben a Kyrie-t ezen-
túl valaki másnak kell énekel-
nie.  
Üres lesz a helyed az Egyház-
tanácsban, az egyházközség 
Képviselő testületében, ahol 
szintén több évtizeden keresztül 
tevékenykedtél. 
Nagyon nehéz a bú-
csúzás, hiszen min-
denkiben régebbi és 
újabb  emlékek tűn-
nek elő, a közös 
éneklések, a kórusta-
lálkozók, az itthon és 
máshol énekelt gyö-
nyörű misék hosszú 
sora. A közelgő virág-
vasárnap és nagy-
péntek kapcsán fel-
tétlenül említenem 
kell a passiókat is, 
amely Jézus szenve-
déstörténetét és halá-
lát mondja el, és 
amelyben Pista több 
szereplőt is énekelt…  
Viszont hívő ember-
ként gyorsan hozzá 
kell tennem azt is, 
hogy nagypéntek 
után következik a 
húsvét, a feltámadás. 
Ebben hiszünk, s 
ebben hitt Pista is, 

akinek életében nagyon 
fontos volt katolikus 
vallása. Köszönöm 
mindazt a jóságot, 
amellyel személy sze-
rint családomat, és 
engem is elhalmoztál. 
Köszönöm a huncut 
kacsintásokat, ame-
lyekkel vidámítottál. 
Kedves Pista bácsi! Az 
Alsónémedi Magyarok 
Nagyasszonya Kórus 
nevében köszönöm, 
hogy együtt énekeltél 
velünk! S adja az Úr, 
hogy majdan mindany-

nyian az angyalok kórusával 
együtt zenghessük Isten dicsősé-
gét! 
 

Miért sirattok? 
Hisz Isten arca volt, 

mely símogatón, 
hívón rám hajolt. 

 

És én mentem… 
S most fényözönben élek 

És nem vagyok más 
Csupán tisztult lélek. 

 

Sziromhullás volt… 
Árnyékom lehullt… 

A szemetek hát könnybe 
miért borult? 

 

Ha emlegettek: köztetek leszek. 
Ha imádkoztok: veletek vagyok. 

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. 
Emlékem így áldás lesz rajtatok. 

 

Pista! Nyugodj békében! 
 

Benkó Péter 
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Mária Rádió Imakör 
 
Az imacsoport legközelebbi közös imaórája ápr. 9-én Gyümölcs-
oltó Boldogasszony ünnepén az esti szentmise után lesz a kö-
zösségi házban. Köszöntsük Égi Édesanyánkat egy szép ének-
kel, majd hívjuk a Szentlelket, hogy töltse el szívünket, lelkünket, 
hogy méltóképpen fogadhassuk a Szűzanyát. 
Édes Szűzanyám, Mária! Mondj értem imát szerelmes Fiadnál. 
Légy hűséges védőm, irgalmas szószólóm. Benned bízom. Te, 
aki Krisztus után egyetlen remény vagy. Add, hogy az Úr jóvoltá-
ból tagja lehessek a szeretet zárdájának és tanítványa a Szentlé-
lek iskolájának, mert ezt Te kieszközölheted szent Fiadnál. Hűsé-
ges Anyám! Légy gyermeked gondviselője, hogy az élő szeretet-

nek legyek a termése, az Égi kegyelem harmatában nőjek és 
kitartsak az életszentségben. Amen. 
Elhoztuk bánatunkat, örömünket, hálaadásunkat, amelyeket át-
adunk Neked! Betegeink és hozzátartozóink imaszándékait felol-
vassuk és egy csodálatos litániába foglalva átadjuk, Neked, hogy 
vidd el a Te szent Fiadhoz, aki mindig meghallgat Téged Édes-
anyánk! 
A hálaadó imádság után beszámolunk a Mária rádió imaköreinek 
találkozójáról azoknak, akik nem tudtak eljönni velünk. 
Közös hálaadó imádsággal zárjuk imaóránkat.  

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Mária Rádió Imatalálkozó 
 
Egyházközségünkben a tavalyi év 
májusában, a Szűz Anya hónapjában 
alakult meg a Mária Rádió Imaköre. 
Özv. Szlovicsák Balázsné, Ilonka buz-
dítására minden hónapban legalább 
egyszer közös imádságra gyűlünk 
össze, hogy együtt imádkozzunk a 
közös és helyi szándékokra, egyre 
többet tanuljunk az Egyház tanításáról 
és erősödjön bennünk a segítő szere-
tet és a hit hirdetése.  Az Országos 
Mária Rádió Imakör jelszava: Keresz-

tény Magyarországot akarunk, mert csak annak van jövője.  Ezért 
imádkozunk, tanulunk és dolgozunk Isten országáért.  
A helyi imacsoport március 17-re szívélyes meghívást kapott a 
Mária Rádió által szervezett imatalálkozóra. Nagy várakozással 
öten indultunk Budapestre a rádiószerkesztőségébe. Őszinte, 
meleg szeretettel fogadtak bennünket a szervezők és a Kápolná-
ba irányítottak, ahol már a különböző helyről érkező Mária tiszte-
lők gyülekeztek. Nagyböjt lévén keresztutat imádkoztunk Kérer 
Imre atya vezetésével, majd közös litánián vettünk részt. Ezután 
finom agapét készítettek a Mária Rádió munkatársai a résztvevők 
számára. Majd a kápolnából bekapcsoltak bennünket az élő 
adásba, ahol mi imádkozhattuk a déli Úrangyalát. Székely János 
szombathelyi megyés püspök gondolatainak meghallgatásával 
folytatódott a találkozó, amelyben az imádság fontosságáról, az 
összefogásról beszélt. 

A püspök úr két gondolatébresztő kérdéssel fordult a hallgatóság 
felé.  
1. Életünk során mikor tapasztaltuk meg azt a kegyelmi állapotot, 
amikor a Szűz Anya megsegített és gondoskodó szeretetét meg-
éreztük? 
2. Volt-e olyan időszak, amikor nem tudtunk imádkozni, ill. ho-
gyan jutottunk túl ezen a nehéz időszakon? 
 A résztvevők a kérdések megválaszolásával, őszinte tanúságté-
telével, igaz Istenszeretetről tettek tanúbizottságot. Egymás meg-
hallgatásával mindnyájunkban csak felerősödött az a kimondha-
tatlan hála, hogy milyen jó 
nekünk, mert van egy ÉGI 
ÉDESANYÁNK, aki Szent 
Fiához vezet bennünket. 
Az imatalálkozó után vidá-
man, hitünkben megerősöd-
ve indultunk haza, hogy a 
mindennapi életben gyako-
roljuk a hallottakat, hogy 
cselekedeteinket a segítő 
szeret, a hithirdetés és az 
imádság hassa át. 
A következő Mária Rádió 
Imatalálkozó április 28-án 
lesz Budapesten. A szerve-
zők mindenkit nagy szere-
tettel várnak. 

Jakab Mária 

Nagyböjt 5. vasárnapján az óvodá-
sok és kisiskolások Varróné, Joli 
néni vezetésével a Nemzeti Szín-
ház Tavaszváró Kölyöknapján vet-
tek részt. A kis csapat kézműves 
fogalakozásokon megismerkedett a 
hagyományos tojásírás menetével, 
a mézeskalács díszítéssel, a Nem-
zeti Színház makettjének megépí-
tésével. Múzeumpedagógusok, 

művé-
szek, mesterek irányították a kicsik 
munkálkodásait, akik nagy élvezet-
tel merültek el alkotásaik megfor-
málásában, és büszkén mutogatták 
saját „mesterdarabjaikat”, a piros tojá-
sokat, a mézeskalács figuráikat. 
A munkálkodás után mese előadással 
örvendeztették meg a gyerekeket. Az 
Angyalbáránykák c. népmesét Écsi 
Gyöngyi a többszörösen díjazott báb-
és meseművész, valamint Kováts Mar-
cell népzenész előadásában láthatták. 

Az előadás nagyon tetszett a kicsiknek, mert az izgalmas történe-
tet bábjátékkal, mesemondással, népdalénekléssel, zenéléssel 
jelenítették meg. A mesemondó a nézőket is bevonta a mese 
eljátszásába, így a bátor jelentkezők élő szereplőkké válhattak a 
bábfigurák között. 
Köszönjük Joli néninek a szervezést, hogy Egyházközségünk 
csöppségei eljutottak e színvonalas programra. 
                               Jakab Mária 

Adója 1 %-át szívesen fogadja a Mária Rádió  

Közhasznú Egyesület: 19385226-1-19 adószámon! 
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Jézus Szentséges Szívének Családja a következő közös ima-
óráját ápr. 8-án az Isteni irgalmasság vasárnapján tartja az esti 
szentmise után a templomban. Ezen a szentórán magyar hazán-
kat, nemzetünket, vezetőinket ajánljuk az Úr Jézus Szent Szívé-
nek oltalmába. Szent István királyunk is a Szűzanya oltalmába 
ajánlotta Magyarországot. Ma Jézus Szent Szívének családja az 
Úr Jézus Szent Szívének oltalmába teszi le hazánk, 
nemzetünk sorsát. Kérjük a Szent Szívet, hogy a lélek 
erejével segítsen át bennünket a sorsunkat eldöntő 
fordulaton! 
Mi csak teremtmények vagyunk, Te vagy Uram, aki 
teremtetted a világot, benne az embert is. Azóta is gon-
dot viselsz ránk. Engedd, hogy benned bízva, teljesen 
Rád hagyatkozva átadjuk Neked nemzetünk, országunk 
sorsát! Te tanúságot tettél arról, hogy mennyire sze-
retsz minket. Meghaltál értünk a kereszten.  
Jézus! Mi a tieid vagyunk ma is. Tieid is akarunk marad-
ni örökre. Annyira szerettél bennünket, hogy megbo-
csájtottad mindazok bűneit, akik a keresztre vittek. Az 
Isteni irgalmasság vasárnapján erről is megemléke-
zünk. „Nem tudják, mit tesznek.”- mondtad és belehal-
tál, úgy szerettél. Vajon hányan tudják ezt megtenni? Ezt a sze-
retetet megtartani, a megbántást elviselni? Jézusom, bízom 
Benned! Ne hagyj elveszni bennünket! Add, hogy szeretetedet 
újra és újra megtapasztalva hálával énekelhessem: Áldott légy 
Uram, mert megváltottál engem! 
Könyörgünk Hozzád Uram országunk vezetőiért, akik felelőssé-

get vállalva dönté-
seikkel meghatároz-
zák életünket e földi 
életben. Add, hogy 
őket is átformálja a 
Te jelenléted ereje! 

Te 
vagy nekünk a gyógyulás a megnyugvás! Bí-
zunk szerető irgalmadban. Szívünk megnyug-
szik, amikor megtapasztalja a Szent Szívedből 
áradó szeretet folyamát! Ennek a folyamatnak a 
megtapasztalásával ad erőt nekünk a minden-
napok küzdelmeiben. Ez életünk erőforrása. 
Jézusom, bízom Benned! 
 
Felajánló ima a Világért /Szent II. János Pál 
pápa/ 
Istenünk, Irgalmas Atyánk! Aki irgalmadat sze-
retett fiadban Jézus Krisztusban nyilatkoztattad 
ki és kiárasztottad ránk a Szentlélekben a vi-
gasztalóban. Felajánljuk Neked ma a Világ és 

minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz! Gyógyítsd 
meg gyöngeségeinket, űzz el tőlünk minden rosszat. Add, hogy 
a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy Ben-
ned a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a re-
mény forrását! Örök Atya! Fiad keserves kínszenvedéséért és 
föltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész Világnak! Amen. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 

HÚSVÉT 

2 

HÚSVÉT 

3 4 5 6 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

7 
18 óra 

Cursillo  
kiscsoport 

8 
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

9 
17.30óra 

Mária  
Rádió ima 

10 
 

11 12 13 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 20 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

28 
. 

29 

 

30 
 

 
 

     

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2018.  április 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Márc.25 – Ápr.2 
Nyékiné Kristály Regina 

Mikoly Istvánné 
Özv. Némedi Rezsőné 

Tamás Györgyné 

Ápr. 3 – 12 
Özv. Bálint Lajosné 
Özv. Nagy Jenőné 
Ifj. Tóth Jánosné 

Özv. Győrvári Istvánné 

Ápr. 7 – 15 
Horváthné Nagy Ilona 

Özv. Győrvári Dezsőné 
Lovas Imre 

Debreceni Lászlóné 

Ápr. 16 – 24 
Id. Nagy Istvánné 

Szecsődi-Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 
Renczes Csabáné 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Mészáros Jánosné 
Csermák Gáborné 
Geigerné Moldvai 

 Mariann  
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az általunk meg-
vásárolt 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! 

.Az első világháború befejeztével állíttatta 
Pelsőczi István a templomunk mellett álló 
kőkeresztet. A felső régi képen látható, 
hogy már a kőkereszt előtt is állt egy fából 
készült nagy feszület a templom előtt, a 
bejárattól nem messze. Ennek helyére ke-
rült felállításra 1918-ban a jelenlegi kőke-
reszt, mely 1972 nyarán került át a templom 
elől a templom mellé. „A Tanács kívánsága 
volt, mivel a kereszt a régi helyén zavarta a 
gépkocsivezetőket abban, hogy jól belássák 
az utat.” - írja a Historia Domus. 
Az ezredfordulóra eléggé rossz állapotba 
került, 2010-ben újította meg Rizmajer Ró-
bert kőrestaurátor, a templombúcsú alkal-
mával szentelte meg Fekete András OFM 
atya. Felirata:  

MIKOR ÁDÁZ HARCBAN 
HULLT A MAGYAR VÉRE 
BÍZVA TEKINTETTÜNK 
VÁLTSÁGUNK JELÉRE 
REMÉLTÜK ISTENTŐL 
NEM KÜZDÜNK HIÁBA 

GONOSZ ELLEN NEM JUT 
HAZÁNK HATÁRÁBA 

EZT PELSŐCZI ISTVÁN 
ÁLLÍTATTA 

HITVESE SURÁNYI JULIANNA 
JAVÁRA 

KILENCSZÁZTIZENNYOLC 
EZREN TÚLHALADT 

SZEDMÁK JÓZSEF GONDOS 
LELKIPÁSZTOR ALATT 

Érdekes az évszám megjelölés: KILENCSZÁZTIZENNYOLC      
EZREN TÚLHALADT…  
Szedmák József plébános 1851. március 4-én született Sze-
pes vármegyében, Zetánfalván. 1874. szeptember 1-jén szen-
telték pappá. 1908 és 1921 között volt Alsónémedi plébánosa. 

Benkó Péter  


