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A diakonátus alapításának története az Apostolok Cselekedeteiben (6, 1-7) 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
XII. ÉVFOLYAM  10. SZÁM – 2018. OKTÓBER 7.  

Ez idő tájt, hogy a 
tanítványok száma 
egyre nőtt, zúgolódás 
támadt a görögök 
közt a zsidók ellen, 
hogy a mindennapi 
alamizsnaosztáskor 
az ő özvegyeiket hát-
térbe szorítják. Ezért 
a tizenkettő összehív-
ta a tanítványokat: 
„Nem volna rendjén, 
hogy elhanyagoljuk 
az Isten szavát, s az 
asztal szolgálatát 
lássuk el. Testvérek, 
ezért szemeljetek ki 
magatok közül hét jó 
hírben álló, Lélekkel 
eltelt bölcs férfit. Eze-
ket megbízzuk a 
munka irányításával, 
mi meg majd az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük 
magunkat.” Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kivá-
lasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán 
Fülöpöt és Prohórust, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, 

az antióchiai jöve-
vényt. Az apostolok 
elé állították őket, 
azok imádkoztak és 
rájuk tették kezüket. 
Az Úr szava terjedt, 
úgyhogy a tanítvá-
nyok száma igen 
megnőtt Jeruzsálem-
ben, még a papok 
közül is tömegesen 
hódoltak a hitnek. 
Érdekes, hogy szoci-
ális okok hívták létre 
a „hetek” kiválasztá-
sát, mégis a követ-
kezmény a hit 
„tömeges” terjedése. 
Az apostolok segítői 
életükkel és tanítá-
sukkal tettek tanúsá-
got Jézus örömhíré-

ről. A folytatásban ezek után István diakónus mártírhaláláról ol-
vashatunk.                          Vedd és olvasd! 

      Folyt. köv… 
Fazekas Gábor diakónus 

 

Szeptember hónapban is folytatódtak templomunk festési munkálatai. A festő-
művészek a templomhajó középső boltozatán dolgoztak, már néhány színe-
sebb motívum is elkészült a kupola csegelyében. Ezután a munka a boltoza-

tok festésével folytatódik. Továbbra is szívesen fogadunk adományokat! 
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Szeptember 8-án  ke-
rült sor a plébánia ud-
varának rendezésére 

az egyháztanács mun-
kája nyomán. 

A kertrendezést rövid 
egyháztanács értekez-

letre került sor. 
Köszönet mindenkinek 

munkájáért!  
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Szeptember 8-án 17 órától Nyárbúcsúztató volt a Plébánia udvarán. A 
program a „batyusbálokhoz” hasonlóan működött, vagyis mindenki hozott 

magával pirítani valót. Nagyon jó hangulatú program volt, köszönet a 
szervezőknek. 

Mese egy kislányról 
 
Valamikor hajdanán, mikor még az utcán 
köszönt egymásnak ismerős és ismeretlen is egyaránt, élt egy 
kicsiny kisleány. Egy szántó-vető házaspár gyermekeként látta 
meg a napvilágot. Nem voltak játszótársai, mert 
környezetükben csupa gazdagok éltek, akik nem 
engedték a szegény gyermek közelébe csemetéjü-
ket. A kislány távolról figyelhette csak a többiek 
életét. Fájdalmai elől egy képzeletvilágba mene-
kült. Kopott ruháján a foltokat ékszernek látta. Ku-
koricababáját hercegnőnek nevezte. A Nap izzó 
hevét simogató aranyzuhatagként élvezte, és amíg 
más árnyékba menekült, ő azt mondta:  
- Én a Nap leánya vagyok, és azért süt ilyen forrón rám, mert ret-
tentő nagy szeretettel akar átölelni engem Napanyukám.  
Lassan-lassan megtanulta, hogy mindent a maga javára fordítson, 
mindenből hasznot kovácsoljon. Ha langyos nyári zápor hullott, 
szappannal a kezében, kiszaladt házuk udvarára és kacagva mo-
sakodott, miközben vidám hangon kiabálta be édesanyjának:  

- Nézd, Anyu! Nekem is van zuhanyozós 
fürdőszobám.  
A szomszédok közül sokan bolondnak 

tartották őt, nem értették, miért tud mindennek örülni. Azt mondták 
róla: ennek a gyereknek visszájára fordította Isten az eszét.  

Teltek az évek. A kislány felnőtté vált. A falu bírója kihir-
dette, hogy vásárt rendeznek. Mindenki hozza el egy ba-
tyuban azt, amiből úgy érzi, olyan sok van neki, hogy más-
nak is szívesen adna át belőle. Megjelentek a gazdag 
szomszédok felnőtt gyerekei is. Batyujuk betegségtől, vá-
lópertől, könnyektől, és elégedetlenségtől duzzadt. A mi 
leánykánk csomagjában kacagás, boldogság, elégedett-
ség volt található. Megkérdezték tőle:  
- Téged elkerültek a bajok, hogy nem tudtál hozni belőlük?  

- Nem. Csupán azokból nem tartok számon mást, mint a betegség 
után a gyógyulást. A vitákból a békülést. Vagy ha elveszítettem 
valamit, megőriztem afeletti örömömet, hogy pótolhattam veszte-
ségemet. Az én batyumban is ugyanazok találhatók, melyek a 
tietekben, csak - tudjátok, én mindent a visszájára fordítva hasz-
nálok. 

Egy perc bölcsesség…  
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Szent Kereszt felmagasz-
talásának ünnepén, szep-
tember 14-én, pénteken, a 
közösségi házban, az esti 
igeliturgiát követően sze-
retetvendégséggel ünne-

peltük templomunk 
„névnapját.” 

Köszönet mindenkinek, 
aki részt vette ezen a 

szép ünnepen, illetve sü-
teményt hozott! 

Templombúcsúnk megünneplésére  szeptember 16-án, a 10 órai 
Szentmise keretében került sor. Az ünnepi szentmisét  

Dóka Tamás, gyömrői plébános atya mutatta be.  
Köszönjük az Atyának az értékes gondolatait! 
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A körmenetet a Szent Kereszt ereklye vezette… A körmenet alatt szentségi áldásban is részesültünk. 

Köszönet mindazoknak, akik segítettek a búcsúnk lebonyolításában! Köszönjük a Kedves Hívek részvételét! 

Köszönjük az egyháztanács, fáklyavivők, lobogóvivők, supella-hordozók, az énekkar és a zenekar részvételét! 
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Sokunk nagy örömére folytatódik a Babamama klub. 
Nagy Örömmel és izgalommal vágtunk bele, hogy 
újra összehozzuk a kisgyerekeket és az édesanyákat. 
Az első alkalomra október 1-én került sor, ahol szép 
számmal voltak már érdeklődők, akik egy kis mondó-
kázáson, egy kis tornán, ismerkedésen és kézműve-
sedésen vehettek részt. 
A szervezők Berki-Tóth Emese óvodapedagógus, 
gyermekjóga oktató, egy gyermek édesanyja, 
Ordasiné Varga Katalin szintén óvodapedagógus, 
babaúszás oktató, egy gyermek édesanyja és Kiss 
Tamásné főállású anyuka, négy gyermek édesanyja. 
A foglalkozásokat két hetente szeretnénk megrendez-
ni, ahová várjuk a mondókázni, játszani vágyó gyere-
keket és a beszélgetni, kikapcsolódni vágyó anyuká-

kat és akár apukákat is! 
Ezúton szeretnénk megköszönni Fazekas Gábor diakónusnak, hogy rendelkezésünkre bocsáj-
totta a termet és segített nekünk a pakolásban, teremrendezésben és Mikoly Istvánné Magdi 
néninek a lehetőséget és segítséget. 
A következő alkalom 2018. október 15. délelőtt 10 órától 12 óráig. Sok szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!                                                                                Emese, Kati és Szandi 

A Férfikör összejöve-
teleire diakónusunk, 
Gábor vezetésével 2 
hetente a Szentség-
imádást követően 

kerül sor, 19 órától. 
 Szeretettel várja az 
egyházközségünk 
minden férfi tagját! 

Október hónapban hétfő 
esténként  19 órától a 

Férfikar, kedd esténként 
pedig 19 órától a Nőikar 
tartja énekkari próbáit. 

Október 12– és 
19-én pénteken 18 órától lesz 
ifi hittan. Magdi néni és Niki 

várja a fiatalokat  
szeretettel! 

Vasárnaponként 10 órától 
Elsőáldozók előkészülete 
zajlik a közösségi házban. 
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Jézus Szentséges Szívének Családja az októ-
beri szentségimádási óráját okt. 4-én, csütörtö-
kön 18 órakor tartotta a Szent Imre közösségi 
házban. 
Ezen a szentórán a betegeinket ajánlottuk az 
Úr Jézus és az Ő szent anyjának oltalmába. 
Szívünkben elhoztuk őket, hogy átadjuk sorsu-
kat annak, aki életét adta értünk! Jézus! Gyön-
géd Édesanyád hallotta a vigasztaló szavaidat, 
amelyek elhagyták isteni ajkadat: „A betegekért 
és a tékozlókért jöttem e világba, az elveszett 
bárányokért.” Uram, Üdvözítőm, bocsáss meg 
nekik! Szűz Mária szerető gondoskodással 
gyűjtötte össze a bűnösök számára könnyeidet 
és drága szent véredet. Te, aki ismered az emberi gyöngeséget, 
olvasol a megtört emberek szívében, légy türelmes velük és bo-
csáss meg nekik!  Írd be nevüket a Te szerető szíved rejtekébe! 
Jézusom, bízom benned! 

Rózsafüzér királynője! Magyarok Nagyasszonya!  
Imádkozz velünk és értünk a Te szent Fiadhoz! 

Égi Édesanyám! 
 

Oltalmazd Magyarországot! 
Bíborosunkat, püspökeinket, 
Papjainkat, szerzeteseinket 

Családtagjainkat, közösségünket 
És az egész Magyar egyházat! 

Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, 
A szentlélek ereje és világossága által 

Add meg az élő hit kegyelmét, 
Hogy ez az ország, Mária országa,  

a Te országod lehessen. 
Tisztíts meg minket a bűntől a szentlélek tüzével 

És vezess el szent Fiadhoz, Jézushoz! Ámen. 
 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Szept.30 – Okt.8 
Nagy Balázsné 
Győrvári Pálné 

Horváth Albertné 
Végh Antalné 

 

Okt.9 – 17 
Molnár Gáborné 

Győrvári Gáborné 
Takács Ernőné 

Bársony Lászlóné 
 

Okt. 18 – 26 
Nagy Jánosné 
Jakab Mária 
Kiss Katalin 

Sponga Istvánné 
 

Okt.27 – Nov.4 
Bolnovszky Lászlóné 

Acsai Lászlóné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 
Sponga Anita 

Októberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Októberi imaóránkat a hónap első napján hétfőn 18 órakor 
tartottuk a Szent Imre közösségi házban. Köszöntöttük, a Szűz-
anyát szép énekkel majd a szent igeliturgiában elé tettük az oltár-
asztalára hozott imaszándékainkat, melyeket a felajánláskor fel-
olvastunk. Oltalmát kértük! Imádkoztunk, hogy hallja meg kérése-
inket, hálaadásainkat. A liturgián megemlékeztünk Lisieux-i Kis 
Szent Terézről és az őrzőangyalainkról Szt. Rafael, Szt. Gábriel 
és Szt. Mihályról is. Kértük közbenjárásukat az imaszándékaink-
ra. Ezután a Rózsafüzér királynőjéről elmélkedve a dicsőséges 
szentolvasót imádkozva elmélyültünk a szent titkokban. Majd egy 
kérdés kapcsán beszélgetést kezdeményeztünk. A kérdés így 

hangzott: A te életedben hol foglal helyet Mária? Ki ő számod-
ra? Szebbnél szebb vallomások, tanúságok jöttek napvilágra. 
Imával és hálaadással ért véget ez a szép este. 
Megköszöntük a Szűz Anyának, hogy ismét együtt lehettünk 
Vele!  
Szt. Pió atya reggeli imája: Mária, a megtestesült igének szülője 

és a mi legédesebb Anyánk. Itt vagyunk a lábaid előtt, mialatt 
felvirrad egy új nap hajnala, Isten új nagy ajándéka. Kezedbe és 
szívedbe helyezzük egész valónkat. Mindenünk a Tied legyen! 
Értelmünk, akaratunk, testünk és lelkünk! Alakíts bennünk anyai 
szereteteddel új életet! A mi Urunk Jézus életét! Mennynek király-
nője! A legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd Anyai 
sugallataiddal! Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál min-
denünk tiszta és Istennek tetsző legyen! Jóságos Anyánk! Tégy 
minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te szíved 
vágyakozva kéri! Amen. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Aki nem tud részt venni 

egy teljes órán át, azo-

kat is szeretettel várjuk. 

Ha csak 10 persze 

megpihen valaki az 

Oltáriszentség előtt, az 

is erőt ad, töltekezhe-

tünk általa. 

Jöjjünk el minél többen! 

Minden csütörtökön 18 órától  

egy órás Szentségimádás  

a közösségi házban.  
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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! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1. 
10 ó Baba-M. K. 
18 ó Mária  
Rádió ima 
19 ó Férfikar 

2. 
19 ó Nőikar 

3. 4. 
18 ó Szentség-
imádás—Jézus 
Szíve család 
19 ó Férfikör 

5. 
Idősek, betegek 
látogatása 
18 ó  
19 ó Szentmise 

6. 
 

7. 
10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 

11 ó Szentmise 
18 ó Szentmise  
 

8. 
Magyarok  
Nagyasszonya 
19 ó Férfikar 

9. 
19 ó Nőikar 

10. 11. 
18 ó Szentség-
imádás 
 

12. 
19 ó Ifi hittan 

13. 
15 ó Csodavi-
lág 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

14. 
10 ó Gyermek-
mise 
11 ó Szentmise 
18 ó Szentmise  

15. 
10 ó Baba-
Mama Klub 
19 ó Férfikar 

16. 
19 ó Nőikar 

17. 
 

18. 
18 ó Szentség-
imádás 
19 ó Férfikör 

19. 
19 ó Ifi hittan 

20. 
 

21. 
10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 
11 ó Igeliturgia 
18 ó Igeliturgia 

22. 
 

23. 
Nemzeti 
Ünnep 

24. 
 

25. 
18 ó Szentség-
imádás 
 

26. 
 

27. 
Egyházközös-
ségi kirándulás  

28. 
10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 
11 ó Szentmise 
17 ó Szentmise  

29. 
10 ó Baba-
Mama Klub 
19 ó Férfikar 

30. 
19 ó Nőikar 

31. 1. 
Mindenszentek 
11 ó mise 
16 igeliturgia -
”Öreg”-temető 

2. 
Elsőpéntek és 
halottak napja  
18 ó mise 

3. 4. 
10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 
11 ó Szentmise 
17 ó Szentmise  

Óraállítás! 

„Októberi rózsafüzér”: népi ájtatosság. - A 19. sz. végén 
elhatalmasodott szekularizáció hatására a Rítus Kongregá-
ció 1885. VIII. 20: elrendelte, hogy „ameddig a katolikus 
Egyházat szorongató körülmények fönnállnak, és a pápa 
teljes szabadságának visszanyeréséért hálát nem adhatunk, 
a földkerekség minden székesegyházában, plébániatemplo-
mában, és a Szűzanyának szentelt templomában és nyilvá-
nos kápolnájában, vagy a helyi ordinárius által kijelölt helye-
ken a rózsafüzért a lorettói litániával együtt egész október-
ben naponta imádkozzák el.” A rendelkezésben szabott föl-

tétel … 1929-ben egyes 
szerzők szerint teljesült, 
az októberi rózsafüzér 
azonban továbbra is él az 
Egyházban.  
Forrás: www.lexikon.katolikus.hu 

Imádkozzuk minél többen! 
Az esti szentmisék előtt 
közös imádság is van. 

November 1-jén 11 órakor lesz szentmise a közösségi házban.  
 

Délután 16 órakor pedig igeliturgia a régi temetőben. 
Jöjjünk el minél többen! 

Október 27-én egyházközössé-
gi kirándulást szervezünk! 

Dobogókő környékén  
túrázunk majd. 

Jelentkezni Benkó Péternél 
lehet. 


