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Ki a diakónus? 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
XII. ÉVFOLYAM  9. SZÁM – 2018. SZEPTEMBER 2.  

Krisztus szolgáló Egyházának élő jele. Hiszen az Isten Fia nem 
uralkodni jött, hanem 
szolgálni Istent ember-
társaiban. Legjobban 
az utolsó vacsorán 
fejezte ki Jézus, aki 
megmosta tanítványai 
lábát. 
 
 „Szentségi kegyelem-
mel megerősödve 
szolgál Isten népének 
a liturgia, az ige és a 
szeretet diakóniájá-
ban, a püspökkel és 
papi testületével kö-
zösségben. A diakó-
nus feladata, hogy 
ünnepélyesen kiszol-
gáltassa a keresztsé-
get, őrizze és kiossza 
az Oltáriszentséget, 
az Egyház nevében 
eskessen és megáldja 
a házasulandókat; elvigye a Szent útravalót a haldoklóknak, a 
Szentírást olvassa a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, ve-

zesse a hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a 
szentelményeket és 
temessen.” 

/II. Vatikáni Zsinat Lu-
men Gentium/ 

 
Aki az Egyház pere-
mén lévőket az oltár 
közelébe segíti. Aki 
Krisztus szeretetének 
tolmácsa a világban. 
Aki a szeretet diakóni-
ájának hirdetője és 
megcselekvője.  
Aki a hittől távol álló 
világnak hirdeti Krisz-
tus örömhírét. Hídépí-
tő…. 
 
Az egész világon kb. 
40.000, ebből Európá-
ban kb. 12.000, nálunk 
Magyarországon 141, 
a Váci Egyházmegyé-

ben 45 állandó, nős diakónus található. 
(folyt. köv.)                        Fazekas Gábor 

Dr. Beer Miklós  
megyéspüspök 

atyánk augusztus 
12-én a 10 órai 
szentmise kere-
tében bemutatta 
Fazekas Gábor 

diakónust az 
alsónémedi  
híveknek.  
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A „Tanodai Lapok” című folyóirat 1859. június 23-án megjelent 
számában olvasható az alább közölt írás ([ ]-ben értelmezést 
segítő betoldások találhatók): 

 

Megtartott tanítói tanácskozmányok 
 

A vác-egyh[áz].-m.[egyei] alsónémedi alesp.[eresi] kerület 1859-i 
tanácskozmánya május 25-én Alsó-Némediben. (Pest vm.
[vármegye]) Elnök : ft.[főtisztelendő] Szabó József, ker.[ületi] es-
peres, tanfelügyelő és peregi plébános úr. Az egyháziakból a ft. 
elnökön kívül három lelkész-tanodaigazgató, u.[gy] m.[int] a bu-
gyi, k.[un]-sz.[ent]-miklósi és az alsó némedi plébános urak; a 
ker.[ületi] tanítók pedig, a 
felsődabasit és az ócsait kivéve, 
mindnyájan megjelentek. 
I. Szent mise hallgatása után ft. 
elnök úr felszólítására a jelenvolt 
tanítók a helybeli tanodába siet-
tek, hol először is sz.[ent] hitünk tanaiból kérdeztettek ki a tanon-
cok, később a hangoztatási tanmód előnyösségét Bene Mihály 
helybeli tanító gyakorlatilag mutatá meg, melyre némely észrevé-
telek tétettek ugyan, de végre mégis az,tanmód általánosan elő-
nyösnek ismertetett el. A tanoncok mind a hittanból mind egyéb 
tantárgyakból jeles és dicséretes feleleteket adtak, miért a hely-
beli tanító ft. esperes úr által kiér-
demelt dicsérettel halmoztatott. – 
Ezúttal szedettek be megbírálás 
végett ft. elnök úr által a régebben 
kitűzött három kérdésre beadott 
irtásbeli dolgozatok. 
II. A tanodából a jelenvolt tanítók 
a paplakba menvén, ott a felsőbb 
tanhatóságtól érkezett rendeletek 
olvastattak fel, és egyéb, a népta-
nítókat közelebbről érdeklő tár-
gyak kerültek szőnyegre, u.[gy] m.
[int] : 
a) Ft. elnök:esperes ur által szó-
bahozatván ismét a mélt.[óságos] 
és ft. Roskoványi Agoston, előbb 
váci, most nyitrai püspök úrnak, 
azon kegyes indítványa, mely 
szerént[szerint] a vácmegyei kántor-tanítók nyugdíjintézete meg-
alapítását sürgetés tervezé, (mely tervezet valósítása esetében, 
hogy minő nagylelkű adománnyal kíván ő méltósága a szent cél 
elősegítéséhez járulni, hálás szívvel már a Tan.[odai] Lapok f.
[olyó] é.[v] 7. sz.[ámának] 81. lapján fejtegettem): a jelenvolt taní-
tók a saját javukra célzó intézet üdvös voltát legott belátták, s 
önkényt a következő évenkinti összegek fizetésére kötelezték 
magukat : u.[gy] m.[int] Gerecs István 10 fr.[forint], Bélik József 
10 fr., Bene Mihály 10 fr., Gombár János 10 fr., Pataki János 8 
fr., Bednay József 4 fr., Kósa György 4 fr., Úrhegyi József 3 fr., 
Bárfi József 3 fr., Patek Ferenc 3 fr. ausztriai értékben. 

b) Miután a ker.[ületi] n[agy]t.[iszteletű] papság e gyűlésen teljes 
számmal nem volt jelen, annálfogva a nyugdíjintézet alapjához 
való adakozásra föl nem kérethetett. Azonban ezen ügyet ft. el-
nök úr, mint igéré, a legközelebbi papi gyűlés alkalmával pendíti 
meg paptársai előtt. 
c) A felsőbb tanhatóság intézkedése folytán e kerület tanodái 
számára mint ajándékkönyvek ABC- és Olvasókönyv és Első 
Nyelvgyakorló s Olvasókönyvek érkeztek, és a ft. esperes úr által 
az illető tanoncok közt kellő arányban ki is osztattak. 
– E pont megemlítésénél több tanító, jelesül alulirt tudósító is 
hálás köszönetet mondott a kegyes adományozásért, miután a 
bugyi tanoncok szegénységök érzetében örömkönnyek közt fo-

gadták az úgynevezett 
„ingyenkönyveket”. 

Bednay József tanácsk.[ozás] 
jegyző. 

 

Az alsónémedi kántortanító a cikk írásának idején Bene Mihály 
volt. 1843-tól 1888-ig, tehát 45(!) éven keresztül működött Alsó-
némedi szolgálatában. Ő volt a leghosszabb ideig a római katoli-
kus templom-, és iskola kántortanítója. 1888-ban lemondott mun-
kaköreiről. A római katolikus iskola jegyzőkönyveiben jegyezték 
fel az alábbi sorokat, melyekben érdemeinek elismeréséről olvas-
hatunk:  

„mielőtt részbeni tárgyalásba 
bocsátkozott volna az iskola-
szék, Sztankovics János elnök 
Úr Bene Mihály kántortanító 
Úr lemondása és azon lemon-
dásnak a Nagyméltóságú me-
gyéspüspök Úr által történt, s 
most már jogerőre emelkedett 
elfogadása alkalmából indítvá-
nyozza, miszerint az iskola-
szék volt Kántortanító Úrnak 
45 évig a község közmegelé-
gedésre folytatott hivatalos 
működését úgy a kántori, és 
tanítói fontos és nehéz teen-
dők ellátása körül mindenkor 
teljesített szorgalmas, lelkiis-

meretes, odaadó munkáját megköszönve, jegyzőkönyvileg örökít-
se meg emlékét, és nyugalomba történt visszavonulásában még 
eltöltendő életére az egek urától áldást kérjen.”   
A némedi plébánost nem nevezi meg az írás. 1859-ben Thier 
Endre volt a település katolikus papja, aki 1848 és 1883 között, 
35 éven keresztül működött katolikus lelkipásztorként a faluban.  
Thier Endre Vácon született, 1810. november 27-én. Tanulmá-
nyait szülőhelyén végezte. 1834-ben szentelték pappá. Tizenöt 
évi káplánkodás után, 1848-ban alsónémedi plébános, 1871-ben 
címzetes kanonok lett. 1883-ban lemondott, nyugalomba vonult 
Dunaharasztiba, ahol 1887. február 15-én halt meg. 

Benkó Péter 

Katholikus Néplap, 1855. január 10.  

Néptanítók Lapja, 1878. szeptember 15. 
Bene Mihály segédtanítót keresett 
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A bal felső képen láthatjuk, ahogy a festők meg-
rajzolják a mintasablonokat a plébánián. Mellette, 
fenn középen pedig, ahogy a sablonról átfestik a 

falra.  
Jobbra látható egy minta az ablakok melletti, már 

elkészült díszítőfestésről. 
Balra és alul a két képen pedig a boltívek mintá-

zatát tekinthetjük meg. 

Nagyszerű vagy rettenetes  
emberek élnek felétek? 

 
Egy öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A város-
ba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele: 
– Milyenek itt az emberek? – tuda-
kolta. 
– Hová valósi vagy? – kérdezett 
vissza az öreg bölcs. 
– Athéni vagyok. 
– És felétek milyen nép lakik? – 
kérdezett tovább az öreg. 
– Hát tudod, rettenetes társaság! 
Mind csaló, lézengő, lusta és önző. 
Ezért is jöttem el onnan. 
– Nincs szerencséd! Korinthusban 
sem jobb a helyzet. Itt is csupa 
csalóval és lézengővel, lusta és 
önző emberrel fogsz találkozni – 
mondta az öreg. 
A vándor búsan folytatta útját… 
 
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. A 
véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Ő is megkérdezte a 
öreg bölcset: 
– Milyen emberek élnek itt? 
Az öreg bölcs neki is feltette a kérdést: 

– És felétek milyen 
emberek élnek? 
– Nagyszerű emberek 

élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! 
– válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. 

– Nagy szerencséd van! 
Korinthusban is ugyanilyen nagy-
szerű emberekre találsz majd! – 
mondta az öreg bölcs. 
A vándor vidáman fütyörészve foly-
tatta útját a város felé. 
 
A két beszélgetést végighallgatta 
egy fiatalember, aki gyakran időzött 
az öreg bölcs társaságában. Felhá-
borodottan jegyezte meg: 
– Nagyot csalódtam benned! Sose 
hittem volna, hogy te is ennyire 
kétszínű vagy! 
Az öreg bölcs mosolyogva csillapí-
totta: 
– Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a 

világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, 
az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindu-
lat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál. 

 
Forrás: https://sikerkulcs.com/ 

Egy perc bölcsesség…  
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Ezen a nyáron is táboroztunk hittanos gyerekeinkkel, sőt kibőví-

tett tábor volt, mert a Dunaharaszti hittanosok is velünk tartottak. 

Tiszajenőn táboroztunk kollégánk szülőfalujának templomában és 

közösségi házában. Nagyon sok új táborlakó volt, és a két telepü-

lés gyermekeinek is össze kellett barátkozniuk ahhoz, hogy min-

denki jól érezze magát. A barátkozás könnyen ment, mert közös 

barátunk, Jézus szeretete közel vitt minket egymáshoz. Idei tábo-

runk nagyon rendhagyó volt, mert kétszer a hajnali órákban lehe-

tett horgászni. Ez a program sok gyerek szívét megdobogtatta és 

nem riasztotta el őket a korán kelés sem. Sőt 

olyan csöndben indultak, hogy én észre sem 

vettem, amikor Isti bácsi-

val elmentek. Jártunk 

még strandon, és sokat 

játszottunk. A legszebb 

nap a missziós nap volt, 

amikor a faluban jártak a 

gyerekek, és akit csak 

tudtak személyesen 

meghívtak az esti szent-

misére. Azon a na-

pon volt lelkiismeret-

vizsgálat, gyónási 

lehetőség és a na-

punkat szentmisével 

zártuk, amelyen, 

többen voltak a helyi-

ek is, mint szoktak.  

Jó hangulatú, vidám 

tábor volt, ahol közelebb kerültünk Istenhez és egymáshoz. 

Magdi néni és Niki, hitoktatók 
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Aug. 25 – szept.2 
 

Geiger Jánosné 
Csermák Gáborné 
Mészáros Jánosné 

 
 

Szept. 3 – 11 
Morvai Margit 

Rózsáné  
Pelsőczi Mónika 

Fodor Mária 
Sokorai Józsefné 
Bársony Mónika 

Szept. 12 – 20 
 

Szlovicsák Balázsné 
Özv. Kiss Ferencné 

Györgyövics Miklósné 
Győrvári Imréné 

 

Szept. 21 – 29 
 

Bársony Istvánné 
Agárdi Erzsébet 
Kiss Lászlóné 

Kovács Jánosné 
 

Szept. 30 – Okt. 8 
 

Győrvári Pálné 
Horváth Albertné 
Nagy Balázsné 
Végh Antalné  

Jézus Szentséges Szívének családja szept. 6-án csütörtökön 
este 6 órakor tartja közös szentségimádási óráját a közösségi 
házban. Ebben a hónapban különösen emeljük tekintetünket a 
Szentkeresztre, amelyen önmagát adta 
értünk Jézus! Minél tovább nézed, annál 
mélyebben egyesülsz vele! Ha nehézsége-
id vannak, életed során a kereszt megtanít 
arra, hogy alázattal elfogadd azt és Jézus-
sal együtt és érte hordozzad. Csak így talá-
lod meg lelki békédet. Jézus olyan lelki 
táplálékot ad, amely átsegít mindenen. 
 
Ezt a szentórát községünk fiataljaiért ajánl-
juk fel az Úr Jézus Szent Szívének nagy 
szeretettel. Kérjük gondviselő szeretetét és 
áldását az elkövetkező tanéven minden 
tanulóra és tanáraikra, hitoktatóikra.  
Gyermekeink életünk továbbvivői, ezért 
tiszta és őszinte szívvel, lelkünk minden 
rezzenésével átadjuk őket Jézusnak. Ma 
lélekben elhoztuk őket, hogy a legjobban 
adjuk nekik: Jézust. Maga mondta Jézus: 
Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert 
övék a mennyek országa. Mielőtt anyád 
méhében megformáltalak, neveden szólí-
tottalak téged! Jézus többször is kifejezte, 
hogy a gyermek nagy érték az Ő számára. 
Most bizalommal ráhagyatkozva, átadjuk Neki azokat, akik ne-
künk is a legdrágábbak, gyermekeink, unokáink sorsát. 
 

Úr Jézus Krisztus!  Add meg a családokban a szívek harmóniáját! 
Irányítsd a gondolatainkat! Add, hogy érezzük meg a szereteted 
erejét! Kívánjuk mindig szívünkben a közeledben lenni! Mindig 

vágyakozzunk a Te szent lelkedben való 
találkozás után. A Veled való feltöltődésben 
erőt kapjunk a küzdelmeinkhez és ez által 
közelebb juthassunk Hozzád Jézusom! Mi 
csak teremtmények vagyunk, Te vagy az, 
aki minden átölelő szereteteddel irányítod 
életünket. Mint jó Atya gondoskodsz rólunk 
ma is. Ezért nekünk is tenni kell valamit. 
„Aki szeret engem, az megtartja tanításo-
mat.” „ Aki engem szeret, azt az Atya is 
szeretni fogja.” „Elmegyek, hogy helyet ké-
szítsek nektek”- mondta Jézus. Tehát ma is 
gondoskodik rólunk. Uram, Jézus Krisztus! 
Add, szent kegyelmedet, hogy mi is méltók 
lehessünk erre a nagy szeretetre! 
 
Gondviselő Mennyei Atyánk! Kérünk, nevelj 
bennünket a jóban! Dicsőülj meg rajtunk és 
általunk, hogy mielőbb eljöjjön Isten országa 
az emberi szívekben. Add szent kegyelme-
det, hogy szent lelked ereje hassa át min-
dennap az életünket és ne engedjen letérni 
a Hozzád vezető útról! Égi Édesanyánk 
kísérd imáiddal életünket! 

 
Jézusom bízom benned!   

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Szeptemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Rózsafüzér imádság a Mária Rádióban 
 

Megtisztelő felkérést 
kapott egyházközsé-
günk Mária Rádiós 
Imacsoportja augusz-
tus 18-ára, mely sze-
rint, Alsónémediről 
mondhatják a déli Ró-
zsafüzér imádságot és 
ezt közvetítik a rádió 
hullámain. 
 Örömmel tettünk ele-
get a kérésnek, és így 
a csoporttagok közre-
működésével telefonon 
keresztül kapcsolód-
tunk be a rádió élő 
adásába és az Örven-
detes rózsafüzért, egy-
mást követve imádkoz-
tuk, Szlovicsák Balázs-
né, Ilonka, Mészáros 
Jánosné Jolika, Varró Lászlóné Jolika, Jakab Mária és Jakab 
Róza Németországból. 
Ilonka vezetésével igyekeztünk lelkiekben is felkészülni e szép 
feladatra, ráhangolódni a szolgálatra, közösen így imádkoztunk: 

Jézusom! Köszönjük, hogy 
ismét szolgálhatunk Neked. 
Add szent kegyelmedet, hogy 
a mai imaórán úgy tudjuk 

megszólaltatni a szívünkben élő érzése-
ket, hogy általuk életre keljen az irántad 
való szeretet minden hallgató szívében! 
Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hall-
gass meg minket! 
Add szent kegyelmedet, hogy ezzel a 
szeretettel feltöltekezve, lélekben gazda-
godva, a Te békéddel a szívünkben tér-
hessünk otthonunkba! 
Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hall-
gass meg minket! 
Köszönjük Neked, hogy a mai napon 
ismét lehetőséget kaptunk a jóra. Fel-
ajánljuk ezt a szolgálatot az egyházkö-
zségünkért, a betegekért és azokért, akik 
még nem értették meg Isten akaratát. 
Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hall-
gass meg minket! 
 

A közvetítés után szívünk csordultig volt szeretettel, szavakkal ki 
nem fejezhető hálát éreztünk, ez a közös imádság bearanyozta 
napunkat. Köszönjük!  

   Jakab Mária 
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Szeptember 3-án 18 órakor a Szent Imre közösségi házban 
imádságra gyűlünk össze, hogy Égi Édesanyánkkal találkozzunk. 
Kérjük a Szentlélek kiáradását egy Szentlelket hívó énekkel, 
majd köszöntsük a Szűzanyát. Ő a mi közbenjárónk, szószólónk. 
Elhoztunk Neki mindazt, ami a szívünkben megfogalmazódott: 
Köszönetünket, hálánkat, kéréseinket, amelyeket a szent igelitur-
giában átadunk Neki nagy szeretettel. Felajánljuk ezt a szent 
liturgiát és imádságunkat, szentáldozásunkat ezekre a szándé-

kokra. Ezután a Szűzanya születésnapjáról emlékezünk meg, 
majd egy tized rózsafüzér elimádkozása után megbeszéljük a 
közösség lelki élményeit és egy szép imával énekkel megkö-
szönjük az Úrnak, hogy ma is itt lehettünk! 
 

Szűzanyánk kísérj el bennünket is életünk útján,  
ahogy Szent Fiadat elkísérted! 

Továbbra is szeretettel imádkozunk  
minden kedves testvérünk imaszándékára! 

Köszönjük a megtisztelő bizalmat,  
amellyel hozzánk fordulnak!  

Isten áldását kérjük mindnyájukra. 
 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 
 
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünne-
pén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálá-
sára, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház. 
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13
-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazili-
kát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja 
fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, 
Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 
14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az 
elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. 

Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz 
császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a le-
genda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán. 
Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és 
felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy rátekint-
sünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen 
úton kell haladnia minden kereszténynek. 
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött réz-
kígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, megmenekült a 
marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint ke-
reszthalála előképét. 
A kereszt hitünk központi jelképe és 
tartalma. Általa nyertük el megváltá-
sunkat, a kereszt útján mutatta meg 
Isten irántunk való végtelen szere-
tetét. Titkát Krisztus feltámadása 
tárja fel. Jézus Krisztus megfeszíté-
se előtt a kereszt a legnagyobb 
tehetetlenség és szégyen jele volt; 
ám feltámadásával a remény, a 
győzelem és a szeretet jelévé vált. 
A kereszt az ókori és kora középko-
ri keresztény hitvilágban és művé-
szetben győzelmi jel, az üdvösség 
fája, amelyen Krisztus királlyá di-
csőül. 

forrás: Magyar Kurír 

Templombúcsúnk megünneplésére  
szeptember 16-án 10 órai Szentmise keretében kerül sor. 

Az ünnepi szentmisét Dóka Tamás, gyömrői plébános 
mutatja be. Tamás atyával már volt alkalmunk találkozni, 
2011. adventjében lelkinapot tartott  

a férfiaknak és a hölgyeknek. 
A Szent Kereszt felmagasztalásának 

ünnepnapján, szeptember 14-én, pén-
teken 18 órától igeliturgia lesz  

a közösségi házban, melyet követően 
agapét (szeretetvendégséget) tartunk. 

Ünnepeljünk minél többen,  
mindkét napon! 

Imádság tanév kezdetén: 
Ismét oltárod köré gyűltek, Uram, azok a gyerme-
kek, akiket annyira szeretsz, s akiket földi életed-
ben oly szívesen engedtél magadhoz. 
Engedd kérünk, hogy ne csak közelítsünk Hoz-
zád, hanem meg is találjunk, itt az oltárnál is, és 
az iskolában is. 
Abban a tudásanyagban, amelyet elsajátítva még 
alaposabban megismerünk Téged, mert műveid-
ben láthatunk Téged. 
Adj nekünk ehhez erőt, tehetséget és szorgalmat, 
tanárainknak pedig elegendő szeretetet, igazsá-
gosságot és türelmet. 
Sokfelé lobbannak fel a világon, Uram, a szere-
tetlenség tüzei; gyakran állnak szemben egymás-
sal idősebbek és fiatalok, mert éket ver közéjük a 
meg nem értés és a szeretetlenség. 
Ajándékozd meg kérünk az idősebbeket a belá-
tással, a fiatalabbakat pedig a türelemmel. És 
akkor ismét szeretetben találkoznak egymással 
azok a nemzedékek, amelyek most nem tudnak 

egymás nyelvén 
beszélni. 
Te tizenkét éves korodban csodálkozva kérdez-
ted szüleidtől: „Nem tudtátok, hogy Atyám házá-
ban kell lennem?” 
Add meg, hogy a mai fiatalok számára is ilyen 
természetessé váljék az atyai házban való tartóz-
kodás. 
 
Benépesülnek az iskolák, Uram, s napról napra 
hallgatjuk most ismét a napfényben fürdő termek 
csodálatos zengését, melynek hangjával nem 
versenghet semmiféle zenekar.  
Add meg, kérünk, hogy évről évre többen legye-
nek ezekben a termekben, és sok család vállalja 
a gyermekek felnevelésének áldozatát. 
Kérjük ehhez a Boldogságos Szűzanya, Bölcses-
ség Széke, Apostolok Királynéja különleges áldá-
sát is! Ámen. 
/Dr. Teleki Béla SJ: Szavalókönyv I. Agapé, Újvi-
dék, 1992., 13. o./ 

A községi ünnep keretében 
sor került a hagyományok-

hoz híven az új kenyér meg-
áldására is. 
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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 
18 óra 

Cursillo  
kiscsoport 

2 
11 ó Szentmise 
18 ó Szentmise  
 

3 
18 ó Mária Rádió 
ima 

4 
 

5 6 
18 ó Szentség-
imádás 
19 ó Férfikör 

7 
19 ó Szentmise 

8 
15.00 Egyházta-
nács értekezlete 
17.00 Nyárbú-
csúztató 

9 
11 ó Veni 
Sancte  
Szentmise 
18 ó Szentmise  

10 
 

11 
18 ó Közös 
énekkari próba 

12 
 

13 
18 ó Szentség-
imádás 

14 
18 ó Igeliturgia 
Templombúcsúnk 
ünnepe 

15 
 

16 
8 ó Igeliturgia 
10 ó Búcsúi 
Szentmise  

17 
 

18 
18 ó Énekkar  

19 
 

20 
18 ó Szentség-
imádás 
19 ó Férfikör 

21 
 

22 
. 

23 

11 ó Szentmise 
18 ó Szentmise  

 

24 
 

25 
18 ó Énekkar 

26 27 
18 ó Szentség-
imádás 

28 
18 ó Ifi hittan 

29 30 
11 ó Szentmise 
18 ó Szentmise  

2018.  szeptember Tervezett programok és a szentmisék, liturgiák rendje 

Szeptember 6-tól az esti Szent-
ségimádást követően, 19 órától 
tartja első összejövetelét a Fér-
fikör, Gábor vezetésével. Szeretettel várja az egy-
házközségünk minden férfi tagját!  

Az összejöve-
telekre 2 heten-
te a Szentség-
imádást köve-
tően kerül sor.  

Szeptember 11, 18 és 25-
én, keddenként este 18 

órától énekkari 
próbák 

lesznek. 

Szeptember 8-án 17 órától Nyár-
búcsúztató lesz a Plébánia udva-
rán, melyre szeretettel várunk 
minden táborozó fiatalt és a csa-
ládját, valamint egyházközségünk 
bármely tagját, aki kedvet érez 

egy kis szalonna pirí-
táshoz, együttléthez. 

A program a 
„batyusbálokhoz” ha-
sonlóan működik, va-
gyis kérünk mindenkit 
hozza magával a fo-

gyasztandó ételt, italt. 
Szeretettel várunk 

mindenkit!  
 

Magdi néni és Niki 

Szeptember hónaptól 

 minden csütörtökön  

18 órától  

egy órás  

Szentségimádás  

lesz.  

Jöjjünk el minél töb-

ben, hogy együtt le-

hessünk közösségben 

Jézussal! 

Szeptember  28-án 18 
órától péntekenként 
újra lesz ifi hittan. 
Magdi néni és Niki 
várja a fiatalokat  

szeretettel! 

 
Szeptember 8-án, 15 órától a diakónu-

sunk, Gábor minden egyháztanács tagot 
vár a Plébánián.  

Kérünk mindenkit, ha valami kérdése, 
kérése van, amit az Egyházközségünk 

vezetősége tud megoldani, megválaszol-
ni, kérjük jelezze valamelyik képviselő 

útján. 
A rövid megbeszélést követően sor kerül 
a plébánia udvar rendezésére, így min-
denki hozza magával (ha rendelkezik 

ilyennel) az ehhez szükséges eszközeit 
és az alkalomhoz öltözzön, kényelmes 

ruhába. 


