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Kedves Olvasó! - Ez az „értekezés” szá-
momra egyben búcsúzás is, mert 2018. 
augusztus 1-vel elköltözöm Alsónémediről 
és így természetes, hogy soraimon keresz-
tül sem találkozunk. – Búcsúzásul azt ké-
rem, őrizzenek meg jó emlékezetükben és 
mindenkinek mindent köszönök! 
Még egyszer hadd idézzem Katona István 
és Kunszabó Zoltán, lelki Íróink gondolatait: 
A bűn miatt állandóan 
veszélyben van az éle-
tünk! 
„Veszély fenyegeti ma 
az életet – testi és szel-
lemi értelemben egya-
ránt! – Isten adja, óvja , 
növeli az életet, de az 
embernek szabadságot 
adott. 
Amikor az ember fellá-
zadt Isten ellen ( Ádám, 
Éva ), az  élet ellen lá-
zadt fel. – A lázadás 
eredménye: az emberek 
életében teret nyert a 
halál és annak minden 
következménye. 
A kert minden fájáról 
ehetsz, de a jó és rossz 
tudás fájáról ne egyél, 
mert amely napon eszel, 
meghalsz! ( Ter. 2,16) 
Meghaltak azon a na-
pon? – IGEN!, szellemi-
leg – lelkileg. 
Arcod verejtékével 
eszed majd kenyeredet, amíg vissza nem 
térsz a földbe, amiből lettél! ( Ter.3,19) 
Az ember bensőséges kapcsolata megsza-
kadt Istennel. – Fellázadt, ezzel bűnt köve-
tett el, és a halál lett osztályrésze: A bűn 

zsoldja a halál! ( Róm. 6,23 ) 
A szellemi-lelki halál: az ember szíve meg-
romlott. 
A fizikai halál: betegségek, a gonosz lélek 
rombolása, kísértése. 
Isten változatlanul az élet Istene maradt. 
Az örök élet,hogy ismerjenek Téged, az 
igaz Istent! ( Jn.17,3 ) 
Viszont a sátán uralma alatt álló ember – 

vagyis az, aki a bűnben él – pusztítja az 
életet fizikai és lelki- szellemi téren egya-
ránt. 
A sátán gyilkos kezdettől fogva!” ( Jn.8,34 ) 
 

Zárszó! 
 
„Isten személyes kapcsolatba akar lépni 
velünk. Ennek a szerető kapcsolatnak az 
akadálya a bűn; ha szívünk tele van rossz-
indulattal, hazugsággal, lázadással, harag-
gal akkor nem leszünk képesek személyes 
kapcsolatba lépni az Úrral. Nem szolgálha-
tunk a bűnnek és ugyanakkor Istennek! 

Jézus határozottan meg-
mondta: senki sem szol-
gálhat két úrnak. Nem 
szolgálhattok Istennek és 
a mammonnak ! ( Mt. 
6,24 )  
A szívtisztaság nemcsak 
az Úrral való kapcsolat  
szempontjából fontos, 
hanem saját boldogsá-
gunk szempontjából is. 
Isten növekedésre hív 
bennünket. Lelki növeke-
désünket akadályozzák a 
bűnök; ha nem akarunk 
éretlen, boldogtalan em-
berek lenni, ha be akarjuk 
fogadni a teljes életet, 
ami Isten felkínál nekünk, 
akkor kerülnünk kell a 
bűn minden formáját!” 
Az Írók szeretettel ajánl-
ják gondolataikat minden-
kinek, aki „új életet akar 
élni Krisztusban – különö-
sen azoknak, „akik most 
indulnak el a hit útján!” 

Mindenkinek hasznára lehetnek ezek a 
szempontok – különösen azoknak, akik 
nemcsak olvassák, hanem teszik is a 
„megismert igazságot!” – Búcsúzásul:  

Pekker Imre  plébános 

„Meghívás az életre” – 5. 

Imre atya búcsúmiséje 

 

Imre atya búcsúmiséjére  

2018. július 29-én  

9 órakor  

kerül sor. 

Mindenkit szeretettel  

várunk és látunk! 

Augusztus 1-jétől Fazekas 
Gábor nős diakónus lesz 
az Alsónémedi Római 
Katolikus Egyházközség 
plébániájának a vezetője.  
Diakónus igazolvány sorszá-
ma: D3WFB 
Jelenlegi feladatkörök, cí-
mek, kitüntetésekÁllandó 
diakónus (állandó nős diakó-
nus)(2016. VI. 18. – ) 
Korábbi feladatkörök, címek, 

kitüntetések 
Kiskunlacháza akolitusa (2012. IX. 29. 
– 2016. VI. 18.) 
Akolitus jelölt (2010. VIII. 29. – 2012. 
IX. 29.) 
Akolitus (2012. IX. 29. – 2016. VI. 18.)
Lektor (2011. IX. 24. – 2012. IX. 29.) 
A lelki vezető (misék, gyóntatás) Duna-
haraszti plébánosa és káplánja lesz, 
Láng András és Fekete Roland atyák. 

Fogadjuk szeretettel őket! 

Búcsúzunk Imre atyától 
Köszönjük az Alsónémediben végzett szolgálatát! 
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Évközi 12. Vasárnap – Június 24. - Emberszerető, jóságos Istenünk 
sokszorosan bizonyította már atyai jóságát irántunk: a teremtés; a 
megváltás; a megszentelés és gondviselés által. Jól tesszük, ha a 
szentmise könyörgésének szövegét szívből imádkozzuk: „Istenünk, … 
szent nevedet mindenkor tiszteljük..” – még jobban tesszük, ha csele-
kedeteinkkel is kifejezzük hálánkat! - Hajlamos ugyanis az ember - 
nem egyszer - elbizakodottságában azt hinni, hogy a körülötte lévő 
világban minden az emberi erőfeszítéseknek köszönhető. Ez a felfo-
gás még a hívő embert is megkísérti, mintha nem imádkozná nap, 
mint nap:  az Úr imádságában – amire Üdvözítőnk tanított: „legyen 
meg a Te akaratod!” – Különösen nyomasztólag hat ránk, ha sok min-
den nem úgy történik, ahogyan szeretnénk. – Sokszor érezzük, hogy 
„milyen sok félelem szorongatja az embert. – Félünk a jelentől, a jövő-
től, az emberektől és az élet megpróbáltatásaitól…” – érdekes módon 
nem félünk az Istentől - és ebben a kérdésben az Úr Jézussal 
keresztrefeszített gonosztevő túl tesz rajtunk: Ő ugyanis kimondta a 
másik gonosztevőnek: „nem félsz az Istentől?!” - és nem csalódott, 
mert az Úr Jézustól olyan ígéretet kapott, ami minden másnál többet 
jelentett számára: „még ma Velem leszel a Mennyben!” – pedig akkor 
és ott a gonosztevő nem láthatott többet Jézusban, mint elítéltet, hal-
doklót, Akinek földi életéből alig van hátra pár perc mindössze. – Hite 
mégis azt sugallta neki, hogy bizalmát Belé helyezze. – Mi sokszoro-
san láthatjuk, tapasztalhatjuk Isten jóságát, megbocsátó irgalmát, az 
embert megszentelő szeretetét – Tőle kapjuk mindazt, amiről az Ol-
vasmány beszél: „Ő a teremtés Ura, Ő az, Aki mindennek határt szab!” 
– A Szentlecke szövegében - érezzük, hogy nekünk is szól: „Krisztus 
szeretete sürget minket!” - Sürget, hogy imádkozzuk a Zsoltárossal a 
106. Zsoltár fohászát: „adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké 
megmarad!” – Sürget, mert, amint Dr. Sánta János atya mondja”Jézus 
akkor sem hagy magunkra, ha úgy érezzük, nincs Rá szükségünk. 
Olyankor legfeljebb alszik.”  Sürget, hogy a „mai idők viharaiban Krisz-
tusnál keressünk oltalmat!” – Az apostolok máskor is lehettek vihar-
ban, máskor is átélték az elemek „háborgását”, most azonban az élet 
olyan próbára tette őket, hogy Jézushoz kellett fordulniuk – és Ő segí-
tett. Ennek hatására mindnyájan álmélkodtak, pedig ők kérték a segít-
séget, és amikor „megérkezett”, egymást kérdezgették: „ki lehet Ez, 
hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik Neki?!” – Jól tesz-
szük, ha Gerhard Eberts gondolatait ismételgetjük; Ő ugyanis arról 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Évközi 10. Vasárnap – Június 10. -A szebbnél-szebb Ünnepek multá-
val hálásan megköszönjük a jóságos Istennek, hogy annyi  örömben 
részesített minket! – Megköszönjük a Húsvét – e megváltás ajándékát; 
az isteni irgalmasság boldogító tudatát; hogy Urunk mennybemenetele 
után sem hagyott magunkra bennünket; megköszönjük a Szentlélek 
kiáradását, Aki ma is működik az Egyházban; megköszönjük, hogy 
„bepillantást” engedett saját benső életébe; hogy az Eucharistiában 
velünk van a világ végezetéig – a május elmultával megköszönjük Neki 
a Szűzanyát, égi Édesanyánkat - most pedig  azt a tudatot, amiről 
szentmisénk könyörgése így szól: „ Istenünk… add meg kérünk, hogy 
sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk és a jót irányításoddal 
meg is valósítsuk…” – Tudatosítjuk magunkban, hogy Istenünk állandó-
an a jóra hív és vár bennünket – ezt tette már akkor is, amiről az Olvas-
mány beszél, amikor az Ellene engedetlenségével lázadó ember szá-
mára megígérte a Megváltót; az ős ellenségnek kinyilatkoztatta: „mivel 
ezt tetted, átkozott leszel… ellenségeskedést vetek közéd és az Asz-
szony közé, a te ivadékod és az Ő Ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, 
te pedig a sarka után leselkedel!” ( Ter.k. 3, 13 - ) - Láthatjuk megvaló-
sulni a 129. Zsoltár szavait: „az Úrnál az irgalom és bőséges a megvál-
tás Nála!” Isten segítségével újból és újból megvalósul bennünk, amiről 
Szent Pál beszél a Szentleckében: „bár a külső ember romlásnak indult 
bennünk, a belső napról napra megújul!” Földi küzdelmeink nem hiába-
valók, mert „ha földi sátrunk összeomlik, Istentől kapunk lakóhelyet: 
örök otthont a Mennyben, amelyet nem emberi kéz készített…” ( II. 
Kor.4, 10 - )  - Sok nehézségen át valósul meg a jó életünkben; először 
is ki kell vetni magunkból és lelki-világunkból a „világ fejedelmét; azután 
pedig meg kell tudnunk hajolni az Úr előtt, Aki a kereszten „dicsőült 
meg”, hogy mindeneket, bennünket is Magához vonzzon! – Meg kell 
valósítani az Úr Jézus gondolatait nap, mint nap – még akkor is, ha az 
emberileg „ésszerűtlennek” tűnik! – Az Úr Jézus esetében is volt ez így 
– pl. az Evangélium szavai szerint még a saját rokonsága sem értette 
és értékelte Őt, mert „…rokonai odamentek, hogy elvigyék Őt. Az a hír 
járta ugyanis, hogy megzavarodott…”, pedig csak azt hangoztatta, hogy 
egyedül az a fontos az életben, hogy hallgassuk is, de tegyük is Isten 
akaratát, ahogyan Ő fogalmazott: „mindaz,aki Isten akaratát  cselekszi, 
az az én testvérem, nővérem és anyám!” ( Mk. 3,35 ) – Számára ezek 
még a rokoni kapcsolatoknál is fontosabbak! – Mivel Szent Pál tanítása 
szerint mindnyájan az Atya gyermekei vagyunk és az Úr Jézus társ-
örökösei – testvérei, legyen számunkra fontos az Ő lelkületével gondol-
kozni és élni; Ő „vezessen el minket a jóra!” – ne legyen számunkra 
„elérhetetlen, megvalósíthatatlan” Elsi Schlinder gondolatmenete: 
„Uram, Te vagy vigasztalásom… széjjeltörted bilincseinket, melyek 
önmagunkhoz kötnek… Nélküled élni se tudnék ezen a világon!”  

Úrnapja – Június 03. - Lélekben – gondolatban menjünk vissza az „utolsó-
vacsora” eseményeihez! – Akkor a következő megváltói szenvedés közvetlen 
közelében nem ünnepeltük meg kellőképpen az Úr Jézus nagy ajándékát – a 
Szent Eucharisztiát, amikor az „első szentmise” történt és Önmagát adta Jé-
zusunk, amint megígérte – és a tanítványok ezen a különleges eseményen  
„áldozhattak” is. Ők valószínűleg nem értették, milyen csodálatos esemény 
részesei. – Bizonyára hasonlítottak az akkori emberekhez, akik mintegy meg-
botránkoztak, amikor az Úr Jézus arról beszélt, hogy Ő az égből szállott  élő 
kenyér, és „aki nem eszi az Emberfia Testét és nem issza az Ő vérét, abban 
nem lesz élet…” – Sokan voltak, akik emiatt „visszahúzódtak Tőle, mondván: 
hogyan adhatja Ez testét, hogy együnk belőle és vérét, hogy igyunk belőle?” – 
Azóta már tudjuk, hiszen láttuk és hallottuk – tapasztalhattuk, hogy mindez 
lehetséges: így! – Az Úr Jézus a kenyér és a bor színe alatt adja Önmagát – 
és amint a testi táplálék „beépül” a szervezetbe, úgy Ő is része akar lenni - 
nem testi értelemben, hanem lelkileg az életünknek. – Ezt azóta már sokan 
megértették; még az őskeresztény elődeink is, akik az Apostolok Cselekede-
tei tanúsága szerint : „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és 
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban…”( Cs. 2,42 - ) – Szent 
Pál is megértette, hiszen ezeket mondja a galatákhoz írt levelében:”élek  
ugyan, de nem én, hanem  Krisztus él bennem! Amennyiben most testben 
élek, Isten Fiának hitében élek, Aki szeretett engem és Önmagát adta ér-
tem!”( Gal. 2,20 - ) – Sokan voltak már a történelem folyamán, akik áldozatot 
is vállaltak az Eucharisztiában közöttünk élő Krisztusért; az életüket feláldoz-
ták… - Most mi is hitvallók módjára kifejezzük tiszteletünket, meggyőződésün-
ket Iránta, amikor ünnepélyesen, körmenetben „ megmutatjuk” a világnak 
„hitünk szent titkát.” – Mindenki láthatja, hogy mindennapi teendőinket 
„félbehagyva”, mást nem mérlegelve ünneplünk, énekelünk, az elsőáldozók 
virágokat szórnak diadalútján, mindenki szeme láttára körbehordozzuk; így 
imádjuk Őt, és hódolunk Előtte. – Ezek a megnyilvánulásaink egyben köszö-
net is jóságáért, hogy annyira szereti az embert, minket is, hogy kenyérré és 
borrá teszi Magát, csak, hogy velünk lehessen, velünk eggyé lehessen! – 
Hálánkat kifejezzük azáltal is, hogy szívből énekeljük a 38. Eucharisztikus 
világkongresszus „diadalénekét”: „Krisztus kenyér s bor színében ; Úr s Király 
a föld felett…” Nem feledjük Szent II. János Pál pápa szavait: „mivel az Euc-
harisztia titka a végtelen Szeretetnek köszönheti létrejöttét és számunkra 
Krisztus teszi jelenvalóvá szentségi módon, azért  méltó hálánkra és tisztel-
tünkre… különleges szerepet visz  ebben a vonatkozásban az Úrnap Ünnepe, 
mint a tisztelet nyilvános megvallása!” – Az Eucaristia az Egyház nagy kincse, 
hiszen Általa nyilvánvalóvá lesz, hogy „Krisztus újra földreszállt és vándorlá-
sunk Társa lett…” – Ünneplésünk, köszöntésünk azonban ne csak a külön 
Ünnepen szálljon az ég felé; legyen ünnep számunkra minden Vele való talál-
kozás – akár a szentmisében, akár a szentáldozásokban, akár a szentség-
imádásokban, akár a szentséglátogatásokban; mindig Övé legyen az elsőség!  

Évközi 11. Vasárnap – Június 17. - A mai szentmise szentírási üzenetei szá-
munkra egyaránt a szerénység – alázat; az egyéni felelősség és a tennivalók 
kérdéseiről szólnak. – Nem véletlenül fogalmaz a szentmise könyörgése így: 
„Istenünk… Nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó…” – csak nehezen 
jutunk el odáig, hogy a Zsoltárossal szívből együtt imádkozzuk a 91. zsoltárt: 
„mennyire jólesik nékem Tégedet, Uram hálával dícsérnem!” – Manapság min-
den az egyéni „teljesítmény” alapján működik: megfizetjük az egyéni iparko-
dást; pontozzuk a elért eredményeket; sikeresnek mondjuk az előre-
haladást…,amik mögött emberi erőfeszítések, eredmények vannak - közben 
elfelejtkezünk arról, hogy az összes lehetőséget a végtelenül jó Isten már a 
teremtéskor megadta és emberi alkalmakat teremtett azok megtalálására és 
alkalmazására. Legalább ötven évvel ezelőtt egy bölcs mondás hangzott el - 
valahol Magyarországon: „azt mondjuk, hogy az ember feltalál dolgokat, pedig 
csak megtalálja azt, amit a jó Isten a teremtett dolgokban elrejtett!” – Szent Pál 
apostolnak is meg kellett tapasztalnia azokat  a furcsaságokat, amiknek követ-
keztében így fogalmazott a korintusiaknak: „én ültettem, Apolló  öntözte, de a 
növekedést az Isten adta!” – Az emberi gyengeség következtében ugyanis a 
legszentebb dolgokban is- az Istenhez tartozás dolgiban is versengés támadt, 
hogy kinek az igehirdetése a tetszetősebb, látványosabb – ezért kellett a híve-
ket figyelmeztetni. – Történt mindez annak ellenére, hogy mindenki tudta – ma 
is tudja, hogy „földi életünk folytonos vándorlás az égi haza felé. Érezzük, hogy 
itt a földön minden csak átmeneti és mulandó!” – Elegendő csak az elektronika 
„vívmányaira” gondolnunk, hiszen hol vagyunk már attól, hogy a magnetofon 
„elbűvöljön” minket - de hosszasan sorolhatnánk hasonló dolgokat. – Elegendő-
képpen figyelmeztet az Úr Jézus maga, hogy Isten a kicsiny magból is hogyan 
tud „kifejleszteni” akár hatalmas dolgokat is – gondoljunk csak az Evangélium 
mustár magjára! A 126. Zsoltár így imádkozik:2” ha az Úr nem építi a házat, 
építői hiába dolgoznak; ha az Úr nem őrzi a várost, őrzői hasztalan virraszta-
nak…!”– Amikor tehát nagyra értékeljük az emberi erőfeszítéseket, jól tesszük, 
hiszen, ha csak azt vesszük: „mennyi munka és veríték van a kenyér és a bor 
mögött” – az egyéb „eredményekről” már nem  is beszélve – ettől függetlenül 
azonban mindez hiábavaló lenne,ha nem áldaná meg az erőfeszítéseket a 
jóságos Isten! – Nagy hiba volna Őt kifelejteni, kihagyni a folyamatokból: itt 
kapcsolódhatunk az elején már említett egyéni felelősség és hálálkodás kérdé-
séhez, mert nem feledhetjük: „emberé a munka, Istené az áldás!” – Hálálkodá-
sunkban segít nekünk Szent Ágoston, amikor így imádkozik: „nagy vagy, Te, 
Uram! Istenem! Minden dicséret Téged illet! Dicsőítsenek mind az emberek, 
teremtésed parányi művei!” – A leghelyesebb, ha az a legfőbb gondunk, ho-
gyan teljesítsük parancsait, hogy cselekedeteinkkel megnyerjük tetszését!  
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beszél, hogy Jézus Krisztus által „nem a semmibe fut életünk, nem  katasztrófa vár reánk. – Isten szeretetében élünk; saját életét adja nékünk – mert 
Jézusban szeret minket az Atya és gyermekeivé fogadott minket. – Jézus a láthatatlan Test Feje, s mi, megkereszteltek vagyunk a Test tagjai – Jézus 
dicsőséges élete…” – jól tesszük, ha nem feledjük, hogy Ő hatalmasabb, mint a természet erői és ez a felfogásunk cselekedetekben is megmutatkozik!   

Évk. 12.V. – Keresztelő Szt. János születése – 
Június 24. -Különleges ünnepet ünnepelünk ma – 
évközi 12. Vasárnap helyett: Keresztelő Szent 
János születése ünnepét. Több szempontból is 
különleges ez: először is azért, mert ezenkívül 
nem sokszor ünnepeljük a szentek születése 
napját:az Úr Jézus születését ünnepeljük ( Kará-
csony ); a Szűzanya születését is ünnepeljük 
(Kisboldogasszony) és most Keresztelő Szent 
János születése napját. Ő már születése előtt 
különleges isteni „bánásmódban” részesült, hi-
szen szüleinek idős korukban ajándékozta Őt a jó 
Isten; születésének hírét angyal jelezte apjának, 
Zakariásnak; születése előtt eltelt Szentlélekkel 
és „megmozdult anyja méhében” az Úr Jézus 
közelségére; névadásakor sokan kérdezgették: „ 
vajjon mi lesz ebből a gyermekből,hiszen nyilván 
az Úr volt vele?!” –Apja, Zakariás pedig így mél-
tatta Őt: „te pedig, gyermek, a Magasságbeli pró-
fétája leszel; az Úr előtt haladsz, hogy előkészítsd 
útját, s az üdvösség ismeretére tanítsad népét, 
mely a bűnök bocsánatában van!” – Mindez való-

ra vált életében, hiszen amikor fellépett Tibériusz 
császár uralkodásának tizenötödik évében, 
„bejárta a Jordán vidékét és a bűnbánati kereszt-
séget hirdette a bűnök bocsánatára…”( Lk. 3,1-4 ) 
– Önmagához és másokhoz is szigorú volt; sze-
rény is ugyanakkor, mert amikor a Messiásnak 
gondolták, félreérthetetlenül kijelentette: „én csak 
vízzel keresztellek titeket, de eljön Az, Aki hatal-
masabb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy 
saruszíját megoldjam!” –Ő keresztelte meg az élet 
Szerzőjét, de ugyanakkor kijelentette: „nekem 
kellene Hozzád mennem és Te jössz hozzám?” - 
Ő volt az, aki rámutatott Jézusra: „íme az Isten 
Báránya, íme, Aki elveszi a világ bűneit!” - Nem-
csak próféta volt, Aki előkészítette az Üdvözítő 
útját, hanem vértanú is lett - az igazság vértanúja. 
Ő, aki az Ószövetség és az Újszövetség határán 
tett tanúságot Jézusról és az igazságról. – Ő volt, 
aki tanítványait Jézushoz küldte, hogy azok saját 
fülükkel hallják a Mester szavait: „jelentsétek Já-
nosnak, amit láttatok és hallottatok: a vakok lát-
nak, a sánták járnak, leprások megtisztulnak, a 

szegények pedig hallgatják az evangélium hirde-
tését!” –Ő az, akiről az Úr Jézus kijelentette, nem 
puha ruhába öltözött valaki, nem széltől lengetett 
nádszál, hanem aki több, mint „értékes”: 
„asszonyok szülöttei között nincs nagyobb prófé-
ta, mint keresztelő János!” – Ő általa nyilvánult ki 
sokak igazi énje: „ az egész nép, amely hallgatta 
őt, még a vámosok i, igaznak ismerték el az Is-
tent, mert fölvették János keresztségét; csak a 
farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek 
meg nála és ezzel meghiúsították magukban az 
Isten szándékát.”( Lk.7,28-32) – Keresztelő Szent 
János élete és tanítása sürget minket, hogy kö-
vessük gondolkodásmódunkban és cselekedete-
inkkel egyaránt. – Velünk ne történhessen meg-
,ami akkor megtörtént a farizeusokkal és a tör-
vénytudókkal, mi senkinek és semminek a kedvé-
ért ne hiúsítsuk meg magunkban az Isten szándé-
kát! - Annál is inkább követni kell a jó példát, mert 
nagy a kísértés sok hasonlóra, annak ellenére, 
hogy Istentől ajándékba kapjuk a jó példát és a 
jóra való biztatást!  

Az elmúlt hó-
napban kísér-
tük utolsó útjá-

ra Bálint Jó-
zsefet, Józsi 
bácsit, aki 

szinte egész életében egyháztanács-tagként az egyházkö-
zséget szolgálta.  Köszönjük a közel fél évszázados áldo-

zatos tevékenységét.  
Nyugodjon békében, Jézus, Mária nevében. 
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Köszönet az el-
sőáldozóknak és 
a gyermekeknek, 
hogy a  virágszir-
mok szórásával 
járultak hozzá a 
körmenet szép-

ségéhez. 
 
 

Köszönet a kör-
meneti keresztet, 
illetve a lobogó-
kat vivőknek, a 
Mária-szobor 

hordozóinak, a 
fáklyavivőknek, 
illetve a baldac-

hin tartóinak. 
 

Köszönet minda-
zoknak is, akik 

virág-
adományukkal 
hozzájárultak a 

kerítés díszítésé-
hez. 

Köszönet minda-
zoknak, akik áldo-
zatos munkával 
feldíszítették az 
úrnapi oltárokat: 

 
Lovas családnak 
és Kránicz Margit 

néninek,  
özv. Némedi Re-
zsőnének és Né-
medi Erikának,  

id. Surányi Miklós-
nak és Mikoly Ist-

vánnénak,  
Varga Frigyes 

családjának: Magdi néninek  
és Magdikának. 

Köszönet a hangosításért  
Balogh Benedeknek és Kiss Richárdnak! 



5                                              SZENT KERESZT— 2018. JÚLIUS 

 

Idén akolitusunk, Romvári Ferenc vitte a 
körmenetben a monstranciát 

(szentségmutatót) a körmenetben. 
 

Köszönjük, hogy segített Imre atyának! 
 

Köszönjük az Énekkar közreműködését, 
és a zenekarnak az énekek kíséretét a 

körmenetben. 
 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult 
az Ünnep széppé tételéhez! 
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Kész az alapfestés. 
Hétfő-kedd- szerdai 
napokon megtörté-
nik az ablakokban 
az üvegek cseréje, 
ez két család fel-

ajánlása. Köszönjük 
az adományt! 

1 hét múlva hétfőn 
(július 9-én) kezdő-
dik a díszítőfestés. 
Mintafestéssel kez-
dődik, a Lurdy Mária 

mögötti oszlopra 
kerül először egy 

minta, ezt megtekinti 
az engedélyező 

szerv, aztán ha rá-
bólintanak, kezdhető 

a többi. 
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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! 

Mária Rádió imakör 
 
Július 2-án Hétfőn az esti szentmise 
után imaórára gyűlünk össze a közös-
ségi házban. Összeszedetten, már a 
szentmisén felkészülve arra, hogy a szent-
lélek közreműködésével Égi Édesanyánk-
kal találkozunk. A szentlélek hívása után 
köszöntsük a Szűzanyát. Ezután felolvas-
suk hozott imaszándékainkat, hálaadása-
inkat a szent Szűz közbenjárását kérve, 
hogy imádkozzon velünk és értünk Szent 
Fiához! Mindezt egy szép Mária litániával 

átadjuk a Szűzanyának. Köszönetet mon-
dunk a Mária rádióért, amely által sok szép 
tanítást hallhatunk nap, mint nap. 
Nagyon nagy megtiszteltetés ért bennün-
ket. Július 7-én szombaton a déli imalánc-
ban az Alsónémedi Mária rádió imakör 
tagjai élő adásban imádkozzák az örven-
detes rózsafűzért. Imádkozzanak velünk! 

Ezt az imát felajánljuk egyházkö-
zségünkért a nagy szeretettel. Kér-
jük a drága Szűzanyát, imádkozzon 
velünk és értünk és oltalmazó védő 
szárnyai alá vegyen 

mindannyiunkat! Imával és búcsúénekkel 
megköszönjük, hogy ma is itt lehettünk. 
Megköszönjük a bizalmat, hogy rendszere-
sen kérik azt, hogy terjesszük kéréseiket 
az Égi Édesanyánk elé! 
Isten áldását kérjük minden kedves testvé-
rünkre! 

/Özv. Szlovicsák Balázsné/ 

Jézus Szentséges 
Szívének Családja 

 
Jézus Szentséges Szí-
vének Családja a követ-
kező imaóráját július 1-
én vasárnap az esti 
szentmise után tartja. 
Ezt a szentórát az egy-
házközségünk tagjaiért, 
plébános atyánkért, az 
egyháztanács tagjaiért, 
az énekkar tagjaiért, a 
hitoktatókért, elsőáldozókért, 
Cursillósokért, a Jézus Szentséges Szíve 
családja tagjaiért, a Mária rádió Imakör 

tagjaiért, gyermekeinkért, szüleikért, 
tanárainkért ajánljuk fel Jézus Szent 
Szívének szeretetünk jeléül. Az Ő 
oltalmába helyezzük sorsunkat. 
Ebben a hónapban ünnepeljük 
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét 
majd Szent Joakim és Szent Annáról 
emlékezünk meg. Megváltó Jézusunk 
nagyszüleiről. Hitük mélysége, re-
ménységük és Istenbe vetett hatalmas 
bizalmuk, szeretetük ereje neveljen 
minket a jóban életünk során. 
 

Istenünk! Gondviselő Mennyei Atyánk! 
Újítsd meg bennünk az imádság lelkét 
családjainkban, imacsoportjainkban, egy-

házközségünkben! Add meg az ima és a 
böjt kegyelmét, hogy szeretettel és önát-
adással végezhessük, és általa bensősé-
gesebb legyen a lelki kapcsolatunk Isten-
nel! Máriával együtt kérünk Téged, áldj 
meg bennünket! Add meg a békét minden 
keresztény szívébe, hogy általa a béke 
hordozóivá váljunk ebben a megsebzett 
világban! Áldd meg Szentatyánkat, Ferenc 
pápát, Miklós püspökünket, Imre atyát, 
egyházközségünket és minden testvérün-
ket, hogy a Szentlélek ereje, munkálkodá-
sa által eggyé lehessünk abban, aki ne-
künk a Szentlelket elküldte. 
 

/Özv. Szlovicsák Balázsné/ 

Júliusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Jún. 27 – Júl.5 
Sponga Anita 

Acsai Lászlóné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 
Bolonovszky Lászlóné 

Júl. 6 – 14 
Györgyövics Józsefné 
Özv. Surányi Tiborné 
Özv. Jakab Gáborné 

Ács Istvánné 
Özv. Győrvári Balázsné 

Júl. 15 – 23 
Özv. Lovas Flóriánné 

Drozdik Jánosné 
Özv. Surányi Miklós 
Özv. Tóth Jánosné 

 

Júl.24 – Aug.1 
Tamás Györgyné 

Nyékiné Kristály Regina 
Mikoly Istvánné 

Özv. Némedi Rezsőné 

 
Hittantábor 

 
 

Ezen a nyá-
ron is lesz 
hittantábor! 

 
 Táborunkat 

Tiszajenőn tartjuk,  
augusztus 6-10 között.  

 
Minden hittanost  

szeretettel várunk! 
 

Niki néni és Magdi néni 
 

Érdeklődni Magdi néninél 
lehet a  

06 30 394 22 29  
telefonszámon. 

 
John Wayne Schlatter:  

Varázskavicsok 
 

  Egy este egy csapat nomád lovas épp lefek-
véshez készülődött, amikor hirtelen vaktó fé-
nyesség vette őket 
körül. Tudták, hogy 
valami mennyei 
lény jelent meg 
nekik. Felcsigázva 
várták az égi üze-
netet, amely bizto-
san különleges 
értelemmel bír 
majd.  
Végül így szólt a 
hang: 
- Gyűjtsetek össze 
annyi kavicsot, 
amennyit csak bírtok! Tegyétek a nyeregtáská-
ba, azután menjetek tovább utatokon, és hol-
nap este örültök és bánkódtok majd egyszerre. 

Miután eltűnt a jelenés, pász-
torok csalódottan néztek egy-
másra. Arra számítottak, 

hogy a lét örök titkai tárulnak föl előttük, melyek 
révén gazdagságot, egészséget és célt adhat-
nak a világnak. Ehelyett valami értelmetlen, 
lélektelen munkát bíztak rájuk. A káprázatos 
ragyogás emléke mindazonáltal arra sarkallta 
őket, hogy lehajoljanak néhány kavicsért, és 

bedugják a nyereg-
táskájukba, miköz-
ben dühösen mor-
golódtak. 
Egy napi vándorlás 
után tábort ütöttek, 
s ahogy benyúltak a 
nyeregtáskájukba, 
felfedezték, hogy 
valamennyi felsze-
dett kavics gyé-
mánttá változott. 
Örültek a drágakö-
veknek, és bánkód-

tak, hogy nem gyűjtöttek több kavicsot.   
 

http://www.staff.u-szeged.hu/ 

Egy perc bölcsesség…  


