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Az ember egyik kincse, hogy amit gondol, azt mondja, amit mond, 
azt teszi is. Amennyiben ez nem így van, a köznapi vélemény is 
az: „vizet prédikál és bort iszik.” Markánsabban fogalmazva: az 
eszmék, magatartások, vélemények zűrzavarában „halásznak a 
zavarosban.” – A valóságban ez nem ilyen egyszerű, mivel az 
események „sodrában” sok minden másképpen alakul a különbö-
ző helyzetekben. Szeretjük, ha a másik ember „szavára adha-
tunk.” – Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha „minden a 
helyén van.” – Az emberszerető Isten ebben is, mint annyi más-
ban a segítségünkre siet - elsősor-
ban azzal, hogy Ő maga is hason-
lóképpen „viselkedik” velünk,. De 
azzal is, hogy olyan szabályokat, 
parancsokat ad, hogy azok által 
biztosak lehetünk a „sikerben.” – Az 
ember számára az érettség azt 
jelenti, hogy „megbízható” lesz. A 
megbízhatóság értelmében 
„adhatunk a szavára!” – Amikor ez 
állandósul az emberben, akkor 
nevezhetjük érettnek, jellemesnek. 
„Jellemes embernek nevezzük azt, 
aki  minden változás (politikai, tár-
sadalmi, életkörülménybeli), üldöz-
tetés, vagy támadás ellenére kitart 
elvei, hite, erkölcsi felfogása mel-
lett. A Szentírás érettségnek nevezi 
a keresztény ember jellemes maga-
tartását. – Elsősorban a szülők 
feladata (lenne) gyermekeik jelle-
mének megalapozása, de ezt a 
legtöbb esetben áthárítják az isko-
lára.” – Az önmagukat vallásosnak 
tartók pedig ugyanezt megteszik 
abban a formában, hogy szívesen 
mutogatnak az Egyházra, a hittan-
órára, a hitoktatóra – közben 
„elfelejtik”, hogy „semmiből nem 
lesz semmi!”, pedig várják a sem-
miért a csodálatos eredményt. – Folytathatnánk még sokáig, de 
folytassuk Katona István Atya és Segítőtársa, Kunszabó Zoltán 
szövegét: „az iskolában a tanárok túlterheltsége miatt nem vállal-
ják ezt a feladatot. Ennélfogva marad az önnevelés; ha valakiben 
felébred a felelősség, a céltudat és az erkölcsi  értékek megvalósí-
tásának vágya, elkezdi formálni önmagát Isten kegyelme által. 
Az érettség független az értelmi képességtől. Lehet valaki orvos 
pap, mérnök, de magatartásában, gondolkodásában, viselkedésé-
ben éretlen. Az ilyen ember nem tud növekedni Istennel való kap-
csolatában. Emberi kapcsolatai sokszor zátonyra futnak.- Ugya-

nakkor lehet valaki tanulatlan, de gondolkodásában érett. Hitében, 
emberi kapcsolataiban, viselkedésében bölcsesség van. 
Ha el akarjuk kerülni a bűnt, meg kell tanulni alárendelni testünket 
a lelkünknek, a lelkünket pedig Istennek. A lelkileg érett embert 
nem kormányozhatják az ösztönök, hangulatok, testi vágyak! 
Azért fontos erről itt szólni, mert aki nem érett lelkileg, azt könnyen 
elsodorhatják a hangulatváltozások, a környezet rossz hatásai. Az 
éretlen ember akaratában gyenge, jó elhatározásait  nem képes 
megvalósítani, a kísértéseknek nem tud ellenállni; ha bűnbe kerül, 

nem képes kilépni belőle, nem tud 
uralkodni magán. Nem képes  iga-
zán átadni magát a szeretetnek; 
ezért házasságában és hitében 
állandó problémái vannak. – A há-
zastársi hűséget nem veszi komo-
lyan, gyermekei nevelésével nem 
törődik.” - Azt hiszi ugyan, hogy 
igen, de az, amit ő nevelésnek 
mond, vagy hisz, valójában nem az; 
legfeljebb  úgy néz ki, mintha az 
volna! 
„Az Újszövetség Jézus példáját 
állítja elénk, hogy legyünk olyanok, 
mint Ő. Ha valaki utánam akar jön-
ni, tagadja meg magát, vegye föl 
keresztjét és kövessen Engem! 
( Mt. 16,24 ) – Arra kaptatok hiva-
tást, hogy Krisztus nyomdokaiba 
lépjetek ( I. Pét.2, 21 )” 
„A vértanúk és a szentek nagyszerű 
példát adnak a jellemességre
(vö.Teréz Anya). – A legnagyobb 
szenvedést is vállalták Jézusért. 
Az érett keresztényben van céltu-
dat. Minél nagyobb, minél értéke-
sebb célt tűzünk ki magunk elé, 
annál több energiát vagyunk képe-
sek befektetni elérésébe. A keresz-
tény ember célja: Jézust követni, 

Hozzáhasonlóvá válni és a mennyországba jutni. – Ez a legna-
gyobb kincs, amiért érdemes mindent feláldozni!” 
Ezeknek a páratlan gondolatoknak megvalósítását legnagyobb 
ellenségünk, a gonoszlélek minden eszközzel igyekszik 
„meghiúsítani!” – Nem véletlenül mondja Szent Péter: 
„ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, kit 
nyeljen el!” – Ő megmondja a „ megoldást” is: „álljatok neki ellen a 
hitben!” – Ez állandó „odafigyelést jelent és „szakadatlan” buzgó-
ságot. Erre vállalkozzunk m szívesen! – Küzdelemre fel! 

Sikeres győzelmet kívánva: Pekker Imre plébános 

„Érettség; Jellemesség.” - 1. 
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Nagyböjt 2. Vasárnapja – Február 25.— Egy régi nóta 
szerint, vagy ha úgy tetszik népdal szerint így fogalmaz 
a szöveg: „látod, milyen csúnya idő, látod, hogy esik az 
eső! De én azért felkereslek, mert én igazán szeretlek!” 
– Biztos, hogy aki így gondolkozik, az nem húzódozik 
attól, amire egyébként rá sem lehetne kényszeríteni. – 
Ha a jó Isten és az ember kapcsolatára gondolunk – 
hasonlóképpen – valami hasonló magatartásra kell 
gondolnunk! – Jusson eszünkbe,hogy Ő mennyire az 
ember javát akarja testileg is, lelkileg is! – Azt akarja, 
hogy Hozzá „élményszerűen” ragaszkodjunk, igazod-
junk, ne parancsra. Ő, mint Mindenható, kényszeríthet-
ne rá, hogy hogyan gondolkodjunk, beszéljünk, csele-
kedjünk, de nem teszi – szempontokat, parancsokat ad 
ugyan, de ezeket az ember „felül-bírálhatja”, figyelmen 
kívül hagyhatja – igaz, nem következmények nélkül. 
Ennek köszönhető, hogy „rossz választásaink” követ-
kezményeit viselhetjük – néha egy egész életen át! – A  
mai szentmise bevezetőjében, a 26. Zsoltárban bizo-
nyára azért imádkozunk így: „keressétek az Ő arcát!” – 
Sokan voltak már a történelem folyamán, akik „minden 
körülmények között” vállalták ezt. – Így volt ezzel Ábra-
hám is, aki a mai olvasmányban „nehéz döntést” hozott. 
– Az ő története azonban ott kezdődött, hogy őt, az 
arám pásztort az Isten kiválasztotta, vele szövetséget 
kötött és hűségéért sok-sok utódot ígért neki. – Amikor 
a dolgok szépek voltak, könnyű volt hűségesnek lenni, 
de Ábrahám akkor is hűséges maradt, amikor az nehéz 
volt. – Szép és könnyű dolgok közepette nem nehéz 
lelkesedni – álljon előttünk a magyar urak lelkes kiáltás, 
akik a történelem tanúsága szerint Mária-Terézia csá-
szárnő előtt így kiáltottak: „életünket és vérünket a ha-
záért!” – Vannak esetek, amikor a jóságos Isten 
„kemény” áldozatot vár tőlünk; azonban nem mindig kell 
életünket és vérünket áldozni! Vannak esetek, amikor 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Évközi 6. Vasárnap – Február 11.—Jó okunk van rá, és nagyon jól 
tesszük, ha a Zsoltárossal együtt újból és újból imádkozzuk: „jóságodról, 
Urunk emlékezünk Templomod belsejében!” – Ezt az emlékezést és 
hálaadást meg kell tennünk akkor is, ha nem vagyunk a Templomban, 
hiszen a jó Isten jósága lelki és testi értelemben egyaránt nap, mint nap 
adva van számunkra. – Testi értelemben ez nem szorul magyarázatra, 
hiszen tény, hogy sokkal kedvezőbb körülmények között élünk, mint a 
korábbi korok emberei. – A Váci Püspök Atya szavai szerint: amikor nem 
jól látunk, villanyt gyújtunk; gondolkodás nélkül kinyitjuk a vízcsapot; 
magasabbra csavarjuk a fűtést; nem gyalogolunk, hanem autóba ülünk - 
vagy legalább járműre szállunk… közben nem gondolkozunk azon, hogy 
mindez mibe kerül; mint azon sem gondolkozunk, mennyire káros a 
magatartásunk környezetünkre, embertársainkra, felebarátainkra…, 
mintha már sok évvel ezelőtt  nem mondták volna a Költők: pl. Arany 
János a Vágy c. költeményében: „földi ember kevéssel beéri, vágyait, ha 
kevesebbre méri!” – vagy Vörösmarty Mihály a Merengőhöz c. versében: 
„csak a szerénynek nem hoz vágya kínt!” – vagy Csokonai Vitéz Mihály 
A reményhez c. versében: „ hittem szép szavadnak, mégis megcsalál!” – 
s ezek a Költők egyáltalán nem biztos, hogy vallásos gondolkodásuk 
közepette fogalmaztak. – Nekünk azonban „vallásos alapon” kell dönte-
nünk, Szent Pál szavai szerint: „akár esztek, akár isztok, vagy bármi 
mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére!”( szent Lecke: I. Kor. 
10, 31 - ) - Biztos, hogy mindez már lelki dolog, amire jóságos Üdvözí-
tőnk tanít, Aki nemcsak testileg, hanem lelkileg is a javunkat akarja, - A 
testi problémákból ugyanis igyekszünk szabadulni: a betegségben gyó-
gyulást keresünk, mint az Evangélium leprása - ha egyéb problémánk 
van, pl. igazságtalanság ér, igyekszünk „panaszt tenni”; ha anyagi hát-
rány ér, igyekszünk a „megfelelő tanulságot levonni”…Akitől pedig a 
legfőbb jókat kapjuk, Aki a legtöbb testi bajt okozó földi dolgoktól is meg 
tud szabadítani, nehezen tudunk Hozzá igazodni. – Az Ő lelki gyógyítá-
sa, a bűnbocsánat a legnagyobb ajándék, hiszen nem véletlenül mondja 
Szent János Evangéliumában: „úgy szerette Isten a világot, hogy Egy-
szülött Fiát adta oda, hogy aki hisz Benne, az el ne vesszen, hanem 
örökké éljen!” – Az örök élet a legnagyobb ajándék, amit ember az Isten-
től kaphat! Szent Pál mondja ki a nagy igazságot a korintusiakhoz írt I. 
levelében: „a prófétálás megszűnik; a nyelvek elhallgatnak, a tudomány 
elenyészik…”( I. Kor. 12,8 - = A szeretet himnusza) – Ugyancsak Szent 
Pál biztatja a korintusiakat és általuk minket is: „keressétek buzgón a 
lelki adományokat!”- Jól tesszük, ha a legkülönfélébb bajokban Istenhez 
fordulunk bizalommal, de ne csak testi vonatkozásban tegyük meg ezt, 
hanem lelki bajainkban is! – Tőle kérjünk gyógyulást – minden tekintet-
ben, hiszen a lelki bajok „alattomosabbak” mint a lepra, ezért kell kér-
nünk és követnünk a jó indításokat: „mennyei Atyánk! Kérjük, világo-
sítsd meg értelmünket, hogy parancsaidban felismerjük üdvözítő szere-
tetedet!” ( Egyetemes Könyörgés )   

Nagyböjt I. Vasárnapja – Február 18.—Emberszerető, jóságos Istenünk új lehetőségekkel 
ajándékoz meg bennünket a kegyelmi esztendő új szakaszával, a nagyböjti szent idővel. – 
Erről szól tulajdonképpen a szentmise könyörgése: „mindenható Istenünk, add kegyelmedet, 
hogy a nagyböjti  szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megis-
merjük Krisztus életének titkait és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá…!” – Az 
első lépés, hogy a készséget felébresztjük magunkban, hiszen a mindennapok eseményei  
mintegy „beszennyezték” Isten-kapcsolatunkat – „sokszor por lepi be” és sok minden 
„elhomályosítja” ezt. – Jól tesszük tehát, ha a Zsoltárossal együtt gondolkodunk: „ahogy a 
szolgák szeme uruk kezén, s a szolgálók szeme úrnőjük kezén, úgy tekint szemünk az Úrra, 
a mi Istenünkre!” ( Zs. 122, 2 ) - Jóságos Istenünk ajándékaként Szent Pál bőségesen tanít 
minket is, akárcsak a korinthusi híveket, vagy a galatákat csakúgy, mint az efezusiakat vagy 
a kolosszeieket. – A Korinthusi híveknek ezt mondja: „gondoljatok csak meghívástokra, test-
vérek! Itt nem sok az emberi bölcs, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő, de Isten azt 
választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, azt választotta 
ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, ami a világ előtt közön-
séges, megvetett… a semminek látszókat.. így teljesült az Írás szava: Aki dicsekszik, az 
Úrban dicsekedjék!” ( I.Kor. 1, 26 - ) – A  galata híveket arra biztatja : „a Lélek szerint élje-
tek!”( Gal. 5, 16-) a kolosszeieket pedig: „vessétek le a régi embert!” ( Ko.3, 10 ) - Nem vélet-
lenül mondja a korinthusiaknak: „engesztelődjetek ki Istennel!” ( II. Kor.5,20 ) – Bármennyire 
„előnyös” is, akármilyen szép is a szépen „megélt” keresztény élet, van egy „hatékony” ellen-
ség, s gonosz-lélek, aki az Evangélium tanúsága szerint még az Úr Jézust is megkísértette a 
pusztában, ahová azért ment, hogy ott bensőségesen együtt legyen az Atyával. – A gonosz 
még a legnagyszerűbb helyzetet is felhasználta, hogy „ártson.” – Ha az Úr Jézust a legkü-
lönfélébb „módokon” fel akarta használni saját céljaira, nem is remélhetjük, hogy bennünket 
is nem megkísért. Így életünk végén mindenki mondhatja: „életemnek mennyi hűtlen, elhibá-
zott napja volt; megkörnyékezett a világ bűne!” – Az Úr Jézus legyőzte, visszautasította a  
kísértéseket, nekünk azonban sokat kell fáradoznunk azért, hogy az új élet kialakuljon ben-
nünk, hogy úgy élhessünk, mint „a világosság fiai” ( Ef. 5,3) - Sokszor kell újból és újból 
„nekirugaszkodni”, hogy Üdvözítőnk mondása megvalósuljon bennünk: „közel van az Isten 
Országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” – Most miénk a küzdelem, de küz-
deni kell, hogy egyszer a győzelem is a miénk legyen! – Ebben a küzdelemben a legna-
gyobb győzelem, „amikor az ember önmagán győzedelmeskedik!” – Ezért ajándék számunk-
ra a nagyböjti szent idő, amikor érezzük, hogy „itt az ideje”, hogy „többet imádkozzunk, buz-
góbban  gyakoroljuk az irgalmasság tetteit s az újjászületés szentsége által az isten-
gyermekség teljességére jussunk!” (nagyböjti I. prefáció) Így tudunk sikeresen  „ellenállni a 
romlás kovászának és ünnepelni méltó lélekkel Húsvét szent titkát.” 

Évközi 5. Vasárnap – Február 04.— Örökérvényű megállapítást tehetünk, 
amit nem mi találunk ki, mi csak „azonosulhatunk” vele: „az életet Isten 
ajándékozza az embernek, kegyelmével kíséri, de az embernek tartalommal 
kell megtöltenie!” – Életünk igazi tartalma a jócselekedetek, amiknek végzé-
sére maga az Úr Jézus adott legszebb példát. Ő isteni mivoltában nemcsak 
végtelenül alázatos volt, de jóságos is, Aki megértéssel fordult az emberi 
gyengeségek, nyomorúságok felé. Ennek köszönhetően tett sok csodát, bár 
mindemkor hangoztatta, hogy az Ő hivatása az Evangélium hirdetése. – 
Sokszorosan bebizonyította isteni hatalmát, de nem arra „használta”, hogy 
elkápráztassa vele az embereket. – Amikor pedig mintegy félreértették, 
kitért a furcsa elképzelések elől. Pl. az egyik  pusztai kenyérszaporítás al-
kalmával, amikor királlyá akarták tenni, nem vállalta és gyakran a gyógyítá-
sok alkalmával is a lelkiekre irányította a figyelmet. – Könnyű dolga lett 
volna csodadoktorként szerepelni, hiszen az emberi élet állandó küzdelem a 
különféle bajok, betegségek közepette. Nem véletlen a megállapítás: „sokan 
minden erejükkel azon fáradoznak, hogy meghosszabbítsák az életüket, 
hogy megállítsák a rohanó időt.” – Közben a  meglévő lehetőségeket is 
rosszul „hasznosítják.” – Mennyi szomorúság, bánat, könny… támad a rosz-
szul hasznosított időben. – Ezen nem segít a psyhiátria, a pszihológusok 
sokasága. A bécsi Pázmáneum professzora megállapítása szerint a pszic-
hológusnál „kibeszélt” probléma egyfajta megkönnyebbülést ad ugyan, de 
ettől még a probléma megmarad, eltörölni nem tudja a megtörtént dolgokat, 
azokat csak a názáreti Mester tudja „orvosolni”, amikor szenvedésével, 
halálával és feltámadásával kiérdemelt hatalmával azt mondja: „bűneidet 
megbocsátom, menj békével!” Csak Ő tud olyat tenni, amit már az Ó-
szövetségben, a Zsoltáros a 146. Zsoltárban így fejez ki: „dicsérjétek az 
Urat, Aki a megtört szívűeket meggyógyítja!” – Aki a Próféta által így üzen: 
„nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy megtisztuljon, megtérjen és 
éljen!” – Aki mintegy vigasztalja a gyarló embert: „a megroppant nádat nem 
töri el, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki!” – Aki érző szívet akar adni: 
„elveszem kőszíveteket és hússzívet adok helyette!” – Érdemes elgondol-
kozni azon, ha az Úr Jézus az Evangélium hirdetése helyett az emberi kí-
vánságok szolgálatába állott volna, mit oldott volna meg?! – Lehet, hogy sok 
leprást megtisztított volna, de a világ összes leprását nem; lehet, hogy sok 
vakot látóvá tett volna, de az összes vakot nem; lehet, hogy sok bénát járó-
vá tett volna, de a világ összes bénáját nem… így azonban az Evangélium 
szellemével, gondolkodás módjával többeknek tudott segíteni – a betegek-
nek, a rászorulóknak is – környezetüknek is – érző szívet akart adni és 
adott is, amikor az emberi gyengeség és baj „elviselhetővé” lett. – Amikor 
tudjuk „szolgálni embertársaink javát” – testi-lelki értelemben, az Ő nyomdo-
kain járunk. – Csodát tenni csak Ő tudott, és ma is csak Ő tudna; de nyom-
dokaiban járva bárki – akár mi is segíthetünk bármikor, bárkin! – Őszinte 
szívvel imádkozzuk, de cselekedeteinkkel „hitelesítsük” is: „add, Urunk, 
hogy szenvedő ( rászoruló ) testvéreink a mi szolgáló szeretetünkben ta-
pasztalják meg Krisztus jóságát!”( egyetemes könyörgés )   



3                                        SZENT KERESZT— 2018. MÁRCIUS 

 

elég csak a kényelmünket feláldozni; vagy „ a megismert igazságokat” ma-
radéktalanul megtenni – késlekedés nélkül, hogy valamit is válaszoljunk 
Istenünknek, „Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul 
adta…”( Róm. 8, 31 - ) – Az Úr Jézus az Evangéliumban kiválasztott az 
Apostolok közül hármat – minket a szent keresztség által mindnyájunkat 
kiválasztott! – Nekik adta azt a lelki élményt, aminek következtében Szent 
Péter így szólt: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” – Mi is Tartsuk számon azokat 
a lelki élményeket, amiket szentségei, szentelményei, az Anyaszentegyház 
tanítás és vezetése által ajándékoz nekünk! – Igaz, ennek az a „nagy felté-

tele”, amit már a „Szent hegyen” így fejezett ki: „Ez az Én szeretett Fiam,Őt 
hallgassátok!” – hallgassuk tehát Őt, hallgassunk szavára és kövessük azt! 
– Akkor is, ha áldozatra hív; akkor is, ha bűnbánatra szólít; akkor is, amikor 
emberi gyengeségeinket akarja megváltoztatni – mert „nagy a tét” – Márton 
Áron püspök atya szavai szerint: „legyünk tisztában azzal, hogy az erkölcsi 
alapokon tervezett új rendet csak erkölcseiben megújult nemzedékek épít-
hetik fel! A lelkiismeret-vizsgálat után tartsunk bűnbánatot! Vetkőzzük le a 
régi embert, a gyáva, képmutató keresztényt…!” – Elmélkedjük át ezeket és 
kövessük egyre inkább! 

Február 14-én Hamvazószer-
dán kezdetét vette a Nagyböjt. 
Sor került hamvazkodásra is 

aznap, valamint Nagyböjt első 
vasárnapján. 

 
Ne felejtsük el, Nagypénteken 

(március 23.) szigorú böjti 
napot kell tartanunk. Napi há-
romszor lehet étkezni, egyszer 

lehet jól lakni és húst nem  
szabad fogyasztani! 

 Érvényes minden felnőtt ke-
resztényre, 18 és 60 év között, 

kivéve betegség  
és áldott állapot. 

 
A Nagyböjt péntekjein  
húsevési tilalom van! 

beszámoló az Egyházközség Képviselőtestületének  
2018. február 17-én, 16 órakor tartott üléséről 

 

Az első napirendi pontban Pekker Imre atya a 2017-i évi zár-
számadást ismertette. A testület egyhangúan elfogadta. 
Ezt követően a templom belső festéséről volt szó. Erről bő-
vebb összeállítást a következő oldalakon találnak.  
Pekker Imre atya idén tölti be a 80. életévét. Elküldte Vácra az 
egyházmegyébe a nyugdíjkérelmét. Amennyiben elfogadják 
azt, akkor július végéig fog helytállni az egyházközségünk 
élén.  
Szlovicsák János, temetőgondnok beszámolt a régi temető 
állapotáról, valamint jelezte a temetőtakarítás szükségességét. 
Március 10-ét, szombatot jelöltük ki erre. 
Döntés született arról, hogy a Szent Kereszt Felmagasztalása 
Plébániáért Alapítvány megszüntetésre kerül. Ezt az alapít-
vány Laczkó Mihály atya magánszemélyként alapította, ő az 
alapító, nem pedig az egyházközség. Ismeretes, hogy ő most 
távoli országban teljesít szolgálatot. Az alapítványon évek óta 
nem volt forgalom, ami fennmaradt összeg, az az támogatás 
utalásában megjelölt célra lesz fordítva. 
A lelkigyakorlatra március 16-17-18. napokon került sor. A 
lelkigyakorlatot Fekete András, ferences atya tartja. 
Mikolyné Magdi beszámolt a március 3-án a közösségi házban 
megrendezésre kerülő Dél-dunás ifjúsági találkozóról., vala-
mint az elsőáldozás felkészítőről. 21 gyermek készül fel a jeles 
ünnepre. 

Dr. Tóth Éva 

Február 2-án sor került templo-
munkban is a Gyertyaszentelő 

Boldogasszony  
megünneplésére. 
Február 3-án atya  
Balázs áldásban  

részesítette a híveket. 

NAGYBÖJTI  
LELKI-

GYAKORLAT 
 

A lelkigyakorlatra  
 

március 16-17-18-án,  
péntek—szombat—vasárnap 

kerül sor a szentmisék  
keretében. 

 
A lelkigyakorlatot Fekete And-
rás, ferences atya  (régi lelki-

gyakorlatos atyánk) tartja.  
 

Jöjjünk el minél többen, ezzel is 
készülve a legnagyobb  

ünnepünkre! 

Nagyböjtben minden pénteken, a szentmiséket követően Keresztutat tartunk. 
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2018. február 17-én került sor a templom kipakolására. Minden mozdítható felsze-
relés átkerült a plébániára. Köszönet mindenkinek, aki munkájával segített! 

Az elektromos orgona átkerült a kö-
zösségi házba—a szentmiséket a 

kőműves-munkálatok alatt itt tartjuk. 

A plébánia egyik szobája 
megtelt a templomból átvitt 

tárgyakkal, szobrokkal. 

Bizonyára Önök is örömmel 
értesültek róla, hogy végre 
elkezdődtek a templombel-
ső felújításának munkálatai. 
Itt találhatóak templomunk 

boltozatának festéstervei. A 
festőművész egyelőre feke-
te-fehér terveket készített, 
melyek a Szent Kereszt 

történetével kapcsolatosak: 
a Szentháromság a ke-

reszttel, illetve Szent Ilona 
megtalálja a Szent Keresz-
tet. A harmadik boltozaton 

Nagy Konstantin lesz ábrázolva, amikor megjelent neki a napban a kereszt, „E 
jelben győzni fogsz” szavakkal. A művész úr festette a solymári templomot, akinek lehetősége van, látogasson el oda és tekintse meg a 

munkáját. (esetleg interneten) 
A kivitelezési munkálatok magukba foglalják a templom lábazatának teljes felújítását (lábazat leverése és új, légáteresztő burkolat felvi-

tele), a templom teljes festését, és az előzőekben vázolt figurális festést, valamint további díszítőfestészeti elemek alkalmazását.  
Szükség van állványzat építésére is. 

A belső felújítás költségei eddigi számítások szerint el fogják érni az 50 millió forintot. Az összeg teljes egészében nem áll még rendel-
kezésre, ezért kérünk mindenkit, akinek lehetősége van, támogassa a munkálatokat, hogy még szebb legyen Isten háza. 

Továbbá szeretnénk kérni mindenki türelmét, megértését a felújítás alatti esetleges kellemetlenségekért, kényelmetlenségekét! 
Köszönjük támogatásukat, türelmüket és imáikat e szép munkálatok sikere érdekében! Isten fizesse meg! 
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2018. február 26-án este 
szorgos kezek letakarták a 
templomban maradt tárgya-
kat: oltárokat, padokat, az 

orgonát. 
Másnap pedig megkezdődtek 

a munkálatok...  

A vakolat leverése után előtűntek a „csupasz” falak, melyeket téglából és 
a kőből raktak annak idején a mesterek. A kövek valószínűleg a szétsze-

dett régi templom kövei, melyeket beépítettek a jelenlegi épületbe.  
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Mária rádió imakör 
 
A következő imaóránkat márc. 5-én hétfőn tartjuk az esti 
szentmise után a Szent Imre közösségi házban. 
Elsőként a Szentlelket hívjuk közénk, hogy töltse el szívünket 
és lelkünket, hogy méltók lehessünk testben-lélekben a Szent 
Szűz Anya fogadására. Ezután felolvassuk a hozott imaszándé-
kokat, kéréseket és hálaadásainkat, majd ezeket a Szűz anyánk 
elé visszük, átadjuk Neki egy gyönyörű Mária litániával egybefon-
va. Majd egy újabb tanúságtevő élet állomásait és a Szűz Anyá-
val való találkozásait hallgassuk meg. Ezeket átbeszéljük, megvi-
tatjuk, tanulunk belőle, a saját életünkre vonatkoztatjuk. Utoljára 
pedig hálát adva Égi Édesanyánknak, hogy együtt imádkozhat-
tunk Hozzá, zárjuk imaóránkat énekkel és hozott imádsággal. 
Szent Szűz kérünk égő fájdalmadra, légy az édes irgalomnak 

anyja. Vérző szíved ölelje magához, ki Veled lép a szent kereszt-
fához! 
 

Boldogságos Szűz Anyám! 
Felajánlom és Szeplőtelen Szent Szívednek szentelem egészen 

magamat, testemet, lelkemet, minden képességemet, jövőmet és 

sorsomat, összes enyéimet, édes hazámat. Irgalmasság Anyja 

benned bízom és remélek. Add meg a békét és a jó halál kegyel-

mét énnekem. Ámen. 

Tisztelt Családtagok, Rokonok, Énekkarosok, Ismerősök! 
 
Az Alsónémedi Római Katolikus Énekkar nevében szeretnék búcsúzóul pár 
szót szólni. Ezek a percek soha senkinek nem könnyűek! Különösen nem, 
amikor ismét egy szeretett régi társunk fekszik a ravatalon. Már régen talál-
koztunk vele, régen énekelhettünk együtt a jó Istent dicsérve. 2009-ben 
énekelte utoljára a passiót, ez időtől kezdve ritkán találkoztunk. Mégis ne-
héz a búcsúzás, 
hiszen mindenki-
ben régi emlékek 
tűnnek elő, a kö-
zös éneklések 
hosszú-hosszú 
sora.  
- Elém vetődik a 
kép, ahogyan 
Lovas Balázs 

bácsival ketten ülnek az orgona melletti kispadon… 
Kedves Józsi bácsi! Az Alsónémedi Katolikus Férfi Énekkar, de az egész 
Magyarok Nagyasszonya Kórus nevében köszönöm, hogy együtt énekelt 
velünk életében! S adja az Úr, hogy majdan mindannyian az angyalok kó-
rusával együtt zenghessük Isten dicsőségét! 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Józsi bácsi! Nyugodjon békében! 

Benkó Péter 

Paraolimpia 
 
Néhány évvel ezelőtt az egyik paraolim-
piai játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, 
vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres 
futás startvonalához. 
A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a 
verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain futva), 
de a cél felé törekedett a beérkezés és a győze-
lem reményében. 
A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú 
elesett az aszfalton és jó néhányat bukfence-
zett, majd elkezdett sírni. A többi 8 versenyző 
hallotta a sírást, lelassított és hátranézett, majd 
mindenki megállt és visszafordult.   
Mindegyikük.   

Az egyik Down-kóros lány leült mellé, 
megpuszilta és megkérdezte, hogy job-
ban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en 

összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a cél-
vonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak 
és percekig tapsoltak. Azok, akik ott voltak, a 
mai napig emlegetik ezt a történetet. 
 
Hogy miért?   
Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb 
dolog nem az egymás felett aratott győzelem. 
Az életben sokkal fontosabb másokat győze-
lemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy 
nekünk le kell lassítani. 

 

A forrás::  
https://ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/ 

Egy perc bölcsesség…  

Az utolsó együtt-éneklések egyike: 2009. virágvasárnap—passió 

https://ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/
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Jézus Szentséges Szívének családja  
 
Jézus Szentséges Szívének családja a következő közös imaórát 
márc. 4-én vasárnap az esti szentmise után tartja a közösségi 
házban. 
Ezen a szentórán az egyházközségünk 
tagjait ajánljuk az Úr Jézus Szent Szívének 
oltalmába. Az oltárunkon álló Szent keresz-
ten szemléljük Jézust. Mélyüljünk el szent 
szívének szeretetében, áldozatában! Minél 
tovább szemléljük őt, annál mélyebben egy-
gyé válunk szeretetének misztériumával. 
Átéljük gondolatait, érzéseit és megtapasz-
taljuk, hogyan tudja áthatni gondolkodásun-
kat, életünket és lassanként kezdünk lélek-
ben azzá válni, akit szemlélünk. Nagyböjt a 
bűnbánat ideje. Minél bátrabb böjtöt válla-
lok, annál jobban tanúsítom, hogy hova 
tartozok. Ha minden egyes lemondásomhoz 
hozzáteszem, hogy ’Drága Uram ezt Érted 
teszem’. Ha csak kenyérrel és vízzel böjtöl 
valaki, annak a teste és lelke vállalja, hogy 
ez egy komoly megvonása az ételnek. A 
böjt ne csak lemondás legyen, hanem elsősorban a szeretetem 
kifejeződése. Minden nap közelebb érzem magamat Jézushoz, 
aki a kereszthalált vállalta értem. Elhatározásommal viszem 
Jézussal a keresztet. Ima nélkül a bojt nem más, mint fogyókúra, 
étrendváltozás. Ha azonban imában és az Úr Jézussal való 
szenvedésben való együtt érző szeretet tanúságtétele, akkor (ha 
ennyire fáj) nem is tudunk lenyelni egy falatot anélkül, hogy ne 

gondolnánk arra a 
szeretetre, amelyet 
Jézus tanúsított 
irántunk. Amiről 
lemondunk, azt nem 

elveszít-
jük, ha-
nem Istennek adjuk. Isten megáldja ezt a cselekede-
tet. Meg fogjuk tapasztalni szerető gondoskodását. 
Urunk! Adj nékünk szabadulást a rossz szokásainktól! 
Tisztíts meg minket a terjedő rossz indulatoktól, ami-
vel sokszor a másik embert illetjük! Add nekünk a Te 
szereteted erejét, hogy szeressük a másikat és ne 
bántsuk! Segíts Uram a Benned bízókon, azokon is, 
akik bár nem ismernek, de elfordultak Tőled! Tudjuk 
Urunk, hogy nem sokáig tűröd már a gonoszság ide-
jét, megfizetsz majd érdemeink szerint! Könyörgünk 
Hozzád szeretetért, a családok békéjéért, hogy min-
denkor meg tudjuk fogni egymás kezét. Istenünk ne 
hagy el bennünket! Tekints a Hozzád fordulókra! Adj a 
Benned hívőknek reménységet, ami nélkül nem lehet 
élni. Áldj meg bennünket, hogy mi is áldhassunk Té-
ged, minden jótéteményedért. Tekints ránk Urunk, 

akik nap mint nap Hozzád kiáltunk, mert nagy veszedelemben 
vagyunk. Hallgasd meg a kérésünket Szent Fiadért! Ámen. 
 
Jézusom! Add szent kegyelmedet, hogy egyházközségem min-
den tagja a Te szent lelkeddel átitatódva várja a szent Húsvétot. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

3 
18 óra 

Cursillo  
kiscsoport 

5 
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

5 
17.30óra 

Mária  
Rádió ima 

6 
 

7 8 9 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 16 
17.00 óra 
Lelkigyakorlat  

17 
17.00 óra 
Lelkigyakorlat  

18 
17.00 óra 
Lelkigyakorlat  

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

24 
. 

25 

 

26 
 

27 
 

28 29 

Nagy-

csütörtök 

30 

Nagy-

péntek 

31 

Nagy-

szombat 

1 

HÚSVÉT 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2018.  március 

Márciusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Febr. 26 – Márc.6 
Acsai Lászlóné 
Sponga Anita 

Bolonovszki Lászlóné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 

Márc. 7 – 15 
Özv. Surányi Tiborné 
Györgyövics Józsefné 

Ács Istvánné 
Özv. Győrvári Balázsné 

Özv. Jakab Gáborné 

Márc. 16 – 24 
Özv. Drozdik Jánosné 
Özv. Lovas Flóriánné 
Özv. Tóth Jánosné 
Özv. Surányi Miklós 

 

Márc. 25 – Ápr. 2 
Nyékiné Kristály Regina 

Tamás Györgyné 
Özv. Némedi Rezsőné 

Mikoly Istvánné  
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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! 

Egy nagyon értékes „ereklye” került hoz-
zám a napokban. Egyik kedves hívő aján-
dékozta az énekkar részére, melyet egy 
régi imakönyvben talált. A papírra írt vers 
mellé az az utalás lett gépelve, hogy a da-
loskör énekli március 15-én. Azért fontos 
kordokumentum az énekkar történetéből, 
mivel eddig mindössze az volt tudott, hogy 
a „dalárda” a passiót énekelte, illetve nem-

zeti ünnepeken hazafias dalokat adott elő. 
Most pedig egy konkrét versnek a szövegét 
ismerhetjük meg. Az internet segítségével 
kiderült, hogy Szathmáry István: NAGY 
LESZ ÚJRA MAGYARORSZÁG című ver-
sének két versszakát olvashatjuk a papí-
ron. 
Sajnos a dallamot ez idáig nem került sike-
rült megtalálni.   

Magyarország szent földjére 
Nagy fekete gyász borul, 
Meggyalázták, leigázták, 

Széjjeltépték botorul. 
Messzi földről néma váddal 

Néz apáink sírja ránk: 
Ezer évig a szabadság 

Szent oltára volt hazánk. 
[2.3.] 

Ősi daccal, hősi karral 
Fogjunk össze, magyarok 
Akkor a mi dicsőségünk 
Napja újból felragyog. 

Friss virággal, kikelettel 
Vár apáink sírja ránk: 

Nagy lesz újra Magyaror-
szág,Ezeréves, szép hazánk! 

 
Köszönet az értékes dokumentumért! 

Benkó Péter 

A Vasárnapi Újság 
1857. március 1. nap-
ján kiadott számában 

olvasható a közölt 
írás, mely szerint ka-
tolikus iskolát építte-
tett a katolikus egy-

házközség. A Historia 
Domus így emlékezik: 
„1856-ban új, kétosz-

tályos iskola épült 
falunkban a temetőből 

kitermelt és eladott 
fák árából, továbbá a 
hívek adományából. 
Ehhez még hozzá-

adódott az uradalom 
és Thier plébános 
adománya.”  BP 

Mint előző számunk-
ban értesülhettek 

róla, januárban nem 
került megrendezés-
re a katolikus bál, a 

szervezőváltás  
miatt. 

Hála Istennek van-
nak egyházközsé-
günkben vállalkozó 
szellemű fiatalok, 
akik megszervezik 
Húsvét után a bált, 
így nem marad ki  

ez az év sem. 
Jöjjünk el  

minél többen! 
Tóth Éva 

TEMETŐ TAKARÍTÁS! 
Március 10-én 8 óra-

kor mindenkit szeretet-
tel várunk a régi teme-

tőbe, hogy szebbé 
tegyük őseink  

régi nyughelyét! 


