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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

VI. ÉVFOLYAM  7. SZÁM – 2012. JÚLIUS 8. 

„Valóban étel- valóban ital” 

Az Úr Jézus gyakran beszélt arról, hogy İ az 
égbıl szállott élı Kenyér, aki eszi az İ Testét 
és issza az İ vérét, abban élet lesz; beszélt 
arról is, hogy ez az élet nem olyan, mint a földi 
élet, aki ebbıl a kenyérbıl eszik és ebbıl a 
kehelybıl iszik, az az örök életre szóló táplálé-
kot nyeri. Hallgatói tanúi voltak Jézus csodála-
tos cselekedeteinek, amelyek által legalább is 
némi fogalmat alkothattak volna errıl a csodá-
ról is, mégsem értették, sıt 
nem is nagyon érdekelte ıket.  
Láthatták a kánai menyegzın, 
amint a vizet borrá változtatta; 
láthatták, amint a vízen járt; 
ószövetségi emberek lévén, 
fogalmuk lehetett a mannáról, 
ami az Isten ajándéka volt 
számukra és mivel harmatsze-
rően hullott rájuk, az égbıl jött 
tápláléknak tartották. – Tanúi 
voltak nem is egyszer a pusz-
tában Jézus a kevéske táplá-
lékot megsokszorozta, mégis 
kemény beszédnek tartották 
Jézus tanítását, Aki pedig na-
gyon is logikusan akarta ve-
zetni legalább a megsejtés 
felé a folyamatot. – Valójában 
számunkra is érthetetlen ez a 
valóság, mégis készségesen elfogadjuk, mert 
Jézus mondja, Jézus teszi, Jézus ajándékozza. 
Nem is azért foglalkozunk vele, mert meg akar-
juk magyarázni; nem is feledjük és a szentmi-
sében újból és újból ki is mondjuk  pontosan a 
legtitokzatosabb pillanatban: „Íme, hitünk szent 
titka!” – sokkal inkább rácsodálkozunk arra az 
isteni „megoldásra”, ahogyan az Úr Jézus meg-
valósította ígéretét. Mi már nem gondolkozunk 
úgy, mint a korabeli emberek: „hogyan adhatja 
Ez e Testét nekünk?”Sokkal inkább hálálko-
dunk a valóságért, és miközben azon is elgon-
dolkozunk, hogy a lényeg az, hogy a kenyeret a 
Testévé a bort pedig a Vérévé lényegítette 
(változtatta), történt egy csodálatos folyamat, 
amit más sorrendbe gondolva akár így is mond-
hatunk: Testét kenyérré tette, Vérét pedig bor-
rá. Valóban a Teste Étel és a Vére Ital lett. 
Ez a folyamat nagyon is érthetı és valósággá 
válik, táplálék, Amitıl az (örök) élet függ, Ami 
eggyé válhat az emberrel; ami által szoros élet-
szövetség jön létre – éltetı ereje, energiája 
valóságosan beépül, részeivé vállunk. Nem azt 
mondjuk, hogy életünk részévé lesz, hiszen 

nem Neki van szüksége a mi közremőködé-
sünkre, sokkal inkább nekünk az İ isteni aján-
dékára.  
Amint a táplálék része lesz a táplálkozónak, de 
tıle sokkal több függ, mint gondolnánk, úgy 
lesz a lelki táplálkozásunk – a Jézussal való 
szoros és tökéletes egyesülés is csodálatos 
folyamattá. 
Mindennapjainkban teljesen magától-értetıdı, 

hogy a táplálék milyensége és 
mennyisége meghatározó éle-
tünk folyamatában – ezért is 
vannak, akik gondosan ügyel-
nek, hogy mit egyenek, mikor 
egyenek, mennyit egyenek, 
mert mindezektıl sok minden 
függ, ennek kapcsán megsejt-
hetjük, hogy mi is az értelme a 
táplálkozásnak. Nem egyszerő-
en elfogyasztunk valamit, ha-
nem akár úgy is mondhatjuk: 
igazodunk a feltételekhez. – Ez 
a gyarló gondolatmenet talán 
kicsit segít abban, hogy meg-
sejtsük Jézusnak, mint lelki Táp-
láléknak a fontosságát. – Nem a 
mindennapok Tápláléka ez, bár 
a kenyér és a bor, mint étel és 
ital nagyon is lényeges a min-

dennapi életben – lelki Táplálék, az égbıl kö-
zünk jött Isteni Küldött ajándéka, Aki csodálatos 
és semmihez sem hasonlítható módon adja 
Önmagát. Összekapcsolja a Mennyet és a Föl-
det, Önmagában egyesíti a Végtelent és a vé-
gest és bár sokszor elhangzik, még az Apostol 
részérıl is, hogy „dicsıítsétek meg Istent teste-
tekben!” – sokkal inkább arról van szó, hogy a 
Vele élet-kapcsolatban İbenne mi dicsıülünk 
meg. 
Szent János Evangéliumának kezdetén mond-
ja: „Benne élet volt!”(Jn. 1,3) – azt is mondja: 
„Minden İ-általa lett, és Nélküle semmi lett…” 
– (Jn. 1,3) – túlzás nélkül ide vonatkoztathatjuk, 
a Benne lévı életre van nekünk is szükségünk, 
hogy Általa történhessen minden szép, jó, töké-
letes. - Annakidején Jákob kútjánál – igaz a 
szamariai asszony nem értette, hogy Jézus 
mirıl beszél, amikor az élı vizet ajánlotta fel 
neki, mégis azt kérte: „Uram, add nekem azt a 
vizet!” – hozzá hasonlóan mi sem értjük az ég-
bıl szállott élı Kenyér lényegét, mégis kérjük: 
Urunk, add nekünk ezt a Kenyeret, hogy éljünk 
Általa, Általad!              – Pekker Imre plébános 

A Pilinyben tartott  
Egyházmegyei Találkozó himnusza: 

 
Porból lettünk, s majd porrá  

leszünk egyszer,  
de addig annyi minden vár reánk. 

Elıttünk hosszú az út és szerteágazó,  
de valaki mutatja az irányt. 

Felénk nyújtja kezét, szelíd hangon 
szól hozzánk,  

hív, hogy kövessük İt –  
cél a Mennyország,  

csak hinni kell tovább! 
Tegyétek szívbıl lélekkel,  

a tengerbıl csak pár csepp kell,  
és már nem hervad el a virág! 

Tegyétek szívbıl lélekkel,  
égjen a láng mindenkiben,  

a szeretet erejével szebb lehet a világ. 
Tisztább a lélek, ha béke járja át,  
könnyebb a szív, ha megbocsát. 

Mások vagyunk,  
mégis összetartozunk,  

megértés mindenkinek jár. 
İ is meghallgat minket, mikor hozzá 

száll imánk,  
nekünk adja mindenét, és nem kér 

semmi mást,  
csak szeressük egymást. 
Tegyétek szívbıl lélekkel,  

a tengerbıl csak pár csepp kell,  
és már nem hervad el a virág! 

Tegyétek szívbıl lélekkel,  
égjen a láng mindenkiben,  

a szeretet erejével szebb lehet a világ. 
Tegyétek szívbıl lélekkel,  

a tengerbıl csak pár csepp kell,  
és már nem hervad el a virág! 

Tegyétek szívbıl lélekkel,  
égjen a láng mindenkiben,  

a szeretet erejével szebb lehet a világ. 
Szebb lesz majd a világ! 

Rácz Roland 
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Évközi 12. Vasárnap –  Június 24.—A mai napon tulajdonképpen 24. év-
közi Vasárnapot ünnepelnénk, de mivel pontosan a mai napon Keresztelı 
Szent János születésnapját ünnepeljük, így a Vasárnap ünneplése elma-
rad, és olyan gondolatok foglalkoztatnak bennünket, amikre Maga az Úr 
Jézus így hívta fel a figyelmet: „asszonyok szülöttei között nincs nagyobb, 
mint Keresztelı János!” Ez a Jézusi gondolat az alapja annak, hogy a szü-
letésnapok kevés-számú ünneplése közé Keresztelı Szent Jánosé is 
„bekerült.” – Ünnepeljük természetesen az Úr Jézus születésnapját 
(Karácsony) hiszen az İ születése a megváltás mővének elsı látható jele; 
ünnepeljük Édesanyjának születésnapját (Kisboldogasszony), hiszen Általa 
vett Magára a mi Üdvözítınk emberi testet és harmadikként ünnepeljük 
Keresztelı Szent János születésnapját. Nem azért, mert emberileg az İ 
Édesanyja rokona volt Isten Kiválasztottjának, a Szőzanyának, hanem, 
mert olyan sok csodálatos közös vonás volt a két Gyermek között életük-
ben is, de születésük elıtt is már. Mindkettıjük születésérıl égi üzenet 
érkezik; mindkettıjük születése emberileg majdnem, hogy megmagyaráz-
hatatlan – az Úr Jézus fogantatása a Szentlélek által – Szent János szüle-
tése pedig idıs szüleire tekintettel. Aki figyelmesen szemléli a váci Katedrá-
lis fıoltárának freskóját, jól láthatja a nagy Mővész Maulbertsch ábrázolásá-
ban ennek lényegét – „kép Mária és Erzsébet találkozását ábrázolja”, jól 
láthatók Szent Erzsébet és Zakariás nagyon is idıs vonásai, melynek értel-
mében emberileg szinte kizárt, hogy gyermekük szülessen – és mégis be-
teljesedik, „Istennél semmi sem lehetetlen!” – Szent János születése elıtt 
már anyja méhében eltelik örömmel és Szentlélekkel; és amikor nevet ad-
nak Neki, ugyanúgy csodálkozás és öröm tölti el azokat, akik jelen vannak 
– ugyanúgy, mint Szent Karácsony éjszakáján a Kisdedet meglátogató 
pásztorokat, vagy a napkeleti Bölcseket. A teljesség igénye nélkül azt is 
érdemes megemlíteni, hogy az Úr Jézus kimondja alázatosságának bizo-
nyítékaként: „Az Emberfia nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem, 
hogy İ szolgáljon” – keresztelı Szent János pedig:”Neki növekednie kell, 
nekem pedig kissebednem … „ vagy gondoljunk arra a kijelentésére, mi-
szerint elmondja önmagáról, hogy nem İ a Messiás, İ arra sem méltó, 
hogy a Messiás saruszíját megoldja. Csodálatos ez a lelkület, méltó Elıfu-
tára az Eljövendınek (a Megváltónak) – ıszintén gondolja és hirdeti: 
„Készítsétek az Úr útját…!” Mindezek a jóságos Isten tervei szerint csodála-
tosan beleillenek egy folyamatba, ahol minden értünk és a mi üdvösségün-
kért történik. Komoly gondolkodás közben eljuthatunk arra következtetésre, 
miszerint kiválasztottak vagyunk – és ahogyan az Úr Jézus kimondta. 
„Atyám, legyen meg a Te akaratod!”, ahogyan Keresztelı Szent János 
mőködése sokakat elvezetett a jóra, úgy legyen meg bennünk is ennek a 
kiválasztottságnak értelmében az ıszinte igyekezet az isteni szándékok 
beteljesítésére!    

Évközi 11. Vasárnap – Június 17.—A szent Ünnepek és a különleges 
élmények elmúltával könnyen gondolhatja azt az ember, hogy most a 
„szürke hétköznapok” következnek. – Ez az érzés akár azon is alapulhat, 
hogy úgy tőnik, mintha minden csendes lenne. Valójában azonban most is 
éreznünk kell, hogy a jóságos Istennek ugyanolyan gondja van ránk, mint a 
„mozgalmas” események közepette. Magunktól, ha ıszinték vagyunk, azt 
tudjuk, amit a szentmise könyörgése így fogalmaz: „Istenünk, … nélküled 
semmit sem tehet a gyenge halandó!” – Talán az lehet számunkra megté-
vesztı, hogy ezt csak akkor fogalmazzuk így, ha nem egyszerően emberi 
dolgokról és nem emberi ész-okoskodással vélekedünk. – A mindennapok 
ugyanis sokszorosan igazolják, hogy mennyi mindent megtehet és meg is 
tesz az ember: átalakítja a természetet, „meghódítja” az atomok világát 
csakúgy. Mint a világőrt, gigászi építményeket emel, létezik még olyan 
jelenség is, hogy a gondolkodást és akaratot is tudja befolyásolni – jobban 
is, mint gondolnánk – és sorolhatnánk sokáig, mi mindent megtehet és meg 
is tesz az ember; s talán teljes egészében a végére sem érnénk, hiszen 
mire kigondoljuk, hogy mindent felsoroltunk, addigra újabb dolgok kerülné-
nek elı. 
Mindeközben könnyen elfeledkezünk arról, hogy mennyi mindennel nem-
csak élünk, hanem visszaélünk, és itt jön a lényeg: a határtalan sok lehetı-
ség nem értékelhetı egyértelmően jónak, éppen ellenkezıleg, nagyon 
sokszor nagyon is rossznak, csak azért, mert az a másik szempont, a lélek, 
a lelkület, az Istennek tetszı hiányzik belıle, vagy csak nagyon kis mérték-
ben van meg benne. A megoldás abban van, hogy nem feledjük, mert nem 
feledhetjük, hogy az Isten azért teremtette saját képére és hasonlatosságá-
ra az embert, hogy az a tıle telhetı legjobban tudja képviselni a jót. Ennek 
érdekében jó szabályokat is adott, de ezen túl csodálatos gondoskodásával 
elı is segíti bennünk ezt a folyamatot. Nemcsak a földet akarta és tette 
gyümölcs-termıvé, hanem lelkünket, lelkületünket is ilyennek akarja. Bizto-
san erre utal a mai Olvasmányban Ezekiel próféta szövege:”veszek egy 
hajtást a nagy cédrusfa tetejérıl, a legmagasabb ágáról és elültetem … 
Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem, és pompás cédrussá fejlıdik. Alatta lakik 
majd mindenféle madár és ágai árnyékában pihen meg minden fajta szár-
nyas.” – mintha csak a mi emberségünkrıl szólna, amit ilyennek tervezett 
és akar látni. – Amíg a természetben minden fajának és fajtájának megfele-
lıen cselekszik, addig az embernek van szabad akarata, aminek értelmé-
ben tudatosan oda tud simulni Isten jót akaró elképzeléséhez és tud ter-
mést hozni. – Ezért imádkozzuk ıszintén a Zsoltárossal: „Te vagy a váram 
és menedékem, Istenem, Benned bízom!”- segíts, hogy mindenben teljesít-
sem akaratodat!    

 „Úrnapi-Vasárnap” – Június 10.—Alig egy hete ünnepeltük „Isten belsı 
életének végtelen gazdagságát” – most pedig azt a csodálatos megnyilat-
kozást, amivel az Úr Jézus láthatóan – „kézzel-foghatóan” bemutatja, hogy 
velünk van a világ végezetéig. Velünk a kenyér és a bor színében, valósá-
gosan – bár ezt a tényt legalább olyan nehezen tudjuk megérteni és ma-
gyarázni, mint a Szentháromság titkát. Mondjuk is minden szentmisében, 
amikor a legszebb és legcsodálatosabb pillanatok tanúi vagyunk: „Íme, 
hitünk szent titka!” – Ha nem értjük is, hogyan, azt ki tudjuk és merjük mon-
dani, hogy ez által és ilyen formában köztünk valóságosan jelen van a mi 
Üdvözítınk, „A köztünk jelen lévı Jézus az Egyház  legnagyobb kincse.” 
Sokan és sokszor próbálták ezt a különleges jelenlétet is magyarázni, való-
jában azonban errıl is csak azt tudjuk, amit Maga az Úr Jézus elmondott a 
mibenlétérıl, hatásáról és jelentıségérıl. 
Akkori hallgatói sokat érthettek belıle, hiszen a manna, a pusztában ván-
dorló nép „kenyere” ajándék volt, amit az Isten ajándékaként kaptak; lét-
fenntartó táplálék volt, és mint Isten ajándékát, az égbıl szállott kenyérnek 
tartották. Az a tény, hogy az Úr Jézus a „kovásztalan kenyerek ünnepének 
elsı napján”, a húsvéti vacsora alkalmából váltotta be ígéretét, megvalósí-
totta, hogy az İ Teste valóban étel és az İ Vére valóban ital. – „A kenyér 
és a bor színe alatt áldozati testét és vérét nyújtotta tanítványainak, s ezzel 
áldozatának részeseivé is tette ıket.”Sajátmagát az Atya küldöttének 
mondta és bizonyította is, hogy ez így van – ezért valóságos értelme van 
annak a kijelentésének, miszerint „Jézus mondja: Én vagyok az égbıl szál-
lott élı Kenyér * aki eszik ebbıl a kenyérbıl, örökké élni fog!”  
 Jóságos Üdvözítınk azért is ajándékozta a világnak ezt a csodálatos Ke-
nyeret, hogy éljünk általa. A szenvedése elıtti órákban azt kérte a Mennyei 
Atyától, hogy akiket Neki adott, azok legyenek Vele egyek, amint İ és az 
Atya egyek. Ez a valóságos egység az által valósult meg, hogy Önmagát a 
kenyér és a bor színe alatt táplálékul adta. Amint a táplálék eggyé válik a 
táplálkozóval, úgy akart eggyé lenni mindazokkal, akik ezt a Kenyeret ma-
gukhoz vették, veszik. Életünk részévé akar válni, hogy mindegyikünk éle-
tében bekövetkezhessék, amit Szent Pál mondott ki: „Élek, de már ne is én, 
hanem Krisztus él bennem!”  
 Jelentısége pedig abban áll, hogy mindezt azért adja ajándékul, hogy az 
igazi és örök asztalnál ott lehessünk, lássuk dicsıségét, részesedhessünk 
az el nem múló örömben, mint választottak. 
„A mai Ünnep nagy örömeként megvalljuk hitünket”, vállaljuk a méltó vá-
laszt, hogy ıszinte odaadással, tiszta lélekkel mutatjuk meg a Vele való 
összetartozás fontosságát.  

Szentháromság-Vasárnapja – Június 03.—Az év bármely napján, bárme-
lyik szentmise bevezetésében mondhatjuk, mi mégis az ünnepi alkalmakkor 
köszönünk így: „a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szerete-
te és a Szentlélek egyesítı ereje legyen mindnyájatokkal!” – Csodálatos 
titkot emlegetünk ilyenkor a Három-Személyő egy Istenrıl beszélünk. Az 
egyházi év folyamán külön, külön ünnepeljük a Hozzájuk kapcsolódó szent 
dolgokat, együtt azonban a mai alkalommal, valószínőleg azért, mert maga 
az Úr Jézus is a három Isteni Személyt mennybemenetele elıtt említette 
együtt, amikor a keresztelésre és az egész világra kiterjedı apostoli munká-
ra adott parancsot a tanítványoknak (és utódaiknak). – Külön-külön beszélt 
az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekrıl; együtt azonban a mai Evangélium 
szövegében tette. – Sokszor beszélt az Atyáról, Akit, mint Teremtıt muta-
tott be, de Akirıl úgy is beszélt, mint Aki jóságos, megbocsátó, emberszere-
tı, övéiért minden áldozatra is kész. – Beszélt Önmagáról, mint az Atya az 
Atya Küldöttérıl, tudatosan emlegette megváltói küldetését, beszélt a ke-
reszt-áldozatról, mint az üdvösség biztosítékáról – ezzel együtt Önmagát 
nemcsak Isten Fiának, Küldöttének, de a világ Üdvözítıjének is mondta és 
beszélt a megszentelı Szentlélekrıl, Akit az Atya az İ nevében küld; Aki 
erıt ad. Az egyházi év ünnepei folyamán a különlegesen szép és nagy 
Ünnepek is mind a három Isteni Személyrıl szólnak. Karácsonykor az Úr 
Jézus születésnapját ünnepeljük ugyan, de ez azt is jelenti, hogy elérkezett 
az idık teljessége és Atya elküldte Fiát a földre. Az atyai gondoskodás, a 
szeretetbıl fakadó megnyilatkozás ünneplése ez. – Ezt érzi meg a világ, 
amikor ennek az Ünnepnek a kapcsán az ajándékozás gondolata foglalkoz-
tat mindenkit. – Érezzük és tudjuk, hogy ekkor minden egészen más, más-
nak kell lennie. – Amikor Önmagáról beszél, a leg-csodálatraméltóbb a jó 
Pásztor hasonlata, Aki életét adja azokért, akiket szeret. Az önfeláldozás, a 
keresztáldozat pillanatában ezt félreérthetetlenül kifejezi, amikor megbocsát 
a bőnbánó latornak és imádkozik hóhéraiért, kínzóiért. – Amikor a Szentlé-
lekrıl beszél, úgy emlegeti, mint a szeretet Lelkét. – Ez a gondolat nem-
csak abban áll, hogy az Atya és a Fiú egymás iránti tökéletes Szeretet 
megvalósulása, megnyilatkozása, hanem abból is, ahogyan a világ számá-
ra, a minden ember számára személyválogatás nélküli Segítség. – Elegen-
dı csak arra gondolni, hogy a szent keresztség alkalmával lelkünket temp-
lommá teszi, függetlenül attól, hogy hányszor és hányan ezt nem tudatosít-
ják, nem értékelik. Ugyanez történik a bérmáláskor, a szentgyónáskor és az 
összes szentségek, szentelmények, keresztény életünk minden megnyilat-
kozása alkalmával. Ezt kitartóan és következetesen csak akkor lehet, ha 
ezt a szeretet Lelke teszi.  Szent titkot ünnepelünk, ha nem értjük is ünne-
peljünk hálával és köszönettel, hiszen megsejthetjük, hogy mindez szeretet-
bıl és értünk van! 
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Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Mintegy negyven 
újmisés pappal gazdagodott a Magyar Katolikus Egyház.  
Beer Miklós váci megyéspüspök a váci Szent Mihály-
székesegyházban június 23-án, szombaton a 10 órai ünnepi szentmi-
sén áldozópappá szentelte Berta Lászlót, Fekete Rolandot, Mihoc 
Valeriánt és Skravanek Gábort. A fıpásztor Kantár Norbertet és Sza-
bó Mihályt diakónussá szentelte. 

Beszámoló 
 

Június 23-án  a Váci szé-
kesegyházba papszente-
lésre kísértem el Imre 
atyánkat. 
A papság nagy ünnepe 
ez!! Egyházmegyénk 
plébánosai, papja, káp-

lánjai, diakónusai szép számmal jelentek meg ezen a jeles esemé-
nyen. Mindig felemelı élmény, egy ilyen hatalmas katedrálist  hívı 
emberek tömegével megtölteni. Amikor ezzel együtt, a szentély  pad-
jai is megtelik egyházközösségeiket szolgáló felszenteltjeinkkel, foko-
zottabb az a megható érzés, hogy mi mindannyian ugyanazért jöttünk  
Isten házába. 
Már az ünnepi bevonulás  a püspöki palotából a székesegyház épü-
letébe, gyalogost, autóst, hívıt, nem hívıt egyaránt türelemmel, tisz-

telettel tölt el. A templomban a padok mellett középre húzódva mo-
sollyal, integetéssel fogadták a hívek  Isten szolgáit, és az áldását 
osztogató szeretett Püspök atyánkat. 
Valódi örömünnepet volt ez a nap!  Papjaink arcán fénylı mosoly 
ragyogott  több okból is. 
Négy áldozópapot, és két diakónust szentelt fel dr . Beer Miklós püs-
pökatya. Ünnep mert, bıvült  a szolgálók közössége, de az emléke-
zés helye is volt, a saját felszentelésük napjáé. Imre atyánk  ponto-
san 49 éve ezen a napon vette fel a papi szolgálat szentségét. A 
liturgia része, amikor egyenként öleléssel köszöntik, fogadják be  a 
legújabbakat. Nekünk hívıknek a keresztelık, elsıáldozások alkal-
mával telik meg szívünk, hasonló gyengéd szeretettel. 
Litánia  éneklésével imádkoztunk, a szentmise keretében, az avatan-
dókért. Még sohasem éreztem ennyire fontosnak, hogy imádkozzak a 
papi hivatásokért, papjainkért. Most szinte érzékelhetı volt a tömeg-
ben  az ıszinte fohászkodás ereje, az  Isteni kegyelem áradása, min-
den jelenlévıre. Püspökatya hangsúlyozta, és nagy alázattal kérte, 
hogy imádkozzunk gyakran  értük, mert nagy szükségük van  a 
Szentlélek megerısítı, megtartó, megújító, megszentelı erejére. 
A székesegyház  Szent Cecília  kórusa csodálatos dallamok  erejével 
dicsıítette  Isten végtelen szeretetét, jóságát, megszentelı kegyel-
mét. A szentmise végén, a felemelı  élményt, a tömeg tapssal  jutal-
mazta. 
Csak ıszintén ajánlom mindenkinek, ha lehetısége adódik használja 
ki, és vegyen részt ilyen eseményen, mert kivételes lelki ajándékok-
kal gazdagodhat! 

Tóthné Surányi Rita 

Köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik segítettek gyönyörő ünnepünknek 

lebonyolításában! 
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2012. június 30-án 615-kor elindultunk egy különjáratú autóbusszal 
Pilinybe, a Váci Egyházmegyei Találkozóra. A több, mint 2 órás 
úton kényelmesen utaztunk Mikolyné Magdika vezetésével. Mikor 
megérkeztünk, maga a plébános, Kapás Attila fogadott bennünket. 
Magdika elintézte a regisztrációt, ahol mindenki kapott egy regiszt-
rációs kártyát – melyre ráírta a nevét és az egyházközség nevét – 
amit nyakba lehetett akasztani. Erre a színvonalas rendezvényre 
már háromnegyed éve megkezdték a készülıdést a 650 fıs falu-
ban. Segítségükre volt még négy szomszédos falu (Etes, 
K a r a n c s s á g ,  S á g ú j f a l u , 
Szalmatercs). A több, mint 200 
ember önzetlenül segített a szer-
vezésben, idejét, pénzét és szere-
tetét áldozta azért, hogy ezt mi is 
tovább tudjuk adni másoknak. 
A találkozó mottója a pilinyi him-
nusz kezdısora:  
 
„Tegyétek szívbıl, lélekkel” 
A dal így folytatódik: 
„A tengerbıl csak pár csepp kell 
És már nem hervad el a virág. 
Tegyétek szívbıl lélekkel 
Égjen a láng mindenkiben 
A szeretet erejével szebb lehet a 
világ.” 
Ezt a dalt Rácz Rolandnak kö-
szönhettük.  
A sátorban lehetett a helyünket 
elfoglalni. Több száz ember zarándokolt ide különbözı települé-
sekrıl. A mősor elején elhangzottak a köszöntık; dr. Beer Miklós, 
Kapás Attila plébános, Lehoczki Szabolcs polgármester úr üdvö-
zölték a híveket. Közösen elénekeltük a pilinyi himnuszt. 930-kor az 
iskolások citera zenekar mellett énekmősort adtak. 1000-kor Pál 
Ferenc atya elıadása kezdıdött, mely a „Tegyétek szívbıl, lélek-
kel” gondolatokból tevıdött össze. Elmondta, hogy mi az ami ben-
nünket ösztönözhet, ami mások javára szolgál. Nagyon sokat van 
együtt mozgássérült testvérekkel, közülük az egyiknek csak a 
nyelvizma mozgott, az összes többi béna volt. Valamikor lélegez-
tetı gépen volt és áramszünet lett. Klinikai halál állt be nála és 
látta az úton a nagy fényességet és Jézus Krisztust, aki mondta 
neki, hogy neked vissza kell menned, mert feladatod van. El kell 

mondanod az embereknek, hogy láttad Jézust, találkoztál 
vele. İ így szolgál mások javára. Minden emberben van jó 
szándék, de hogy ezt meg is csinálja, nagyon hosszú út vezet 
el addig. A rendkívüli dolgokat a hétköznapi átlagemberek 
teszik, akkor mikor a legtöbben nem teszik meg. Csak gyó-
gyítva lehet gyógyulni. Ha tehetnél valami jót, de nem teszed 
meg, az a te hibád. 
Elmondott egy százalék arányt is, ami Magyarországra jellem-
zı. Három csoportba sorolta az embereket: 
1) szenvedık 67% 
2) lázadók  20% 
3) cselekvık  13% 
Döntsd el, melyik csoportba tartozol! 
Felhívta a figyelmünket, hogy nincs olyan élethelyzet, hogy ne 
lehessünk mások javára és szolgálatára, mert ennek nincs 
feltétele. 
1130-tól megkezdıdött az ebéd, amire mindenki vendég volt. 
Tarhonyás hús káposztasalátával. Ezt üstökben fızték a nagy 

hıségben a vendégeknek. Egész nap hideg innivaló állt rendelke-
zésre, valamint zsíros kenyér és délután sütemény. A mősorok 
folyamatosan zajlottak, gyerekek mősora, roma elıadás, a Szent 
László Közösség színdarabja, majd gyermekkórusok elıadása. A 
gyerekeknek volt kézmőves foglalkozás és játék is. Aki akart elme-
hetett a karancssági szentkúthoz, csendes szentségimádás volt a 
kápolnában. A helyi ízek utcájában a palóc ételeket kínálták. A 
templom elég magasan volt, de a lelki békét nyújtotta a látogatók-
nak. Voltak még lelkiségi sátrak és véradási lehetıség is.  

Este volt a záró szentmise. Dr. 
Beer Miklós és Székely János 
püspök úr szolgálta. Székely Já-
nos püspök atya beszédében el-
mondta, hogy az ember az élete 
útján ha megtapasztalja, hogy ott 
van mellette Krisztus, fellángol a 
szíve. Mindenkinek a fénye a lám-
patartóra kerüljön, és ne rejtse 
véka alá. Sokan vannak, akik vá-
gyakoznak erre a fényre. A szere-
tet az, ami örömbıl fakad. Minden 
ember vágyik az örömre, a bol-
dogságra. Az Isten válasza a má-
sik ember boldogságára Te vagy. 
Szüleink szeretetét ingyen kaptuk, 
hogy mi is adjuk tovább. Szeretni 
azt is jelenti, hogy meglátni a má-
sik fájdalmát és segíteni neki. A 
szeretet gyógyít és reményt is ad. 

Ezekkel a gondolatokkal foglalta össze a püspök atya a mai nap 
üzenetét, és hogy hogyan lehet élni szívvel és lélekkel cseleked-
ve. 
2013-ban az Egyházmegyei Találkozó Pásztón lesz. Jelmondatuk: 
Lángolj és világíts, ne félj, csak higgy.  
A nap folyamán feltöltıdtünk, sok útravalót kaptunk. Letettük a 
terhünket és megújultunk lélekben. Megtapasztaltuk a palóc em-
berek önzetlen szeretetét, vendéglátását, fáradhatatlan munkáját 
ebben a nagy melegben. Aki nem jött el, errıl lemaradt, de elol-
vasva a cikket bepillantást nyer az eseménybe. Jó volt Pilinyben. 
Köszönjük az ingyenes utazást az egyházközségnek, a vezetést 
Mikolynénak és a vendéglátóknak a nagylelkőségét. Isten áldása 
legyen rajtuk.                                                        Sokorai Józsefné 

Az Alsónémedi delegáció. 
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A záró 
szentmisét  
Beer Miklós 

püspök atyánk 
mutatta be.  

 
A szentbeszédet 
Székely János 
püspök atya 

mondta. 

A kápolnában egész napos 
csendes Szentségimádás volt. 
A gyönyörő Monstrancia még 
felemelıbbé tette az élményt. 

A kis barokk templom fenn egy magaslaton volt.  
A domboldalon a temetı mellett lehetett felsétálni.  

Séta közben a csodálatos nógrádi tájban 
 gyönyörködhettünk. 

  
 
 

„Rám mindig számíthatsz” 
Egyszer egy kisvárosban földrengés volt. Sok ház romba dılt, az 
emberek fejvesztve rohangáltak, hogy keressék szeretteiket, 
mentsék ami menthetı. Volt egy férfi, akinek volt egy kisfia. A 
férfi a munkahelyén volt a földrengés idején és azonnal eszébe 
jutott a kisfia, aki ebben az idıben iskolában volt. Rohant az isko-
lához és amint odaér látja, hogy az iskola helyén egy nagy rom-
halmaz van. Elıször kétségbeesve körbepillantott, majd gyorsan 
megkereste az a helyet, ahol a fia iskolaterme lehetett és elkezd-
te a két kezével kaparni a romokat. A körülette állók csüggedten 
nyugtatták, adja fel, minden elveszett, lehetetlen, hogy rábukkan-
jon a fiára. A férfi nem adta fel, inkább bíztatni kezdte az embere-
ket: „Segítsenek, kérem segítsenek!” Néhányan megszánták és 
ideig-óráig beálltak mellé, segítettek neki, de mindenki feladta. 
Eltelt egy nap, egy éjszaka. A férfi csak ásta a tíz körmével a 

romokat, már kisebesedtek az ujjai. Eltelt még egy nap, még egy 
éjszaka a férfi fia nevét kiabálva még mindig ásott. Már mindenki 
azt gondolta, hogy megbolondult a fájdalomtól. De ı nem adta 
fel. Következı nap még mindig ásott. Egyszer csak halványan a 
meghallotta, hogy valaki válaszol a romok alól. „Apa segíts!” A 
férfi új erıt kapott ásott tovább. És kiderült, hogy két betonfala 
földrengéskor úgy dılt össze, hogy szinte egy sátort alkotott és 
néhány gyerek beugrott oda, alá és így megmenekült. Köztük az 
emberünk fia is. Késıbb kérdezték a fiút, hogy hogyan élték túl, 
mit élek át, féltek-e a romok alatt. A kisfiú ezt válaszolta: 
„Természetesen nagyon féltünk. A dübörgés, a por, a sikoltozás, 
borzasztó volt. Azt gondoltuk meghalunk mi is. Aztán minden 
elcsendesült. És akkor eszembe jutott Édesapám, aki mindig azt 
mondta nekem: Kisfiam sose feledd el, ha bajba kerülsz, rám 
mindig számíthatsz. Segítek neked, bármi is ér. És ekkor meg-
nyugodtam. A többieket is megnyugtattam, mert ha az Édes-
apám azt ígérte, hogy számíthatok rá, tudtam, hogy mindent 
megtesz értem és megszabadít.”        (Pál Feri atya elıadásából) 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

 

 

 

 

Püspök atya 
gyóntatott 

és  
áldoztatott 

A mise 
résztvevıi Püspöki áldás 
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Egri II. Országos Ultreya! 
A cursillosok éltében minden összejövetel ünnepnapnak számít, de 
különleges ünnep, ha az ország cursillosai győlnek össze. Ennek 
az utrayának a megszervezését az Egri Egyházmegye Cursillos 
testvérei vállalták magukra. Már a reggeli indulás is vidám volt, hi-
szen nem egyedül indult útnak az alsónémedi csoport. A templom-
nál találkoztunk a lacházi barátainkkal és így indultunk közösen. 
„Csak” Egerben tévedtünk el, mert a bazilika háta mögött nem is-
mertük fel egri barátainkat, kik széles mosollyal fogadtak minket és 
mondtak el minden tudni valót. Csodá-
latos szervezésben volt részünk! Már 
elıre vártak a regisztrációs csomagok, 
amiket gyorsan kitöltve visszaadtunk 
és elindultunk a bazilikába. A templom-
ba belépve asszonyok álltak kiskosár-
kákkal és mindenkinek adtak egy 
papírhalacskát, rajta egy igével.  Ez a 
látható szeretet. Az igéket elolvasva 
érezhettük a Szeretı Isten, féltı, gon-
doskodó, figyelmét.  
Milyen jó érzés volt találkozni az isme-
rısökkel, régi barátokkal, hallgatni a jól 
ismert énekeket és énekelni, az Istent 
dicsıíteni a barátainkkal. Nagyszerő 
kezdés volt az „ez az a nap” kezdető 
ének. A nap moderátora, Bata Jani, nagyon jól vezette és tájékoz-
tatta az egybegyőlt mindegy kb. 1500 cursillost, minden programról. 
Aztán megszólalt a misét jelzı csengettyő, s a bejárat felıl megin-
dult a hosszú papi, oltárszolgai menet, a végén Ternyák Csaba 
érsek atyával és Székely János püspök atyával, aki a cursillo moz-
galom lelkivezetıje. Nagy örömmel mosolyogtunk az ország min-
den tájáról összesereglett atyákra. Kicsit azért fájt, hogy a mi egy-
házmegyénket képviselte a legkeve-
sebb pap. Gondosan, precízen zajlott 
a liturgia, milyen öröm töltötte el szí-
vünket amikor a „mi” Csillánk olvasta 
fel a szentleckét. Az Evangélium a 
nagy csendben behatolt a szívünkbe 
és így hallgattuk érsek atya szavait. 
Közösen örültünk, amikor elmondta 
mennyire örült Székely János püspök 
atya kérésének, hogy az idei találkozó-
ra engedje át az Egri Székesegyházat 
helyszínül. Arról is beszélt érsek atya, 
hogy a nemrég lezajlott országos 
Karitász és Ministráns találkozó után, 
mennyire meglepı most számára ez a 
még lelkesebb és még nagyobb számú 
cursillos részvétel. Arról is beszélt, hogy nagyon sok megmozdulás, 
új karizmatikus mozgalom indul el a cursillos közösségekbıl. Példá-
nak a karitász mozgalmat hozta. A szentbeszédét az István a király 
címő rockopera jól ismert mondatával kezdte: „Veled Uram, de nél-
küled!”. Idézte a mő szerzıjének szavait is, akit arról kérdeztek, mit 
is akar jelenteni ez a mondat, ezt válaszolta: semmit nem jelent, de 
akkor (a mő bemutatásakor) jól hangzott. 
Az élet döntések sorozata. Vagy igent mondunk vagy nemet. Ezen 
alapul a kettes számrendszer, számítógépeink, a bennünket körül-
vevı digitális világ ezen az elven mőködik. De nem tudja értelmez-
ni, ha egyszerre kapja az igent és a nemet. Nekünk is döntenünk 
kell, vele vagy nélküle éljük le az életünket – mondja a Fıpásztor. 
Vannak, akik halogatják ezt a döntést, ennek következménye, hogy 
elmarad a sok-sok lelkigyümölcs, amelyeket hozhattak volna.  Ma a 
döntésképtelenség jellemzı a fiatalokra, ezért csökken a születé-
sek, vagy hivatások száma. Sokan gyümölcstelen ágak maradnak. 
Az evangéliumi szılıtı-szılıvesszı képe azt tanítja nekünk, hogy 
maradjunk egységben az Istennel. 
Nélkülem semmit sem tehettek! – ez a mostani jelmondatunk a 

válasz a kérdésre: Veled Uram, vagy nélkü-
led? Ahhoz, hogy Krisztust sugározzuk, vele 
kell egységre törekednünk,, önmagunktól képtelenek vagyunk rá. 
Az ember természete a bőn miatt állhatatlanná vált, nem tudunk a 
jó, de sokszor a rossz mellett sem folyamatosan kitartani. Hozzunk 
gyümölcsöt a szeretetben, hőségben, türelemben. 
Istennel mindenre képesek vagyunk, ezért mondjuk: Veled Uram, 
és soha nélküled. 
Megrendítı volt a concerebráló atyák közös imádsága, majd négy 
helyen tökéletes rendben és szervezettséggel áldoztattak a fehér-
aranyba öltözött atyák.  Hosszú sorokban vettük magunkhoz az Úr 
testét, miközben a zenekar e biztató és bensıséges dalt énekelte: 
Ne félj mert megváltottalak, a neveden szólítottalak, karjaimba zár-

talak örökre enyém vagy….. és köz-
ben, az áldoztató atya azt mondta: 
Magdi, Krisztus teste……… 
A szentmise után Székely János püs-
pök atya mélyen megrendítı történe-
tekkel ecsetelte a Szentlélek életeket 
átalakító munkáját. Mindig nagy szere-
tettel hallgatom ıt, hiszen sugárzik 
róla, belıle Krisztus szeretete. İ szá-
momra egy igazi Krisztushordozó, jó 
gyümölcsöket  termı, keresztény püs-
pök. 
A program nagyon szervezett és pon-
tos volt. Ha dél van, akkor ebédelni 
kell. Tömött sorokban, két csapatra 
osztva, vonultunk át az érsekség udva-

rába és pincehelyiségébe ahol finom babgulyással vendégeltek 
meg minket. Nem volt hosszú a várakozási idı, mert a Szendrıládi 
cigány testvéreink hozták a hangszereiket és végig az úton zenél-
tek, mi pedig énekeltünk szép gitáros énekeket. Sıt ebéd elıtt még 
az asztali áldást is az ı zenei kíséretükkel énekeltük el. Ebéd után 
pedig elfogyasztottuk azt a sok süteményt, amit mindenki hozott 
magával, közben beszélgettünk, kerestük az ismerısöket és új ba-

rátokat szeretünk.  
Visszamentünk a bazilikába és most 
tanúságtevık beszéltek nekünk életük-
rıl. Egy fiatal református fiú beszélt 
arról, hogy csábította el ıt az Úr egy 
szebb életre. Idısebb testvérünk az 
igaz és „minıségi” hitre törekvı küzdel-
mérıl szólt. Egy érett, többgyermekes 
orvosnı a családi tragédiákból tanulva 
lett érett Krisztus hívıvé, aki mindért 
hálás szívvel van életében. Egy fiatal 
pap beszélt arról mit is jelent számára 
a cursillosok lelkesedése, hogyan erı-
síti meg ıt is ez a mozgalom papi hiva-
tásában. Egy másik atya arról szólt, 
hogy emberi magatartásunkban látsza-

nia kell rajtunk, hogy apostolok vagyunk, Isten szolgái és ezt egy 
amerikai történettel illusztrálta is. A mi közösségünkbıl Eszter és 
Miki tettek tanúságot. Beszéltek nekünk arról mit jelent számukra 
kisebb és nagyobb (cursillos munkatársi) közösségük, mennyire 
érzik a közösség, megtartóerejét és életükre ez milyen hatással 
van. Minden tanúságtétel után egy-egy éneket énekeltünk.  
Hirtelen csönd támadt, és akkor egy halk kísérettel különös magas 
hangon egy fiatalember kezdett el énekelni. Magas hangja és hittel 
teli tökéletes finom dinamikájú éneklése az elképzelt szférák zené-
jét idézte. Levegıt sem véve hallgattuk végig, mint egy angyal szó-
zatát. Tapintható volt a csönd, mert lélekben erre a dalra mindenki 
imádkozott. Együtt énekelt a lelkünk! A himnuszok eléneklésével, 
egy vidám, hangos de colores köszöntéssel ért véget az ultreya.  
Igazából még nem ért véget. A bazilika elıtt fényképezkedtünk, a 
csoportok beszélgetésébıl kihallatszott, hogy már a jövı heti Úrna-
pi készülıdésrıl beszélgetnek, mert ilyenek a cursillosok, mindig az 
Isten körül, az egyház körül járnak a gondolataik. Azután búcsút 
mondtunk egymásnak, és mindenki haza ment a szívében szeretet-
tel telve.  

Mikolyné Magdi 

De Colores 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 
18 óra 
Jézus Szíve 
Család imája 

2 3 4 
 

5 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

6 
 
 

7 8 17 óra  
Rendkívüli  
egyháztanács 
győlés 

9 
 

10 11 
19 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

12 
 

13 
 

14 
19 óra 
COR hétvégés 
találkozó 

15 
18 óra  
Karitász 
találkozó 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

20 
 

21 
 

22 
 
 

23 
 

24 25 
 

26 
 

27 
 

28 
19 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

29 
 

30 31      

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                         2012. július 

Jézus Szíve Családja 
 

Jézus Szentséges Szívének 
Családja július elsején va-
sárnap az esti szentmise 
után tartja elsı vasárnapi 
közös imaóráját a Szent 
Imre Közösségi házban. 
Akik mindig rendszeresen 
eljönnek Jézus Szívét szem-
lélni, az İ titkaiban elmélyül-
ni, Jézus lelkületét érezni, 
átélni, ezeket a hőséges 
szíveket barátainak szólítja 
az Úr. A mélységes gondo-
latok, érzések Krisztus lelkü-
letével való eggyé válás csodája mindig 
meghozza a szív örömét, a kegyelmek 
kiáradásának bıséges áradását. Ezen a 
szent órán a Magyar hazánkért, 
vezetıinkért imádságra kulcsoljuk kezün-
ket. Szívünket az Úr Jézusnak átadjuk 
egészen. Tekintetünk találkozni fog Meg-
váltó Jézusunk tekintetével és arra kér-
jük, hogy hallgassa meg imánkat. Szent 
lelke erejével irányítsa Magyar hazánk 
sorsát, vezetıink lelkületét. Ez az ország 
Mária országa, ez az imádkozó közösség 

az Alsónémedi Jézus 
Szent Szívének a Család-
ja kér és tiszta szívvel, 
bizalommal imádkozik 
hozzád. Megváltó Jézu-
sunk! Mentsd meg Ma-
gyarországot! Jézusom 
drága szíve jöjjön el a te 
országod! 
Szentlélek, tárd fel nekem 
Jézus irgalmas szívének 
mélységes titkait. Bízom 
irgalmasságában, amely 
felülmúlja bőneim terhét, 
különben agyon nyomná-

nak. Adj nekem bizalmat a papi rend 
iránt, amely által az Atya gyakorolja az İ 
atyaságát, hogy engem elveszett gyer-
mekként fogadjon, akinek megbocsájt. 
Adja nekem Isten a kegyelmet, hogy 
engedjem, hogy Isten az én Atyám sze-
retın átöleljen! 
Szeretném a hívek figyelmébe ajánlani, 
hogy a Mária rádióban minden nap este 
8-kor élı közvetítés lesz a történelmi 
Magyarország Mária-kegyhelyeirıl az 
ország lelki megújulásáért. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Jún. 27 – júl. 5 
Kiss Albertné 

Özv. Gábor Józsefné 
Acsai Lászlóné 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné 

Júl. 6 – júl. 14 
Györgyövics Józsefné 

Surányi Tiborné 
Özv. Gyırvári Balázsné 

Özv. Jakab Gáborné 
 

Júl. 15 – júl. 23 
Surányi Miklós 

Özv. Tóth Jánosné 
Drozdik Jánosné 

Özv. Lovas Flóriánné 
 

Júl. 24 – aug. 1 
Mikoly Istvánné 

Özv. Némedi Rezsıné 
Özv. Kiss Ferencné 
Tamás Györgyné  

Júliusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

KATOLIKUS KARITÁSZ  
Alsónémedi 

 szervezetének hírei 
 

A következı győjtése-
inkre:      július 7-én és  

augusztus 4-én  
10-12 óra  

között kerül sor a  
közösségi házban.   

Bejárat a  
Magyari u. felıl! 

Továbbra is várjuk jó állapotban lévı ruha-
nemő és tartós élelmiszer felajánlásaikat!  
Valamint kérjük segítségüket abban, hogy ha 
ismernek olyan rászoruló családot, akinek 
tudunk tartós élelmiszerrel, ruhanemővel, 
kisebb háztartási géppel segíteni, kérjük je-
lezzék az alábbi elérhetıségek egyi-
kén:+36303942229  
vagy karitasz.alsonemedi@gmail.com 
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SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 
Szerkesztık: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztıség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 
Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az 
általunk megvásárolt nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 

Kercza Asztrik OFM atya amikor nálunk járt, hagyott itt nálunk 
pár könyvet, Angyalok királynéja a cí-
me. A Katolikus Egyház  9 hivatalos 
litániáját tartalmazza a kötet, Kercza 
Asztrik ferences atya tanulmányával.  A 
CD-ken a Központi Papnevelı Intézet 
kispapjai éneklik a litániákat.  
A könyv megvásárolható a sekrestyé-
ben a Szentmisék után, 3400,-Ft-ért.  

 

Ajánljuk mindenki figyelmébe! 

IFI-HITTAN 
 

A nyári szünetben nem tartunk 
hittanórákat,  

de a bevált gyakorlathoz híven; 
bármikor telefonálhattok és 

megbeszélés szerint  
találkozhatunk!  

Szeretettel várok minden alkalmat, hogy együtt 
lehessünk: Magdi néni 

A játék iskolánk sportcsarnokában 
a nyári hónapokban szünetel! 

 Az elsı napirendi pont a régi temetı ügye volt. Fel-
elevenítettük a testület azon régi döntését (elızı hivatalos 
levél 2010. márciusából származik), amelyben az Önkor-
mányzathoz fordultunk és felajánlot-
tuk megvételre. Az egyháztanács 
úgy határozott, hogy ismét felkínálja 
a kápolna mögötti területet az önkor-
mányzat számára megvételre, ezzel 
párhuzamosan egy értékbecslıt bí-
zunk meg a terület mai értékének 
meghatározása céljából. 
A kántorház építése volt a követke-
zı napirendi pont Az alapítvány ré-
szérıl tájékoztattam a testületet a 
polgármester úr és az önkormányzat 
nagylelkő adományának részleteirıl. 
Mint ahogy az önök számra is isme-
retes, a polgármester úr felajánlotta 
a 2011. évi jutalmát az új kántorház 
megépítésére, melyet a képviselıtestület döntésének kö-
szönhetıen bruttó értékben kaptunk meg (járulékokkal 
nem csökkentett összegben, vagyis 565.000,-Ft összegő 
adományt kaptunk). 
Döntött az egyháztanács, - arra való tekintettel is, hogy 
ennek az összegnek a felhasználásáról 2012. december 
31-ig el kell számolni az Önkormányzatnak - hogy meg-
kezdjük az új kántorház terveztetését. Megalakult egy bi-
zottság, aki koordinálja a tervezési és kivitelezési munkála-
tokat, tagjai: Végh Balázs, Kiss Tibor, Surányi Szilárd, Tóth 
Éva. Újságunk megjelenésekor már el is kezdıdött a mun-

ka, megbíztunk egy tervezıt, aki az elképzelések ismerte-
tése után elkészíti az elızetes terveket. 
Ezt követıen a templomtetı újjáépítésérıl volt szó. Pályá-
zatot nyújtottunk be erre a célra, azt tudtuk, hogy az elbírá-
lás július elején várható. Idıközben megszületett a döntés, 
sajnos nem nyert a pályázatunk, nem nyertük el a támoga-
tást. 
Ezután és ehhez kapcsolódva a nyári táborról volt szó, 
melynek finanszírozását szintén a pályázaton keresztül 

terveztük megoldani (volt erre is 
anyagunk). Sajnos így nehézségek 
adódtak, azóta már van egy pótmeg-
oldás, Andornaktályára (Egerbe) 
mennek a táborozók, 6 nap 5 éjsza-
kára. 
Bereczki Béla atya adományozott az 
egyházközségnek egy kelyhet, ame-
lyet Bai Sándor bearanyoztatott. A 
búcsúi mise keretében atya megáldja 
majd. 
Atya tájékoztatta az egyháztanácsot, 
hogy ısszel lesz bérmálás. 
Benkó Péter, kántor-karnagy úr be-
számolt az énekkar tevékenységérıl, 
terveirıl. Összefoglalta a kórustalál-

kozó tapasztalatait. Az ıszi tervek között szerepel október 
6-án egy kórustalálkozó Szigetszentmiklóson és október 
20-án egy hangverseny Rimócon, melyre a rimóci polgár-
mester úr kérte fel az énekkart. Összeállította: dr. Tóth Éva 

Az Alsónémedi Római  
Katolikus Egyházközség  
Képviselıtestületének  

 

2012. június 10-én 15 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 

Rendkívüli egyháztanács győlés! 
 

2012. július 8-án délután 5 órakor ismét rendkívüli  
egyháztanács ülést tartunk a közösségi házban.  
Ezúton is kérünk minden egyháztanács tagot,  

hogy vegyen részt a győlésen!  

Hittantábor 2012. 
 

Ebben az évben is  
megrendezzük  

hittan táborunkat!  
A tervektıl eltérıen  

Andornaktályán (Eger) lesz. 
Idıpontja: júl. 16 -  júl. 21. 

  
Imádkozzunk, hogy testi-lelki 

felüdülésben legyen része a résztvevıknek! 

Köszönjük Szlovicsák Bélának 
és családjának a   

papíradományokat!  
Újságjaink nagy részben az 

általuk felajánlott  
papíroknak köszönhetıen  

készül el. 
 

Isten fizesse meg! 


