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HÚSVÉT ÖRÖME 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM – 2019. MÁJUS 5.  

PÜNKÖSDHÉTFŐ,  
2019. június 10. délután 

 
Egyházközösségi  

CSALÁDI DÉLUTÁN  
A PLÉBÁNIA KERTJÉBEN 

 
Várjuk a családokat!  

 
Belépő: süti és üdítő 

sport, játék, kacagás – nők-

nek sodrófahajítás, férfiak-

nak sörlökés - családi aka-

dályverseny - kidobó, foci és 

röplabda – ejtőernyőzés - 

süti sütőverseny 

Jézus megváltott minket, legyőzte a halált és örök életre hívott mindnyájunkat! A mindenható 
Isten végtelen nagy szeretetének ajándéka ez a számunkra. 
A Vele való élet nagyszerűségére vagyunk meghívva. 
Ennek örömével éljük életünk! 
 
Ahogy a nagyböjtben Jézus keresztútját elmélkedjük végig a saját életünkre vonatkoztatva, úgy a 
húsvéti időszakban feltámadásának eseményeire tekintünk. Tizennégy állomásban járjuk végig 
az örömteli történéseket. Érdemes a Szentírásból elolvasni 
ezeket a részeket! 
 
Az asszonyok üresen találják Jézus sírját (Máté 28,1-7) 
Péter és János látják az üres sírban hagyott lepleket 

(János 20,1-10) 
Mária Magdolna találkozik a feltámadt Jézussal (20,11-18) 
Jézus csatlakozik az emmauszi tanítványokhoz (Lukács 

24,13-27) 
Az emmauszi tanítványok felismerik Jézust a kenyértörés-

ben (24,28-35) 
Jézus megjelenik az apostoloknak (24,36-43) 
Jézus bűnbocsátó hatalmat ad (János 20, 21-23) 
Jézus megjelenik Tamásnak (20,24-29) 
Jézus a Genezáret tónál (21,1-14) 
Jézus Péterre bízza az Egyházat (21,15-17) 
Jézus tanítványainak küldetést ad (Máté 28,16-20) 
Jézus visszatér az Atyához a mennybe (ApCsel 1,4-11) 
A tanítványok Máriával a Szentlélekre várnak (1,12-14) 
A feltámadt Jézus elküldi a Szentlelket (2,1-13) 
 

KRISZTUS FELTÁMADT! – VALÓBAN FELTÁMADT! 

Fazekas Gábor 

Móra Ferenc: Anyának 
 
Álmomban az éjszaka 
aranykertben jártam. 
Aranykertben aranyfán 
aranyrigót láttam. 
Aranyrigó énekét 
a szívembe zártam. 
 
Ahány levél lengedez 
szélringatta ágon, 
ahány harmatcsepp ragyog 
fűszálon, virágon 
Édesanyám, fejedre 
annyi áldás szálljon. 
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Egyházközösségi túra a Pilisben 

 

Április 13-án szombaton reggel a templom mellől 

indult kb. 30 fős csoportunk a második egyházkö-

zségi túrára a Pilisbe. Pilisborosjenőn a Faló büfé 

mellől indultunk el. A falu elhagyása után hamaro-

san a Vendel Kálváriához értünk, ahonnan Marci 

atya áldásával folytattuk utunkat. A túrán részt vet-

tek gyerekek, fiatalok, szülők, családok, volt kisma-

ma, nagymama… szóval több korosztály. A korosz-

tályok közötti különbségek, és az hogy mindannyi-

an mások vagyunk nem okozott problémát, egy 

közösséget alkottunk. Ez jó érzés volt! Mindannyian 

egy utat jártunk, egy volt a cél...  A Teve sziklához 

érve különleges sziklatornyok és sziklafalak látvá-

nya tárult elénk. Szinte hívogatott, hogy másszunk 

fel rá, néhányan főleg fiatalok ezt meg is tették. A 

következő látványosság utunk során az Egri vár 

másolata volt. "1968 nyarán forgatták itt a Gárdonyi 

Géza regénye alapján, Várkonyi Zoltán által rende-

zett Egri csillagok c. film látványos, több ezer sta-

tisztát felvonultató csatajeleneteit. A forgatások 

alatt a nagyrészt fából épült vár egy része leégett, 

melyet rögtön újjá is építettek. Sajnos a film elké-

szülte után a vár magára maradt, így az ember és a 

természet romboló hatása mára igencsak romossá 

tette. 2008-ban a várat és környékét a helyi önkor-

mányzat rendbe hozatta, így ma is igen népszerű 

kirándulóhely." https://kirandulastippek.hu/budapest

-kornyeke/pilisborosjeno-egri-var-romjai 

 A Mackó barlanghoz kis kitérővel jutottunk el, 

vagyis akik vállalkoztak erre. Közben a Pilis szebb-

nél szebb növényeiben gyönyörködhettünk. Túránk 

során kis pihenőt "ebédidőt" is tartottunk, ahol az 

általunk hozott finom falatokat fogyasztottuk el, még 

kávét is ihattunk tejszínnel:)  

A Nagy-Kevélyhez (534m) érve csodálatos lát-

ványban lehetett részünk, fantasztikus innen a kilá-

tás. Rögtön elfelejtettük az emelkedőt amin fel kel-

lett jutnunk. Talán ez az a rész, ami többünk szá-

mára kihívást jelentett. Eszembe jutott, hogy Jézus 

40 napig vándorolt a pusztában... hiszen túránk a 

húsvéti előkészület idejére esett. Diakónusunk, 

Gábor által összeállított Nagyböjti Szere-tett kaland 

április 13-i "feladata" : ..igyekszem észrevenni a 

dolgok jó oldalát és hálát adok érte..." 

 Hálát adhatunk, hogy ez a nap mindenki számára 

lelki és testi feltöltődést jelenthetett, hálát adhatunk, 

hogy ott lehettünk, hálát adhatunk a jó társaságért, 

a beszélgetésekért, a jó időért, a sok szép látvá-

nyért, és azért hogy ez a nap létre jöhetett! Remé-

lem hamarosan újra útra kelhetünk, izgatottan vá-

rom a szervezők következő túratervét! 

 Köszönet a szervezőknek, és résztvevőknek!           

 Szlovicsákné Mészáros Mária   

https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/pilisborosjeno-egri-var-romjai
https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/pilisborosjeno-egri-var-romjai
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Elsőáldozási lelkinap, gyerekek írták: 
 
 

Dávid: A buszon beszélgettem a Benivel, 
Áronnal és a Petivel. Buszon ettünk 
csipszet, odaértünk Petőfiszállásra. Elkez-
dődött a játék, én az 5 csoportban voltam. 
Utána kidobósoztunk. Elmentünk vásárolni 
és meghívott minket az Áron és véletlenül 
kávét vettünk. Utána vett nekünk Niki néni 
forrócsokit, a kávé helyett. Vettem keresz-
tet, megáldották a keresztet és utána már 
mentünk haza. Hazafelé Áron mellé ültem. 
 

Beni: A legjobb a csoportos feladat volt. Jót 
játszottunk. Jó volt, mindent tudtunk. Ked-
vesek voltak a tanár nénik. 
 

Fanni: Számomra sok izgalommal 
indult az a nap, de végül sikerült 
részt vennem egy igazi 
lelkinapon. Kérdeztem a szülei-
met miről is fog szólni, olyan volt 
amire készültem. Játékos, vicces 
nap volt, tele szeretettel. Nagyon 
fáztam, de a szentmise alatt me-
legség vett körbe és onnantól 
nem éreztem többé az nap a hi-
deget. Szeretem ezt az érzést.  

 

Peti: Sokat játszottunk. 
Sok emléket vittem haza. 
Finom volt az ennivaló. 
Sok barátot szerezetem. A 
csapatom is jó volt. 
 
Lóri: A buszon jót szóra-
koztunk. Amikor odaértünk 
elmentünk a templomba. 
Utána négy küldetést meg 

kellett csinálni. Majd ebédeltünk és ez után 
tovább játszottunk. 
 

Lackó: Petőfiszálláson a lelkinapon nagyon 
jó volt. Először volt szentmise, utána volt 
akadályversen, sok állomással. Utána ebé-
deltünk, szendvicset. El lehetett menni 
vásárolni a kegytárgy boltba. Utána játszot-
tunk és a végén imával befejeztük. Nagyon 
jó volt. 
 

Marci: Voltunk irándulni, busszal mentünk, 
leszálltunk, játszottunk. Vettem egy keresz-
tet. Volt akadályveseny és ebéd. Mi 3-ok 
lettünk, a 4-es csoportban voltam. 
 

Frici: Sokat játszottunk. A csoport is 
jó volt. Sok barátra találtam. Finom 
volt az ennivaló és a forrócsoki. 
B. Áron: Az volt Petőfiszálláson a 
legjobb, hogy lehetett kegytárgyakat 
venni. Ja meg persze az is jó volt, 

hogy együtt volt az 
egész hittan csoport. A 
busz is szép volt. Jó volt 
a szentelt víz is. (forrás) 
 

Boti: Ez a nap azért volt 
fontos nekem, mert Jé-
zus különleges módon 
akart velünk találkozni. 
Megajándékozni minket, 
hogy erősítsen, segítsen 
bennünket. A templom 
nagyon szép volt, ahol 
az atya közelebb vitt 
minket Jézushoz. Örül-
tem neki, hogy sok-sok 
gyerekkel együtt játsz-
hattam. Jólesően lefá-
radtam, a hazautat végig 
aludtam.  
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Lelkigyakorlat—Pető Gábor atya Lelkigyakorlat—Fazekas Gábor   

Keresztút a közösségi házban 

Barkaszentelés és a Passió idén a közös-

ségi házban volt 

„Végh” vezetéknevű-

ek a kórusban 

Köszönet a barka-

felajánlásokért! 

A szentsír készítői - 

Köszönet munkájukért! 

Szentmise az utolsó vacsora 

emlékére 

Keresztút nagypénteken az Öreg temetőben 
Köszönet mindazoknak, akik a 

kápolnát kitakarították a nagy-

pénteki keresztútra 

Százéves „üzenet” az egyik stációba 

karcolva 

Barta 

Krisztián 

hatodik 
osztályos 

tanuló 

a tenor 2 

szólamban  

A Virágvasárnapi passiót éneklő férfikar: (balról jobbra) Benkó Péter, Dr. Nagy Ádám,  

Morvai János, Kiss Csaba, Végh Balázs ifj., Farkas Gellért, Végh Balázs, Dr. Nagy Vilmos, 

Györgyövics Károly, Végh József, Végh Sándor, Végh László, Barta Krisztián, Bálint Sándor,  

Vékony Zsolt, Végh Zoltán, Varró Gábor, Takács Ferenc, Nánási László   
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Húsvéti feltámadási körmenet 

Köszönet mindazoknak, akik szebbé tették az ünnepet: templom takarítóinak, - díszítőinek, pakolásban segítőknek, körmenetben 

feladatokat ellátó személyeknek, énekkarnak, zenekarnak, s a díszítést anyagilag támogatóknak! Isten fizesse meg!  

Az üres sír Húsvéti ételszentelés 

A Nőikar a húsvétvasárnapi gyerekmise 

alkalmával A Férfikar Húsvét vasárnapján Ünnepi szentmise 

Húsvét vasárnapján a mise után a gyerekek húsvéti tojásokat kerestek a plébánia kertjében 

Feltámadt, alleluja! 

Búzaszentelés 

április 28-án a 

közösségi ház-

ban. 

Köszönet a  

termény  

felajánlójának! 
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KATOLIKUS  
KARITÁSZ  

Helyi szervezete 
 

Januárban csoportunkat 
meglátogatta a Váci Egy-
házmegyei Karitász igazga-
tója Fieszl Csaba. Beszél-
gettünk az önkéntes, segítő munka örömeiről 
és nehézségeiről és munka folytatásáról. 
Húsvét ünnepe előtt 23 család között 27 élelmi-
szer csomagot készítettünk és osztottunk szét.  
Az elmúlt időben nagycsaládokkal, beteg gyer-
mekkel, magányos és beteg emberekkel vettük 
fel a kapcsolatot és segítettük őket, lehetősége-
ink szerint. 
A segítségnyújtás nem lenne lehetséges, ha 
egyházközségünk tagjai nem segítenék csopor-
tunkat anyagi javakkal. Hálásan köszönjük 
szükséget szenvedők nevében is az adomá-
nyokat.  
"Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal ke-
zed, mit tesz a jobb, hogy adományod rejtve 
maradjon; Atyád. aki lát a rejtekben, megfizet 

majd neked." Mt 6, 1-4  
 

Mikoly Istvánné 
 

.A nagylelkűséget köszönjük!  
Isten áldja meg az adományozókat! 

MINDEN HÓNAP ELSŐ  
PÉNTEKJÉN 20 órától 

CSALÁDOK ÖRÖMÚTJA 
Május 9. csütörtök 18.00 

- a nagyböjti keresztút mintájára a 
húsvét örömét járjuk végig. 

IFJÚSÁGI HITTANTÁBOR  
 
 
 

Horány,  
2019.  

augusztus  
12-16. 

 
Érdeklődés és 
jelentkezés: 
 Mikolyné  

Magdi  
hitoktatónál 

IDŐSEK LELKIGYAKORLATA 
GYÖMRŐ,  

2019. május 23-24. csütörtök-
péntek 12.00-19.00. 

A részvétel 
ingyenes!  
Mielőbbi 

jelentkezés 
szükséges! 

A Nemzeti Színház tavaszváró műsora 
 

Egyházközségünk kisgyermekei április 13-án a Nemzeti Színház Kölyök 
napi programján vettek részt. A gyerekek kipróbálhatták a hagyományos 
tojásírást, különleges húsvéti tojásokat festettek és mézeskalács-figurákat 
díszítettek. A kézműves-foglalkozásokon nagy lelkesedéssel, örömmel 
munkálkodtak a némedi gyerekek.  
A délelőtt folyamán egy ifjúsági tánccsoport húsvéti szokásokat megeleve-
nítő táncokat, mondókákat, énekeket mutatott be, majd a nézőközönséget 
is felhívták a színpadra és mindenki bekapcsolódhatott a táncház jellegű 
műsorba. 
Zárásként, Farkas Tünde előadó művésznő zenés meséjét mutatta be, 
amelyben a tavaszvárás szépségeiről, a szeretetben élés boldogságáról 
hallhattunk. 
 A gyerekek és szülők nevében is köszönjük Varróné Joli óvó néninek a 
szervezést, hogy részesei lehettünk e színvonalas és érdekes húsvétváró 
programnak. 

      Jakab Mária 

CSODAVILÁG Joli nénivel utoljára  
Május 12. szombat 10.00-12.00 

Várjuk a gyerekeket egy hamisítatlan kreatív foglalkozásra! 
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Jézus Szentséges Szívének Családja a következő szentségimá-
dási óráját május 2-án tartja. Ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek, az Én nevemben ott leszek közöttük. – mondta Jézus. 
Óriási ajándék! Különösen, amikor az Édesanyákat ünne-
peljük. Legfőképpen az Égi Édesanyánkat, aki az emberi-
ség Megváltóját hordozhatta a szíve alatt. Köszönjük meg 
Neki ezt a csodálatos ajándékot! Hálatelt szívvel ajánljuk 
fel ezt a szent órát a mai édesanyákért, akik szerető gon-
doskodásukkal, imáikkal nevelik fel számunkra a jövő nem-
zedékét, a leendő elsőáldozókat. Tegyetek tanítvánnyá 
minden embert! – mondta Jézus. Minden ember szívéhez 
szól az Isteni hívás. Ezért nekünk feladatunk, hogy meg-
mutassuk Jézust! Isten szava mindenen áthatol. Az Ő sza-
va formál, átalakít bennünket. Engedjük hát, hogy csele-
kedjen bennünk és általunk. Ezekkel a gondolatokkal köze-
ledjünk Jézus Szent Szívéhez! 

 
Szűz Mária! Égi Édesanyánk! 
Amikor Isten sajátos tervével belépett az életedbe és Te, mint az 
Ő alázatos szolgálója szélesre tártad előtte szívednek kapuját. 
Példád ösztönöz, hogy én is az Úrhoz folyamodjam, és azt 
mondjam: Jöjj Uram! Jöjj! Lelkem önzetlenül vár, és a szívem 
kész befogadni Téged. Tudom, méltatlan vagyok Hozzád, de azt 
is tudom, hogy Te így is szeretsz engem! Jöjj el életem azon 

részeibe, ahol a saját akaratomat jobban sze-
rettem a Tiédnél! Térj be már most, mialatt 
megváltóm keresztje és Égi Édesanyám szobra 
előtt elmélkedem! Mária! Te az ige szülője és 
Megváltóm anyja vagy, ezért kérlek, imádkozz 
velem és értem, hogy Ő teljesen betérjen éle-
tembe! Térj be Jézus családom és az egész 
világ életébe! Terjeszd ki kezed, hogy szél-
csend legyen! Jézus! Csendesítsd le a viharo-
kat! Add, hogy mindenki meghallja a Te békét 
hozó hangodat!  

/Özv. Szlovicsák Balázsné/ 

Ápr. 25 – Máj. 3 

 

Geigerné  

Moldvai Mariann 

Csermák Gáborné 

Nagyné Lovas Krisztina 

Mészáros Jánosné 

Máj. 4 – 12 

Morvai Margit 

Fodor Mária 

Sokorai Józsefné 

Rózsáné  

Pelsőczi Mónika 

Bársony Mónika 

Máj. 13 – 21 

 

Szlovicsák Balázsné 

Györgyövics Miklósné 

Kiss Ferencné 

Győrvári Imréné 

 

Máj. 22 – 30 

 

Bársony Istvánné 

Kiss Lászlóné 

Agárdi Erzsébet 

Kovács Jánosné 

 

Máj. 31 – Jún. 8 

 

Győrvári Pálné 

Nagy Balázsné 

Horváth Albertné 

Végh Antalné 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

2019. május 6-án Égi Édesanyánk 
tiszteletére gyűlünk össze a Szent Imre 
közösségi házban. Ma két éve annak, hogy 
megalakult egyházközségünkben a Mária 
rádió imakör. A Szűz Anya hónapjában a 
mi Égi Édesanyánk napján. Azóta folyama-
tosan jövünk Hozzá, hogy Neki köszönetet 
mondjunk az imameghallgatásokért, a sok 
imatalálkozóért és tanításokért, lelki gya-
korlatért és minden Tőle kapott kegyelmért, 
amelyekkel bennünket segít egyre köze-
lebb az Ő Szent Fiához. Istennek hála érte! 
Minden imatalálkozó nagyon szép emléket 
hagyott bennünk. Különösen a soroksári 

Fatimai templomnál a 
jelenések 100. évfor-
dulóján éreztük, hogy 
a templom tornyán 
álló Mária szobor 
mintha megelevene-
dett volna. Érezni 

lehetett, hogy tekintetével kíséri minden 
ember énekét, imáját, kérését. Miközben 
az ének zengett…- Szűz Anyám! Tied aka-
rok lenni! A Te tiszta Mária gyermeked! 
„Szállj közénk és sírj Te is velünk! Vigasz-
tald és mentsd meg nemzetünk!” Szűz 
Anyám! Köszönet és hála a sok imameg-
hallgatásért, amelyeket visszajelzés útján 
kapunk. A Mária rádióban kért imaszándé-
kokért és a közösségünk imáinak meghall-
gatásáért! Az ima óriási erő! Mindegyik 
kérést felolvassuk az igeliturgián, majd 
azokat szentáldozásunkkal megpecsétel-

jük. Így adjuk át Szűz Anyánknak őket. 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy nem 
csak a kérő, hanem a köszönő, hálaadó 
ima is számos mennyiségben van jelen. 
Szűzanyánk ünnepein minden alkalommal 
az ünnephez kapcsolódó Mária litánia vagy 
rózsafüzér ima zárja imaóránkat és azt 
követi egy Mária ének.  
Égi Édesanyánk! Köszönjük, hogy gondot 
viselsz reánk és megajándékoztál minket 
Jézussal! Kérjük, hogy kísérd imáiddal ezt, 
akis közösséget, hogy teljesíteni tudja a 
Tőled kapott kitüntető feladatát! Köszönjük, 
hogy ma is Veled lehettünk!  
Kedves Testvérek! 
Az imakéréseket továbbra is a Szűz Anya 

elé visszük. Köszönjük a megtisztelő bizal-

mat.               

   /Özv. Szlovicsák Balázsné/ 

A barátság példája 
 
 Néhány évvel ezelőtt történt az egyik előkelő szállo-
da fényesen kivilágított termében. Egy előkelő, gazdag ifjú vacsorát adott 
barátai tiszteletére. Finom ételek és borok kerültek az asztalra és jó han-
gulat uralkodott a vendégek között. A vacsora végén felállt a vendéglátó 
ifjú és így szólt a jelenlevőkhöz: 
— Kedves barátaim! Azért hívtalak ma össze titeket, hogy elbúcsúzzam. 
Azt gondoljátok, hogy gazdag vagyok, pedig tévedtek. Alig kaptam vala-
mit az atyai örökségből. De mert fiatal vagyok és előttem az élet, holnap 
reggel Ausztráliába indulok szerencsét próbálni. Most pedig jól jegyezzé-
tek meg, amit mondok: mához hét évre újra itt leszek ebben a teremben. 
Ha kedvez a szerencse és sikerül vállalkozásom, akkor mindnyájatokat 
ünnepi vacsorával és gazdag ajándékkal várlak. Ha pedig cserbenhagyna 
a szerencse, akkor is jöjjetek el és egy szerény vacsorával megvendégel-
lek titeket. 
Az egybegyűlt vendégek lelkesen fogadták a bejelentést és megígérték, 
hogy teljesítik barátjuk kívánságát. Elmúlt hét esztendő és az egykori 
vendégek levelet kaptak Ausztráliából hazatért barátjuktól: szegényen 

utaztam el és nyomorultul tértem vissza. Mielőtt 
újabb kísérletet tennék a vagyonszerzésre, szeret-
nélek viszontlátni titeket. Ezért azt kérem, hogy 

teljesítsétek ígéreteket és holnap este legyetek a megbeszélt szállodá-
ban. Remélem senki sem marad távol a baráti összejövetelről! 
A levelet író ifjú már nyolc napja visszatért Ausztráliából és súlyos bete-
gen feküdt a szálloda egyik szobájában. Odakint nagy vagyont szerzett 
és gazdag emberként tért vissza hazájába. Sajnos azonban a vagyon-
szerzés egészségébe került. A levelet most azért küldte el barátainak, 
hogy ezzel próbára tegye hűségüket. Már készen volt a végrendelet is. 
Vagyonát azok a barátok kapják, akik teljesítik ígéretüket és a megbe-
szélt este megjelennek a szállodában. Mindezt titkárára bízta. A kitűzött 
nap elérkezett és gazdája képviseletében a titkár jelent meg a szálloda 
nagytermében. Kilencet, tízet, tizenkettőt ütött az óra és nem jött senki. 
Ekkor derült ki, hogy a sok „jóbarát" közül egy sem volt igazi barátja a 
gazdag, de haldokló embernek. Másnap mindenről beszámolt a titkár 
főnökének. Szomorúan hallgatta és megvetően szólt az emberek megbíz-
hatatlanságáról. Összetépte végrendeletét és egész vagyonát a város 
árvaházára hagyta. 

Egy perc bölcsesség…  
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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 

29. 
9-11 óra 
Baba-Mama Klub 

30. 
 

1. 
 

2. 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel  

3. Délelőtt: idősek, 

betegek látogatása, 
áldoztatása 
19 óra Elsőpénteki 
szentmise gyónta-
tással 
18 óra Ifi hittan 
20 óra Mozi klub—
műv.ház 

4. 
16 óra 
Esküvő 
 

5. Anyák Napja 
9 óra  
mocorgós gyer-
mekek miséje 
10 óra 
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  

6. 
18 óra 
Mária Rádiós köz-
benjáró  
ima  

7. 
 

8. 9.  
18 óra 
Családok öröm 
útja 
19 óra 
Férfikör 

10.  
18 óra 
Ifi hittan 

11.  
16 óra 
Esküvő 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

12. Húsvét 

4.vas. 
9 ó Elsőáldozók 
felkészülése 
10 óra 
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  

13. 
9-11 óra 
Baba-Mama 
 Klub 
 

14. 
 

15. 
 

16.  
18 óra 
Szentségimádás 
Iskolája X. rész 

17. 
 

18. 
NAGYMAROSI 
IFJÚSÁGI  
TALÁLKOZÓ 
10 –12 óra 
Csodavilág 
10 óra 
Dabas-Sári templom 
jubileumi ünnepe  

16 óra és 17 óra 
Esküvő 

19. Húsvét 5.v 

9 ó Elsőáldozók 
felkészülése 
10 óra 
Szentmise  
16 óra Vecsés, 
Irgalmas Jézus 
templom ünnepe  
18 óra  
Szentmise  

20.  21. 
 

22. 
 

23. 
12-19 óra 
Gyömrő Idősek 
lelkigyakorlata  
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Férfikör 

24. 
12-19 óra 
Gyömrő Idősek 
lelkigyakorlata  
18 óra 
Ifi hittan 

25. 13 óra 

Elsőáldozók gyó-
nás és próba 
16 óra 
Esküvő 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

26. Húsvét 6.v 

10 óra 
Szentmise  
ELSŐÁLDOZÁS 
18 óra 
Szentmise  

27. 
9-11 óra 
Baba-Mama Klub 

28. 
 

29. 
 

30. 
18 óra 
Szentségimádás 
Iskolája XI. rész 

31.  
18 óra 
Ifi hittan 

 
 

1. 
17 óra 
Esküvő 

2. URUNK 

MENNYBEME-
NETELE 
10 óra 
Szentmise  
a Kápolnában 
Közösségi piknik 

 
 

Május 13- és 27-
én hétfőn 9.00 

11.00 óra között  
a közösségi ház-

ban.  
Várjuk  

a csöppségeket 
és szüleiket!! 

Május 5-én, Anyák  
Napján és június 9-én,  

Pünkösd vasárnap  
9 órától! 

Összejövete-
leire diakónu-

sunk, Gábor vezetésével 2 he-
tente a Szentségimádást köve-
tően kerül sor, 19 órától. Szere-
tettel várja az egyházközségünk 
minden férfi tagját!  

 
Péntekenként 18  órá-
tól ifi hittan. Magdi néni 
várja a fiatalokat sze-

retettel! 

Szentmisék vasárnaponként  
10.00 és 18.00 
Elsőpénteken:  

szentmise gyóntatással 19.00 

Hivatali idő: Hétfő 9.00-13.00  
és csütörtök 15.00-17.00 a plébánián. 

Elérhetőség: 06-30/174-4627 
Fazekas Gábor,  

plébániavezető diakónus 


