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Amikor a szentmisére megyünk, jól tesszük, ha így emlékezünk 
arra, hogy minek is leszünk a részesei: „Engedd, Urunk, hogy úgy 
legyünk ott, mint tanítványaid az utolsó vacsorán!” – ennek hason-
latosságára így kell gondolkodnunk, amikor szeretteink vagy 
egyáltalán embertársaink mellett állunk gyengeségükben, beteg-
ségükben, elesettségükben: „engedd, Urunk, hogy úgy legyünk 
mellettük, mint Te voltál a Rádszorulók között!”- Amikor betegeink 
lelki ügyeiről akarunk gondoskodni, akkor is hasonlóképpen akar-
juk tenni, kitűnik ez abból az imádságból is, amit hivatalosan mon-
dunk: „Urunk, aki földi életedben különösen is jó voltál a betegek-
hez, mutasd meg most őiránta is jóságodat … Aki papjaidat folyto-
nosan buzdítod a betegek gondos ellátására, kísérd bőséges ke-
gyelmeddel a mi szolgálatunkat!” 
A szent cselekményben nemcsak a szentkenet, hanem a bűnbá-
nat – ezzel együtt a feloldozás és a szentáldozás is együtt vannak. 
Ezért csak helyeselni lehet, ha beteg Testvéreink lelki felkészíté-
séről, ellátásáról beszélünk, hogy ennek a szent cselekménynek a 
szépsége és méltósága lát-
ható legyen. Akkor gondo-
lunk erre, amikor igazában 
csak a lelki erősítésre gon-
dolhatunk. Természetes vele-
járója az életnek, hogy egy-
szer elmúlik és szembe kell 
nézni a „nagy útra való indu-
lással.” – Nem helyes, ha 
szeretteinket „üres kézzel” 
engedjük erre a nagy útra. A 
szent cselekményeket tehát 
nem a statisztikai adatok 
kedvéért végezzük, hogy 
nyugodtan írhassuk: felké-
szülve hagyta el ezt a világot, 
hanem lelki szempontokat 
figyelembe véve. Ha egy 
egész életen keresztül hűsé-
ges volt betegünk az Isten-
hez, szent vallásához, hitéhez, lelki dolgaihoz, nagy kár lenne 
pontosan akkor „kedvezőtlenül zárni” egy életpályát. Amennyiben 
pedig azt lehet mondani: ó „életemnek mennyi hűtlen, elhibázott 
napja volt”, most itt a nagyszerű alkalom, hogy mindazt, ami addig 
elmaradt, Isten segítségével jól zárjuk le, gondolva arra az emberi 
bölcsességre, miszerint „ha a vége jó, minden jó!” – Ebben a jósá-
gos Isten emberszerető jósága segíteni akar mindenkit. Igaz nem 
az emberi bölcsesség beteljesedése értelmében, hanem az Ő 
nagy jósága miatt. – Ezért van az a szép bevezető, amit a betegel-
látáskor mond a lelkiatya – ha van rá mód és idő: Kedves Testvé-
reim! – Az Úr Jézus nagyon szeret minket. Az Ő szeretetének 
bizonyítékai a szentségek. Az élet sorsdöntő helyzetében mellet-
tünk áll, hogy szentségeinek kegyelmével elhalmozzon minket. 
Különösen jó hozzánk a betegség idején. Papjainak szolgálata 
által egyszerre három szentség kegyelmeiben is részesít: felajánl-
ja a bűnbocsánat ajándékát, megadja a szentkenetet testünk és 

lelkünk javára, szent Testének Útravalójával pedig erősíti bennünk 
az örök élet reményét…” 
A szent cselekmény részeként tehát a bűnbánat lehetőségével is 
élni kell, ezt fejezi ki a szent cselekményt végző lelki atyának az 
utasítás, miszerint „ha a beteg képes a szentgyónásra, a pap 
meggyóntatja őt; ha másképpen nem lehetséges, segítse őt a 
bánat és erősfogadás felindításában!” 
A szentkenet cselekménye szentelt olajjal történik. Ezt az olajat a 
Püspök Atya áldja meg a székesegyházban Nagycsütörtökön; - s 
amikor a lelkiatya a megáldott olajat a kezébe veszi, így mond 
hálaimát: „ez a megáldott olaj a Szentháromság egy Isten ember-
szerető jóságának a jele és eszköze…most, amikor a kezünkbe 
vesszük, megköszönjük Isten jóságát és mondjuk: Áldott légy, 
Istenünk!” – Hálát mondunk az Atyának, Aki Szent Fiát adta értünk 
és a mi üdvösségünkért, hálát adunk az Úr Jézus Krisztusnak, Aki 
vállalta, hogy értünk emberré legyen; hálálkodunk a vigasztaló 
Szentléleknek, Aki „gyenge testünkbe az Ő erejét” adja. Ezek után 

a lelkiatya kimondja a szent 
cselekményre jellemző gon-
dolatokat: „Urunk, Istenünk! 
Mélységes hittel megkenjük 
testvérünket a szent olajjal. 
Nyerjen szenvedésében eny-
hülést és gyengeségében 
erőt!” 
A szent szertartás ezekkel a 
szavakkal történik: „E szent-
kenet által és nagy irgal-
massága szerint segítsen 
meg téged az Úr a Szentlé-
lek kegyelmével; szabadít-
son meg bűneidtől, üdvözít-
sen téged, és erősítsen meg 
jóságosan!”  
Az olajjal való megkenésnek 
már az Ó-szövetségben nagy 
jelentősége volt – olajjal ken-

ték meg a királyokat, a prófétákat, az emberek nagy feladataikra 
olajjal való megkenés által nyertek felhatalmazást, de az olaj sze-
repelt, mint gyógyító eszköz is. Nem véletlenül mondja az Úr Jé-
zus az „Irgalmas szamaritánus” történetében, hogy, amikor a kés-
zséges ember látta az út porában a szegény sebesültet, megesett 
rajta a szíve, odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire és bekö-
tözte. A borral mintegy „fertőtlenítette” az olajjal pedig „gyógyítani” 
kezdte. A gyógyulást úgy is tekinthetjük, mint felemelkedést az 
elesettség állapotából. – Ezért is nagyszerű kifejező eszköz. 
Már külsőségeiben is milyen megnyugtató és felemelő a szentke-
net szent cselekménye - a lelki tartalma pedig vitathatatlanul az; 
lelki, de test élményből marad ki az, aki nem részesül benne. – 
Fogadjuk hálával és adott esetben szívesen éljünk általa – szeret-
teinket is segítsük részesedni benne! -  

Pekker Imre plébános  

A  szent  cselekmény 
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Urunk Mennybemenetele Ünnepe – Június 1. - Az Úr Jézus Főpapi 
imájában így imádkozik: „Atyám… a művet, amelynek elvégzését rám 
bíztad, véghezvittem. Most dicsőíts meg engem, Te, Atyám Magadnál 
azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt Nálad, mielőtt a világ lett!” – 
Valójában az Ő életében ezután következett szenvedése, halála és feltá-
madása – ez azonban csak a mi emberi életünkben tagozódik múltra, 
jelenre és jövőre – az Istennél minden örök jelenben van és itt valósul 
meg Szent János Jelenéseinek Könyve látomása: „Én vagyok az Alfa és 
az Ómega, a Kezdet és a vég; enyém az idő és az örökkévalóság…” 
bizonyára ez jut kifejezésre az Úr Jézus imájában, amikor mindezt mond-
hatjuk úgy, együtt látja és éli át. Benne van ebben a mai Ünnep lényege 
is – műve, a megváltás befejeztével az Atyához megy a mennyei dicső-
ségbe. – Távozásával azonban nem marad űr Utána, az apostolok, de a 
későbbi hívők élete is reményteli, mert tudjuk, tudnunk kell, hogy Ő azért 
ment el, hogy „ közbenjárjon értünk, hogy földi vándorlásunk után mi is 
eljussunk az örök dicsőség Honába.” – Azért is nem szomorkodunk, mert 
megígérte, hogy az Atya Országában helyet készít nekünk – ott vár tehát 
bennünket, hogy mi is ott legyünk, ahol Ő van. – A hívő ember Ünnepe ez 
a mai Ünnep; amikor meggyőződéssel valljuk, hogy a földi élet után van 
folytatás, van a jónak jutalma, és gyermeki hálaadással ujjongunk, mert 
„ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott az egész test, az 
Egyház reménységben.” Hívő szemeink előtt látjuk a csodálatos jelenetet, 
amint az Úr Jézus beteljesíti ígéretét, hogy visszamegy az Atyához; an-
gyalok jönnek és szólnak az apostolokhoz. Emlékezünk eljövetelének 
eseményeire, amikor olyan csodálatra méltón történt a születése – eljöve-
tele – és akkor is angyalok jelentek meg; akkor a pásztorokhoz szóltak, 
de Isten nagy tetteit hirdették – most is az angyali jelenés erről szól, fel-
szólítja az apostolokat, hogy milyen nagy feladat vár rájuk – hirdetni Isten 
csodás tetteit minden népnek. El kell menniük és hirdetni mindenkinek, 
hogy „milyen gazdag és fenséges örökség az, amit Ő a szenteknek 
(mindenkinek) szán és milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma mirajtunk 
hívőkön!” – Születése előtt így jellemezte Őt a hírvivő Főangyal: „neve 
Emmanuel lesz, ami azt jelenti: velünk az Isten!” – Mielőtt az Úr Jézus 
visszamegy az Atyához, ezzel búcsúzik: „Én veletek vagyok minden nap 
a világ végéig!” Feladatot is bízott az apostolokra,de mindenkire – a meg-
kereszteltekre különösen – „menjetek, tegyetek tanítványommá minden 
népet!” – a megkeresztelteknek pedig ez a megbízatása: „tanúim lesztek!” 
– A tanítványokkal együtt nézünk az égre, az egész világ Barátjára, bízva 
abban, hogy „ez a barátság adja meg egész emberi életünk értelmét.” A 
mai Ünnepen, de az egész életünkön át „emlékezzünk az égbe szálló 
Krisztusra! Az Ő tanítása és példája szerint ne a mulandó földi dolgokat 
keressük, hanem inkább az örökkévalókat!” 

A Szentlélek kiáradása Ünnepe - Június 08. - A Szentlélek kiáradásá-
nak Ünnepét tartjuk, ami annyit is jelent, hogy amint az Úr Jézus meg-
mondta: „meg volt írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell és harmad-
napon halottaiból fel kell támadnia. Nevében megtérést és bűnbocsána-
tot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok 
ezeknek. Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért Ajándékát. Maradja-
tok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket!” – Búcsúzá-
sul mondta az Úr ezeket, mielőtt a Mennybe ment. Ezzel „Jézus még 
egyszer visszatekint földi életére, de azután a jövőre irányítja az aposto-
lok figyelmét: a világmisszió nagy munkájára, amelyet a Szentlélek segít-
ségével el kell végezniük.” – Biztatja őket, hogy ne szomorkodjanak, 
hogy elmegy, mert elküldi rájuk a Szentlelket. És Pünkösd Ünnepén 
beteljesítette ígéretét – nemcsak mondta, hanem valóra is váltotta. A 
Szentlélek eljövetelekor mást tapasztaltak, mint megszokott dolgokat. A 
Szentlelket csak jelek által láthatták, jenlévő valóságát nem látták, ha-
nem érezték.  
Gondoljuk csak el, az Úr Jézus rájuk bízta a nagy feladatot, „menjetek, 
tegyetek tanítványommá minden népet!” – Ők azonban bezárkóztak a 
zsidóktól való félelmükben. Amikor azonban eltöltötte őket a Szentlélek, 
érezték, hogy ki kell lépni az emberek közé és a félelem helyet tanúskod-
ni kezdtek a feltámadt Jézus Krisztusról – nem törődve azzal, hogy ho-
gyan fogadják ezt az emberek. – Egyszeriben valósággá vált mindaz, 
amit már az Ó-szövetségben a Zsoltárokban olvashatunk: „áraszd ki 
Szent Lelkedet és minden életre kel és megújítod a földszínét!” A Szent-
lélek új életre szóló ereje nyilvánult meg, Aki már a teremtéskor is ott 
„lebegett a mindenség fölött” és a kezdetben puszta és üres föld csodá-
latos remekművé lett, amit még a 21. század embere sem tudott a mai 
napig sem egészen tönkre tenni. Még mindig van szépsége, tökéletessé-
ge az összes emberi praktitkák – tudomány, technika, lelkiismeretlenség, 
a harácsolások… ellenére. – A Szentlélek csodálatos műve nyilvánult 
meg a názáreti kis házban, amikor az isteni Küldött így beszélt a Szűz-
anyához: „a Szentlélek száll le Rád … ezért a születendő Szent Isten Fia 
lesz” – Akinek Jézus lesz a neve, ami annyit jelent velünk az Isten. – A 
Szentlélek csodálatos hatása nyilvánult meg az emberek készségében 
és abban, hogy mind értették azt az üzenetet, amit az apostolok által 
akart közölni velük, pedig a világ legkülönbözőbb helyiről voltak együtt, a 
legkülönbözőbb vallási és kulturális környezetből, mégis mint mondták: 
„halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit.”A Szentlélek 
csodálatos működése azóta is tart a világban és ahol készségesen fo-
gadják, hatását nagyon is jól lehet érzékelni. Működése új magatartás 
formákat tud kialakítani az emberekből. Mi is részesei vagyunk a nagy 
lehetőségnek, Isten Szent Lelke bennünket is vezetni akar nap,mint nap 
a jóra! Köszönjük meg Neki ezeket és hagyjuk, hogy Ő vezessen! 

Szentháromság Vasárnapja – Június 15. - Meghatódottan ünnepelünk 
ma olyan szent titkot, aminek a lényegét az emberi értelem képtelen meg-
érteni. Megérteni nem tudjuk, csak készséges hittel elfogadni és rá cso-
dálkozni az Istenre, Aki ilyen jó hozzánk. Benső életének valóságát meg-
sejteti velünk a szónak abban az értelmében, hogy kimondja a belső 
valóságot. Magyarázatot nem ad rá, de engedi, hogy lelki szemeinkkel 
szemléljük, csodáljuk és hálálkodjunk azért, hogy ennyire bepillantást 
enged nekünk. – AZ Atya és a Fiú és a Szentlélek valóságáról már az Ó-
szövetségben is olvashatunk az Új-szövetségben pedig a leghitelesebb 
tanítást az Úr Jézustól halljuk. Annyi minden van az életben, aminek a 
valóságát láthatjuk, tapasztalhatjuk, de a magyarázatát nem tudjuk. Ilyen 
az egy Isten a három Isteni Személy csodálatos egységében is. Szenthá-
romságnak nevezzük és bár nem értjük, hogy hogyan, azt azonban öröm-
mel kimondhatjuk, hogy az Isteni Személyek felénk irányuló szeretetét 
valóságosan érezhetjük, csak egy kicsit kell oda figyelni rájuk. – Ünnepi 
szentmiséink alkalmával, amikor igazán szívből akarjuk egymást köszön-
teni, ezt mondjuk: „a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten 
szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!” Ezen 
keresztül szemlélhetjük azt a csodálatos gazdagságot és szeretetet, ami 
a Háromszemélyű egy Istenből árad ránk. – Az Atyaisten szeretete már a 
teremtésben félre érthetetlenül megnyilvánul, hiszen olyan csodálatos 
világot teremtett számunkra, hogy minden részletében fölülmúlhatatlan – 
ha csak az élettelen világot nézzük, az ásványvilágot, abból valamicskét 
láthatunk a Aggteleki cseppkő-barlangban, ahol költői kifejezéssel mese-
világot láthat a szemlélő, de ugyanazt elmondhatjuk a növény és állatvi-
lágról, de arról is, hogyan gondoskodik Isten az ember testéről. Lelki gon-
doskodása még ennél is csodálatosabb, hiszen Egyszülött Fiát is áldoza-
tul adta ezért. – Az Úr Jézus Krisztus kegyelmi ajándékairól sokszor,de 
nem elégszer emlékezünk az egész egyházi év minden eseményében, 
minden ünnepben, minden tanításban, a szentségeiben és szentségeiben 
egyaránt. – A Szentlélekről, mint megszentelőről, lelki erőt adó Személy-
ről kell beszélnünk, Aki új emberré képes formálni. Ugyanakkor nemcsak 
hihetetlen energiával működik, hanem, mint a szeretet Lelke, végtelen 
türelemmel, szeretettel van jelen, amire a legnagyobb szükségünk van. 
Mindig, mindenben az ember megszentelése érdekében akar tevékeny-
kedni, soha föl nem adva a működését. Emberileg sokszor megtörtént 
már, hogy föladtuk, elveszítettük a türelmünket a sikertelenségek nyo-
mán, mondván: hányszor még!? – Az Ő valósága a sokat emlegetett 
igazság: „tud a görbe sorokon is egyenesen írni!” és akar is, amikor ne-
künk erre szükségünk van. Ha a magyarázatát nem tudjuk is ennek az 
isteni lényegnek, egyet tudhatunk, ez a végtelen, gazdag titok értünk van!
Köszönjük meg és háláljuk meg szép élettel! 

Úrnapja – Alsónémedi/2014. Június 22. - A mai napon különösképpen 
emlékezünk és hálálkodunk az Úr Jézus Krisztusnak nagy ajándékáért, 
hogy az utolsó vacsorán a kenyeret Testévé, a bort Vérévé tette. Külö-
nösképpen azért, mert nap, mint nap megtehetjük és a buzgók meg is 
teszik, amikor szentmisén vesznek részt és áldoznak. Minden szentmi-
sében hálálkodunk Neki, „hogy színe előtt állhatunk és szolgálhatunk” 
Neki. – Valamiképpen mégis fontos az, hogy különösen emlékezzünk és 
hálálkodjunk, hiszen ehhez hasonlóan tesszük például nevünk napjával 
is. Születésünk pillanatától kezdve életünk végéig viseljük azt a nevet, 
amit számunkra kiválasztottak, mégis milyen jóleső érzés, ha a naptár 
szerint egy napot különösen ennek tartunk számon. Jól esik tudatosítani, 
mint annyi mindenre jól esik újból és újból visszaemlékezni. Egyik isme-
rős családban valamikor régen felvették magnetofonra a kisgyermek 
hangját, az első szavait és ezt a felvételt féltett kincsként őrizték, időn-
ként lejátszották – így tették emlékezetessé azokat a számukra jelentős 
pillanatokat. – Itt ennél sokkal többről van szó, ezért kell ünnepélyesen 
emlékezni rá! 
Az Úr Jézus beszélt erről már a húsvéti vacsorát megelőzően is, de nem 
értették szavait és még zúgolódtak is miatta. A történelem folyamán már 
sokszor és sokan voltak hasonló módon, de csak azért, mert meg akar-
ták érteni és azt kérdezgették, hogyan. Jól teszi a mindenkori ember, ha 
arra gondol, hogy ezt a hogyant az Úr Jézus meg tudta volna magyaráz-
ni, ha akarta volna, és nemcsak képekben, példabeszédekben sejttette 
volna, Ő azonban inkább azt igyekezett megértetni, hogy mindez miért 
történik. – A legszebb gondolatok ezzel kapcsolatban Szent János Evan-
géliumában találhatók, amikor arról beszél „a vacsora alkalmával történt 
… fölkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, fogott egy kendőt és maga 
elé kötötte, aztán vizet öntött egy mosdótálba és mosni kezdte tanítvá-
nyainak a lábát…” – mindezt Szent János Evangéliuma szerint azért 
tette, mert „ekkor adta övéinek, akiket szeretett és a világban hagyott, 
szeretetének legnagyobb jelét.” – Azonban ennél is nagyobb jelét adta 
szeretetének, amikor a kenyeret és bort a Testévé és Vérévé változtatta 
– tárggyá tette Önmagát, hogy teljesen a tanítványoké, később minden 
emberé lehessen. Ez a teljes kiszolgáltatottságot jelenti, ugyanakkor a 
legmesszebbmenő gondoskodást is, hiszen nemcsak értük és nekik 
szólt mindez, hanem „sokakért”, amikor pedig azt akarta, hogy „ezt cse-
lekedjétek az én emlékezetemre!”, gondoskodott minden idők minden 
embere számára ez által a csodálatos ajándék által. – Erre emlékezünk 
és ezért hálálkodunk, hiszen itt valóságosan láthatjuk, hogy velünk van 
minden nap a világ végezetéig, de nemcsak velünk, hanem szeretetének 
következtében bennünk is. Teljesen egyesülni, azonosulni akar az em-
berrel, hogy Ő bennünk, mi pedig Őbenne élhessünk. 
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Tudod-e, hogy kit vársz? 

 
Tudod-e, hogy kit vársz?  
Tudod-e, vagy sejted? 

Végtelen örömben reszket-e a lelked? 
Érzed-e, hogy pár perc s szíved oltár lészen, 

Az száll le reája, aki Úr az égben! 
 

Kit a porba hullva fél mind e világon, 
Kit hirdet a fűszál s a madár az ágon! 

Ki maga az élet, szépség, jóság, minden, 
Tudod, ki jő hozzád?  Maga a nagy Isten! 

 
Gondoltál már arra, mért keres fel téged? 
Hisz mi vagy, te ember? Lázongó a véred! 

S bár kis szíved  
még most sok rossz elöl zárva, 

szunnyad benn az ember  
tenger bűne, vágya. 

 
Tudod-e hát mért jő? A vezéred lészen! 
Bátorít, ha reszketsz vészviharos éjen! 

Beköti a lábad, hogyha tüske vérzi, 
kicsi báránykáit Atyjához vezérli! 

 
 

Menj, repülj feléje,  
mondd, hogy: Uram, várlak, 

kerestelek régen, epedtem utánad! 
Mond, hogy nem félsz Véle, 
mondd, hogy mégy utána, 

hogy az Övé szíved minden dobbanása! 
 

Felzúgott az ének, az oltár már fényben, 
kicsi, boldog gyermek, menj, repülj Feléje! 

s  ott az oltár előtt borulj le a porba: 
„Én Uram, Istenem, nem vagyok méltó, 

 hogy bejöjj hajlékomba! „ 

Elsőáldozóink: 1. Bircsák Fanni, 2. Demeter Lili, 3. Dodo Zsanett, 4. Gazi Dávid, 5. Györgyövics Boglárka, 6. Hegedűs 
Gergő, 7. Horváth Liza, 8. Jobbágy Zoltán, 9. Kelemen György, 10. Kiss Dávid, 11. Kiss Gergő, 12. Krasnyánszki Réka, 

13. Pelsőczi Dalma, 14. Pocskai Tamás, 15. Stefán Félix, 16. Szlovicsák Attila, 17. Szlovicsák Róbert,  
18. Troják Arnold, 19. Troják Roland, 20. Tüske Zsolt, 21. Végh Laura 

Szent Péter és Pál Ünnepe- 2014.Jún.29. - Az idei évben van az a kü-
lönleges alkalom, amikor a Főapostolok Ünnepét Vasárnap ünnepelhet-
jük. – Máskor is ünnepélyesen emlékezünk Róluk, most azonban ehhez 
még a Vasárnap „méltósága” is hozzájárul. – Ember emlékezet óta létezik 
ez a „közös” Ünnep, hiszen már nagy magyar költőnk, Arany János is ír 
erről a Fülemüle c. költeményében: „ Péter és Pál, tudjuk nyárban, jól 
megférnek a naptárban…” és ha valaki feltenné a kérdést, miért közösen 
ünnepeljük Őket és miért Őket együtt, csak azt válaszolhatnánk, hogy 
igazán csak az tudná megmondani, aki ezt így rendelte. – Igaz ugyan, 
hogy vannak érvek a közös ünneplésre, amikor arról beszélünk, hogy 
mindketten Rómában lettek vértanúk; az is igaz, hogy a nagy keresztény-
üldöző császár, Néró idejében; az is igaz, hogy, amint szentmisénk dicső-
ítő énekében a Prefációban imádkozzuk: „egyikük a hit megvallásában 
lett vezérlő tekintély számunkra, a másik pedig feltárt nékünk hitünk mély-
séges értelmét…”; igaz, hogy Szent Péter a hithű zsidók körében tevé-
kenykedett,, míg Szent Pál a pogányok között hirdette az Evangéliumot 
stb. – ezért tehát nem is azt kell kérdeznünk, miért, hanem komolyan el 
kell gondolkozni azokon az üzeneteken, amiket Általuk kapunk Istentől. 
Egyik ilyen üzenet, hogy Isten nem személyválogató. Rajtuk keresztül ez 
nagyon is könnyen látható, hiszen Szent Pétert, a halászháló mellől hívja 

az Úr Jézus - és lehet, hogy képzettsége, tudása nagyon is elenyésző, 
Szent Pált úgy választja ki, hogy előtte kora leghíresebb tudósától tanul, 
nagyon is képzett. – Egyáltalán a meghívás ténye is komolyan merül itt 
fel: az Isten kezdeményez, és ez egy újabb üzenet számunkra, beigazo-
lódik itt az Úr Jézus szava: „nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak titeket!” –újabb üzenet, hogy a kiválasztottságnak alázattal 
kell eleget tenni, készséggel, mint akik tudják, mivel tartoznak a Meghívó-
nak! – Ebben Szent Ágostonnak az elképzelése segít, amikor arról be-
szél, hogy Szent Péter kiválasztásakor háromszor kérdezi az Úr Jézus, 
„szeretsz-e engem?”, mintha emlékeztetné és a válasz komolyságára a 
korában háromszor tagadó Péter. Szent Pál pedig a földön fekve kérdezi: 
„mit tegyek, Uram?” – kérdezi ezt az a Saul, aki a keresztelkedése után 
lesz Pál, hogy hatalmának tudatában, megbízó levéllel a kezében, lóhá-
ton indul Damaszkuszba. – Mindkettőjüket nagy feladatra választja ki az 
Isten, aminek értelmében vértanúk lettek.”Vértanúságuk lett a bizonyíték, 
hogy hívatásukat komolyan vették.” – Minden megkeresztelt ember, mi is 
sokban, nagyon sokban hasonlítunk Hozzájuk, jó okunk van tehát komo-
lyan venni az ünnepi szentmise könyörgésében lévőket, „Istenünk,… 
engedd, hogy Egyházad – és a mi is vagyunk – mindenben kövesse azok 
tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek!” 

Köszönjük szépen, mindenkinek, hogy ilyen 
szép ünnepünk lehetett. Köszönjük a sok 

segítséget, felajánlást, áldozatot. És legfő-
képp Istennek legyen hála! Áldja meg a gye-
rekeket és ébressze fel lelkükben az igényt a 

gyakori áldozásra, a szentségi életre.  
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 2014. június 21-én dr. Beer Miklós megyéspüspök atya diakónussá szentelte Pálfalvi Tamás, 
Udvardy László István és Varga Tamás jelölteket, valamint pappá szentelte Balogh László, 
Kovács György, Lovassy Attila, Maczák Tamás és Szabó Mihály diakónusokat. 

Az idei találkozó jelmondata: 
„Aggiornamento! Újuljatok meg 
lélekben!” Különös aktualitást 
adott az alkalomnak a két, mos-
tanában szentté avatott pápa: 
XXIII. János és II. János Pál 
„jelenléte”: a fő helyszín a XXIII. 
Jánosról nevezett plébánia volt, 
ahol a látogatók megtekinthették 
II. János Pál vérereklyéjét. A 
találkozó megrendezésében 
részt vett a plébániához tartozó 
három másik helység: Áporka, 
Délegyháza és Majosháza is. A 
találkozó keretében Beer Miklós 
váci megyéspüspök ünnepélye-
sen fölszentelte és megnyitotta 
az újonnan épült dunavarsányi 
plébániaépületet és közösségi 
házat. Idén először, de hagyo-
mányteremtő szándékkal, a ta-
lálkozó része volt az egyházme-
gye hívei számára kiírt művelt-
ségi vetélkedő, a vetélkedő fő-
védnöke Varga Lajos segédpüs-
pök. 
Megtekinthettük a cigány-
pasztoráció keretében tartott 
bemutatókat, hallhattunk az ifjú-
sági pasztorációról (Magdi néni-
től is). Láthattunk—hallhattunk 
szép előadásokat. Nagyon jó 
volt ismét együtt lenni így me-
gyei szinten. Jövőre Nagyoroszi-
ban kerül megrendezésre.  

Az egyik felszentelt áldozópap, 
Balogh László rimóci származá-
sú. Reményeink szerint még ősz-
szel köszönhetjük templomunk-
ban egy újmise keretében. 
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Ebben az esztendőben  
június 22-én ünnepeltünk 

 az Úrnapját. 
Köszönjük mindenki  

részvételét, munkáját, 
 amivel szebbé tette 

 ünnepünket! 

A Szentkereszt 2014. évi márciusi számában beszámoltunk arról, 
hogy elkészült az építkezés költségvetése (38 millió Ft bontás-
sal). Tájékoztatást adtunk továbbá arról is, hogy a rendelkezésre 
álló összeg: 17 millió Ft a temető eladásából, 6,5 millió Ft az Ala-
pítvány gyűjtéséből, 5 millió Ft egy nagy összegű nagylelkű ado-
mány, vagyis összesen 28,5 millió forint.  
Mindenki láthatja, figyelemmel kísérheti élő-
ben az építkezés előrehaladását, illetve la-
punk hasábjain is folyamatosan igyekszünk 
tájékoztatást nyújtani legalább egy képriport 
erejéig. Most egy kicsit részletesebb beszá-
molóval szeretnénk szolgálni. 
Ami eddig elkészült, az a mindenféle tervdo-
kumentáció (építési, bontási tervek, kivitelezé-
si terv), elkészültek a földmunkák (pince, 
alapásás), felépült az épület, elkészült a vá-
laszfalazás, kész a tetőszerkezet. Az eddigi 
bekerülési költség (anyagköltségek és mun-

kadíjak) 18 millió forint.  
Az előttünk álló további 
munkálatok (részletezve, 
ám a teljesség igénye nél-
kül): a tető cserépfedése, 
bádogos munkák, villany-
szerelés, vízvezeték szere-
lés, vakolás, burkolás, fes-
tés-mázolás, szaniterek, 
homlokzat szigetelés és 
festés, födém szigetelés. 

A mesterekkel történt 
egyeztetés során láthatóvá 
vált, hogy a szakmunkák 
szempontjából lehetőség 
van a kántorház ebben az 
évben történő befejezésére, 
amennyiben rendelkezésre 
állnak a pénzügyi erőforrás-

ok. Mint 
az a 
korábbi 
tájékoz-
tatóból kiderült és fent jeleztük, még tart a 
rendelkezésre álló pénzösszeg. Azonban a 
munkák befejezéséhez még nem elegendő. A 
kedves olvasóink, a kedves Hívek eddig is 
nagy áldozatokat hoztak, nagy felajánlásokat 
tettek a cél megvalósítása érdekében. Ameny-
nyiben erre lehetőségük van a továbbiakban, 
hálás szívvel fogadjuk a további pénzügyi 
segítséget, hogy elkészülhessen mielőbb a 

szép, új kántorházunk.  
Köszönünk szépen minden 
eddigi és további segítséget! 
Isten fizesse meg és áldja 
meg az adakozókat!  
 

A kántorház építésének  
koordinálásával megbízott 

bizottság nevében  
dr. Tóth Éva 
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Az Alsónémedi Római Katolikus Férfi Énekkar, 
illetve a Magyarok Nagyasszonya Vegyeskar 
nevében búcsúzom. Nagyon nehezek ezek a 

pillanatok, 
hiszen egyik 
énekkaros 
társunk távo-
zott tőlünk.  
Farkas Józsi 
bácsi 1963-
ban került be 
az énekkarba, 
Schlachta Ist-
ván atya javas-
latára. Ekkor 

Lovas Balázs bácsi átment a „basszus 1”-es szólamba, és Józsi bácsival - 
aki rögtön ott kezdett - ketten énekelték a  passió e szólamát körülbelül 
harminc éven keresztül. A passiót, ami Józsi bácsinak nagyon sokat jelen-
tett. Rengeteget mesélt a régi idők passiójáról, énekkaráról. Megtudhattuk 
azt is, hogy már a nagyapja is énekelte Pilátus szerepét, majd később, 
1980-tól Ő vette át, és énekelte egészen 2010-ig. Ekkor érezte úgy, hogy 
már nem a tőle megszokott módon megy a hangok képzése, és úgy dön-
tött, továbbadja fiának a passiós szerepeit. Még egyszer hangsúlyozom, 
Józsi bácsi fél évszázadon át volt az énekkar tagja! Idén még meghallgatta 
nagypénteken az énekkart...      
Személyes emlékeimben kutatva előjönnek előttem azok a tizenöt évvel 
ezelőtti pillanatok, amikor idekerülvén megismertetett az énekkarral, elma-

gyarázta a helyi tudnivaló-
kat, énekeket. Köszönöm, 
köszönjük Józsi bácsi a 
segítséget, az énekkarra 
fordított rengeteg idejét, azt, 
hogy foglalkozott a fiatalok-
kal, segítette őket beillesz-
kedni, bátorította őket. Kö-
szönjük, hogy énekkarunk 
tagja volt!  
Mostantól a mennyei kórus-
ban zengi a régi kórusta-
gokkal Isten és a Szűzanya 
dicsőségére kedves éneke-
it… 
Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük. Nyugodjék béké-
ben! 
Az énekkar nevében:  

Benkó Péter  

2014. június 8-án, Pünkösd vasárnapján  
a hagyományokhoz hűen  

az Énekkar élő és elhunyt tagjaiért mutattuk be a 
délelőtti szentmisét templomunkban. 

Köszönjünk fáradhatatlan szolgálatukat, hogy évek óta 
mindig szebbé teszik ünnepeinket.  

Elhunyt Ernő bácsi 
 

2014. június 27-én még egy lélekkel sze-
gényebb lett faluközösségünk. Elhunyt 
Kiss Ernő rajztanár és festőművész, a mi 
Ernő bácsink. 
Nemzedékek nőttek fel pályafutása alatt 
és részesülhettek szellemének kincseiben, 
sugárzásában. 
Több volt, mint tanár. Igazi Nevelő, igazi 
Pedagógus volt Ő. Az átadott lexikális 
tudás mellett sokan köszönhetjük neki, hogy megtanított minket a művésze-
tek szeretetére (őrizzük keze nyomát a megvásárolt festményei által), az 
anyanyelvünk tiszteletére. (A csúnya szót mindig úgy illette, mint drága 
anyanyelvünk kerékbe törését.) Előfutára volt a most divatos „zöld gondol-
kodásnak”, ő már akkor figyelt rá, hogy ne szennyezzük környezetünket, 
becsüljük meg Földünket. („Pad teteje, pad belseje, pad alja!” ki ne emlé-

kezne óra végi elköszönő szavaira?) 
Hosszan sorolhatnám mindazt, amit jelenthe-
tett ő nekem, nekünk valamennyiünknek, de 
úgysem érnék a végére. Köszönünk mindent 
drága Ernő bácsi! Köszönjük, hogy ismerhettük 
őt, hogy közöttünk élt. 
Imádkozzunk Érte és kegyelettel őrizzük szíve-
inkben emlékét! Isten áldja meg ezerszer, nyu-
godjék békében!                               Tóth Éva 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1 2 3 4 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

5 
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20 óra Jézus 
Szíve  család 
imája 
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18 óra  
Ifi -hittan 
 

12  13  
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17 18 
18 óra  
Ifi -hittan 

19 
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21 
 

22 
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24 
 

25 
17 óra  
Ifi -hittan 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

31  
 

 
 

 

 
Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2014. JÚLIUS 

Jézus Szíve Családja 
Jézus Szentséges Szívének Csa-
ládja a következő közös imaóráját 
07.06-án az esti szentmise után 
tartja. Ezt a szentórát egyházkö-
zségünk tagjaiért plébános atyán-
kért, az egyháztanács tagjaiért, az 
énekkar tagjaiért, hitoktatókért, 
hittanosokért, elsőáldozókért, 
Cursillósokért, a Jézus Szentséges 
Szívének Családja tagjaiért, gyer-

mekeinkért és szüleikért, tanáraikért ajánljuk fel Jézus 
Szent Szívének szeretetünk jeléül. 
Ebben a hónapban ünnepeljük Kármelhegyi Boldog-
asszony ünnepét (07.16), majd (26-án) Szent Joachim 
és Szent Annáról emlékezünk meg. Megváltó Jézusunk 
nagyszüleiről. Hitük mélysége, reménységük és hatal-
mas bizalmuk és szeretetük ereje neveljen minket a 
jóban életünk során. 

Istenünk, Gondviselő 
Mennyei Atyánk! Újítsd meg 
bennünk az imádság lelkét! 
Újítsd meg az imádság lelkét 
családjainkban, imacsoportja-
inkban, egyházközségünk-
ben! Add meg az ima és a 
böjt kegyelmét, hogy szere-
tettel és önátadással végezhessük, és általa bensősé-
gesebb legyen a lelki kapcsolatunk Istennel!  Máriával 
együtt kérünk, téged áldj meg bennünket! Add meg a 
békét minden keresztény szívében, hogy általa a béke 
hordozóivá váljunk ebben a megsebzett világban! Áldd 
meg szentatyánkat, Ferenc pápát, Miklós püspökünket, 
Imre atyánkat, egyházközségünket, minden megke-
resztelt testvérünket és a keresztény vállalkozásokat, 
hogy a szentlélek ereje és munkálkodása által eggyé 
lehessünk abban, aki nekünk a szent lelket elküldötte. 

özv. Szlovicsák Balázsné  

Júliusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Jún. 27 – Júl.5 
Acsai Lászlóné 

Özv. Gábor Józsefné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné 

Júl. 6 – 14 
 

Györgyövics Józsefné 
Jakab Gáborné 

Özv. Győrvári Balázsné 
Özv. Surányi Tiborné 

Ács Istvánné 

Júl. 15 – 23 
 

Özv. Lovas Flóriánné 
Surányi Miklós 

Özv. Tóth Jánosné 
Drozdik Jánosné 

 

Júl. 24 – Aug. 1 
 

Tamás Györgyné 
Mikoly Istvánné 

Özv. Némedi Rezsőné 
Özv. Kiss Ferencné  

Helyi Karitász hírei 
 

A Karitász keretében szervezett tartós 
élelmiszer és ruhagyűjtés, illetve osztás a 
nyári hónapokban szünetel. 
Szükség esetén a rászorulók rendelkezés-
re állunk a megszokott elérhetőségeken: 

 06303942229 vagy 
karitasz.alsonemedi@gmail.com 
Köszönettel Karitász Helyi Csoportja  

Hittantábor 2014 
 

A nyári hittantáborunk augusztus  5-11 között lesz 
Patakon. Minden hittanos gyereket szeretettel vá-
runk! Még van lehetőség a jelentkezésre 5.000,- Ft 

előleg befizetésével, Magdi néninél. A tábor összkölt-
sége 15.000,- Ft. Kérünk minden testvérünket, imád-
kozzunk a tábor sikeréért, hogy lelkiekben és élmé-

nyekben gyarapodva térjenek  
haza gyermekeink. 

Baba-
mama 

kör 
Július 
hónap-
ban nem lesz 
baba-mama 
foglalkozás a 
közösségi ház-
ban. Szép nya-
rat kívánunk 
mindenkinek! 
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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! 

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. 

 
 
 

Ne ítélkezz! 
 
Egy 24 éves fiú bámult ki a 
vonat ablakán. 
„Apa nézd, 
azok ott hátul a 
fák!” 
Az apja elmo-
solyodott.  
Egy fiatal há-
zaspár ült mel-
lettük és figyel-
ték a fiú na-
gyon gyerekes 
viselkedését. 
Ismét kiáltás… 
„Apa nézd, a 
felhők olyanok, mintha velünk 
jönnének!” 
A fiatal pár nem tudott már 
tovább ellenállni: 
„Miért nem viszi el a gyerekét 
egy jó elmeorvoshoz?” –
kérdezték az apját. 
Az idős ember mosolyogva 
válaszolt: 
„A kórházból jövünk.  
 

 
 
 

A fiam vakon született, és csak 
pár nap telt el a műtét óta. Ma 
van az első napja, hogy láthat-
ja a világot körülötte.” 

 
Tanulság: 
Minden embernek megvan a 
maga története. Ne ítélkez-
zünk felettük, ne bántsuk őket, 
mert nem tudhatjuk, hogy mit 
éltek át, vagy mi történt velük. 
Az igazság néha megdöbbentő 
is lehet!  

Forrás: http://
www.keresztenymagyarorszag.hu/ 

JÁTSSZUNK!   
 

Alsónémedi római katolikus templomának (kis) részlete,  
mi az? (5.) 

 

Újságunk hasábjain, korábbi számunkban elkezdtünk egy „Ki 
ismeri az alsónémedi rk. templomot?” című játékot! Ismerjük ked-
ves templomunkat, mégis sokszor elmegyünk a részletek mel-
lett… Most viszont meg kell figyelni pontosan a lényegest, s a 
kevésbé lényegest is! 
A játék folyamán karácsonyig újságunk lapjain meg fog jelenni 
egy-egy kép, amelyet fel kell ismerni, hogy templomunkban hol 
található, illetve minek a részlete látható a képen. A megfejtése-
ket újságunk e-mail-címére várjuk: szentkereszt2351@gmail.com 
 
Ha valaki nem rendelkezik 
internettel, a sekrestyében is 
leadhatja megfejtését.  
Egy-egy kép megoldását a 
következő lapszám megjele-
néséig fogadjuk el. 
2015. januárjára tervezzük 
az eredményhirdetést. A 
játékot az nyeri, aki a legtöbb 
képet ismeri fel. Egyenlő 
állás esetén sorsolás dönt.  
A játék nyertese könyvjutal-
mat kap.  
 

Íme az 5. kép: 

Egy perc bölcsesség…  

A képről jut eszembe… 
A kis méretű képeslapon [8,8 cm x 7,5 cm] maga kép csak 7,5 
cm x 5,2 cm-es. 1931. május 23.-i dátum szerepel rajta, tehát 

biztosan ez idő előtt fényképezték. Ez az első olyan kép amely 
ilyen részletesen mutatja templomunk belsejét. Vegyük sorra 
miket figyelhetünk meg rajta! A mai lourdesi Mária szobor helyén 

található a gyóntatószék, fölötte 
Mária mennybevételét ábrázoló 
nagyméretű festmény van. A gyón-
tató szék mellett található a hor-
dozható Mária szobra, az úgyne-
vezett „Rozsálium”. A szentélyben 
még nincsen szembemiséző oltár, 
viszont a bal oldalán kapott helyet 
a baldachin,  azaz a supella, vagy 
„supellát”. Valószínűleg azokban a 
nagy kövekben van elhelyezve, 
amelyek még ma is megvannak. 
Ekkor még nincsen Jézus szíve 
szobor a szószék mellett. A temp-
lomhajóban, a két oszloppilléren 
két nagyméretű festmény találha-
tó. Ha szembe állunk a szentéllyel, 
akkor a jobboldalin a „Szentlélek 
kiáradása”, a bal oldalin pedig 
„Jézus feltámadása” jelenet látha-
tó. A padsorok előtt nem találhatók 
székek. Érdemes megfigyelni a 
festést is: az idősebbek emlékez-
nek arra hogy úgynevezett „freskó” 
díszítése volt a templomnak. A 
Historia Domus szerint Sisa Imre 
plébános idejében, 1932-ben fes-
tették ki a templomot freskó-
szerűen, Ez a tény is arra bizonyí-
ték hogy a kép e dátum előtt ké-
szült.  
Köszönjük Sokorainé Margitkának, 
hogy közkinccsé tette tulajdonát! 

Benkó Péter 




