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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

IX. ÉVFOLYAM  11. SZÁM – 2015. NOVEMBER  8.  

Az általános papság 
Igaz ugyan, hogy az Úr Jézus az igazi és örök Fıpap, Aki a papi 
méltóságot az Atyától kapta – igaz, hogy İ akarta, hogy a papsá-
ga folytatódjék a kiválasztott Apostolok által, igaz, hogy azt akarta, 
hogy az idık végezetéig legyenek, akik az İ tevékenységét a 
megszentelés és megszentelıdés folyamatában folytatják. Az is 
igaz, hogy erre a feladatra nem lehetett és ma sem lehet csak úgy 
„beállni”, megbízatás és felszenteltség kell hozzá. – Igaz, hogy 
nem az a fontos, hogy valaki önmagát ajánlja, hanem Krisztus 
Egyházának ajánlása, felszentelése „hitelesítse.” – Ez természete-
sen nem azt jelenti, hogy ezzel a megbízással a megbízott mint-
egy kicserélıdik, de azt jelenti, hogy minden testi és lelki erejével 
törekednie kell, hogy megbízatásá-
nak megfeleljen. – A megbízatás, a 
felszenteltség kötelez! – A papi 
megbízatás azonban nem önma-
gáért van – soha nem is arról szólt 
– a pap küldött és küldetése sokak-
hoz ( mindenkihez ) szól. Amint az 
Úr Jézus megváltói tevékenysége 
is az egész világra szóló volt, aho-
gyan a tanítványokat is küldte „az 
egész világra”, úgy a papi megbí-
zatás is nem öncélú, nem önmagá-
ért való. – Ezt a gondolatot Szent 
Ágoston így fejezte ki: „veletek 
vagyok keresztény, értetek vagyok 
pap!” – mondta a híveknek. – A 
papság és a hívek szorosan össze-
tartoznak – abban az értelemben 
is, hogy nem lehet teljes a papi 
tevékenység hívek nélkül, de a 
hívek élete is „ hiányos” papok 
nélkül. – Ezért is imádkozzuk és 
fontos, hogy imádkozzuk: „Urunk, 
Istenünk, add, hogy a hívek élvez-
zék ( érezzék ) a papok buzgósá-
gát, a papok pedig tapasztalják a ( rájuk bízott ) hívek készségét!” 
– Annál is inkább fontos ez, mivel a papok legteljesebb igyekezete 
sem lehet „hatékony” a hívek hozzáállása nélkül. – Sıt elengedhe-
tetlen, hogy a hívek készségükkel mintegy segítsenek papjaiknak 
a szent célok megvalósításában. Ez nemcsak azt jelenti, hogy ki-ki 
a maga életében, a maga hozzáállásában valósítson meg szent 
célokat, hanem szavával és példájával másokat is segítsen erre. 
Így valósul meg az Úr Jézus kívánsága, hogy mindenki olyan le-
gyen, mint a föld sója, a világosság és a hegyre épült város. – A 
hívek hozzáállására kifejezetten jó példa az ıskeresztények élete 

például az apostoli idıkbıl – az Apostolok Cselekedeteiben olvas-
suk, hogy amikor Jeruzsálemben üldözték az Úr Jézus követıit, 
szétszéledtek: „a szétszéledt hívek, ahol csak megfordultak, hir-
dették az igét. Így amikor Fülöp ( apostol ) eljutott Szamaria város-
ába…” már talált ott híveket. – Az újabb üldözések alkalmával a 
szétszéledt hívek nemcsak a zsinagógákban hirdették az Úr Jé-
zusról szóló tanítást, hanem „a görögökkel ( pogányokkal ) is szó-
ba álltak.” – A csodálatos az, hogy  sokan, akik nem voltak kivá-
lasztott apostolok, az apostolok munkatáraiként tevékenykedtek – 
mint például Barnabás, vagy Szent Lukács is. – Természetes volt 
tehát, hogy „a hívık sokaságának egy volt a szíve-lelke.” – Nem 

csoda tehát, hogy hamarosan 
kimondja Szent Péter: „ti válasz-
tott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet, tulajdonul lefoglalt  
nép vagytok, hogy annak dicsısé-
gét hirdessétek, Aki a sötétségbıl 
csodálatos világosságára hívott 
titeket.”- Szent Péter a híveknek 
( a civileknek ) mondta, kifejezve 
ezzel azt, hogy „a hívek lelki élete 
és üdvössége, mint alapra, Krisz-
tusra épül. Krisztus és a hívek 
kegyelmi egységét az apostol lelki 
templomnak, szent papságnak 
nevezi, mert Krisztusban igaz 
életüknek lelki áldozatát  mutatják 
be Istennek.” – Manapság is érvé-
nyes mindez mindenki esetében, 
de különösképpen a megkeresz-
teltet életében. – Szent faladatot 
kap minden megkeresztelt arra, 
hogy mind önmaga, mind környe-
zete, mind a rábízottak számára 
mintegy papi feladatot végezzen 
szavával és példájával egyaránt. 

Arról már nem is beszélve, hogy minden megszentelt esemény-
ben, ígéreteket teszünk, a szentségekbıl és megszentelıdésünk-
bıl kifolyólag komoly helytállásunkra. – Gondoljunk csak a szent 
keresztségben elhangzottakra, de ugyanez a helyzet az 
elsıáldozáskor, bérmálkozáskor, házasságkötéskor is. – Amint 
elvárjuk tehát és joggal elvárjuk, hogy a felszentelt papság álljon 
hivatása magaslatán, esküjének és felszenteltségének értemében, 
úgy legyen természetes, hogy mindenki helyzetének megfelelıen 
teljesítse Istennek rávonatkozó terveit, mint megbízott! – Be kell 
teljesednie Szent Pál gondolatmenetének, amikor arról beszél, 
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Évközi 27. Vasárnap – Október 04.—Szentmisénk könyörgésében azt 
tudatosítjuk magunkban, hogy mindent Istentıl kapunk és ezeken keresz-
tül nemcsak azt láthatjuk, hogy mennyire szereti a mindenkori embert, de 
azt is hogy bıkezőségének nincs határa. Annyi mindent ad ajándékba, 
hogy felsorolni is nehéz volna, hiszen a létezésünktıl kezdve egy egész 
életen át tartó lehetıségeket is figyelembe véve mindenrıl meg kell emlé-
keznünk! – Mindezekért hálára kell emelnünk kezünket és minden meleg 
érzésével a szívünket; akkor sem tudunk méltóképpen eleget tenni, mert 
igaz, hogy mindezt nem azért kapjuk, mert  ezek járnak nekünk, nem is 
azért, mert megérdemeljük, hanem atyai jóságából. – Érdemes felfigyelni 
a bevezetı ószövetségi imádságra: Eszter könyvébıl! Ez az imádság is 
csatlakozik a nagy ószövetségi imádkozókhoz, akik átérezték saját ki-
csinységüket és az Isten nagyságát, azért tudtak olyan ıszintén fohász-
kodni. Ezt látja meg Eszter is, amikor kimondja: „hatalmad alá tartozik, 
Uram minden… Te teremtettél mindent: az eget, a földet és mindent, amit 
az ég határa magába foglal, Te vagy a mindenség Ura!”- Hasonló ez az 
eset ahhoz a helyzethez, amikor a parányi ember egy óriási építmény elıtt 
áll és rácsodálkozik. Tudja, hogy amellett ı mennyire kicsinyke és nem is 
próbálkozik versenyezni vele, még gondolatban sem. – Amikor az Isten 
nagyságáról, mindenhatóságáról elmélkedünk, annál is inkább meg kell 
ezt tennünk, mivel „a végtelen Isten bizalma abban is megnyilvánul, hogy 
az embert  teremtı munkájának részesévé teszi…” – a legcsodálatosab-
ban ez a házasságban nyilvánul meg, amikor az élet-teremtésének mun-
katáraivá teszi a férfit és az asszonyt, de ugyanez megnyilvánul még az 
élet számos eseményében, amikor a tudomány, a technika eszközeivel is 
az ember a teremtés folyamatának részesévé lesz. – Igaz ugyan, hogy az 
emberi munka bármely területen fáradsággal jár – még a nagyon egysze-
rőnek látszó is – de mindez csak azért lehetséges, mert a teremtı Isten 
szabályokat olyan szabályokat teremtett vele együtt, amik alkalmazhatók, 
szabályozhatók, alakíthatók… vagyis az ember abból a gazdagságból 
gazdálkodik, amit Istentıl kapott – kezdve az ész és értelem lehetıségei-
tıl, egészen az alkalmazásig. –  
Az ember tud mindennel élni, amit Istentıl kapott és amikor helyesen teszi 
ezt, akkor áll hivatása magaslatán; sajnos azonban tud visszaélni is, ami-
kor képes elrontani, amit az Isten jónak teremtett. Így van ez az emberi 
kapcsolatokkal csakúgy, mint a tudományos, technikai lehetıségekkel. 
Milyen áldás, ha az emberi kapcsolatokat az Isten szándéka hatja át és 
szeretet fakad a nyomában – ezáltal nemcsak a házastársi kapcsolat lehet 
széppé, hanem ember és ember viszonyában is minden. ( l.: a felebaráti 
szeretet kérdését!) Ugyanígy kell értékelnünk minden mást is; lehet áldás 
is a sok emberi felfedezés, lehetıség, de lehet sok probléma forrása is. 
Mai elmélkedésünk irányuljon arra, hogy szívbıl kérjük és tegyünk sokat, 
nagyon sokat azért, hogy Isten legyen a Minden mindenben!   

Évközi 28. Vasárnap –  Október 11.—Szentmisék könyörgése azért az 
isteni ajándékért imádkozik, hogy  az indítson bennünket szüntelenül jótet-
tekre. – Ezt az ajándékot is, mint minden mást az Isten természetesen 
megadja az embernek, sıt gyarlóságaink ellenére is adja - bizonyára erre 
utal a 129. Zsoltár mostani szakasza: „ha bőneinket, Uram felrovod, ki az, 
aki megállhat Elıtted? – de Nálad mindig kész az irgalom…” – a könyörgés 
talán akkor lesz igazán ıszinte, ha azt kérjük, hogy bennünk Isten jóra- 
indítása ne legyen hiábavaló. – İ ugyanis folytonosan biztat, segít a jóra, 
mi vagyunk azok, akik ezt a segítséget enyhén szólva, nem vesszük komo-
lyan. – Igaz a hivatalos megállapítás, miszerint: „milyen sokan elhagyják 
Istent a világért… pedig fordítva kellene, a világot elhagyni Istenért.” – Az 
igazsághoz ugyanis nagyon hozzátartozik, hogy amikor az isteni  indításo-
kat, jóra vezetést elmellızzük, nem más történik, mint felborul egy egész-
séges értékrend, a világ dolgai kerülnek elıtérbe, Isten pedig „háttérbe 
szorul.” – Ennek mintegy a helyreállított változatáról beszél az Olvasmány-
ban a szent Szerzı, amikor kimondja: „könyörögtem és megkaptam az 
okosságot; esdekeltem és leszállt rám a bölcsesség lelke; többre becsül-
tem a jogarnál és a trónnál és hozzá mérten semminek sem tartottam a 
gazdagságot…” – Mennyivel más lehet az élet minden körülmények között,  
ha az a bölcsesség vezeti, „amelyet az Isten Lelke ad.” – Ez segít megérte-
ni azt, hogy nem feltétlenül az a szegény, akinek nincs elegendı pénze, 
hanem aki lehet, hogy bıvelkedik anyagiakban, a világi javakban, de lelki-
leg mégis szegény, mert egyrészt miközben körömszakadtig ragaszkodik 
javaihoz, lelkileg érzéketlenné lesz – talán szerencséért hálát adni is 
„elfelejt”, ugyanakkor elfelejti azt is, amit Szent Pál mondott a Mesterrıl, Aki 
pedig példát adott: „İ, noha gazdag volt értetek szegénnyé lett, hogy sze-
génysége által ti gazdagodjatok!” – A gazdagság itt a jócselekedetekben 
nyilvánul meg, amiket az İ szándéka szerint és az İ nevében teszünk. – A 
modern élet nagyon is nagy kísértés az ember számára; miközben sok 
mindennel segíti az embert, azonközben gátolja is sok mindenben. – Itt van 
jelentısége az egyetemes könyörgés kérésének: „Urunk, adj bölcsességet 
az embereknek, hogy helyesen értékeljék a földi javakat … hogy tanításod 
szerint  mindig az igaz értéket válasszuk, a hamisakat pedig elvessük!” – 
Az igaz értékekrıl beszélt az Úr Jézus, amikor tanította, hogy olyan kincse-
ket győjtsön mindenki, amit a rozsda nem képes megemészteni, a tolvajok 
nem tudnak ellopni, a molyok nem tudnak megrágni… egyértelmővé teszi, 
miért fontos ez: mert számtalanszor bebizonyosodott már: „ahol a kincsed, 
ott a szived!” – Tudatosítsuk magunkban, minden Isten ajándéka számunk-
ra; és bár ajándék, tartozunk Neki, az Ajándékozónak annyival, hogy jóra 
használjuk adományait! – Az adomány a közfelfogás szerint a megajándé-
kozott tulajdona lesz, azt tesz vele, amit akar, hisz az övé. – A mi esetünk-
ben azonban az Istentıl kapott ajándékok jelentsék azt is, hogy egész éle-
tünkön át „viszonozzuk jóságát!” – Ezt leginkább azzal tudjuk megtenni, ha 
az İ szándéka szerint használjuk javait, hogy akik rajtunk keresztül tapasz-
talhatják meg az İ szeretı gondoskodását, dicsıítsék érte İt. 

Évközi 29. Vasárnap – Október 18.—Hálásan gondolhatunk Szent Pál apostolra, aki megfogalmazza a mai Szentleckében, 
hogy van Akihez fordulhatunk, amikor érezzük emberi gyengeségeinket: „járuljunk bizalommal a kegyelem trónjához, hogy 
irgalmat és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk!”, mondja. – Szent Pálnak ez a kijelentése azt is jelenti, hogy van 
megoldás, amikor arra szükségünk van; İ tudja, hogy milyen törékeny az ember még telve jó szándékkal is, ezért is mondja: 
„kincseinket törékeny cserépedényben hordozzuk.” – Maga az Úr Jézus ezt a szenvedés éjszakáján így fogalmazta meg: „a 
lélek ugyan kész, de a test gyönge.”- Ugyanerrıl Szent Pál így beszél: „más törvényt látok elmémben és mást érzek tagjaim-
ban…”- Amennyiben pedig önmagunkhoz ıszinték akarunk lenni, mindezeket a magunk esetében is  elmondhatjuk, el is kell 
mondanunk sokszor – még a legnagyobb és legıszintébb igyekezetek közepette is. – Ilyenkor dobbanjon meg hálatelten a 
szívünk a Szentlecke gondolata szerint: tele vagyunk csetléssel-botlással, de a végtelen Isten atyai szeretetében nem akar 
elítélni, hanem amikor segítségre szorulunk, segítségünkre siet. – Az Evangéliumban is ilyen emberi gyengeségrıl olvasha-
tunk. Zebedeus fiai alapjában nem kértek rossz dolgot, hiszen az Úr Jézus jutalmában akartak részesülni, ami tulajdonképpen 
az élet értelme. A szépséghibája kérésüknek az, hogy nemcsak az Úr Jézussal közösségben szerettek volna lenni, hanem 
közvetlen közelében: jobb és bal oldalán, ami az emberi mérték szerint azt is jelenti, hogy rajtuk kívül ilyen helyet más nem 
kaphatna. – A többi tíz apostol gyengesége pedig a neheztelésben  nyilvánul meg itt és most. – Az Úr Jézus „teszi helyre” az 
elgondolásokat, amikor emlékeztet arra, hogy a Vele való közelségnek ára van. – Nem újdonság ez a mindennapi életben sem; 
mindenki tudja, hogy minden eredmény mögött komoly teljesítménynek kell lenni – gondoljunk csak a sport-eredményekre: 
mennyi edzés, mennyi erıfeszítés kell napjainkban már az ezred másodpercekért is; hányszor kell lemondani szabadidırıl és 
sok egyébrıl! Így van ez minden másban is, nem szabad tehát csodálkozni, ah az Úr Jézus „kemény” feltételeket említ: a szen-
vedések kelyhét és az áldozatok keresztségét. İ azonban meghozza ezt az áldozatot, hogy elmondhassuk a Zsoltárossal: 
„Hozzád kiáltok, mert Te meghallgatsz, Istenem!” és ezt mondhassuk abban a tudatban, hogy İ óv bennünket, mint szeme 
fényét és véd szárnyai árnyékában. Hogy biztosak lehessünk abban „Krisztus a mi Utunk, Amelyen járhatunk; Tanítónk, Aki 
gondoskodik lelkünk táplálékáról; Orvosunk, Aki meggyógyítja (lelki) betegségeinket; Fıpapunk, Aki áldozattá lesz érettünk. İ 
magára vette bőneinket, s felállította az irgalom és a kegyelem trónját számunkra.”- Éreznünk kell, hogy most rajtunk a sor; 
nekünk is tenni kell, sokat tenni azért, hogy „merítsünk erıt áldozatából és kövessük példáját!” – Xavéri Szent Ferenc gondolat-
menete alapján el kell jutnunk addig, hogy természetes legyen bármi áron, hogy „el vagyok kötelezve, hogy földi életemet oda-
adjam” Neki, Aki elıbb szeretett engem. Így juthatok el oda, hogy megértsem İt, Aki „azért jött, hogy İ szolgáljon és életét 
adja váltságul sokakért!” - Így és csakis „így lesz a sötétségbıl fény, a gyengeségbıl erı, a halálból élet és feltámadás!”   

Évközi 30. Vasárnap 
– Október 25.—Az 
embert végtelenül 
szeretı Isten mindent 
úgy alkotott,, hogy jó 
legyen, beleértve az 
emberi testet, szerve-
zetet is. Ennélfogva 
mindenrıl gondosko-
dott, amire élete folya-
mán szüksége van, 
így a látásról is. Sze-
met alkotott, aminek 
következtében láthat-
juk például azt a cso-
dálatos világot, amit 
azért alkotott, hogy az 
embernek ajándékoz-
hassa, hogy ott jól 
érezze magát, így 
joggal mondhatjuk el a 
Zsoltárossal: 
„hatalmas dolgot mő-
velt az Úr ve-
lünk…”( Zs. 125.) – 
(Folytatás a(z) 3. olda-

lon) 

hogy mindenki kapott Istentıl feladatot, Aki némelyeket apostolokká, másokat tanítókká, ismét másokat munkatársaivá választott. – 
Nem egyforma mértékben, de mindenkinek szent feladata „Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutasson be!” – Lelki 
kötelesség tehát az ıszinte iparkodás! – Mindenkinek ki kel venni részét ezekbıl, tudva azt, hogy a hívek egyetemes lelki papsága kü-
lönbözik a szentségi papságtól, mert a papság lelki  hatalmát Krisztus nem a hívek közösségének, hanem az apostoloknak és törvé-
nyes utódaiknak adta.” – ettıl függetlenül a szent szolgálat értelmében az egyetemes papság fontos, elengedhetetlen és el nem hanya-
golható tevékenység, hogy általa is megvalósuljon Üdvözítınk mindenkit érintı szent elgondolása a felszenteltek és megszenteltek által 
egyaránt. – Profán dologban fogalmazták meg ugyan, de a szó nemes értelmében mi is valljuk: „egy mindenkiért; mindenki egyért!” 

                                                                                                                                                             Pekker Imre plébános 
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Az újság megjelenése utáni héten befejezıdnek a 
tetıszerkezet ács munkálatai, valamint a toronyba 
felvezetı lépcsı és feljáró felújítása, elkészül a zárható ajtó.  
A mőszaki ellenırök minden szerdán megtartották a köte-
lezı felügyeleti látogatásaikat és mindent rendben találtak 
a felújítás során. 
Nem sokára az új villámhárítóval kapcsolatos munkák is megkez-
dıdnek.  
A templom homlokzata viszont csak a jövı esztendıben fog meg-
újulni, mint ahogy azt elızı számunkban már jeleztük Azt saját 
erıbıl fogjuk elvégezni, (az állványozást ez a cég felajánlotta a 
jövı évre is.). 
Köszönjük az eddigi támogatást mindenkinek és kérjük a híveket, 
hogy lehetıségükhöz mérten 
segítsenek ennek a fontos 
ügynek a megvalósításában!  
Ezúton is kérünk mindenkit, 
hogy megértéssel és türelem-
mel fogadja a még hátralévı 
munkálatokkal járó esetleges 
kellemetlenségeket, kényel-
metlenségeket. 

Varga Frigyes, világi elnök 

Mindezt a hívı ember észreveszi és hálás érte Teremtıjének. Hálás azért is, mert tudja azt is, hogy nemcsak testi látást kapott ajándékul Istentıl, 
hanem lelki látást is, ami még a testi látásnál is fontosabb, hiszen testi látásunkkal láthatunk színeket, magasságot és mélységet, távolságot, veszé-
lyes dolgokat… - Lelki szemünkkel viszont láthatjuk az összefüggéseket; észrevehetjük a következményeket, az esetlegesen bekövetkezı változáso-
kat – a gondolatok, szavak, cselekedetek, mulasztások hatásait… mielıtt még megtörténnének. – Nagyon fontos a testi látás, hiszen annak segítsé-
gével tudunk tevékenykedni – nem véletlenül fogalmaztak így a régi emberek: „úgy vigyázz rá, mint a szemed világára!” – Legalább ennyire fontos, 
ha nem ennél is fontosabb a lelki látás, hiszen általa „vehetjük észre” emberi tennivalóinkat. – Az irgalmas szamaritánus nemcsak testi szemmel lá-
tott, amikor gondozásba vette bajbajutott embertársát - annak baját látta sok más is, akik arra jártak; mégis az İ különleges látására, lelki látására 
volt szükség ahhoz, hogy megtegye azt, amit mások nem tettek meg, bár testi szemükkel láttak. – Az Evangéliumban a vak ember elıször csak testi 
látásért könyörög az Úr Jézushoz és mondja: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!… Mester, hogy lássak!” – A testi látás utáni vágy azonban hamaro-
san példaként áll elıttünk, amikor az mintegy átváltozik hitté, bizalommá, nem utolsósorban Jézus követésévé. – Elıször csak látni szeretne, de ami-
kor az Úr Jézus hívja, ledobja köpenyét és megy Jézushoz. – Azt a köpenyt nem biztos, hogy egykönnyen megtalálta volna, ha nem gyógyult volna 
meg, de ı ledobta magáról abban a biztos tudatban, hogy meggyógyul, Jézus gyógyítja meg. – Készsége kiolvasható abból, hogy gyógyulása után 
„követte İt ( Jézust ) az úton.” – Benne meglátta nemcsak Gyógyítóját, Jótevıjét, hanem Azt is, Akihez csatlakoznia kell. – Testileg nyomorúságban 
volt – mi is sok tekintetben hasonlítunk hozzá, amikor akár testileg is, de méginkább lelkileg nyomorúságban vagyunk (bőneink, bőnös állapotunk…), 
fontos, hogy ıszintén imádkozzuk és tetteinkkel mélyítsük is az Egyetem könyörgés gondolatait: „imádkozzunk a mindenható Istenhez, Aki megsza-
badíthat minket testi és lelki nyomorúságunktól…adj nekünk lelki világosságot, hogy eljuthassunk Hozzád!” –Ne legyen bennünk hiábavaló, hogy „a 
hit és a keresztség által az Úr megnyitotta az Úr a mi szemünket is! – Ezért kérjük Karl Barth szavaival: „Istenünk, adj még több fényt szemünknek, 
hogy felismerjünk Téged, a világ Világosságát és a világosság fiaiként éljünk!” 

Október 20-án búcsúztunk 
Bálint Balázstól (1930-
2015), aki egyháztaná-

csosként hosszú éveken 
át dolgozott egyházközsé-

günkért.  
Nyugodjék békében! 
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Kedves Olvasó! 
 

Örömmel teszek eleget egyházközségi újsá-
gunk szerkesztıi felkérésének és megpróbá-
lom pár mondatban összefoglalni, hogy mit is 
jelent nekem az akolitus képzés,bár nehéz 
lesz,mert egy hosszú belsı utazás egyik ered-
ménye. A helyemet, célomat, feladatomat kere-
sem a világban, azt amit Isten tılem elvár, és 
én hiszem hogy mindezt örömmel tehetem 
hiszem, hogy az a feladat amire hivatott va-
gyok örömmel végezhetı, örömmel tölthet el, 
mindig, minden pillanatban. Gyermekkoromban 
megkereszteltek ugyan, de mind az 
elsıáldozást, és azt megelızı életgyónást, mind a bérmálkozást felnıttként 
tettem meg, mondhatni,hogy felnıtt megtérı vagyok, bár a megtérés szá-
momra egy folyamat ami most is tart. Az Istenkeresésem mindennapossá 
vált, igyekszem minél többet imádkozni, legyen szó kötött imáról, vagy 
szemlélıdésrıl, meditációról, és minél több misén részt venni, mindezt má-
ra már saját magam örömére, és abban a hitben és tudatban hogy ezzel 
Istent és így magamat, és kisebb nagyobb környezetemet is szolgálom. 
Mivel van egy gyönyörő családom, egy csodálatos feleségem és két fan-
tasztikus gyermekünk, így a szolgálatomat elsı sorban férjként és apaként 
igyekszem megélni a mindennapokban. Meggyızıdésem, hogy minden 
családban  szükség lenne egy papra, hiszen a család tagjai nap ,mint nap 
sok-sok döntési helyzetet, esetleg kényelmetlen, kellemetlen szituációkat 
élnek át, amiknek a helyes kezelése nem mindennapi feladat, és sok-sok 
lelki-szellemi támogatást is igényel és jó ha van egy megfelelı erkölcsi, 
etikai irányelv és egy személy, aki igyekszik Istennel kapcsolatban lenni! A 
katolikus egyházban az a személy, aki Istent igyekszik közvetíteni az embe-
rek számára a pap, ezért döntöttem úgy, hogy szeretném minél jobban 
megismerni az egyházat, annak mőködését, tanításait ,és a Szentírást, és 
minél közelebb kerülni a papi minıséghez, hogy szolgálatomat a családban 
minél jobban, Istennek tetszıen tudjam ellátni. Az akolitus képzés erre re-
mek lehetıséget szolgáltatott, egy 2 éves program keretében. Évente 3-4 
hosszú hétvégén zajlanak a képzések, az elsı év végén kerül sor a lektori 
avatásra, ami számomra 2015.szeptember 26-án teljesült és nagy örömmel 
töltött el, megerısített abban, hogy jó irányba haladok utamon. A lektor 
felolvasót jelent, feladata a liturgiában az Evangélium kivételével az olvas-
mányok felolvasása. Az akolitus feladata gyakorlatilag, hogy a papság és a 
d iakónusok 
szo lgá la tá t 
segítse, ál-
d o z t a t á s i 
e n g e d é l y e 
van. Szá-

momra jelenleg valóban a legnagyobb örömforrás amikor képes va-
gyok valóban jelen lenni az imában,vagy Isten dicsıítésé-
ben,dicséretében vagy amikor Istenrıl elmélkedek, beszélgetünk vala-
kivel. Szeretném úgy élni az életemet, hogy minél nagyobb tere le-
gyen az örömnek, boldogságnak, békének, harmóniának, szeretném 
a rossz szokásaimat, rossz útra irányító vágyaimat valódi értékeken 
nyugvó vágyakra, szokásokra cserélni, és hiszem, hogy ehhez megfe-
lelı iránymutatást ad a Szentírás, megfelelı példa Jézus Krisztus és a 
Szentek élete, és megfelelı támogató a katolikus anyaszentegyház! 
Kívánok mindenkinek Békés,Boldog életet, Isten áldása legyen min-
denkivel!                                              Szeretettel,  

Romvári Ferenc 

Az élet értelme 
Egyszer egy 50 fıs csoport vett részt egy 
elıadáson. Az elıadó egyszer csak meg-
állt a beszédével, és úgy döntött, inkább egy gya-
korlattal szemlélteti a mondanivalóját. Adott min-
den résztvevınek egy-egy lufit, és arra kérte ıket, 
írják rá a nevüket. Majd összegyőjtötték a lufikat, 
egy másik szobában. Ezután arra kérték a résztve-
vıket, hogy mind menjenek be egyszerre a szobá-
ba és 5 percen belül keressék meg a saját nevük-
kel a lufijukat. Mindenki kétségbeesetten kereste 
hát a saját lufiját, lökdösıdtek, totális káoszba fúlt 

az egész. Így végül senki nem találta meg a 
saját lufiját. Most arra kérték ıket, hogy sza-
badon válasszanak egy-egy lufit, és adják 

oda annak a személynek, akinek a neve rá van 
írva. Néhány percen belül mindenkinek meglett a 
lufija. Ekkor az elıadó így szólt:  
„Pontosan ez történik velünk az életünkben is. Min-
denki kétségbeesetten keresi a saját boldogságát, 
nem tudván, vajon hol lehet. A saját boldogságunk 
viszont mások boldogságában rejlik. Adj másoknak 
boldogságot, és megtalálod a sajátod. Ez az embe-
ri élet értelme!!!!!” 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  
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Meszlényi Zoltánt Innsbruckban  
100 évvel ezelıtt  
szentelték pappá 

 

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú 
püspököt száz évvel ezelıtt Inns-
bruckban,1915.okt.28-án szentelték 
pappá. Meszlényi Zoltán Hatvan-
ban, 1892.január 2-
á n  s z ü l e t e t t 
Meszlényi tanító és 

Burszki Etelka harmadik gyerekeként. A községhá-
za emeleti tanítói lakásban látta meg a napvilágot. 
A Meszlényi család Hatvanból Rimaszombatra, 
majd Budapestre költözik, ahol Zoltán elemi és 
gimnáziumi tanulmányait folytatta. Esztergomban 
fejezte be a bencés gimnáziumot, mint az eszter-
gomi kisszeminárium növendéke. Vaszary Kolos 
hercegprímás 1909-ben az ifjút elküldte Rómába 
tanulni a Gregorina Egyetemre és felveteti a 
Collegium Germanico – Hungaricumba. Az elsı 
világháború kiszélesedésével Olaszország szem-
bekerült a Monarchiával. Az olaszok 1915. áprilisá-
ban beléptek a háborúba az antant hatalmak olda-
lán és hadat üzentek Ausztria – Magyarországnak. Ezzel meg-
akadályozták a kollégium mőködését, hiszen a növendékek ott 
ragadtak az ellenséges hatalmak területén és nem kívánatosak 
lettek Olaszországban. A Collegium Germanico – Hungaricumot 
1915.május 7-én átköltöztették Innsbruckba. Így került Meszlényi 
is ebbe a kollégiumba. A kispapok beköltözhettek az innsbrucki 
egyetem mellett 1858-ban alapított Canisianum nemzetközi sze-
mináriumába. A szeminaristákat a tanulmányok befejezése után 
szentelték pappá, többnyire a szenteléshez szükséges 24. év 
betöltése után. Aki még ezt a kort nem érte el külön engedélyt 
kellet kérnie a szenteléshez. Csernoch János prímás engedélyt 
adott Meszlényi Zoltán részére, hogy diakónusi és presbiteri 

szentelésben részesülhessen, megadta számára a szükséges 
korhatár alól felmentést. Áldozópappá szentelése 1915. október 
28-án Innsbruckban történt a Canisius Szent Péter kápolnában. 
Mivel a papokban is részt kellett venni a honvédelemben így 
1913-ban Hatvanból a fıszolgabíró igazolta, hogy Meszlényi Zol-
tán, mint papjelölt kedvezményben részesült, és póttartalékba 
utalták.  Csernoch János hercegprímás esztergomi érsek a fiatal 

papot Esztergomba, a Magyar Vatikánba, ahogyan 
Rudnay Sándor prímás a reformkor nagyalakja 
nevezte Esztergomot. Serédi Jusztinian bíboros 
Meszlényit segédpüspökévé nevezte ki, majd 
1937. október 28-án püspökké szentelte. Püspöki 
jelmondata: Fidenter ac  Fideliter (hittel és hőség-
gel) Ez volt egész élete és halála. Hőséggel szol-
gálta három kiváló bíborosát: Csernoch Jánost, 
Serédi Justiniant és Mindszenty Józsefet. Nyisztor 
Zoltán két évfolyam különbséggel lett Rómában 
kollégiumi társa Meszlényinek.  A következıt írta 
róla: „Meszlényi Zoltán bátor hitvalló viselkedésé-
ért, a kommunizmus alatt a kistarcsai internálótá-
borban fejezte be életét” A vértanú püspök halálá-
nak 50.évforulóján Hatvanban a Szent Adalbert 
templom oldalhomlokzatán emléktáblát állítottak 
tiszteletére, melyet dr. Beer Miklós  esztergom - 

budapesti segédpüspök áldotta meg, 2001. október 28-án. Hat-
van Város Önkormányzata döntése alapján Hatvanban az új vas-
úti hidat, mely összeköti, a város két részét Boldog Meszlényi 
Zoltán püspökrıl nevezték el.  A híd ünnepélye megáldását 2015. 
szeptember 26-án Beer Miklós váci megyéspüspök végezte, majd 
Horváth Richárd polgármester, Kardos Gábor a beruházás veze-
tıje és Beer Miklós püspök felavatták a hidat. Boldog Meszlényi 
Zoltán püspök a Rákosi érában osztozott szülıföldjének családjai 
és a hatvani ferencesek sorsában. İt is internálták és 1951. már-
cius 4-én a börtönben vértanúként halt meg. 

Kovács János 

November 7-én 
 kezdıdött a 
 Domonkosok 
 jubileumi éve 

 
A Szent Domonkos 
által alapított rendet 
1216. december 22-én 
kelt bullájával erısítet-
te meg III. Honoriusz pápa. Megalakulásának 800. évfordulóját a 
Prédikátorok Rendje (Ordo Predicatorum) jubileumi évvel ünnepli, 
amely november 7-én vette kezdetét. 
A jubileumi év világszerte, a rend minden templomában november 7-
én, a domonkosok minden szentjének liturgikus ünnepén kezdıdött, 
és 2017. január 21-ig tart. 
A megnyitót az egyes rendházak szentmisével ünnepelték november 
7-én szombaton, amely minden domonkos rendi szent emléknapja… 
III. Honóriusz pápa 1216. december 22-én hagyta jóvá a rend meg-
alapítását, és az egész világra szóló felhatalmazást adott a prédiká-
cióra. Minden valószínőség szerint hazánkba is érkeztek testvérek 
az ezt követı idıkben, de a rendházalapítások az 1221-es általános 
káptalan után kezdıdtek, amelyen létrehozták a magyar rendtarto-
mányt.  
A virágzó szerzetesi életet és a kolostorokat a török hódoltság és a 
reformáció csaknem teljesen megsemmisítette, így a 16. század 
vége felé a megmaradt kolostorokat szervezetileg más tartományok-
hoz csatolták. A 17. századi virágzás után a 19. században kezdı-
dött a magyar domonkosok újjászületésének folyamata. 
1938-ban alakult meg az önálló magyar rendtartomány. A debreceni 
kolostort 1942-ben alapították. 1950-ben az államhatalom ellehetet-
lenítette a Domonkos-rend mőködését. Jelenleg három ház 
(Szentendre, Sopron, Debrecen) alkotja az 1989 után újjászületett 
Magyar Domonkos Rendtartományt. 

 
Forrás és fotó: Magyar Domonkos Rendtartomány,  

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Magyar Kurír 

Örökfogadalmat tett az elsı magyar Ágoston-rendi nıvér 
 

Mezısi Erika OSA október 31-én tett örökfogadalmat a spa-
nyolországi Sotillóban.  
Mezısi Erika a Szent Jakab-zarándokút révén találkozott a 
spanyol ágostonos közösséggel, akik nagy szeretettel fogad-
ták a magyar jelöltet. Csatlakozása nyomán a közösség elin-
dította magyarországi zarándokpasztorációját, melynek kere-
tében Erika nıvér egy-két rendtársával évente missziókat tart. 
Az ünnepélyes fogadalomtételen kétszázan vettek részt: a 
család, barátok, a magyar zarándokközösség, valamint a rend 
világi körét alkotó spanyol családok. A szentmisét Jesús 
García Burillo avilai püspök celebrálta. A Szent Ágoston-rend 
képviseletében Luis Casado OSA hangsúlyozta az esemény 
rendtörténeti jelentıségét: mivel a nıi ág Magyarországon 
sohasem mőködött (a kanonisszák az ágostonos családhoz, 
de nem magához a Szent Ágoston-rendhez tartozó közös-
ség), így Erika nıvér minden bizonnyal az elsı magyar Ágos-
ton-rendi szerzetesnı. 
A Megtérés Közösség (Comunidad de la Conversión) szent-
széki engedéllyel indult 2000-ben a Szent Ágoston-rend új, 
evangelizáló ágaként. Karizmájuk az Örömhír imádságból 
fakadó aktív hirdetése. Zarándokházat tartanak fenn a Szent 
Jakab-út mentén, Carrión de los Condesben. Sotillói vendég-
házuk, liturgiáik várják a feltöltıdni vágyó családokat. Nyáron 
gyerekeket, fiatalokat fogadnak egy-egy hétre. 
Imádságos nyitottságuk, hiteles egyéni és közösségi életük 
meghozza gyümölcsét: létszámuk az elmúlt években jelentı-
sen gyarapodott. Idén tizen-
öt fıvel új közösséget alapí-
tottak Peruban. A Spanyolor-
szágban maradt közösséget 
tizennyolc fogadalmas nı-
vér, két novícia és tizenkét 
jelölt alkotja. A nıvérek át-
lagéletkora harmincöt év. 

Forrás: Magyar Kurír 
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November hónapban ismét elérkezik a szokásos 
termény– és tartós élelmiszer győjtésünk  

ideje. Püspök atya továbbra is nagy szeretettel várja 
az adományokat.  

Várunk minden olyan felajánlást, amit egy konyhán 
használni, hasznosítani tudnak.  
(Burgonya, kávé, cukor, liszt…) 

A győjtés idıpontja:  
november 21-22.  

(szombat és vasárnap) 
8.00-18.00 óráig. 

 
A győjtés helye:  Varga Frigyes, Fı út 4. 

(Tel: 29/337207,  
30/6541470)  

 
Köszönünk minden 

adományt!  
Isten fizesse meg! 

Egyháztanácsunk  
következı rendes győlése  

2015. november 15-én 14 órakor lesz  
a közösségi házban.  

Várjuk az Egyháztanács tagjait! 
Továbbá szeretettel kérjük a híveket, hogy 
imádkozzanak a jó és bölcs döntésekért és 
az építı együttlétért, hogy valóban egyház-

községünk igaz ügyeit szolgálhassuk! 

Adventi koszorú készítés 
 

November 28-án, szombaton,  
10 órakor adventi koszorút  

készítünk a közösség házban. 
Hoznivalók: ha valami extra díszí-
tı elemet szeretnétek felhasználni 
a koszorúhoz. 
Koszorúalapot, zöldet, bogyókat, 
gyertyákat biztosítunk, de termé-
szetesen ezt is lehet hozni, ha valakinek rendelkezésére áll, vagy saját 
elképzelése van koszorúja díszítésérıl. Mindenkit szeretettel várunk! 

A Katolikus Karitász Alsónémedi  
Csoportjának hírei 

 
A karitász csoport  

november 21-én 10-12 között  
a közösségi házban  

ruha osztást és győjtést rendez.  
Köszönettel fogadunk minden használha-
tó, tisztára mosott ruhanemőt, háztartási 

felszereléseket és tartós élelmiszert.  
Bejárat a Magyari út felıl. 

 
Tartós élelmiszer győjtés szervezünk  
november 8-tól december 11-ig.  

Adományaikat szentmise elıtt le lehet tenni a Szent Jó-
zsef oltárnál, vagy megbeszélés szerint. Minden csekély 
adománynak örülünk, amivel szükséget szenvedı társa-

inknak segíteni tudunk 
Figyeljünk egymásra is, ha baj van, legyen valaki, aki 

segítséget kér!  
Elérhetıségünk:   

06 30 394 22 29 és karitasz.alsonemedi@gmail.com    

Roráte 
 

November 30-ától, hétfıtıl  
reggelente 6 órától Roráte miséket 
tartunk ezzel is segítve a virrasz-
tást, a felkészülést az Úrjövetre. 

 
 

Adventi lelkigyakorlat 
 

Lelkigyakorlatunkat  
Advent vasárnapjain, az esti 

szentmisék keretein belül tartjuk.  
Ebben az esztendıben  

Advent 2., 3. és 4. vasárnapján,   
december 6-án, 13-án és 20-án  

hallgathatjuk meg a lelkigyakorlatos 
prédikációkat, melyeket Nikodemus 

ferences szerzetes atya  
mond nekünk, hogy segítsen minket a 

felkészülésben, 
 tartalmassá tegye a várakozásunk 

idejét.  
Jöjjünk el minél többen! 

Játék 
Minden 
péntek  

délután játék 
lehetıség 
van a Szent Imre 
közösségi házban a 

felsıs gyerekek számá-
ra! Mindenkit szeretettel 

várunk! 

Krisztus Király 
vasárnapján, 
november 22-
én lezárul az 
egyházi év, 

majd az új egyházi év veszi kez-
detét az Adventtel. 

A „Csodavilág” foglal-
kozáson a gyerekek 

ezúttal azt a történetet 
dolgozták fel, amikor 

Jézus meggyógyította 
a vak embert. Geszte-
nyébıl lehetett alako-
kat készíteni a törté-

nethez. 
Majd kézmőveskedés 

és körjáté-
kok zárták 
a foglalko-

zást. 

Betegek szentsége 
Advent 4. vasárnapján, december 20-
án kerül sor a Betegek szentségének 

kiszolgáltatására.  
Tegyük lehetıvé és segítsünk, hogy 
idıs hozzátartozóink, szeretteink a 

Szentséghez járulhassanak. 
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Jézus Szíve Családja 
Jézus Szentséges Szívének Családja a követke-
zı közös imaórát nov. 8-án tartja az esti szent-
mise után a templomban. 
Ezen a szent órán halottainkért imádkozunk az 
Úr Jézus Szent Szívéhez. Krisztus Királyunk 
szívébe helyezzük szeretteink sorsát és azok-
nak az elfelejtett lelkeknek a sorsát, akikért nem 
imádkozik senki sem. Halottak napjának nyolca-

dában ne felejtkezzünk meg arról a nagy kegyelemrıl, hogy ki-
szabadíthatjuk ıket a tisztítótőz gyötrelmei közül /teljes búcsút 
nyerhetünk számukra/ ha szentgyónás és szentáldozás után 
megtisztult lélekkel és tiszta szívvel felajánljuk imádságunkat /a 
szentatya szándékaival egyesítve/ a tisztítótőzben szenvedı 
lelkek bőneinek bocsánatáért. Ezt adja nekünk a megfeszített, ha 
látja a hozzá közeledıt! Közeledik Krisztus Király ünnepe.  
Tegyük fel magunknak a kérdést: én hogyan készülök Krisztus-
sal való találkozásra? 
Uram, Királyom! 
Egy bőnös az, aki az alázat és a szerénység lelkületével közele-

dik hozzád irgalmas 
Urához, Királyához. 
Te azt kívánod tı-
lem, hogy másokat 
is hozzak, és együtt 
hódoljunk neked. 
Másokat is bíztas-
sak és indítsak szentséged királyi trónja felé. Ezért vagyunk mi 
apostolok, vagyis küldöttek, hogy hívjunk és vezessünk minden 
lelket Krisztus uralmához. Neked szívekre van szükséged. Íme, 
egy kihőlt, megfáradt szív jön hozzád, hogy melegítsd fel szere-
teteddel és irgalmaddal. Egy szomorú lélek keres vigaszt nálad. 
Egy méltatlan barát óhajt látni Téged és töltekezni szeretne belı-
led. Egy nagy beteg az, aki hozzád orvosához jött el. Egy tékozló 
tér vissza Urához. Egy koldus az, aki kéri alamizsnádat. Egy 
gyenge elesett lélek keresi az erıt nálad. Egy bánattal telt lélek 
kéri vigasztalásodat, megnyugvást keres nálad. 
Jézus, te láttad ıket a keresztfáról. Ezek a lelkek ma is közel 
vannak a Szívedhez.  

(özv. Szlovicsák Balázsné) 

Novemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

     
 

 1 

2 3 
 

4 5 6 16.45 óra  
Játék  
felsısöknek 
18 óra  

7 
 

8 8 óra  
Elsıáldozó  
elıkészítı 
8 óra Jézus Szí-

9 
 

10 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

11 
 

12 1316.45 óra  
Játék  
felsısöknek 
18 óra  
Ifi -hittan 

14 15 
8 óra  
Elsıáldozó  
elıkészítı 

23 
 

24 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

25 
 

26 
 

2716.45 óra  
Játék  
felsısöknek 
18 óra  

28 
10 óra 
Adventi koszorú-
készítés 

29 
8 óra  
Elsıáldozó  
elıkészítı 

30  
 

   
 

  

16 
 

17 18 19 2016.45 óra  
Játék  
felsısöknek 
18 óra  
Ifi -hittan 

21 
10—12 óra 
Ruhaosztás 
és győjtés 

22 
8 óra  
Elsıáldozó  
elıkészítı 

 

Okt. 27 – Nov 4 
Acsai Lászlóné 

Csernák Nikolett 
Kiss Albertné 
Sponga Anita 

Bolnovszky Lászlóné 

Nov. 5 – 13 
Özv. Surányi Tiborné 
Özv. Jakab Gáborné 

Györgyövics Józsefné 
Ács Istvánné 

Özv. Gyırvári Balázsné 

Nov. 14 – 22 
Özv. Tóth Jánosné 
Özv. Sipos Imréné 

Özv. Drozdik Jánosné 
Özv. Surányi Miklós 

Özv. Lovas Flóriánné 

Nov. 23 – Dec. 1 
Tamás Györgyné 
Mikoly Istvánné 

Özv. Kiss Ferencné 
Özv. Némedi Rezsıné 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2015.  november 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot egy 
ajándékba kapott színes 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. 
Szerkesztık: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztıség e-mail címe: 
szentkereszt2351@gmail.com 

Köszönettel fogadunk minden észrevételt,   
segítséget! 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  
 

JUBILEUMI EGYHÁZZENEI ÁHÍTATOT  
TARTUNK TEMPLOMUNKBAN, MELYRE  

 
SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLİDİT! 

 
Idıpont: 2015. NOVEMBER 29., VASÁRNAP, 18.00 óra 

Helyszín:  RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM. 
 

KÖZREMŐKÖDNEK:  
AZ  

ALSÓNÉMEDI MAGYAROK NAGYASSZONYA ÉNEKKAR 
valamint a hangszeres szólisták. 

A BELÉPÉS DÍJTALAN.  

Az énekkar jubileumai alkalmából Varga László atya az alábbi 
sorokat juttatta el hozzánk: 
 

Kedves Énekesek! 
 

Szívbıl köszöntelek benneteket jeles évfordulóitok alkalmából. 
A Férfi Kar tagjai 15 év óta, a Nıi Kar énekesei pedig 10 éve 
teljesítetek szolgálatot Isten dicsıségére és a hívek lelki örömére 
és épülésére. Mőködéseteknek felbecsülhetetlen értéke és jelen-
tısége van. Helytállásotok nem csak a sikerben és az örömteli 
ünnepek során nyilvánul meg, de a hétköznapok felkészülési 
idıszakaiban is. Hőségeteket és áldozatkészségeteket a próbá-
kon való áldozatkész részvétel mutatja legjobban. Manapság 
felértékelıdik az, aki jellem. Akire számítani lehet, mert tartja a 
szavát. Példaképei vagytok egyházmegyénk más kórusai számá-

ra is. Becsüljétek meg egymást és karnagyotokat, aki lobogó 
lelkesedéssel és szakmai hozzáértéssel vezet bennetek nem 
csak a zenemővészet, de a lelki élet, a krisztusi élet, az Isten 
felé. Megszólalásotok sose szereplés legyen, hanem apostoli 
tevékenység, hiszen éneketek hallgatása közben sokan mások 
Istenre gondolnak, Vele kerülnek kapcsolatba. 
Mentsétek tovább így a lelkeket! Lelkesen, buzgón, áldozatké-
szen, megbízhatóan és hőségesen! 
Ezekkel a gondolatokkal fejezem ki elismerésemet számotokra a 
püspöki konferencia egyházzenei testülete, az Országos Magyar 
Cecília Egyesület nevében is, és gratulálok jubileumaitokhoz. 
Szeretettel: 

Varga László 
egyházmegyei zeneigazgató 

a váci székesegyház karnagya 

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! 


