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Meghallani, megfontolni,  
megélni az Úr hívását  

 Kedves Testvérek! 
2018. októberében zajlik majd a Püspöki 
Szinódus XV. rendes közgyűlése a fiatalok-
ról, különös tekintettel a fiatalok, a hit és a 
hivatás kapcsolatára. Ez alkalmat ad majd 
nekünk, hogy elgondolkodjunk rajta: életünk 
középpontjában Isten örömre szóló meghí-
vása áll, és hogy ez “Isten terve minden kor 
férfija és nője számára” (Püspöki Szinódus, 
XV. rendes közgyűlése, A fiatalok, a hit és 
a hivatástisztázás, Bevezetés). 
Ezt a jó hírt adja tu0dtunkra nagy erővel 
ismét a hivatásokért végzett ima 55. világ-
napja is: nem a vak sors sodor bennünket, 
nem vagyunk kitéve a rendezetlen esemé-
nyek sorának, hanem éppen ellenkezőleg: 
életünk és jelenlétünk a világban egy isteni 
meghívás gyümölcse! 
Ezekben a mostani nyugtalan időkben is 
arra emlékeztet bennünket a megtestesülés 
misztériuma, hogy Isten mindig hozzánk lép 
és ő a velünk-levő-Isten, ott jár velünk éle-
tünk sokszor poros útjain, és válaszolva 
gyötrő szeretet- és boldogságvágyunkra 
örömre hív meg bennünket. A személyes 
és egyházi hivatások sokféleségében és 
sajátosságaiban a lényeg ugya-
naz: meghallani, megfontolni és megélni ezt 
az Igét, amely a magasból megszólít ben-
nünket és amely, miközben lehetővé teszi, 
hogy tehetségünk gyümölcsöket hozzon, 
ugyanakkor a világ üdvösségének eszköze-
ivé is tesz és boldogságunk teljességére 
vezet el bennünket. 
Ez a három aspektus – a meghallás, a 
megfontolás és a megélés – Jézus küldeté-
sének elején is keretet adnak. Jézus, miu-
tán a pusztában imádkozott és átélte a kí-
sértést, meglátogatja városa, Názáret zsi-
nagógáját, s itt meghallgatja az Igét, meg-
fontolja az Atya által rábízott küldetést és 
kijelenti, hogy azért jött, hogy a „mai napon” 
beteljesítse azt (vö. Lk 4,16-21). 
Meghallani 
Az Úr hívása – ezt azonnal le kell szögez-
nünk – nem olyan módon egyértelmű, mint 
számos dolog, amit hallhatunk, láthatunk, 
megérinthetünk hétköznapi tapasztalatunk 
során. Isten csendesen és tapintattal közelít 
hozzánk, nem kényszeríti rá magát szabad-

ságunkra. Így előfordulhat az is, hogy hang-
ját elnyomják a különféle aggályok és inge-
rek, amelyek értelmünket és szívünket fog-
lalkoztatják. 
Ezért fel kell rá készülnünk, hogy elmélyül-

ten tudjuk meghallani az ő Igéjét és az élet 
sugallatait, oda tudjunk figyelni hétköznapi 
életünk részleteire és a hit szemével tudjuk 
olvasni az eseményeket, nyitottnak marad-
va a Lélek okozta meglepetésekre. 
Nem tudjuk felfedezni Isten számunkra 
kigondolt különleges és személyes hívását, 
ha magunkba zárkózunk, szokásainkban 
maradunk, olyan közönyben élünk, mint aki 
saját énjének bűvköréből nem tud kilépni. 
Így elvesztjük annak lehetőségét, hogy na-
gyot álmodjunk és főszereplőjévé váljunk 
annak az egyedi és eredeti történetnek, 
amelyet Isten velünk együtt akar megírni. 
Jézus is kapott hívást és azután küldetést: 
ezért volt rá szüksége, hogy elmélyüljön 
csendben, ezért hallgatta és olvasta fel az 
Igét a zsinagógában és a Szentlélek vilá-

gosságával és erejével így tudta kifejteni 
annak teljes értelmét, ami a saját személyé-
re és Izrael népének történetére vonatko-
zott. 
Ez a magatartás napjainkban egyre nehe-
zebb, mivel zajos, ingerekben és informáci-
ókban bővelkedő társadalom vesz minket 
körül, ami betölti napjainkat. A külső zajnak, 
ami gyakran uralkodik városainkban és 
környezetünkben, belső szétesettség és 
zavarodottság a következménye, ami meg-
gátolja, hogy megálljunk, hogy megízleljük 
a szemlélődés ízét, derűsen átgondoljuk az 
életünk eseményeit és Isten gondoskodó 
tervében bízva mérlegeljük gyümölcsözően 
azokat. 
Ám amint tudjuk, Isten országa csendben 
jön el és anélkül, hogy felhívná magára a 
figyelmet (vö. Lk 17,21), és csak akkor 
vesszük észre csíráit, mint Illés próféta, 
amikor leszállunk lelkünk mélyére, s enged-
jük, hogy megnyíljon az isteni szellő alig 
érezhető fuvallata számára (vö. 1Kir 19,11-
13). 
Megfontolás 
Amikor Jézus felolvassa a názáreti zsinagó-
gában az Izajástól vett részt, Jézus mérleg-
re teszi annak a küldetésnek a tartalmát, 
amiért az Atya küldte és bemutatja azok-
nak, akik a Messiást várják: “Az Úr Lelke 
van rajtam, azért kent fel engem, hogy 
örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, 
hogy hirdessem a foglyoknak a szabadu-
lást, a vakoknak a látást, hogy szabadon 
bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem 
az Úr kegyelmének esztendejét” (Lk 4,18-
19). 
Ugyanilyen módon fedezhetjük fel mi is 
mindnyájan hivatásunkat, a lelki megfonto-
lás révén, “abban a folyamatban, amelynek 
a során az ember az Úrral folytatott párbe-
szédben és a Szentlélek szavára figyelve 
eljut az alapvető döntésekre, kezdve az 
életállapotára vonatkozó dönté-
sen” (Püspöki Szinódus, XV. rendes köz-
gyűlése, A fiatalok, a hit és a hivatástisztá-
zás, II.2). 
Azt is felfedezzük, hogy egészen különle-
ges módon a keresztény hivatásnak mindig 
van egy prófétai dimenziója. Ahogy erről a 
Szentírás tanúskodik, a prófétákat az Úr 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 
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Urunk feltámadása – Húsvét – Ápr. 1.— Az Úr Jézus messiási küldetése 
többek között abból is igazolható, hogy Benne teljesedtek be a próféták 
írásai. – Ezeket sok évszázaddal a történések előtt írták. – A szenvedés-

történet ( nagypéntek ) alkalmával gondoljunk Izajás próféta szövegeire: 
„külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett  volt , utolsó az emberek kö-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Nagyszombat – Március 31.—Egy régi történet jut most az eszembe – ennek 
értelmében egy szigorú hajóskapitány ellen fellázad a legénység - meg nem 
ölik, de kiteszik a nyilt tengeren egy rozoga mentőcsónakba . Amikor a kapi-
tány mintegy „elbúcsúzik” tőlük, emlékezteti őket arra, hogy a lázadásért 
akasztás jár és ő azon lesz, hogy mindenki megkapja a megérdemelt bünte-
tést. – Elmondja nekik, hogy mostantól kezdve hontalanok és üldözöttek, aho-
gyan fogalmaz, nekem még van hazám! - És csakugyan a legénység tagjai 
nem tudnak örülni „győzelmüknek”; nyugtalanul bolyongnak, az egyik megőrül, 
a másik öngyilkos lesz; sokan mindenkiben ellenséget látnak és így tovább. – 
Ezekre gondolok most, amikor ünnepélyesen  sokszoros Alleluját énekelünk; 
húsvéti dicsőítő éneket énekelünk, ünnepi körmenetet tartunk… mindenütt 
öröm, ujjongás és így tovább. – Az Úr Jézus ellenségei, ellenfelei nem tudnak 
örülni „győzelmüknek.” – Igaz ugyan, hogy sikerült keresztre feszíttetni, megöl-
ni, mégsem „felhőtlen ez a győzelem.- Igaz ugyan, hogy látszólag „kudarcok 
sorozata” kíséri  a názáreti utolsó pillanatait; gondoljunk az apostolok gyávasá-
gára ( elfutottak), vagy Júdás árulására; vagy Péter ismételt tagadására, de 
gondolhatunk Tamás kételkedésére is – mind-mind negatívumok, de tudjuk, 
hogy nem ezeké az „utolsó szó!” – Ellenfelei győzelmük ellenére őrséget állít-
tatnak sírjához, de még előbb „vétkének felíratát” sem találják jónak; nem saj-
nálják a pénzt a fáradtságot sem az őrök megvesztegetésére, sőt a későbbiek-
ben az apostolok üldözésében sem. – Nyugtalanok, „győzelmük” ellenére, mi 
pedig tudunk örülni, ünnepelni. Örömünk oka, elsősorban, hogy Jézus lett a mi 
Húsvéti Bárányunk, Aki szenvedésével és halálával kiengesztelte irántunk az 
isteni igazságot, Aki „szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott 
minket.” – Aki „adósságlevelünket felvitte Magával a keresztre és ott megsem-
misítette!” – Ő lett számunkra az „út az igazság és az élet; Ő lett a világ Vilá-
gossága…” – Őhozzá kapcsolódhatunk a szent keresztség által. – Ezekre 
emlékezünk húsvéti örömünkben – Tüzet szentelünk, ami nemcsak éget, ha-
nem világít és melegít is; megáldjuk az Úr feltámadást jelképező húsvéti gyer-
tyát, ami emlékeztet arra, hogy „Ő a kezdet és a vég; övé az idő és az örökké-
valóság”; keresztvizet szentelünk, hogy akik megkeresztelkednek, „ újjászület-
hessenek vízből és Szentlélekből” ; mi pedig, akik részesedtünk a keresztség 
ajándékában, megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy méltók lehessünk az 
Isten ajándékára, az isten-gyermeki életre. – Végezetül ünnepi örömben dia-
dalútjára visszük feltámadt Üdvözítőnket, hogy mintegy folytatódjék s „Virág- 
Vasárnap” ünneplése. Mi nem „változtatjuk meg” sem magatartásunkat, sem 
véleményünket – mi most is éljenezünk, amikor esetleg sokan nem; mi most is 
lelkesedünk, amikor sokan lehet, hogy bánkódnak – mi rudunk örülni annak, 
hogy Húsvét van, hogy Üdvözítőnk  szenvedett, meghalt és feltámadt – most 
értünk igazán oda, ahová egy karácsonyi ének irányítja figyelmünket: 
„meghoztad az igaz hit világát; megnyitád Szent Atyád Mennyországát!” Tanúi 
lehetünk annak, hogyan kapcsolódik össze a Megtestesülés és a Megváltás 
isteni ajándéka és mindezeknek mi részesei lehetünk!   

Nagypéntek – Március 30.—Igaz ugyan, hogy Templomunk a Szent 
Kereszt tiszteletére szentelt Templom, a Szent Kereszt felmagaszta-
lása címén; ma azonban a Szent Keresztre úgy tekintünk, mint az Úr 
Jézus „kínhalálos ágyára”, mint a szenvedés Eszközére. Igaz ugyan, 
hogy Ez egyben az „üdvösség jele” is! – A mai alkalommal emléke-
zünk  Urunk szenvedésére és halálára, amikor az Úr „Jézust testi-lelki 
szenvedésekkel gyötrik: Hazugsággal vádolják, nádszállal és bíbor-
köpönyeggel gúnyolják. Keresztet vitetnek Vele, gyűlölködve szidal-
mazzák, káromolják Őt.” – Ő valóban „szenvedő Szolga”, Aki ártatlan 
létére magára vállalta „az egész emberi nemre átszálló örökséget” – 
ennek értelmében „nehezednek Rá” a bűnök terhei.- Teljes mérték-
ben megvalósulnak Vele Izajás próféta szavai: „a mi betegségeinket 
viselte és a mi fájdalmaink nehezedtek Rá! – a mi bűneinkért szúrták 
át!”- Ez a sok szenvedés „ártatlanul érte”, de Ő vállalta helyettünk és 
értünk! – Szenvedése valóságos szenvedés volt, amitől emberileg 
„visszariadt” – ahogyan Szent Pál a Zsidókhoz írt levelében mondja: 
„földi életében hangos kiáltással és könnyek között  imádkozott, kö-
nyörgött Ahhoz, Aki meg tudta menteni a haláltól…”ugyanakkor hoz-
zátette: „Atyám, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy Én akarom, 
hanem ahogyan Te!” – Ezzel megvalósította szóról-szóra Szent Pál 
gondolatait: „engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszt-
halálig!”(Filippi l. 2,8 - ) – Méltán mondhatjuk: „imádunk Téged, Krisz-
tus és áldunk Téged, mert szent Kereszted által megváltottad a vilá-
got!” – Hálálkodhatunk Neki és kifejezhetjük hódolatunkat, tiszteletün-
ket - ki is kell fejeznünk Jótevőnk iránt! – Ma hallgatnak a csengők, a 
harangok, az orgona, ma emlékezünk és meghatódottan nem ezek 
szólnak, hanem az emberi szív hálája és köszönete, - Ma szentmisét 
sem végzünk, csak áldozunk s ezzel kifejezzük azt, amit egy színész 
így fogalmazott meg: „utánozhatatlanul szép Nagypéntek koreográfiá-
ja. Különösen is szép az ünneplés befejezése, amikor a felfeszített 
Krisztus Testét magunkhoz vesszük, hogy az Atya iránt való engedel-
mességét áldozatos lélekkel követni tudjuk!” – Krisztus szenvedett és 
halt meg, de nem azért, hogy legyen a történelemben egy 
„szenzáció”, hanem azért, hogy az emberiségnek „esélye legyen” a 
jóra, szépre, egyre tökéletesebbre. A kereszt legyen számunkra- 
legalább a mi számunkra nemcsak jel, mint a mohamedánoknak az 
imaszőnyeg, vagy az imádságra hívó müezzin éneke  - sokkal több 
annál! – Legyen számunkra emlékeztető, ami nem egy szép mondás 
csupán, hogy „jelben váltott meg minket a Megváltó; e jelben van 
üdvösségünk!” – E jelben akarjuk megvalósítani Ámosz próféta gon-
dolatait: „a jót keressétek ne a rosszat, hogy éljetek… gyűlöljétek a 
rosszat és szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot!” (Ám. 
5,14-15) – Így dicsőüljön meg Ő, a Megváltó – bennünk és általunk! 

nagy anyagi megpróbáltatások, lelki és er-
kölcsi válságok idején küldte el, hogy Isten 
nevében szóljanak a néphez a megtérésre, 
a reményre buzdítva és vígasztalva őket. 
Ahogyan a szél felkavarja a lerakódott port, 
a próféta is megzavarja a hamis nyugalmat 
annak lelkiismeretében, aki megfeledkezett 
az Úr Igéjéről, és a történelem eseményeit 
Isten ígéretének fényében teszi mérlegre és 
segít a népnek felfedezni a hajnal első su-
garait a történelem homályában. 
Ma is nagy szükségünk van a dolgok ilyen 
megfontolására és a próféciára, hogy meg-
haladjuk az ideológiák és a fatalizmus kísér-
téseit és felfedezzük az Úrral való kapcso-
latban azokat a helyeket, eszközöket és 
helyzeteket, amelyeken keresztül Ő szólít 
bennünket. Minden kereszténynek ki kelle-
ne fejlesztenie magában a képességet, 
hogy az életet “belülről olvassa” és meg 
tudja ragadni, hol és mire hívja őt az Úr, 
hogy folytassa az Ő küldetését. 
Megélni 
Végezetül, Jézus a jelen pillanat újdonságát 
hirdeti, amely sokak számára lelkesítő, de 
másokra bénító hatású: az idő betelt, és Ő 
az a Messiás, akiről Izajás próféta beszélt 
egykor, Ő az, akit azért kentek fel, hogy 
megszabadítsa a foglyokat, visszaadja a 

vakok látását és hirdesse Isten irgalmas 
szeretetét minden teremtménynek. Jézus 
kijelenti: „Ma beteljesedett az Írás, amit az 
imént hallottatok” (Lk 4,20). 
Az Evangélium öröme, amely megnyit ben-
nünket az Istennel való találkozásra, nem 
tudja kivárni lassúságunkat és lustaságun-
kat. Meg sem érint bennünket, ha csak ál-
lunk az ablaknál azzal az ürüggyel, hogy ki 
akarjuk várni az alkalmas időt. Be sem telje-
sedik számunkra az idő, ha nem vállaljuk 
már ma a döntés kockázatát. A hivatásunk 
ma kezdődik! A keresztény küldetés a jelen-
nek szól! És mindnyájan arra vagyunk meg-
hívva – akár a világi életben, a házasság-
ban, a papi élet felszentelt szolgálatában 
vagy a megszentelt élet formájában –, hogy 
az Úr tanúi legyünk itt és most. 
Ez a “ma”, amit Jézus kijelent, arról biztosít 

bennünket, hogy Isten folyamatosan “leszáll 
közénk”, hogy üdvözítse emberségünket és 
részt szánjon nekünk küldetéséből. Az Úr 
arra hív bennünket, hogy éljünk Ővele, kö-
vessük Őt egy egészen közeli kapcsolat-
ban, közvetlenül szolgálva Neki. És ha tud-
tunkra adja, hogy arra hív, szenteljük ma-
gunkat teljes mértékben az Ő országának, 
ettől sem szabad megijednünk! Ez szép, és 
nagy kegyelem, ha teljesen és örökre Isten-
nek és testvéreink szolgálatára szentelhet-
jük magunkat. 
Az Úr ma is hív bennünket, hogy kövessük 
Őt. Nem szabad arra várunk, hogy elérjük a 
tökéletességet, hogy csak akkor mondjuk 
nagylelkűen: “itt vagyok”, nem szabad meg-
riadnunk saját korlátainktól és bűneinktől, 
hanem nyitott szívvel kell fogadnunk az Úr 
hangját. Meg kell hallanunk, meg kell fontol-
nunk személyes küldetésünket az Egyház-
ban és a világban és végül meg kell azt 
élnünk abban a mai napban, amelyet Isten 
ad számunkra. 
Szűz Mária, a külvárosi leányka, aki meg-
hallotta, megfontolta és megélte Isten testté 
lett Igéjét, őrizzen meg bennünket és kísér-
jen mindig utunkon. 
Vatikán, 2017. december 3. 
Ádvent 1. vasárnapján 

 FERENC 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 



3                                              SZENT KERESZT— 2018. MÁJUS 

 

„Isteni irgalmasság vasárnapja” – Ápr. 8.—A feljegyzések szerint Szent II. 
János Pál pápa 2000. Április 30-án hirdette ki az egész világ számára ezt az 
Ünnepet. – A szent Pápa ezzel tulajdonképpen „semmi újat nem mondott”, 
csupán hangsúlyossá tette azt, ami a jóságos Istenben az ember iránt kez-
dettől megvolt. – Kis Misekönyvünket 1990-ben  adták kis s már ebben Va-
lentin Lohr lelki író gondolatai olvashatók: „ne kételkedjünk sohasem Isten 
atyai jóságában és irgalmasságában!” 
Amikor visszatekintünk az üdvösségtörténet eseményeire, láthatjuk, hogy az 
emberszerető Isten milyen határtalan irgalommal fordult a vétkező ember 
felé – már a bűnbeeséskor megígérte a Megváltót - és a teljesség igénye 
nélkül emlegethetjük, hogy lázadozó és hűtlen népének hányszor irgalma-
zott, megbocsátott. – Még amikor arany-borjút csináltatott magának, akkor is 
Mózesnek „sikerült” Őt megkérlelni és elhatározott szándékának megváltoz-
tatására bírni. – Az Úr Jézus tanítása közben elmondta a Tékozló fiú törté-
netét, hogy bemutassa az Atyai szeretet igazi mélységét, a megbocsátás 
nagyszerűségét, hogy amikor bármikor bárki vétkezik, bízhasson a visszaút 
lehetőségében. – Bizonyára ennek köszönhető, hogy „miközben szenvedett, 
imádkozott a bűnösökért!” – mint ahogyan az is, hogy az utolsó pillanatban 
Hozzá forduló latornak is megígérte: „még ma Velem leszel a mennyben!” – 
Mindezt mérlegelve, biztosra vehetjük, hogy az áruló Júdásnak is lehetett 
volna más „esélye” is, nem csupán a kétségbeesés és az önakasztás. – 
Ezeknek a gondolatoknak „igazolására” hadd említsük Péter apostol ismételt 
tagadását, amit „megértéssel kezelt” a Mester; vagy  mai a mai Evangélium-
ban szereplő Tamás apostol kételkedését, amire ezt a szelíd választ adta: 
„ne légy hitetlen, hanem hívő!”- mint ahogyan a csüggedt szívű emmauszi 
tanítványoknak is csak annyit mond: „ ó, ti oktalanok és késedelmes szívű-
ek!” – Mindezek által segíteni akar a jóságos Isten a mindenkori csetlő-botló 
emberen. Őszintén be kell vallanunk, hogy „sokszor minket is gyötör a kétel-
kedés.” – Kételkedés afelől, hogy érdemes-e vállalni a keresztény élet tenni-
valóit; érdemes-e vállalni a nehézségeket az áldozatot…,de „a feltámadt 
Jézus segítségével úrrá lehetünk a ( kétségek) felett, mi is hittel borulhatunk 
le Jézus előtt!” – „boldog, aki kételkedés nélkül vallja, hogy Jézus  Krisztus 
az Úr, Aki valóban itt van közöttünk az Oltáriszentségben!” – Le kell tudnunk 
győznünk nekünk is magunkban a kételkedéseket, húzódozásokat, késleke-
déseket! – Őszintén fel kell tenni magunknak a kérdéseket: miért nem elég 
öröm számunkra at isteni szeretet  és irgalom? – miért nem tölt el örömmel, 
ha bűneimtől megszabadulok a szentgyónásban? - miért nem élmény szá-
momra a bűntől való szabadulás nagy lehetősége… nem találunk megfelelő  
választ ezekre, csak azt, hogy lelki vakságban, közömbösségben… szenve-
dünk! – Az ezektől való szabadulás ajándékát kapjuk az isteni irgalom és 
szeretet következtében. – Élni kell a nagy lehetőséggel! A kezdeti lépés az, 
hogy ébresztgetjük magunkban a vágyat a szebb, a jobb, a tökéletesebb 
iránt; valahogyan így: „Istenünk, mentsd ki az emberiséget ( főleg engem!) a 
hitetlenség lelki vakságából, hogy a feltámadás hitével eljusson az örök 
boldogságra! – Add, hogy egyre többen élhessék át a bűnöktől való szaba-
dulás különleges élményét és kimondhatatlan örömét!” 

zött; a fájdalmak férfia…” – más dolgokról is bő-
ven van szó pl. „az ítélet ártatlanul érte!” – gondol-
junk csak el: „Pilátus háromszor jelenti ki ártatlan-
ságát, mégis halálra adja az Isten-Embert , aki 
pedig elgondolkozik az ostorozás eseményén, 
könnyen rájön, mennyire igaz az izajási kifejezés: 
„külsejére nézve nem volt vonzó!” – Prófétai meg-
jegyzés, hogy „ a gonosztevők közé sorolták” – 
mint ahogyan az is: „elosztották egymás között 
ruhámat és köntösömre sorsot vetettek!” – az is, 
hogy „miközben szenvedett, közben imádkozott a 
bűnösökért.” – Semmi okunk kételkedni abban, 
amit az Úr Jézus kért az Atyától nem vált valóság-
gá. Szent János szövegében: „Atyám, dicsőítsd 
meg nevedet!”  - majd ezeket mondja: „az Atyá-
hoz megyek, mert az Atya nagyobb Nálam!” – 
búcsúbeszédében pedig ezeket mondja: „az Atyá-
tól jöttem és a világba léptem; most elhagyom a 
világot és az Atyához megyek! – főpapi imájában 
pedig ezeket mondja: ( Atyám)  én megdicsőítet-
telek Téged a földön. Most dicsőíts meg Engem 

Te, Atyám Magadnál azzal a dicsőséggel, amely-
ben részem volt Nálad, mielőtt a világ lett!” – Az 
Atya pedig megdicsőítette Őt feltámasztásával – 
azzal a páratlan eseménnyel, ami semmihez sem 
hasonlítható. – Messiási küldetése igazolása a 
feltámadás – nem a szenvedés és a kereszthalál. 
Szenvedni és meghalni bármikor bárki képes a 
feltámadás azonban „perdöntő bizonyíték!” Erről 
beszéltek - nehéz körülmények között is- feltáma-
dásának tanúi – Szent Péter az Apostolok Csele-
kedeteiben ezeket mondja: „a názáreti Jézust, 
Akit ti keresztre feszítettetek, az Isten feltámasz-
totta a halálból! –Ő az a Kő, amelyet ti, az építők 
elvetettetek és mégis szegletkővé lett. Nincs üd-
vösség  senki másban; mert nem adatott név az 
ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhe-
tünk!” – A feltámadt Üdvözítő által „Isten gyerme-
keinek hívnak minket és azok is vagyunk!” .- Az Ő 
megdicsőítéséről gondosan beszéltek az aposto-
lok és amikor Júdás helyébe mást választottak – 
Mátyást - alapvető feltétel volt, hogy velük együtt 

tanúskodjék az Úr feltámadásáról. A feltámadt Úr 
ugyanis a jó Pásztor, a szőlőtő, Aki feltámadása 
után is képes gondoskodni övéiről, gondoskodik 
is, hiszen „nagy volt a lelkünk ára!” – Mécs László 
gondolatai foglalkoztassanak minket – ő ugyan a 
mindenkori papról mondja ezeket, de a papok 
részesei az értünk szenvedő, meghalt, de feltá-
madt Örök Főpap küldetésének – a papság által 
az Üdvözítőre kell gondolnunk mindenképpen : „Ő 
a búcsúsok Isten-szomjas vágya, ha megy a víg-
ság búcsús karavánja. – Szomorkodóknak köny-
nye-gördülése; halottak éjek öröm-arcú mécse. – 
Minden vándornak jó utat mutat; a falu alszik, Ő a 
bűntudat; Ő a kakasszó az alvók felett – Pétert 
ébresztő lelkiismeret!” – Az örök Főpapról költőien 
beszél a Sz.v. U. énekeskönyv 131. sz. éneke – 
elmélkedjük át minél többször és minél teljeseb-
ben, hiszen az értünk szenvedett, meghalt, de 
feltámadt Üdvözítő irántunk való nagy szeretetéről 
szól! 

Hétfő – Húsvét nyolcadában – Április 2.—Naptár szerint elmúlt az ün-
nepség-sorozat – még a mai nap különböző „régi” szokásoknak megfele-
lően ünnepnek számít – valójában azonban hamarosan „visszazökken” 
minden a megszokott kerékvágásba. 
Az Anyaszentegyház azonban olyan nagy Ünnepnek tartja a Megváltást, 
hogy nyolc napon keresztül ünnepli, mint az első pillanatait – igazában az 
egész keresztény élet erről szól! 
Ma tehát úgy ünnepelünk, mint Húsvétkor – újból és újból emlegetjük 
Urunk feltámadását – ezért imádkozzuk a szentmise bevezetőjében: „ 
feltámadt az Úr a halálból, amint megmondotta; ujjongjunk és örvendez-
zünk mindnyájan!” – Ennek értelmében idézzük az Olvasmányból Szent 
Péter szavait, amint kimondja az egybegyűlt sokaságnak: „a názáreti Jé-
zust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, Általa  hatalmas 
csodákat és jeleket  vitt végbe köztetek… kiszolgáltattátok, és gonosz 
kezek által keresztre feszíttetétek, majd megöltétek. Isten azonban felol-
dotta a halál bilincseit, lés feltámasztotta Őt!”… Jézus feltámadt a halál-
ból, és ennek mi  mindannyian tanúi vagyunk!” – Ez a tanúskodás nem-
csak a tömeg előtt volt „bátor cselekedet”, hanem egyébként is, hiszen a 
tanúskodás nem „mindennapos eseményről szólt.” - Szinte a lehetetlen-
séggel volt egyértelmű - bizonyítja ezt az egyik evangéliumi szöveg, ami-
kor „Húsvét-Vasárnap ketten  a tanítványok közül egy Emmausz nevű 
faluba mentek.” – Útközben „lehangoltan” beszélgettek a történtekről, mint 
mondták „a názáreti Jézus” esetéről, Aki „nagyhatású Próféta volt” ugyan, 
de megölték és eltemették, pedig ők azt remélték, „hogy Ő váltja meg 
Izraelt.” – Nem ismerték fel a hozzájuk csatlakozott, feltámadt Üdvözítőt, 
csak „amikor asztalhoz ültek és kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, 
megtörte és odanyújtotta nekik.” – Ekkor ismerték fel Őt a kenyértörésben 
– innentől kezdve már ’”felgyorsultak az események,” „akkor azt mondták 
egymásnak: ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és 
kifejtette az Írásokat!” – Késlekedés nélkül ismét útra keltek „ és visszatér-
tek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok 
ezzel fogadták őket: valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak!” – 
Sokszor érezhetjük hasonló helyzetben magunkat, amikor az Úr Jézus 
feltámadásáról van szó; hihetetlennek tűnik, hogy él és köztünk van; hihe-
tetlen, hogy sokat vár tőlünk, hogy Neki tetsző módon alakítsuk minden-
napi életünket, kereszténységünket. – Ennek érdekében sokszor imád-
kozzuk mély meggyőződéssel Herbert Kris szavait: „Urunk, Jézus Krisz-
tus, Aki művedet folytatod Egyházad által,hívj meg sokakat Evangéliumod 
tanúságtevő szolgálatára!” – Napjainkban ez különösen „időszerű”, amikor 
sokan elhagyják hitüket és az Egyház közösségét és közömbösségben 
élik életüket; pedig mindenkiért szenvedett és meghalt, de feltámadt Jézu-
sunk és mindenkinek szól: „veletek vagyok minden nap a világ végezeté-
ig!” – Ő velünk van – tegyük fel önmagunknak a nagy kérdést: „ ki vagy mi 
az oka, hogy mi nem Vele tartunk!” – Húsvét öröme és békéje Általa árad 
az egész világra, saját jól felfogott érdekünkben ez ne merüljön feledésbe 
és ne legyen „hatástalan!” 

Húsvét 3. Vasárnapja – Április 15.—Az élet „nehézségei” közepette sok-
szor gondolhatunk arra, hogy távoli a „kárpótlás” ezekért, hiszen itt a földön 
élünk és viseljük a következményeket. – Olyan távolinak tűnik, hogy 
„kárpótlást” kapjunk a hősiességekért; ezen a földön sokszor nem is, csak 
abban reménykedhetünk, hogy egyszer lesz igazság, amikor mindenki min-
denért megkapja, amit megérdemel, aszerint, hogy jót vagy rosszat tett. – 
Sokszor olyan távolinak tűnik a 4. Zsoltár fohásza: „ ragyogtasd ránk, Uram 
arcod fényességét!” – Elszánt hívőnek kell lennünk, hogy a nehézségek 
közepette is tudjunk lelkesedni! – A Húsvét pontosan ebben segít – elénk 
állítva Magát a kereszten áldozattá lett Üdvözítőt, amint imádkozik hóhérai-
ért és irgalommal fordul a lator felé is. „Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, 
nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is!”, ahogyan a Szent-
leckében Szent János mondja – Ő nem „mérlegel”, nem gondolkozik azon, 

hogy megéri-e, amit vállal és azt szeretné, hogy mindenki így gondolkoz-
zon! – Ő természetesnek veszi, hogy – amint az emmauszi tanítványoknak 
mondja: „ezeket kellett a Messiásnak elszenvednie, hogy bemehessen 
dicsőségébe!” – Szinte természetesnek tartja, hogy a „Messiásnak szenved-
nie kellett és harmadnapra feltámadnia a halálból!” – Ezek után már nem 
csodálkozhatunk arról a lelki derűről, ami Belőle árad és aminek következté-
ben következetesen mondja: „békesség nektek!” – Amikor pedig nem mer-
nek hinni a szemüknek, a bizonyosság érzésével vezeti övéit a meggyőző-
dés felé, amikor együtt eszik velük; ez a megnyilvánulása a későbbiekben 
abban az értelemben „kerül elő”, hogy a tanítványok mély meggyőződéssel 
mondhatják: „ együtt ettünk és ittunk  Vele!” – Nemcsak a tanítványoknak 
volt szükségük a mély meggyőződésre, szüksége van arra a történelem 

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 
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minden emberének - nekünk is, mert mindenkinek feladata, hogy lelkesed-
jen, sőt tanúskodjon, mert mindenkinek szól: „megtérést és bűnbocsánatot 
kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek! Ti tanúi vagytok ezek-
nek!” – Tanúskodásunk nem elsősorban szavakból kell, hogy  álljon – adott 
esetben azokból is – de sokkal inkább a „bűntelen és feddhetetlen életből!” 
– tudnunk kell, hogy jóságos Istenünk a Húsvéti „események” által nagy 
örömet akart szerezni az egész világnak. – Szeretettel gondolt a csetlő-

botló emberre  és nem nézte azt, megérdemli-e; most rajtunk a sor! Roger 
Schütz gondolataival válaszolhatunk méltóképpen az isteni 
„nagylelkűségre”: „Téged követni, Krisztus, ez ma is és mindig azt jelenti, 
hogy áthaladunk a húsvéti misztériumon. Amikor Veled találkozunk, ezt 
kéred. Hagyjuk el önmagunkat, és kövessünk Téged!” – Roger Schütz nem 
volt katolikus ember, de szavai nyomán mondhatjuk, hogy hívő ember volt! 
– Amit Ő mondott és ennek nyomán tett, azt nekünk is illik vállalni teljes 
mértékben!   - Annál is inkább, mivel tudjunk, tudnunk kell: „minden értünk 
történt!” 

(Folytatás a(z) 3. oldalról) 

B-év: Húsvét 5. Vasárnapja – Alsónémedi / 2018. Április 29. 
Egy héttel ezelőtt az Úr Jézus Önmagát a jó Pásztorhoz hasonlította, Aki övéit 
élete árán is vezetni, védelmezni akarja – most egy újabb szép hasonlatot állít 
elénk, amikor a Benne lévő életerőről beszél, amit át akar adni övéinek. A 
mindenkori embernek „létszüksége” van erre az isteni erőre és vígasztalásunk 
az, hogy Ő ezt eleve meg akarja adni; Prohászka Ottokár, a lánglelkű püspök 
erről így beszél: „minden ember Krisztustól vesz indítást; Ő vonzza, fölvilágo-
sítja, lelkesíti, irányt mutat neki, mert Nála nélkül semmi természetfeletti jót, 
vagyis, ami Istenhez elvezet, nem cselekedhetünk!” – Ez annál is inkább fon-
tos mindenki számára, mert a természet rendje szerint ez másképpen 
„működik.” – Szintén a lánglelkületű püspök mondja erről: „ a tő virágot fakaszt, 
sejteket épít, lombot hajt s az igénytelen virágból kialakítja a tüzes, édes, za-
matos gerezdet; titkos műhelyében porból-sárból méz, illat, zamat fejlik  s a 
napsugár tüze fekszik bele.” – Ezzel szemben az ember egészen más; az 
ember esetében a legtöbbször megvalósul, amiről Szent János Evangéliumá-
nak kezdetén beszél, hogy az Ige közénk jött, köztünk lakozott; Benne élet 
volt, és az élet volt az emberek világossága… a világba jött… mégsem ismerte 
föl Őt a világ; tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be!” ( Jn. 1, 8 - ) – Az 
emberek a szőlőtő és szőlővesszők hasonlatában tehát megtehetik és gyakran 
meg is teszik azt, amit a természet nem – „függetlenítik magukat” az életadó 
erőtől és csodálkoznak azon, hogy nem vagy nem megfelelő termést hoznak. – 
Mintha elfelejtették volna: „aki az isteni sugallatoknak ellenáll, az önmagát 
nyesi le Krisztusról és lelke elszárad! – Ez a folyamat lassan áll be – a lélek 
eldurvul, hűtlensége miatt az isteni befolyás erejét veszti… a krisztusi érzés 
melege hül…” ( Prohászka O.) Szabad lesz ugyan, de ez a szabadság önma-
gának is, másoknak is, sőt egész közösségének is csak kárára lesz - elvész 
mindaz, amit az Isten végtelen szeretetében ingyenes ajándékba neki szánt. – 
A mostani kalocsai Érsek erről így beszél: „amikor megkereszteltek bennünket, 
bár halandók vagyunk, Krisztus halhatatlan életet adott nekünk” – hinnünk és 
tudnunk kell, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan élünk; „kinek a programja 
hasonlít a legjobban Jézus tanításához!” – Ezek a dolgok akkor „működnek” 
igazán, ha nemcsak szavakban, hanem a valóságban is Istené az elsőbbség 
az ember életében. „el kell fogadnunk ( Krisztus) tanítását, szavait, parancsola-
tai szerint  kell élni!” – Csodálatos csere alakulhat ki így az emberben – Isten 
csodálatos és mélyértelmű  titkainak lehetünk részesei, Aki egy régiből új élet-
be akar vezetni; - Vianney Szent János gondolatai így bármikor, bárkiben meg-
valósulhatnak: „Isten azért teremtett minket és a világot, mert szeret minket. 
Milyen szép és milyen nagyszerű, hogy Istent megismerhetjük, szerethetjük és 
Őt szolgálhatjuk!” – Mindezek akkor valósulnak meg, ha tudatosan tesszük azt, 
amit a természet „öntudatlanul” megvalósít – a szőlőtő és a szőlővesszők kap-
csolata „ösztönös” dolgok; egyik sem „cselekszik” másképpen, mint azt  a 
természete kívánja – mi tudatosan tartozhatunk értünk szenvedett, meghalt és 
feltámadt Üdvözítőnk szándéka szerint, akarjuk tehát megtenni, amit kér: 
„maradjatok Bennem, akkor Én is bennetek maradok!”    

Húsvét 4. Vasárnapja – Április 22.—Iskolás éveimben - nagyon régen 
láttam egy filmet – ez a film volt akkor az első szélesvásznú film Magya-
rországon - címe: A vasárnap gyilkosai. – Nem kell mindjárt horror törté-
netre gondolni; akkor még ilyenek nem voltak forgalomban, de 
„hátborzongató” történetre igen! – A történet arról szólt, hogy egy család 
autóval a hegyek közé kirándulni indult és útközben az autót javítani 
kellett – a kormányszerkezetet. Csupán egy biztonsági csavart kellett 
volna jól meghúzni, amit azonban a szerelő elmulasztott és szépen, 
lassan csavarodott  le és várható volt, hogy egyszercsak irányíthatatlan-
ná válik. – Nézőként elgondolkoztam azon, hogy milyen fontos, létfon-
tosságú az irányítás, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen biztonsá-
gos az a bizonyos irányítás! - Így van manapság is és nemcsak  techni-
ka világában, hanem lelki dolgainkban is! - Kifejezetten jó érzés, hogy 
biztosak lehetünk abban, hogy lelki dolgainkat a jóságos Isten atyai 
szeretettel és bölcsen irányítja a jó felé. – Ennek köszönhető, hogy 
minden időre érvényes szabályokat, parancsokat adott, amik által nem 
tiltani akar dolgokat, hanem segíteni akar a tökéletesedében. – Szent 
Fia által pedig egészen „közel hozta hozzánk” szent akaratát és Őt 
azért küldte a világba, „hogy éljünk Általa!” – Meg kell azonban állapíta-
nunk önmagunkról, hogy a legtöbbször gyengék vagyunk a jóra és nem 
felesleges az őszinte fohász: „mindenható, örök Isten, vezess minket…
hogy híveid gyönge nyája jusson el oda, hová előttünk ment Jézus, a mi 
erős Pásztorunk!” - Sokszor megtörténik, amiről az Olvasmányban 
Szent Péter beszél: „az a Kő, amelyet ti, építők elvetettetek, mégis 
Szegletkővé lett; nincs üdvösség senki másban!” – Ilyen körülmények 
között nehéz észrevenni a szentjánosi gondolatot: „nézzétek, mekkora 
szeretettel van irántunk az Atya!... most Isten gyermekei vagyunk, de, 
hogy mik leszünk, mik lehetünk, az még nem nyilvánvaló!” – Ugyancsak 
Szent János beszél arról a páratlan hasonlatról, amelyben az Úr Jézus 
arról beszél, hogy Ő az igazi szőlőtő, Aki élteti és bő terméshez segíti 
mindazokat, akik Vele éltető kapcsolatban vannak; mint ahogyan arról 
is beszél, hogy Önmagát a jó Pásztorhoz hasonlítja, Aki nemcsak veze-
ti, védelmezi övéit, hanem „ismer és szeret. Annyira, hogy képes a saját 
életét is feláldozni juhaiért.” – Ezt meg is tette, amikor vállalta a kereszt-
áldozatot. – Nekünk mindezt hálával és áldozatkészséggel kell fogad-
nunk! – Ezt akkor tesszük meg, ha a szentmisén jól és hívő lélekkel 
részt-veszünk – amikor „nemcsak nézni  és hallgatni akarom a szentmi-
sét, hanem részt is akarok venni benne!” – Mindenképpen ügyelni kell 
arra, hogy ne feledjük: „ jó Pásztorunk drága vére árán váltott meg min-
ket!” – Ez nem enged „lazítást”, mulasztást, hanyagságot; ez folytonos 
hálaadásra indít, amire jó Pásztorunk vezetni és irányítani akar! Neki a 
mi üdvösségünk „sokba került!””nagy volt a lelkünk ára!” – Vele együtt 
kell akarni, amit Ő akar! – Vele együtt kell lelkesedni, amiért Ő áldozatot 
hozott! – Engedni kell, hogy Ő vezessen, Ő irányítson! 

Világ hét 

csodája  

Egy csa-
pat diák 
azt a fela-

datot kapta, hogy készítsenek egy listát ar-
ról, mit tekintenek most a világ hét csodájá-
nak. Valószínűleg némi eltéréssel, de a kö-
vetkezők kapták a legtöbb szavazatot: 
 
1. az egyiptomi nagy piramisok 
2. a Taj Mahal 
3. a Grand Canyon 
4. a Panama-csatorna  
5. az Empire State Building  
6. a Szent Péter-székesegyház  
7. a kínai nagy fal 
 

Amikor a tanár összeszedte a szavazatokat, 
észrevette, hogy egy diák még nem végzett 
a listájával.  
Így megkérdezte a lányt, hogy talán problé-
mája van a lista elkészítésével. A lány azt 
felelte, hogy „Igen, egy kicsit. Nem teljesen 
tudom eldönteni, mert olyan sok van." 
 
A tanár azt mondta,  
„Oké, oszd meg velünk, amid már van, talán 
tudunk segíteni befejezni". 
 
 
A lány hezitált, de aztán felolvasta:  
„Szerintem a világ hét csodája a következő: 
 
1. látni… 
2. hallani… 
3. tapintani… 

4. ízlelni… 
5. érezni… 
6. nevetni… 
7. és szeret-
ni." 
 
A teremben 
olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is 
hallani lehetett volna. 
Az egyszerű és hétköznapi, általános dolgok 
elkerülik a figyelmünket, és amit természe-
tesnek tartunk, azok valóban csodálatosak! 
Egy szelíd figyelmeztetés: 
A legértékesebb dolgokat az életben nem 
lehet kézzel felépíteni vagy megvásárolni. 
Ne légy annyira elfoglalt, hogy ne vedd ész-
re ezt! 
 

(plebania.net) 

Egy perc bölcsesség…  
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Kedves Csa-
ládtagok, Ro-
konok, Ének-
karosok, Tisz-
telt Gyászo-

lók! 
 
Az Alsónémedi 
Római Katoli-
kus Énekkar 
nevében sze-
retnék búcsú-
zóul néhány 
szót szólni.  

„Ha meg kell halnom is veled, én nem 
tagadlak meg téged” – énekelted Húsvét 
előtt Jézus szenvedéstörténetében Péter 
mondatát. A szívünket mardosta ezen ének-
lésed, hiszen mindannyian tudtuk, hogy 
betegséggel kell harcolnod… 
 
Nagyon nehéz tudatosítanunk azt a tényt, 
hogy szeretett énekkaros társunk eltávozott 
közülünk, és most temetéseden kell énekel-
nünk.  Ismételten az énekkarnak az egyik 
oszlopa távozott személyedben, aki több 
évtizede volt aktív tagja a kórusunknak, aki - 
ha esett, ha fújt, - mindig ott voltál az ének-
kar próbáin, fellépésein. 
Ha kellett, akkor még fontos munkádat is 
félbeszakítottad csak azért, hogy részt ve-
hessél a próbákon. Az énekkar nagyon fon-
tos volt számodra. Ennek egyik jele volt, 
hogy 2011 pünkösdjén vendégül láttad az 
énekkart az ünnepi misénk után.  
Mindig jó kedvű voltál, vidámságot osztogat-
tál környezetednek. Jókedvűen mesélted 
sokszor, hogy otthon, és máshol is feleleve-
nítetted egy-egy próba, vagy hangverseny 

részle-
teit, és 
ebben 
örömö-
det 
lelted. 

Az életed volt az énekkar. 
Nagyon szerettél énekelni. 
Még a traktorban is állan-
dóan gyakoroltál, oda is 
vitted a papírt az énekek-
kel… 
Rengeteg közös élmény, 
áhítat, éneklést éltünk át 
közösen. Nehéz lenne 
felsorolni a hangverse-
nyek, misék sokaságát, amelyen énekeltél. 
A passióban a tenor 2-es szólamban volt a 
helyed. Aztán 2017. nagypéntekjén Péter 
apostol szövegeit a te hangodon hallgattuk. 
Valamint idén is. 
„Ha meg kell halnom is veled, én nem 
tagadlak meg téged.” - Nem tagadtad meg, 
Imre, az utolsó pillanatig kitartottál Teremtő 
urad mellett. 
Ugyanis a legutolsó időkben is eljártál a 
templomba. Kedvenc helyedre, a kórusra, 
az orgona mellé, két kézzel segítve, már 
lassacskán lépdeltél fel. De feljöttél. Még az 
utolsó vasárnapon is. Ekkortáj már azt 
mondtad, gondok vannak, Péter. Ember-
ként megrendülten, szomorúan állunk itt. 
Hívő emberként 
viszont bíznunk kell 
abban, hogy azok a 
dolgok, amik tör-
ténnek velünk, és 
felfoghatatlanok, a 
Fölöttünkvaló aka-
rata, és a miérteket 
csak Ő ismeri…  
Kedves Imre! A 
Magyarok Nagy-
asszonya Kórus 
nevében köszö-

nöm, hogy együtt énekeltél velünk! Köszö-
nöm hozzám való jóságodat is. 
Kórusunk védőszentjéhez fohászkodjunk: 
„Ha eljön a végóra,  
Akkor jöjj el Mária, 
Végy föl a szűz karjaidba, 
Egek Asszonya, 
Mutass be a szent Fiadnak, 
Szép Szűz Mária!” 
Az ezredfordulón életre hívott énekkarból 
tizennégy dalostársad vár odaát, hogy az 
angyalok kórusával együtt zengjétek Isten 
dicsőségét! 
Emlékedet kegyelettel megőrizzük.  
Imre! Nyugodj békében! 

Benkó Péter 



 SZENT KERESZT — 2018. MÁJUS     6 

 

2018.04.28-án került megrendezésre az idei katolikus bál. Ez az 
eddig megszokott időponttól eltérő volt, hiszen nem szerettük vol-
na, hogy elmaradjon a bál, de szervező váltás miatt már az erede-
ti januári időpontban nem sikerült megszervezni. Jövőre szeret-
nénk visszatenni az eredeti időpontba, január utolsó szombatjára. 
 
 A bál megszervezését György Fanni és Györgyövics Szilvia vet-
ték át. Idén is a Betyár étterem adta a bál helyszínét. A bál elején 
köszöntötte a vendégeket Györgyövics Szilvia és Pekker Imre 
főesperes úr, aki vacsora előtt asztali áldást is mondott.  
 
A műsort hagyományokhoz 
híven az énekkar szolgáltat-
ta Benkó Péter Kántor úr 
vezénylésével. 5 ének hang-
zott el gitáros kísérettel és 
természetesen a közönséget 
is bevonták az éneklésébe. 
Köszönjük Kántor úrnak és 
az énekkari tagoknak a fel-
készülést!  
 
Ezután egy meglepetés következett, amely nagyon sok előkészü-
letet vett igénybe. Egy hittantáboros kisfilmet készítettünk és vetí-
tettünk le, melyben régi és mostani hittantáborosok számoltak be 
élményeikről. György Fanni 
konferálta fel a filmet és ő 
szerkesztette, vágta. Köszö-
net a filmben szereplőknek.  
 
A műsorok után került sor a 
vacsorára. Vacsora után jött 
a tánc és a mulatás. Éjfélkor 
tombolahúzás következett 
köszönet a segítőknek és 
köszönet a rengeteg tombola 
felajánlásért! A bál bevétel-
ének egy részét szeretnénk 
felajánlani a templombelső 
festésére és egy kisebb részt 
pedig a hittantáborra, hiszen 
mi szervező fiatalok szeret-
nénk támogatni a tábort, 
hogy minél jobb és színvona-
lasabb lehessen a táborozó 
gyerekek számára. Köszönünk mindenkinek mindenfajta segítsé-
get és adományt! Jövőre is várunk mindenkit sok-sok szeretettel! 
 
Idén egy új zenekar szolgáltatta nekünk a jobbnál jobb zenéket 
Borbély Ferenc és 3 társa. Köszönjük nekik, hogy elvállalták és 
hajnalig zenéltek nekünk! 
 
Kiss Tiborné Végh Klára volt idén is a bál ajándékfelelőse. Házilag 
saját készítésű mézeskalács tyúkot és kakast készített, melyet 
szépen, igényesen kidíszített. Köszönjük ezt a szép meglepetést! 
Isten áldja meg! 

Kedves Szilvi és Fanni! 
 

A bálon „mulatozók” nevében szeretném megköszönni nektek, 
hogy idén is megrendeztétek a bált, lehetővé téve a vendégsereg  

szórakozását. 
 

Kívánom, illetve kívánjuk, hogy még nagyon sok alkalommal 
„bálozzunk”, közösségünk épülésére! 

Köszönettel: 
Benkó Péter 
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Anyák napja mai üzenete 
 
 
Mit jelenthet ma 2018 ban a keresztyén 
gyermekeknek anyák napját ünnepelni? 
Természetesen nagyon fontos a köszöntő, 
a szál virág, a puszi, de ezeken felül a leg-
fontosabb kérdés, hogy mi van a szívben, 
mi van az év többi napján? Az ige szerint 
az a gyermek ünnepel helyesen, akinek a 

szívében megtalálható az édesanyja és 
nagymamája iránti szeretet, tisztelet. 
Idősödő gyermekek, netán már ti is felnőt-
tek, akik még ünnepelhetitek édesanyáto-
kat nagymamátokat, ne feledjétek, hogy el 
jön az idő amikor a szerepek felcserélőd-
nek, amikor a gondozó kezek már nem 
tudnak adni, és a szülő gondozottá válik. 
Ne hagyjátok magukra őket, legyen ez a 
legszebb anyák napi ajándék nekik tőletek! 

Anyák napi ünneplésünk legyen a szeretet 
a hála a megbecsülés kifejezése édes-
anyátok, nagymamátok iránt, de legyen a 
hálaadás alkalma is Isten felé a gondviselé-
séért, a szeretetéért, ami az anyai szíveken 
keresztül meg nyilvánult. Az anya akkor is 
anya, ha a gyermeke felnőtt lesz, akkor is 
ha meg szűnik a tisztelet a hála valamilyen 
okból kifolyólag, Anya csak egy van! Igaz 
hogy ma anyák napját ünnepelünk, de hálát 
kell adnunk az apákért, a nagyszülőkért is, 
ami Isten előtt nagyon kedves cselekedet. 
A gyermek egészen kicsi korában sokszor 
a nagyszülőkön keresztül hall Isten-
ről,.Örömmel viszik a kis unokát a templom-
ba és tanítgatják  a kis kezét össze kulcsol-
ni az első kis imádságokra. Nagy boldog-
ság hallgatni ahogy a kis gyermek sorolja 
az esti imában, hogy kire vigyázzon az Úr 
Isten! Mi szülők, nagyszülők mosolyogjunk 
a gyermekekre, nevessünk velük, mert kell 
nekik, az orcánk fénye, a szívünk a lelkünk 
derűje, éljünk egymással szeretetbe! „Mert 
jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége 
nemzedékről nemzedékre.” Zsolt: 100.5. 
 
Ma néktek szól a boldog ének ti drága jó 
anyák, nagymamák, 
zengjük hát együtt, Istenünknek a hála him-
nuszát! 
Szent béke boldogság kísérjen 
titeket itt a földi létben, 
kívánunk az Úr Istentől sok-sok boldog 
évet, 
gyermekeitek szeretetét: Áldást Békessé-
get! 
Isten éltessen minden kedves édesanyát, 
nagymamát és persze dédi mamát! 
 

Nagy Zsigmondné 

ANYÁKNAPJÁN 
Jézusom, kérlek, nézz reám, 
És áldd meg édes jó anyám! 

Mindig ragyogd be éveit, 
Töröld le hulló könnyeit! 

 
Áldd meg, ha szolgál minekünk, 

és ha imát mond érettünk, 
Te hallgasd meg, ha felsóhajt! 

Erősítsd szívét, vigasztald! 
 

Hála jó anyánkért neked! 
Hallgasd meg kérő gyermeked! 

Áldd meg őt, egész életét! 
Irgalmaddal te óvd, te védd! 

 

Malmivaara Vainő 
 

ANYÁM, SZERETLEK 
 

Mosolygó arcod elé állok, 
Karod ölelésére várok, 

Nézem szép szemed ragyogását, 
Hallgatom szíved dobogását… 

S míg forró anya-csókod rám hull, 
Könnyes arcom kebledre simul 

S vallok neked, míg könnyem pereg: 
Anyám, szeretlek! 

 

Okom erre kimondhatatlan… 
Nincsen rá elegendő szavam. 

Mit hű szíved s kezed tett értem, 
Nem vagyok képes kibeszélnem. 

De igyekszem, hogy minden tettel, 
Parányi gyermekéletemmel 

Hirdethessem földnek és mennynek: 
Anyám, szeretlek! 

 

Mindig az lesz az imádságom: 
Isten védjen, vezessen, áldjon. 
Legyen sok öröm életedben, 

Keseregned értem ne kelljen… 
Én örömödre vágyom élni, 
Isten nevét imádva félni, 

Hogy akkor is lásd, ha nagy leszek: 
Anyám, szeretlek! 

 
Dénes Ferenc 
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Elsőáldozásra  
készülő gyerekek lelkinapja 

Egyházközségünkben, szinte már hagyománnyá vált, hogy 
az elsőáldozók lelkinappal készülnek az első nagy találko-
zásra Jézussal. Ebben az évben úgy gondoltuk hitoktató 
kollégáinkkal, hogy közösen visszük el a gyerekeket egy 
vidám, mégis lelkiekben gazdag napra, Petőfiszállás 
Szentkútra. Itt találkozhattak egymással az elsőáldozásra 
készülő gyerekek. Tíz helységből nyolcvan gyerek, egy 
atya, hat hitoktató és hat lelkes segítő volt együtt. A gyere-
kek megismerkedhettek egymással, hiszen a feladatok 
megoldásához csoportokat alkottak, amiben több helyről 
érkeztek, egymást segítve, szeretettel, tudásuk legjavát 
adva oldották meg a feladatokat.  
A szentmisén lelkesen vettek részt. Hefler Gábor atya ma-
gyarázta a szentmise részeit, történéseit. Az ebéd után, 
amit lelkes segítőink készítettek, játékok voltak és lehető-
ség, kegytárgyak vásárlására.  
Majd egy záróimán vettünk részt, ahol a kegytárgyakat 
Gábor atya megáldotta és minden résztvevő egy tizedes 
rózsafüzért kapott ajándékba. 
Nemcsak a gyerekek számára volt ez a nap ajándék és 
lelkifeltöltődés, hanem nekünk hitoktatóknak is. Örültünk a 
"gyerekeinknek", amikor fegyelmezetten, jól viselkedtek, okosakat 
mondtak és láttuk az arcukon az örömöt. Számomra nagy ajándék 
volt amit Gábor atya mondott: még soha sehol ilyennel nem találko-
zott, hogy egyetértésben, szeretetben, egymást segítve együtt dol-
goznak a hitoktatók, közösségé kovácsolva a rájuk bízottakat. 
Én már azért láttam ilyet, de Lengyelországban. Mindig is vágytam 
rá, hogy egy zarándoklatként a Szűz Anya segítségét kérve készül-
jünk erre a jeles napra.    
Ezen a napon átéltük, amit Jézus 
így mondott: "Isten országa közte-
tek van" Lk 17, 21 
Gyereke írták: 
Niki: Az tetszett, hogy játszottunk, 
volt akadályversen és az, hogy 
örömet szereztem a családomnak. 
összebarátkoztam sok emberrel. 
Métáztunk, abban az volt a leg-
jobb, hogy nagyokat ütöttem és 
időben beértem a célba. A misén 
pedig hiányzott az Imre atya. 
Dominik: Nekem a szentmise 
tetszett és az eredmény hirdetés, 
a szabad játék is. De legjobban a 
vásárlás és a tojás keresés tetszett. Amikor a nap végére értünk 
csináltunk egy csoport képet és elindultunk haza. 
Donát: Nekem az akadályverseny tetszett a legjobban. Harmadi-
kok lettünk. A többi program se volt rossz, főleg amikor métáztunk 
és labdajátékokat játszottunk. 
Ádám: Nekem az tetszett, hogy elsők lettünk az akadályverseny-
ben, úgy hogy én voltam a csapatkapitány. Nagyon büszke vagyok 
a hatos csapatra. A legjobb csapatom volt, ami csak lehetett!!! Oh 
és szentmisét se 
hagyjuk ki, az is na-
gyon jó volt, bár az 
elejét egy kicsit un-
tam, de aztán a vé-
gére belejöttem és 
nem is volt unalmas. 
A métát se hagyjuk 
ki, mert örülök, hogy 
megtanulhattam ezt 
a játékot, bár egy 
kicsit fárasztó. Örü-
lök, hogy ott lehet-
tem! 
T. Panna: Nekem az 
volt a legjobb, hogy 
akadályversenyez-
tünk. Közben össze-
barátkoztam egy 

Bogi nevű lánnyal. Olyan jó játékok voltak, méta és sok más. Lehe-
tett még kegytárgyakat venni. 
T. Bianka: Nagyon jó volt, amikor akadályverseny volt és amikor 
templomban voltunk, és az amikor egyik hitoktató néni énekelt. 
Anikó néni vicces volt. Amikor Bogi anyukája virágot fűzött jó volt. 
Amikor métával elütöttük a labdát és el kellett futni és végül beérni. 
Végül eredményhirdetés volt. Azután bementünk a templomba, a 
pap bácsi megáldotta a kegytárgyakat azután kimentünk egy ró-
zsafüzéért, végül el pakoltunk és hazamentünk.  

Szabi: Jó volt és minden tetszett, legjobban a 
tojás gyűjtés. Még jó volt a kép kirakós és 
nagyon jó volt a labdázás! 
Laura: Nekem tetszett a lelkinap! Azért tet-
szett mert volt akadályverseny és szereztem 
új barátokat. És még az, hogy játszottunk, és 
a kegytárgyak is szépek voltak. Az egész nap 
jó volt!  
Bence: Jó volt és nagyon jól éreztem magam! 
A tojáskeresés volt a legjobb. Niki nénivel volt 
a legjobb! És a méta! 
R. Panni: Jól éreztem magam. Én voltam a 
csapatkapitány! Nagyon jók voltak a progra-
mok. Nagyon izgalmas volt. Nagyon finom volt 
az ebéd. 
Orsi: Én nagyon jól éreztem magam. Legjob-

ban az akadályverseny tetszett, tetszett még a méta és a játék, 
meg hogy lehetett kegytárgyakat venni és több faluból jöttek sok 
gyerekkel. Lehetett játszani és összebarátkozni. 
Levente: Lelkinap, Petőfiszállás. Nagyon tetszett nekem! Jó volt az 
akadályverseny is. Örültem, hogy eljöhettem. tetszett a méta játék. 
A másik mise is tetszett! Szereztem új barátokat. szépek voltak az 
emlékek és örültek a szüleim! 
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Marcsi: Én nagyon jól éreztem magam. 
Mindent nagyon élveztem, az akadályver-
senyt, a játékokat és minden mást. Baráto-
kat is szereztem. Összesen nyolcvanan 
voltunk. Sokat megtudtam Jézusról és a 
beteg emberekről. Volt arra is időnk, hogy 
vegyünk ajándékot a családunknak, bará-
toknak vagy magunknak emléket. Az ebéd 
is finom volt. A hitoktatók nagyon jól megol-
dották, hogy ezt a nyolcvan gyereket így 
össze tudták hozni. Nagyon értékelem őket. 
Nagyon várom, hogy elsőáldozzak és ez a 
nap nagyon segített, el sem tudom mondani 
mennyire jó volt, de valahogy összehoztam. 
B. Bianka: Korán reggel hét órakor indult a 
busz. Amikor odaértünk Petőfiszállásra, 
leraktuk a holminkat és leültünk a padra. 
Elkezdődött a mise. a misét énekléssel 
kezdtük és zártuk. Azután elkezdődött a 
verseny. Egytől Nyolcig húztunk számot és 
csapat nevet választottunk. A mi csapatunk 
a Zöld angyalok voltak. Az volt a feladat, 
hogy minél több pontot szerezzünk. Ebéd 
után a csapatok elmentek vásárolni. Azután 

nagyon jó játékon vettünk részt. 
Aztán elkezdődött az eredmény 
hirdetés. A helyezettek csoko-
ládét kaptak. Majd bementünk 
a templomba és egy olvasót 
kaptunk ajándékba. Amikor 
kijöttünk a templomból, 
fényképezkedtünk és hazautaz-
tunk. Nagyon jól éreztem ma-
gam ezen a kiránduláson.   
Hanna: Nagyon jól éreztem 
magam,más településről jött 
gyerekekkel ismerkedhettünk meg. Sok 
jó,változatos játék volt,amiket nagyon élvez-
tem. Jó volt a szentmise,melyet Gábor atya 
személye és előadás módja még érdeke-
sebbé tette. Egész napos program 
volt,melyen sok élményt szereztem. 
Lili: Kicsit feszélyezve éreztem magam, 
mert én nehezebben oldódom fel idegenek 
között.. Sajnos nagyon fájt a hasam.. úgy-
hogy nem is tudtam részt venni az akadály 
verseny feladataiban.. csak testvérem el-
mondása alapján tudom,hogy mi-

lyen jó feladatok voltak... 
és miből maradtam ki. 
Amikor kicsit jobban let-
tem segítette szendvicset 
csinálni a felnőtteknek… 
akik között ott volt anyu-
kám is. Összességében 
nagyon jól éreztem ma-
gam. 
Kende: A lelkinap egy 
gyönyörű áprilisi napon 
volt. Amint megérkeztünk 
betértünk a templomba 
ahol egy szentmisén vet-
tünk részt. A templom 

gyönyörű volt és mindenkinek nagyon tet-
szett. aztán ügyességi játék volt. Én a hatos 
csapatban csatlakoztam ás mi nyertük meg 
109 ponttal. Elérkeztünk a nap feléhez, 
ahonnan már csak játék következett: fociz-
tunk, basabelloztunk, szórakoztunk. Aztán 
betértünk a templomba egy imára. Majd 
csináltunk két képet, utána haza mentünk. 
Nagyon tetszett ez a nap mert sokat szóra-
koztunk és az egész környezet gyönyörű 
volt. 

Brenner János Szombathe-
lyen született 1931. decem-
ber 27-én, háromgyermekes 
család második fiúgyerme-
keként. 1950-ben kezdte 
meg novíciusi évét a ciszter-
ci rendben. Beöltözésekor 
kapta az Anasztáz nevet. A 
szerzetesrendek feloszlatá-
sa után 1951-ben a Szom-
bathelyi Egyházmegye kis-
papjai közé vették fel. Ko-
vács Sándor püspök szentel-
te pappá 1955. június 19-én 
a szombathelyi Székesegy-
házban. Rábakethelyen, a 
határ menti Szentgotthárd 
második kerületében lett 
káplán. A plébániához négy 
fília tartozott: Magyarlak, 
Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa. Dr. Kozma 
Ferenc plébános jó példát adott és sokat segí-
tett az ifjú papnak. János atya minden áldozat-
ra készen állt a hívekért. Különösen rajongott a 
gyermekekért és az ifjúságért. Tisztelte, sze-
rette az embereket, nem volt személyválogató. 
Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi 
történt az 1957. december 14-éről 15-ére virra-
dó éjjelen, amikor kegyetlenül 32 késszúrással 
megölték. 
Ferenc pápa 2017. november 8-án engedé-

lyezte Brenner Já-
nos boldoggá avatását. 
2018. május 1-jén a szom-
bathelyi Emlékmű-
dombon összegyűlt közel 
húszezer ember énekkel, 
imával várta a szentmi-
sét. A lankán felállított 
széksorokban ültek a pa-
pok, szerzetesek, mellet-
tük a ministránsok, fehér 
ruhába öltözött kétezer 
ünneplő, mögöttük a hívek 
sokasága töltötte meg a 
dombot. Megmozdult az 
egész magyar Egyház. 
Plébániai közösségek 
indultak útnak az egész 
országból és határon túl-
ról, zarándokcsoportok 

gyalogosan és kerékpárral, hogy együtt ünne-
peljék a hitéért vértanúságot szenvedett papot. 
A latin nyelvű szentmise főcelebránsa Angelo 
Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregá-
ciója prefektusa, szónoka Erdő Péter bíboros, 
prímás volt. 
Székely János szombathelyi megyéspüspök 
Angelo Amato bíboroshoz fordulva kérte Isten 
szolgája Brenner János boldoggá avatását. A 
Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa 
ezután felolvasta Ferenc pápa apostoli levelét. 

Elfogadva testvérünk,  
Székely János szombathelyi  

megyéspüspök,  
valamint sok más püspök testvérünk  

és számos hívő kérését,  
és miután megkaptuk  

a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának 
véleményét,  

apostoli tekintélyünknél fogva  
megengedjük,  

hogy Isten Szolgája, Tiszteletreméltó 
BRENNER JÁNOS 

vértanú, áldozópap,  
Jézus Szíve szerinti pásztor,  

szolgálva saját híveit  
és megvédve az Oltáriszentséget, akit egy 

beteghez vitt,  
mostantól kezdve a Boldog nevet viselje,  

és hogy ünnepét megtarthassák  
a jogban előírt módon és helyén,  

minden év december 15-én,  
mennyei születésének napján. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  
Ámen. 

Kelt Rómában, Szent Péter székénél,  
az Úr 2018. esztendejében, április 23-án  

pápaságunk hatodik évében. 
Ferenc pápa 

Brenner József nagyprépost, a vértanú öccse 
vitte testvére ereklyéit az oltárra.  

martinus.hu, https://brennerjanos.hu/ 
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Mária Rádió Imakör 
 
Májusban, a Szűzanya 
hónapjában egy éve, hogy 
megalakult egyházközsé-
günkben a Mária rádió imakör. Május 7-én 
hétfőn az esti szentmise után megemléke-
zünk erről. Beszámolunk az elmúlt év ese-
ményeiről, melyek voltak a legfontosabb 
imaszándékaink az elmúlt évben. Az imakö-
rök találkozóiról a következő év feladatairól, 
terveiről. Május 13-ra tervezünk egy író-
olvasó találkozót. Ebből az alkalomból meg-
látogat minket Dr. Nehéz Márta Mirjam író-
nő. Az öröm imakönyve és a Vigasztalás 
imakönyve írója. Megbeszéljük októberi 
imakörök találkozóját. Beszélünk a Mária 
útról. Szeretettel és imádsággal hálát adunk 
Égi Édesanyánknak, hogy Velünk van, ve-
zet bennünket az öröm útján Szent Fia felé 
a kegyelmek útján. Hiszen Jézus arca, amit 

szemlélünk, különös jogcímen tartozunk 
Máriához, ami nagy bensőséget jelent. Ez 
az Arc Szíve alatt formálódott, emberileg 
hasonló lett hozzá – írja a Szentatya. Anyai 
gondjaira bízzuk magunkat, mert Ő folya-
matosan hozza és alakítsa a gyermekeket a 
Fia titokzatos teste számára. Nem akadá-
lyozza a hívők közvetlen egyesülését Krisz-
tussal, hanem megkönnyíti azt! Ezért minél 
inkább Máriának szenteli magát valaki, an-
nál inkább lesz Jézus Krisztusnak szentel-
ve. 
 
Mondjuk el naponta: 
Szűzanyám! Óvd családodat és szerettei-
met minden bajtól! Jobbod védelmezzen ó 

Istennek szent 
anyja! Vigaszod 
szálljon a lelkünk-

re! Legyen Neked köszönet, hála és áldás 
és dicsőség mindörökké Amen. 
 

Ima Máriához: 
Ha valami fáj, Neked panaszkodom. 

Kinek mondhatnám? 
Hallgass meg édes Szűz Anyám! 
Nehéz óráimban adj nekem erőt, 

hiszen Te vigasztalsz sok-sok 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 Szűzanyám! 

 
Köszönjük a testvérek bizalmát, akik min-
den időben felkeresnek imaszándék kérés 
ügyében! Szeretettel és bizalommal visszük 
a szent Szűzanya elé kéréseiket minden 
imaalkalommal. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Mária Rádió Imatalálkozó 
 
Mária Rádió Imatalálkozója 
Egyházközségünkből április 28-án ismét részt 
vettünk az imatalálkozón, amit a Budapest Kas-
sai téri Szentlélek Templomában szerveztek. 
Egynapos, rövid zarándoklatra hívott mindenkit 
a Mária Rádió vezetősége. 
Nagy örömmel indultunk ebbe a templomba, 
mivel még nem jártunk sohasem e keresztjéről 
különösen tisztelt megszentelt helyen. Sokan 
zarándokolnak ide, hogy a Mamertini feszület 
előtt hódoljanak, imádkozzanak. Ezt a feszüle-
tet 1938-ban, a Budapesten megrendezett 
XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Világkong-
resszus alkalmával az olasz zarándokok aján-
dékozták a magyar katolikusoknak. E feszület, 
hű mása a Mamertini börtön bejárata fölött füg-
gő keresztnek, ahol Szent Péter és Pál rabos-
kodott. XI. Pius pápa személyesen áldotta meg, 
majd nyolcnapos áhítatsorozat kezdődött a 
feszület tiszteletére. Ezután került, ünnepélyes 
keretek között hazánkban, hogy az Üdvözítő 
áldásra széttárt karjaiban a magyar nép oltal-
mat nyerjen. 
Az imatalálkozó közös templomi bevonulással 
kezdődött. A Szentlélek plébánia-templom plébá-
nosa, Pajor András Atya szívélyesen köszöntötte 
a zarándokokat és lelkesen mesélt a templom 
történetéről, különösen a Mamertini feszület ere-
detéről. Majd Khirer Imre Atya vezetésével Szent-
ségimádáson vettünk részt, amely után a feszület 
előtt hazánk imádságos felajánlását végeztük.  
Az imatalálkozó agapéval végződött, a házigazda 
és a Mária Rádió munkatársai megvendégeltek 
bennünket a plébánián. Itt lehetőség nyílt az ima-
kör tagjai számára, hogy beszámoljanak apostol-
kodásukról és terveikről. Mit tehetnénk együtt, 
Krisztusért, testvéreinkért? Mindnyájunkban meg-
erősödött az gondolat, hogy a Mindenható közel-
sége ne csak akkor nyilvánuljon meg bennünk, 
mikor templomban vagyunk, vagy imádkozunk, 
hanem egész életünket Istennek tetsző cseleke-
detek hassák át, és hívjuk segítségül Szűzanyán-
kat, hogy Magyarország újra keresztény legyen, 
mert csak akkor van jövője nemzetünknek. 
 

Hazánk felajánlása: 
Urunk, Jézus Krisztus,  
Mamertini Szent Kereszted előtt ismét  
Szent Szíved oltalmába ajánljuk Ma-
gyar Hazánkat,  
egész nemzetünket és a világon szer-
te élő magyar testvéreinket. 
Megújítjuk első királyunk, Szent István 
felajánlását  
és a Boldogságos Szűz Máriának, 
Magyarok Nagyasszonyának védel-
mező közbenjárását kérve,  
kifejezzük bizalmunkat, melyet őseink 
szent, krisztusi hitére, a katolikus val-
lásra, 
a Szent Korona összetartó erejére, 
és népünk történelmének tapasztala-
taira alapozva 
ismét kezeidbe helyezünk, Üdvözí-
tőnk. Ezzel a Rád hagyatkozással, 
hűségünk és odaadásunk felajánlásá-
val 
könyörgünk Hozzád nemzetünk to-
vábbi jövőjéért. Adj megtérést vala-
mennyi magyar testvérünknek, 

hogy tudatosan, 
hitünk és kultúránk szerint örömmel 
és büszkén vállaljuk mindannyian 
kereszténységünket és nemzettudatun-
kat. Adj nekünk kölcsönös békességet 
és megbecsülést a többi nemzettel, 
óvj meg minket a sötétség hatalmának 
rombolásától, 
és erősítsd meg egyházi, szellemi, tár-
sadalmi vezetőink 
és egész népünket, 
hogy ha kell, mi adjunk példát 
egész Európának tisztességből, 
józanságból és a Neked tetsző többi 
erényből! Add meg nekünk mindezt 
Nagyasszonyunk és Patrónánk, Szűz 
Mária, 
fővédőszentünk, Szent István király, 
valamint a magyar szentek és boldogok 

közbenjárására. 

     

 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 első vasárnapi imaóráját május 
6-án vasárnap esti szentmisét kö-
vetően tartja.  
Ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az Én nevemben, ott le-
szek közöttük – mondta Jézus. 
Milyen nagy ajándék! Különösen 
ma, amikor az édesanyákat ünne-
peljük. Legfőképpen Égi Édes-
anyánkat, aki az emberiség Meg-
váltóját hordozhatta a szíve alatt! Köszön-
jük meg Neki ezt a csodálatos ajándékot! 
Hálatelt szívvel ajánljuk fel ezt az imaórát 
a mai édesanyákért, akik szerető gondos-
kodásukkal és imádságukkal nevelik fel 
számunkra a jövő nemzedékét a leendő 
elsőáldozókat. Amikor azt mondják, hogy 
Magyarországra fényes jövő vár nem poli-
tikára, hanem a megszentelődésre kell 
gondolnunk. Tegyetek tanítvánnyá minden 
embert – mondta Jézus. Minden ember 
szívéhez szól az Isten hívása! Ezért a mi 
feladatunk, hogy megmutassuk Jézust. 
Isten szava mindenen áthatol. Az Ő szava 
formál és alakít bennünket. Engedjük hát, 
hogy cselekedjen bennünk és ezekkel a 

gondolatokkal közeledjünk az Úr Jézus 
Szent Szívéhez! 

 
Égi Édesanyánk! Szűz Mária! 
Amikor Isten sajátos tervével belé-
pett az életedbe, Te, mint az Ő 
alázatos szolgálója szélesre tártad 
előtte szívednek kapuját. Példád 
ösztönöz, hogy én is az Úrhoz 
folyamodjam, és azt mondjam: Jöjj 
el életemnek azon részeibe, ahol 

saját akaratomat jobban szerettem a Tiéd-
nél! Térj be már most mialatt Fiad kereszt-
je és Égi Édesanyánk szobra előtt elmél-
kedem és szívemből imádkozom Hozzád! 
Mária! Te az ige szülője és a Megváltó 
anyja vagy, ezért kérlek, imádkozz velem 
és értem, hogy Szent Fiad teljesen betér-
jen életembe! Térj be Jézus családom és 
az egész világ életébe! Terjeszd ki kezed, 
hogy szélcsend legyen! Jézus! Csende-
sítsd le a viharokat! Add, hogy mindenki 
meghallja a Te békét hozó hangodat! 
 

Szűzanyám! Tied akarok lenni 
a Te tiszta Mária gyermeked! 

Jaj, de lelkem nem tud felrepülni, 

Bűnök súlya földhöz szegezett. 
Jó anyácskám, nyerj nekem kegyet, 

hogy sirassam minden bűnömet. 
Szűzanyám! Tied akarok lenni,  

Segíts meg, hogy a Tied legyek! 
 

Szűzanyám! Tied akarok lenni 
a Te tiszta Mária gyermeked! 

Jaj, de lelkem nem tud felrepülni, 
Bűnök súlya földhöz szegezett. 

Jó anyácskám, nyerj nekem kegyet, 
hogy sirassam minden bűnömet. 
Szűzanyám! Tied akarok lenni,  

Segíts meg, hogy a Tied legyek! 
 
Milyen boldog vagyok, hogy Isten kivá-
lasztott Téged, Szűzanyám! 
Minden örömömet az Égben neked ad-
nám, egy mosolyodért Mária, Égi Édes-
anyám! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1 2 3 4 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

5 
18 óra 

Cursillo  
kiscsoport 

6 
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

7 
18.30óra 

Mária  
Rádió ima 

8 
 

9 10 11 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 18 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

26 
. 

27 

 

28 
 

29 
 

30 31    

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2018.  május 

Májusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Geigerné Moldvai Mariann 

Mészáros Jánosné 
Csermákné Molnár Anna 

 
 

Máj. 4 - 12 
Morvai Margit 

Rózsáné Pelsőczi Mónika 
Bársony Mónika 

Fodor Mária 
Sokorai Józsefné 

Máj. 13 - 21 
Szlovicsák Balázsné 
Özv. Kiss Ferencné 

Győrvári Imréné 
Györgyövics Miklósné 

 

Máj. 22 – 30 
Bársony Istvánné 
Agárdi Erzsébet 
Kovács Jánosné 

Kiss Lászlóné 
 

Máj. 31 – Jún. 8 
Özv. Győrvári Pálné 

Özv. Horváth Albertné 
Özv. Végh Antalné 

Özv. Nagy Balázsné  
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Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  - A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 

2018. április 22-én a 9 órai szentmise kereté-
ben volt a Búzaszentelés egyházközségünk-

ben, könyörögtünk a jó termésért. 
Köszönet a búzáért Végh Józsefnek! 

Május 13-án,  

vasárnap,  

10 órakor 

tartjuk Kápol-

nánk  

búcsúünne-

pének ünnepi 

szentmiséjét 

a régi temető-

ben! 

Szeretettel 

várunk min-

denkit! 

Május hó-
nap a 

Szűzanya 
hónapja.  
Mindenkit 
szeretettel 
várunk a 

szentmisék 
alkalmával 
a májusi 
litániákra. 

Május 7-én, hétfőn, templomunk belsejének 

felállványozása kezdődik, majd ezt követően sor kerül a templombelső festésére is. 

A kedves Hívektől elnézést kérünk az ezzel járó kellemetlenségekért! 

Elképzelhető, hogy a munkák gördülékenységének elősegítése céljából néhány 

szentmise a közösségi házban lesz megtartva. 

Köszönjük megértésüket! 

PROGRAM 
 

2018. június 8. péntek 
 

12:00-15:00    Regisztráció 
12:00 órától    Programok a 
civil faluban, ismerkedés a 
helyszínnel 
16:00               Köszöntő és 
technikai információk (Bese 
Gergő atya, dr. Kocsis Anita 
Dominika)  
16:30               Éneklés és 
tánctanítás a  dicsőítéshez a  
Nyolc Boldogság Közösség 
nővéreivel  
17:30               Köszöntő Stel-
la Leontin plébános, Kemenes 
Gábor, Fra Marinko Sakota 
19:00               Szentmise    
Fábri Kornél atya 
20:30               Szentségimá-
dás 
21:30               Közös dicsőí-
tés - Libanoni Sancta Maria 
Choir 
 

2018. június 9. szombat 
9:00                 Reggeli ima 
Böjte Csaba atyával 
9:30                 Böjte Csaba 
atya tanúságtétele és a dévai 
gyerekek előadása 
11:00               Dicsőítés - 
Nyolc boldogság közösség 
11:15               Tanúságtétel - 
Nem Adom Fel Alapítvány 
tanúságtevői—fogyatékkal 
élésről és Istenről  
11:30               Tanúságtétel - 

Üldözött keresztény - tanú-
ságtétele, háború és Isten 
kegyelme  
12:00               Úrangyala, 
Napközi imaóra a premontrei 
testvérekkel - autentikus egy-
házi zenével  
12:30               Tanúságtétel - 
Szőke Tibor - drogról és meg-
térésről 
14:30               Tanúságtétel 
15:00               Tanúságtétel 
15:30               Tanúságtétel 
18:00               Örvendetes és 
világosság rózsafüzér 
19:00               Szentmise—
Marinko atya 
20:30               Szentségimá-
dás 
21:30               Közös dicsőí-
tés - Libanoni Sancta Maria 
Choir 
 

2018. június 10. vasárnap 
9:00                 Reggeli ima 
10:00               Rózsafüzér 
10:30               Szentmise—
Marinko atya 
12:00             Ebéd, búcsúzás 
 
 16 óráig a civil falu még nyit-
va áll a látogatók előtt, a ve-
zetett  
programok végeztével a ren-
dezvényhelyszínen 16 óráig 
délutáni programokon és ki-
kapcsolódáson lehet részt 
venni. 


