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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
X. ÉVFOLYAM  6. SZÁM – 2016. JÚNIUS 12.  

A boldogító „igen”/ 1. 

Drága Anyaszentegyházunk – Üdvözítőnk tanítása alapján - vallja 
a házassággal kapcsolatban azt az örök értékű igazságot: „tisztán 
az oltárig, hűségesen a sírig!” – Ezt a gondolatot még akkor is 
hangsúlyozzuk, ha emberileg - különösen manapság – sokan 
megkérdőjelezik szóban is és a tettek alapján egyaránt. Az ellen-
kező vélemények arra „alapozódnak”, hogy  a min-
dennapok sok esetben mások, mint a komoly alap-
elvek: gyakran adódnak olyan esetek, amikor ezt 
lehetetlenség így megtartani – különben is, változ-
nak az idők, változik az emberi felfogás és az em-
beri „teherbíró képesség” is. – Eszerint az előre 
nem látható nehézségek sok mindent „fölülírnak.” 
Üdvözítőnk tanítása szerint és Egyházunk nézete 
szerint is, ettől függetlenül olyan semmi máshoz 
nem hasonlítható emberi kapcsolatról van szó, ami 
megkívánja  nemcsak a különleges  gondolkodás-
módot, hanem a dolgok különleges ünneplését is. 
Ennek értelmében  nem elégedhetünk meg az élet-
re szóló döntés alkalmából az egyszerű ígérettel, 
hanem ünnepélyes ígérettel tesszük 
„nyomatékossá” azt. Ennek az ígéretnek külön szer-
tartás keretében kell elhangoznia nemcsak a Jegye-
sek részéről egymás szám ára, hanem az Egyház 
hivatalos képviselője ( a pap ) jelenlétében; tanúk 
( násznagyok ) előtt és a Hívek közössége előtt. – Egyházunk 
igyekszik is – nemcsak az ünnepélyesség miatt – mindennek ele-
get tenni, hogy mindenki érezze a „pillanat magasztosságát.” 
Bizonyára sokan voltak már esküvői szertartáson, lehet azonban, 
hogy sok minden „megszokottnak” tűnt, vagy esetleg nem figyel-
tünk „részletekre”, de ha igen, akkor is fontos bizonyos dolgok 
részletezése, mintegy „aláhúzása!” - A szent szertartás értelmé-
ben kifejezésre jut, hogy nemcsak a Jegyesek számára „ünnep” az 
alkalom, hanem a Közösség számára is. A szertartás értelmében 
olyan jelképeket is használ, amik segítenek abban, hogy minden 
jelenlévő számára egyértelművé legyen, ami történik. – Először is 
az Egyház képviselője köszönti az egybegyűlteket, külön a Jegye-
seket is, ahol kifejezi azt az örömöt, hogy együtt ünnepelhet Velük. 
– Imával fordul a végtelen Isten felé és ebben az Ő áldását kéri 
nemcsak a Jegyesekre, hanem az egybegyűltekre is. – Ezután - 
tekintettel arra, hogy „elképzeléseink szerint” hosszú útra indulnak 
a Jegyesek, mintegy útravalóul a Szentírás idevonatkozó tanítását 
„közli” Velük, amiben mintegy „jó tanácsként” szerepelnek olyan 
gondolatok, amiknek megtartása mostantól kezdve a mindennap-
ok legfontosabb feladataivá lesznek. – A szentírási részletek után 
ünnepi beszéd következik – nem azért, mintha a Szentírás tanítá-
sa mintegy kiegészítésre szorulna – főképpen azért, mert emberi-
leg is ki akarjuk fejezni az ünnepélyességet.  
Ezután következik a „tiszta szándék” kifejezése. Amikor a pap 
megkérdezi a Jegyeseket külön-külön : „megfontoltad-e szándéko-
dat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss – 
ígéred-e, hogy leendő Házastársadat tiszteled és szereted, míg a 
halál el nem választ titeket egymástól – elfogadod-e a gyermeke-
ket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat – ígéred-e, hogy 

úgy neveled őket, ahogyan az jó szülőnek kötelessége?” – Külön 
ki kell emelnünk a kérdések fontosságát: az életreszóló döntés 
alapján ugyanis elengedhetetlen, hogy a tiszta szeretet alapján 
álljon a Jegyesek kapcsolata. Nem „árnyékolhatja” be azt semmi-
féle emberi  „mellékes” szempont ( kényszerűség, anyagi érdek…) 

– a leendő házastárs tisztelete és kizárólagos sze-
retete nélkül a legszebb ígéret is puszta szó lesz 
csupán – ez a  tisztelet és szeretet nem lehet „futó 
érzés”, ki kell tartania az egész életen át – akkor is, 
ha később mindez áldozatokat is kíván. – A későb-
biekben lesz róla szó, hogy mi mindent kell 
„kibírnia” ennek az ígéretnek. – A házasság szük-
ségszerű „velejárója”, hogy gyermekek által váljék 
kapcsolatuk teljessé. – Nem véletlenül szerepel a 
kifejezésben, hogy nem gyermekről, hanem gyer-
mekekről van szó! – Tudnunk kell, hogy az élet 
rendje az, hogy a Jegyesek lehtőséget kapnak Is-
tentől, hogy az Ő munkatársai legyenek. Kitüntetés 
az, hogy a teremtésben, az élet továbbadásában is 
így van ez! Isten ebbéli szándékában példát vehe-
tünk a természetből, hogyan „gondoskodnak” példá-
ul a növények utódokról, de ugyanezt láthatjuk az 
állatvilágban is. Itt gondolnunk kell az Úr Jézus taní-
tására: „nézzétek a mezők liliomait…nézzétek a 

hollókat!” – Az Üdvözítő nem egyes-számban beszél, mint aho-
gyan akkor sem, amikor kifejezi: „sokkal többet értek ti, mint a ve-
rebek!” – Emberileg nem egyszer mondtak már ilyet: „egy eset, 
nem eset!” – Ez a mondás akkor is legyen érvényes, amikor az 
utódokról, a gyermekekről van szó! - Szoktak mosolyogni azon a 
megjegyzésen – milyen jó, hogy a melletted álló Jegyesedet jó 
szülei elfogadták, ezért állhat most Ő melletted. – Az a kérdés, ami 
a leendő gyermekek neveléséről szól, egyáltalán nem mellékes, 
mivel a gondosság, de a gondatlanság is idővel sokszorozódik , 
arról már nem is beszélve, hogy a leendő nemzedék a hiányossá-
gok miatt sokkal „sebezhetőbbé” válik. A kívülállóktól nem várhat-
juk el, hogy a mi esetünkben „lelkiismeretes” legyen. – Annak kel-
lene lennie, de az esetek többségében tapasztalhatjuk, hogy min-
den egyes családtagnak „küzdenie kell a gonoszlélek kísértései 
ellen” – sokszor a környezeti káros hatásokkal szemben, esetleg 
még az „öröklött hajlamokkal” is. – Mondhatjuk, ezer veszély lesel-
kedik mindenkire – gyermekre, felnőttre egyaránt – ezt csak gon-
dos és Istennek is tetsző neveléssel lehet előbbre segíteni! – Fel 
kell tennünk azt a kérdést, ugyan kitől kapja meg  egy gyermek 
ehhez a segítséget, ha nem a szüleitől!? – Nem mellékes tehát, 
hogyan állunk melléjük – legyünk tudatában, a kívülállók nem tud-
nak és sokszor nem is akarnak bennünket ebben „helyettesíteni!” 
– Az élet, a környezet csak „koptatni képes” azon, amit magunk-
ban hordozunk – „próbára teszi” még a legedzettebb, legfelkészül-
tebb helyzeteket is – ne engedjünk „szabad utat” semmiféle káros 
dolognak. – Időben szólunk tehát, amíg „nem késő!” – Ezek után 
következik a házassági szándék kifejezése ünnepélyes formában.  
(folytatása következik!)   

- Isten áldásával: Pekker Imre plébános  
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Húsvét 6. Vasárnapja – Május 1. - Anyaszentegyházunk így imádkozik a 
mai szentmisében:”mindenható, örök Isten … újjáteremtesz minket az 
örök életre…” – Az isteni szándék megvalósulását önmagunknak is akar-
nunk kell! – Bizonyára erre utalnak az Úr Jézus szavai: „ha szerettek 
engem, tartsátok meg parancsaimat…!” – Ezt az isteni szándékot nehé-
zségek ellenére is vállalnunk kell; mert a hívő ember számára is sok-sok 
gond és nehézség, probléma „adódik.” – „Az Egyház az által nyújt segít-
séget az emberi problémák megoldásához, hogy párbeszédet kezdemé-
nyez a világgal. Rávetíti az Evangélium fényét a megoldásra váró kérdé-
sekre és rendelkezésre bocsátja a kegyelem erejét.” – A legszebben a II. 
Vatikáni szent Zsinat által mutatkozott ez meg, amikor Szent XIII. János 
Pápa szándéka szerint jelképesen „ablakot nyitott” mindenki és minden 
számára, csakhogy kinyilvánuljon egy mindent átfogó szép tanítás és az 
Isten  kegyelmének valósága, Aki a nehézségek közepette is, sőt azok 
ellenére is jóságos Atya. – Jósága áradt és árad a világra, hogy az em-
ber érezze, nemcsak az az egyetlen megoldás, amiről Madách Imre az 
Ember tragédiájában  beszél: „ember küzdj és bízva bízzál…!”, hanem, 
hogy odaadó buzgósággal cselekedeteivel megvalósítsa azt, amiről az 
Úr Jézus Szent János apostol és evangélista által mond: „aki szeret 
engem, megfogadja szavamat…” – Természetesen kell küzdeni és biza-
kodni is, hiszen tudjuk, hogy életünk állandó küzdelem a jóért és a rossz 
ellen és bizakodni kell ennek a küzdelemnek az értelmében, szükséges-
ségében, de tudnunk kell, hogy erre „épít” az Isten kegyelme, amikor 
megáldja az erőfeszítéseket. – Ez által valósulhat meg mindaz, ami már 
nem csupán emberi bennünk. – Dr. Sánta János atya így állítja szembe 
a csupán emberi valóságot azzal, amivé csak Isten által lehet: az 
„eszmék zűrzavarában élő és rossz hírek tömkelegével leforrázott em-
berként jó hallani”, van megoldás, amit az ember képes megvalósítani, 
ha akarja azáltal, hogy „Isten keze alá dolgozunk a világ megdicsőítésé-
ben…!” – Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Atya pedig ezt mondja: „Sokat 
kell imádkoznunk és sokkal komolyabban kell vennünk keresztény hitün-
ket! Halálosan komolyan kell vennünk a keresztény erkölcsöket, különö-
sen a tízparancsolatot!” – Rá kell ébredni arra, hogy  nagyon is kell lelke-
sednünk az isteni, a szent dolgokért, hogy mondhassuk, nem várjuk 
„ölbe tett kézzel” az örök életet, hogy igen is sokat jelentenek számunkra 
az Isten dolgai! - Az Úr Jézus tanítja, Anyaszentegyházunk képviseli, az 
Érsek Atya is mondja, mi pedig minden erőnkkel akarjuk megvalósítani: 
„véget kell vetnünk az ilyen gondolkodásnak, hogy kicsit bérmálkozom is 
meg nem is; kicsit szeretlek is, meg nem is; - Veled, Uram, de Nélküled!” 
– Több kell, mint „el lézengni” a szent dolgokban, vagy még azt sem; 
örömmel tennünk eleget mindannak, amiről a földről a mennybe menni 
készülő Úr Jézus beszél és várja, hogy itt és most késlekedés nélkül 
megvalósítsuk!   

Urunk mennybementele Ünnepe – Május 8. - Szentpáli gondolat: „a mi 
hazánk a Mennyben van!” – Ez az apostoli kijelentés a mai Ünneppel nyer 
igazán értelmet. Bizonysága annak, hogy nem egyszerű kijelentés, egyfaj-
ta figyelmeztetés az emberiség számára, hogy „ne kötelezze el magát” 
mindenekfölött a körülötte lévő, mulandó dolgoknak. Az ember ugyanis 
nagyon is hajlandó nemcsak a mának élni, hanem úgy élni itt a földön, 
mintha mindig itt élne és nem lenne más értelme az életnek, mint 
„leszakítani” a mindennapok mulandó gyümölcseit, eredményeit. – Min-
denki tudja és érzi is, hogy ezek a dolgok - legyenek bár oly csábítóak is – 
nem örök értékek, hiszen  a legjobb esetben az élet végéig tartanak, de 
még a „történelem süllyesztőjében” is képesek megsemmisülni. – Hány-
szor magunk is tapasztalhatjuk, hogy az állandónak hitt dolgok is lassan-
lassan értelmüket vesztik. – Gondoljunk csak azokra az „emberi vívmá-
nyokra”, amik annakidején csodálatosnak tűntek, ma pedig mosolygunk 
rajtuk. Mai szemmel nézve, nem is értjük, hogyan is gondolhatták, hogy 
azok nagy dolgok, hiszen manapság már a gyerek is tudja, hogy „idejét-
múlt!” – A mai ünneplés alkalmával látjuk, hogy vannak „időtálló” értékek 
is. Igaz ezekhez fel kell emelkednünk, föl kell hozzájuk nőnünk. Nem egy-
szerűen a hívő rajongás mondatja velünk: „Krisztus mennybemenetele a 
mi fölemelkedésünk!” – Ennek az értelme abban áll, hogy: „ahová a  Fő 
eljutott dicsőségben, oda kapott  meghívást az egész test, az Egyház 
reménységben!” – Láthatjuk, hogy az Úr Jézus mennybemenetele 
„küldetésének megkoronázása. Teljesítette a Mennyei Atya akaratát; meg-
váltotta a világot, dicsőséges feltámadásával legyőzte a halált; megtörte a 
gonosz lélek hatalmát” és most, „uralmával segíteni, megáldani akarja az 
Isten Országába törekvő híveket.” – Ezekkel a gondolatokkal „búcsúzott” 
az apostoloktól és mintegy figyelmeztetésül mondta: „íme, Én veletek 
vagyok minden nap a világ végéig!” – Nem biztos, hogy mindenki érti és 
nem biztos, hogy mindenkit „érdekel” mindez – valószínű volt ez már sok-
szor így a történelemben, az „ősidőkben” is. Bizonyára ezért imádkozik így 
Szent Pál az efezusi hívekért: „Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség 
Atyja adja meg nektek a bölcsesség és  kinyilatkoztatás lelkét, hogy meg-
értsétek: milyen reménységre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fen-
séges örökség, amelyet Ő a szenteknek szán és milyen   mérhetetlenül 
nagy az Ő hatalma mirajtunk, hívőkön…!” – A zsidóknak írt levelében 
pedig ezeket mondja: „…tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk meg-
vallásában…!”- Emberi természetünk a megtestesült Úr Jézusban már 
megdicsőült a mennybemenetel által, legyünk azon minden erőnkkel, 
hogy a mi emberségünk is megdicsőüljön  azáltal, hogy áldozatos buzgó-
sággal törekszünk a mennybe és nagy-nagy kincsként őrizzük magunkban 
az előttünk Mennybement Üdvözítőnk kegyelmeit, amelyeket kiválasztott-
ságunk „segítésére” ad nekünk nap, mint nap, hogy teljesíteni tudjuk 
„megbízatásunkat”: „tanúim lesztek!” 

Szentháromság-Vasárnapja – Május 22. - Szentmiséink legszen-
tebb pillanatában – az átváltoztatáskor mondjuk: „Ime, hitünk szent 
titka!” – Azonban nem ez az egyetlen eset, amikor ugyanezt ki-
mondhatjuk; ezt kell mondanunk a mai alkalommal is, amikor a 
Háromszemélyű egy Istenről beszélünk, Aki Atya, Fiú és Szentlélek 
– egyetlen Isten három Személyben, de egyetlen lényegben. – 
Felülmúlja ez az emberi értelmet és lehet „tudományosan” magya-
rázni, lehet hasonlatokkal érzékeltetni, mégis a „hogyan” olyan titok 
marad, amivel a mindenkori ember még önmagának is „adósa ma-
rad!” – Sokkal inkább azon kell gondolkodni, hogy „miért!” – Ezt a 
kérdést nemcsak  könnyebb megérteni, hanem sokkal bővebb 
„magyarázatot” kapunk, mint gondolnánk. A tények felől nem lehet 
kétségünk, hiszen a közénk jött és az emberi testet magára vett  Úr 
Jézus sokszor beszélt róluk. – Tőle tudjuk, hogy van jóságos Meny-
nyei Atyánk, Aki nemcsak a világmindenséget teremtette, hanem 
gondviselésével ma is fenntartja és kormányozza – ennek köszön-
hető, hogy „az Ő tudta nélkül egyetlen hajszálunk sem esik a föld-
re!”, Aki tudja, hogy mire van szüksége teremtményeinek és 
„felvirrasztja napját jókra és gonoszokra; esőt ad igazaknak és 
hamisaknak egyaránt”, Akinél az ember többet ér, mint a verebek… 
és Aki ennél is sokkal többre hajlandó teremtményei érdekében, 
„Aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte áldozatul, 
hogy éljünk Általa…” – Tőle tudjuk, hogy van Valaki, Aki az Atyával 
egy lényegű, Aki joggal és okkal elmondhatja Önmagáról: „Én és az 
Atya egy vagyunk!”, Aki emberi testet vett magára, csakhogy Benne 
a mindenható Isten közelebb kerülhessen hozzánk, Aki „nem azért 
jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon és odaadja 
életét váltságul sokakért”, Aki azért jött, hogy keresse, ami elve-
szett”, Aki olyan, mint a jó Pásztor, Aki nemcsak az elveszettet 
megkeresi, hanem gondozza és védi övéit, Aki nem hagyja magára 
övéit, hanem valóra váltja: „veletek vagyok minden nap a világ vé-
géig!”, Aki megígérte a Szentlelket és ajándékul adta, Akitől tudjuk, 
hogy „keresztény életünk öröme és boldogsága, hogy az Atya gyer-
mekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk.” – A 
Szentlélekről pedig hatásaiból tudjuk, hogy eljött közénk a földre és 
állandóan munkálkodik, hogy  egyre tökéletesebbek  legyünk; feléb-
reszti a jó iránti vágyat bennünk és megszentelő tevékenységével 
ápolja bennünk azt. – Segít valósággá lenni azt, amit Anyaszent-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Pünkösd Ünnepe - Május 15. - Szentmiséink egyik legszebb „beköszönője”: „a 
mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek 
egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!” – Azt a Szentlelket ünnepeljük ma, Aki 
ezt az egyesítő erőt adja a híveknek nap, mint nap. – Kell, hogy ez meglegyen, 
hiszen éppen az jelenti a „másságot” az egész világ számára; azt a másságot, 
ami sokszor hiányzik, amire pedig elengedhetetlenül szükség van ahhoz, hogy 
a mennybe fölment Üdvözítőnk kívánságának eleget tudjunk tenni. – Nem vé-
letlenül imádkozza ezekben a napokban Anyaszentegyházunk, hogy „a hoz-
zánk eljövő Szentlélek bennünk lakjék kegyelmével és dicsőséges templomává 
alakítson minket!” – Nem véletlenül kérjük, hogy „a szeretet Lelkének erejével 
új életre támadjunk!” és, hogy „ alakítsa tetszésed szerint gondolkodásunkat!” 
és ami ennek látható jele, hogy „akaratodat hűséges lélekkel kövessük és vallá-
sos életünkkel meg is valósítsuk!” – Gyakran tapasztaljuk, hogy önerőből a 
legszebb, legnagyszerűbb dolgok is szép elhatározások maradnak – gyakran 
vagyunk úgy, mint a nemzetek Apostola, Szent Pál is volt: „más törvényt látok 
elmémben és mást érzek tagjaimban. A kettő állandóan harcol egymással…” 
és valljuk be, igen sokszor ez a harc a jó rovására dől el! – Kell a Szentlélek 
ereje számunkra, hogy a jóval egyesítő erejében győzni tudjunk! - Kell a Szent-
lélek ereje ahhoz is, hogy lelkünk olyan lehessen, mint a templom, ahol az Isten 
lakik és nem foglalja el senki és semmi a kárára lehetne. Nagy a kísértés ugya-
nis, hogy ne az egy, igaz, mindennél szentebb Isten legyen, Akiért élünk és 
halunk, az, Aki mindenki és minden  után  következik, ha egyáltalán következik. 
– Nagy a kísértés, hogy a rossz szokások és beidegződések megakadályoznak 
abban, hogy egyáltalán „elkezdjünk” mások lenni, hogy tudjunk új életre támad-
ni. – Nagy a kísértés arra, hogy a kényelmesebb megoldásokat válasszuk, 
ahelyett, hogy küzdenénk másfajta, szebb, jobb, Istennek tetszőbb gondolko-
dás szerint élni; nagy a kísértés arra, hogy „elmellőzzük” mindazt, ami hűségün-
ket és hozzáállásunkat jelenthetné, hogy t.i. hűségesen  kövessük és igazi, 
vallásos élettel a valósággá legyen mindaz, amit „nyugodt körülmények között” 
fontosnak tartunk. - Így érezzük igazán, hogy mennyire szeretett bennünket a 
mi Megváltónk, amikor megígérte a Szentlelket és el is küldte, ne akármilyen 
életet élhessünk! – Benne nemcsak erőt, vígasztalást, tudást, bölcsességet, 
hűséget, hősiességet kapunk, hanem a ma még csetlő-botló ember megkapja a 
megújulás lehetőségeit is, hogy úgy tudjunk beszélni, ahogyan a „Lélek a szót 
ajkunkra adja”, hogy  mindig meg tudjuk hallani és meg tudjuk fogadni „a ke-
gyelem indításait”, hogy „megtegyük mindazt, amit Ő szabott ki feladatul ne-
künk!”, hogy „teremjük” a Lélek gyümölcseit: a szeretetet, az igazi örömet, a 
békességet, a türelmet, a kedvességet, a jóságot, a hűséget, a szelídséget, az 
önmegtartóztatást, mert „ezek adják meg életünk igazi ízét!”    
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egyházunk a papi zsolozsmában így imádkoztat: „Istenünk, Aki megalkottad a világot és a megváltás által csodálatosan megújítottad, a Szentlélek 
által pedig állandóan újjáteremted,segíts bennünket, hogy mindezt meghatódottan nagyra értékeljük…” – Vonjuk le a következtetést és ez legyen 
mindennapi elsőrendű feladatunk, amint  egyik kármelita atya így ad elénk: „Alapvetően szükséges tehát, hogy megértsük és állandóan tudatában 
legyünk: a keresztény életben az az elsődlegesen fontos, hogy közvetlen és személye kapcsolatban legyünk az Isteni Személyekkel! …ebből követ-
kezik, hogy a kereszténynek állandóan  ezt  a mély Isten-élményt kell magában táplálnia, állandóan egész lényével Őfelé kell fordulnia!”  

„ÚR-napja” – Május 29. - Nap, mint nap valóságosan találkozhatunk az Úr Jézussal – a szentmiséken és a szentáldozások alkalmá-
val. – Az lehetséges, hogy többször vagyunk úgy, mint azok a tanítványok, akik Jeruzsálemből Emmauszba mentek és az Úr Jézus 
csatlakozott hozzájuk, ők azonban nem ismerték fel Őt. Lángolt ugyan a szívük, amikor magyarázta nekik az Írásokat, de 
„idegennek” gondolták, Aki nem tudta, mi történt ott azokban a napokban. – Fölismerték Őt azonban a  vacsora alkalmával a 
„kenyértörésben.” – Tamás apostol pedig kételkedését csak akkor „adta fel”, amikor kezével érintette az Úr Jézus oldalát. – A szent 
Eucharistiában találkozhatunk valóságosan az Úr Jézussal, Ami  az Ő különleges jelenléte, áldozat és lakomai ajándék is egyben a 
számunkra. „Az Eucharistia azt jelenti számunkra, hogy Krisztus újra földreszállt és vándorlásunk társa lett” – ahogyan az 1938-as 
budapesti Eucharisztikus Kongresszus himnusza mondja – prófétai és csodálatos költői megfogalmazásban. Ez a szöveg utal az 
emmauszi eseményekre csakúgy, mint az Úr Jézus különleges, de valóságos jelenlétére is. – Bizonyára sokszor és sokan gondolták 
már, hogy mennyire szerencsések voltak akkoriban a tanítványok, akik találkozhattak az Úr Jézussal, beszélhettek Vele, meg is 
érinthették – feltámadása után is. – Gondoljuk el, mi sem vagyunk hátrányosabb helyzetben: találkozhatunk is Vele, a II. Vatikáni 
Zsinat után lehetséges a kézben áldozás is, tehát kezünkkel akár érinthetjük is. – Ettől függetlenül, örüljünk annak, hogy olyan 
„könnyen” kapcsolatba kerülhetünk Vele, és ne engedjük „elillanni” a lehetőséget, amikor pedig találkozhatunk Vele! – Ne tekintsük 
idegennek, ismeretlennek, Aki  szinte „nem illik a mi világunkba!” - Tekintsük Őt Magát életünk legnagyobb Kincsének, Akit nemcsak 
az oltárszekrényben őrzünk, hanem szívünkben is, életünk eseményeiben is, hiszen azért ilyen jelenlétet választott Magának: a ke-
nyér és a bor színeit, hogy minél közelebb kerüljön hozzánk, könnyebben egyesülhessünk Vele. – Tanító körútjai alkalmával nem is 
egyszer beszélt róla, hogy az Ő Teste valóban élet, az Ő vére valóban ital és mindez azért van, hogy Ő lehessen „az égből szállott 
kenyér; aki eszik ebből a kenyérből, az örökké élni fog!”- Sokan – még a tanítványok sem értették mindezt, és még ők is ki is mond-
ták: „kemény beszéd ez, ki hallgathatja!” – Az Úr Jézus pedig külső megnyilvánulások által szinte magyarázza szavai valóságát. A 
mai Evangéliumban az eseményeke  által „igazolva” láthatták szavai „hitelességét”, hiszen a pusztai kenyérszaporítás által is  csa-
kúgy, mint annyi más alkalommal is láthatták, hogy amit az Úr Jézus mond, az valóra válik. – Mégis titok maradt és számunkra is 
titok, a „hogyan”, a „ miért” azonban nem! – Könnyen megérthetjük, hogy az Úr Jézus jelenléte milyen csodálatos ajándék az ember 
számára – itt van, velünk van – csodálatosan, de valóságosan. Ezt ünnepeljük és „az úrnapi körmenettel fejezzük ki tiszteletünket 
Iránta”, a hétköznapok alkalmával pedig  „ hálánkat, köszönetünket és szeretetünket.”  

Az elmúlt hónapban kezdetét vették a templommal kapcsolatos munkálatok. Aláírásra kerültek a szerződések, megnyitottuk a 
szükséges e-naplókat. Elkezdték építeni a templom köré az állványzatot. A képek akkor készültek, amikor a Betyár felőli oldal 
volt készen. Azóta körben elkészült az állvány, valamint rákerült védőháló. Az állványzatra tilos felmenni, ez kiírásra is került rá. 
Kérünk mindenkit, hogy nyitott szemmel járjon és ha bármi rendellenességet tapasztal (valaki illetéktelen bemegy a háló mögé, 
netalán felmászik, azonnal értesítse az atyát, kántor urat, vagy bármelyik egyháztanácsi képviselőt. 
Elkezdődtek a vakolási munkák is. A  tervek szerint július 10-ig elkészül.  

 
 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 

1.az éhezőknek ételt adni, 
2. a szomjazóknak italt adni, 

3. a szegényeket ruházni, 
4. az utasoknak szállást adni, 

5. a betegeket és 
6. a börtönben levőket látogatni, 

7. a halottakat eltemetni. 
 

 

Az irgalmasság lelki cselekedetei: 
 

1. a bűnösöket meginteni, 
2. a tudatlanokat tanítani, 

3. a kételkedőknek jó tanácsot adni, 
4. a szomorúakat vigasztalni, 

5. a bántalmakat békével tűrni, 
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, 

7. az élőkért és holtakért imádkozni.  
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- Temetésén elhangzott beszéd -  

 
Tisztelt Családtagok, Rokonok,  

Énekkarosok, Barátok, Ismerősök! 
 
Az Alsónémedi Magyarok Nagyasszo-
nya Énekkar nevében szeretnék búcsú-
zóul pár szót szólni. A búcsú mindig 
nagyon nehéz, s most ez a kijelentés 
még erősebben ég szívünkben. Szavak-
kal nem lehet visszaadni azokat az érzé-
seket, amelyeket most érzünk, hiszen 
egyik társunk, akivel együtt énekeltünk 
még Pünkösdkor, vagy elsőáldozáskor, 
vagyis pár hete, ő most végső nyughe-
lyére készül. 
Győrvári Pál 1940. június 15-én szüle-
tett, egy hétgyermekes család hatodik 
gyermekeként. 4 éves korában édesapja 
meghalt, ezért már nagyon korán mun-
kára szokott, hiszen édesanyja özve-
gyen nevelte őket. 
25 évesen súlyos baleset érte, mely-
nek sokáig viselte örökségét. 
1975-ben nősült meg. Az Isten bősé-
ges kegyelmével teli, 40 évnyi boldog 
házasságban élt, és szorgalmas mun-
kával töltött élet szakadt most meg.  
Nagyon szerette a zenét. S nagyon 
szeretett énekelni, nótázni. Végh Imre, 
és Lovas Balázs meghívására énekel-
te a passiót. A karban a Tenor 2-es 
szólamban énekelt. 40 éve pedig ajká-
ról csendültek fel Péter szavai. Ha 
most idézem a mondatokat, mindany-
nyiunk előtt felsejlik alakja, amint a 
kórus mellvédjének támaszkodva 
énekli: 
„Ha mindnyájan megbotránkoznak is 
benned, én soha meg nem botránko-
zom.” Vagy egy más helyen: „Ha meg 
kell halnom is veled, én nem tagadlak 
meg Téged.” 
Sok örömöt, sok élményt szerzett neki 
az énekkar. Az énekkari próbákon 
mindig megjelent, s próbát nem ha-
gyott el soha. Még nehéz munkáját is 
félbehagyva igyekezett haza a próbák-
ra. 
Amikor a lányának az esküvője volt, 
már a násznép kivonult a templomból, 

ő pedig az énekkarral 
énekelte kedves éneke-
it. Mindig ő bíztatott, 
hogy „ezt még mondjuk 
el!”, vagyis énekeljünk 

még, esetleg még akkor is, ha már üres 
volt a templom. Csak úgy – Isten dicső-
ségére, s a magunk örömére. 
S mi énekkarosok is nagyon sokat kö-
szönhetünk Pali bácsinak. A közösségi 
házban lévő, az énekkar által rendszere-
sen használt szintetizátort ő adományoz-
ta 2003-ban. 
Valamint köszönjük kedélyét, humorát, 
az együtt eltöltött hosszú évek folyamán 
a közös énekléseket, hangversenyeket, 
kórustalálkozókat, a közösen együtt töl-
tött időt.  
Mindenkihez kedves ember volt, aki sze-
rette családját, és embertársait. S csa-
ládja is nagyon szerette őt, valamint az 
emberek is kedvelték. 
Személy szerint én is, a családom is 
nagyon sokat köszönhetünk neki. 
Kedves Pali bácsi! A Magyarok Nagy-

asszonya Kórus 
nevében köszö-
nöm, hogy együtt 
énekelt velünk 
életében! S adja 
az Úr, hogy maj-
dan mindannyian 
az angyalok kóru-
sával együtt zeng-
hessük Isten di-
csőségét!  
Emlékét kegyelet-
tel megőrizzük. 
Pali bácsi! Nyu-
godjon békében! 

 
Benkó Péter 
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Pünkösd ünnepén 
az énekkar élő-, és 
elhunyt tagjaiért volt 

az ünnepi mise 
felajánlva. 

Erre az alkalomra 
özv. Szlovicsák 

Balázsné egy hím-
zett képet készített 
az énekkar részére, 

s amelyet Pekker 
Imre plébános úr 

áldott meg. 
A húsvéti gyertyát a 

keresztkút mellé 
vitték. 

PÁDUAI SZENT ANTAL 1195-ben született Lisszabonban, Portugália fővárosában. A Ferdinánd nevet kapta a keresztségben. Apja 
előkelő lovag volt, anyja pedig igen jámbor nő. Iskoláit a helyi káptalani iskolában kezdte meg, koraérett, világoseszű és erősakaratú 
volt. Mint ifjú diadalmasan uralkodott minden szenvedélyén. 15 évesen már ágoston-rendi kanonok, majd pappá szentelése után 
ferences szerzetes lett. 
1220 nyarán ugyanis Marokkóból Koimbrába hozták öt ferences vértanú földi maradványait. A látvány indította őt a szegénységre, és 
ébresztette fel vágyát a mártíromság iránt. Afrikában szeretett volna misszionárius lenni. Remete Szent Antal nevét vette fel. Tudato-
san elnyomta tudományos ambícióit is, pedig nagyon ismerte a Szentírást, ezt a tudását azonban évekig titkolta. Afrikába indult, de 
betegen szállt partra. 
Kissé felerősödve haza akart térni, ám egy vihar Szicilia partjára sodorta. Itt értesült rendje 1221-es egyetemes káptalanjáról, így 
Assisibe indult. Innen remeteségbe vezényelték. Tanultságát alázatosságból most is sikerült eltitkol-
nia. Amikor parancsra helyettesítenie kellett egy szónokot, a rögtönzött szentbeszéd mindenkit ámu-
latba ejtett. Tudatlannak nézték eddig, de most tanújelét adta nagy, alapos és széleskörű ismeretei-
nek, csodás hatású szónoki képességének. 
Franciaországban és Itáliában volt vándorprédikátor. Az eretnekek térítésében nagyon eredményes 
volt. Elsőként tanította rendjében rendtársait hittudományra. Még a romagnai rendtartomány főnöksé-
gét is rábízták. Pár év után sikerült ettől a megbízatástól megszabadulnia. Ettől kezdve Páduában 
apostolkodott egészen haláláig. Tömegek hallgatták, főpapok, kereskedők, még álruhás banditák is, 
főképp azonban az egyszerű emberek. Antal mindenkit szeretett, a gazdagok iránt részvéttel volt, a 
szegényekért azonban minden lehetőt megpróbált. 
Elhasznált szervezete, szívbaja idő előtt elnyűtte, a kényszerű pihenés sem használt, érezte halála 
közeledtét. Páduában szeretett volna meghalni, menni már nem tudott, a sietség miatt az utolsó út-
szakaszt egy rozzant taligán tette meg. 1231. június 13-án, fiatalon, 36 évesen halt meg Pádua elővá-
rosában, Szent Klára leányainak Arcella nevű kolostorában. A Páduai Maria Maggiore-templomban 
temették el. Már életében szentként ("Il Santo") tisztelték. IX. Gergely pápa már 1232 májusában 
szentté avatta. 1263-ban átvitték az ő tiszteletére emelt hatalmas bazilikába. Ekkor felnyitották kopor-
sóját, és testét elporladva, de nyelvét épségben találták. 1946. január 16-án XII. Piusz pápa Szent 
Antalt egyháztanítóvá tette. 
IV. Béla 1253-as házioltára (a diptichon) az Árpád-ház szentjei közt együtt ábrázolja Szent Ferencet 
és Szent Antalt, mivel a király testvére, Erzsébet szinte egyszerre lett szentté avatva Ferenccel és 
Antallal. XIII. Leó pápa Szent Antalt a világ szentjének nevezte. 1946-ban XII. Piusz pápa az egyház-
doktorok közé iktatta. 
Temetése napját, a keddi napot tisztelői azóta is Szent Antal tiszteletére szentelik. A koldusok pártfo-
gója, de közbenjárását szokás kérni elveszett tárgyak megtalálásáért és mindennapi bajokban is. Az 
utasok, szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők védőszentje. 
 

Példája: 
 Tehetségedet használd Isten nagyobb dicsőségére. 

(plebania.net) 
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Fogadják szeretettel az 
élménybeszámolóikat: 
Tamás: Nagyon jó volt 
a lelkigyakorlat. Ettünk, 
ittunk megnéztünk egy 
filmet, az volt a címe: 
Legyetek jók ha tudtok. 
Gyújtottunk a végén 
gyertyát, nagyon sokat, 
42-t.   
Iringó: A lelkinapon 
nagyon jól éreztem 
magam. Legjobban a film tetszett, és azt követő beszélgetés. Az 
utolsó vacsora eljátszása érdekes volt. Nagyon finom volt a ko-
vásztalan kenyér, amit Magdi néni készített. 
Ági: Először amikor megtudtam, hogy lelkinap lesz, azt hittem, 
hogy egész nap csak imádkozni fogunk. Kiderült, hogy játszunk 
is. Sok féle játékot játszottunk (pl. Japán foci stb..) Nagyon jól 
éreztem magam, 7,30 óra körül volt Szentségimádás is. Bárcsak 
minden évben lenne! 
Robi: Nagyon jó volt és játszottunk. Ettünk, ittunk. Hét órakor 
meggyújtottunk 44-45 gyertyát. Utána haza mentünk. 
Leti: Megérkeztem és bementem a közösségi házba. Játszottunk, 
Nikivel és Magdi nénivel. Kimentünk az udvarra és labdáztunk. 
Ettünk, utána megnéztük a Legyetek jók ha tudtok-ot és azután 
beszélgettünk Istenről, később haza mentünk. 
Imike: Sokat játszottunk. ettünk kovásztalan kenyeret és ittunk 
szőlőlevet is. a végén pedig beszélgettünk Jézussal. Nagyon 
érdeklődést keltő nap volt ez. 
Pistike: Amikor odaértem már akkor játszottunk. Azután kimen-
tünk a szabadba. Utána finom ennivalók voltak az asztalon. a 
végén pedig futás volt. Nagyon jól éreztem magam. 
Beni: Én érkeztem elsőnek a plébániára és segítettem az előké-
születekben a lapok hajtogatásával. Hamarosan megérkeztek a 
többiek és elkezdtünk játszani. Ezután néztünk egy jó pofa filmet, 
aminek a Legyetek jók, ha tudtok a címe. A film után eljátszottuk 
az utolsó vacsorát. Ezen a napon nagyon jól éreztem magam. 
Dávid: Reggel elmentünk a közösségi házba. Mindenki megjött 
és imádkoztunk. Később játszottunk sokat kint. Bementünk és 
közösen eljátszottuk az utolsó vacsorát, és ettünk. Utána filmet 
néztünk. Összefoglalva, nagyon jó napom volt. 
Zsolti: Nekem az tetszett a legjobban, amikor kint az udvaron 

játszottunk. Nekem a film is tetszett. De legjobban a futás tet-
szett. a szendvicsek nagyon finomak voltak. 
Vendel: Nekem az tetszett a legjobban, amikor kint játszottunk. 
És még az tetszett a legjobban, amikor filmet néztünk és futot-
tunk. És a szendvicsek is finomak voltak. 
Betti: Játszottunk az udvaron! A lelkinap végén imádkoztunk. 
Sokat filmeztünk. Eljátszottuk az utolsó vacsorát. 
Zsombor: Nekem a film nagyon tetszett. a kertben a labdás játék 
is nagyon jó volt. Az ennivaló is nagyon finom volt. a vége is jó 
volt, mert sötét volt. 
Dominika: Nagyon jó volt a szombat. Uzsonnáztunk, vetítettünk 
egy jó filmet. beszélgettünk Istennel és Jézussal. 
Martin: Délután kettőkor kezdődött a lelkinap. Volt nagyon sok 
féle játék, filmnézés és futás az utcán, mert túl elevenek voltunk. 
Az uzsonna vajas, szalámis, sajtos kenyér volt, és nagyon sok 
desszert. A lelkinap végén, Jézus keresztre feszített teste alatt, 
égett sok gyertya, és közben azon kellett gondolkoznunk, amit a 
Magdi néni felolvasott nekünk. Nagyon jó nap volt ez számomra. 
Laura: Nagyon jól éreztem magam. Tök jó volt a szóláncot játsza-
ni. Szuper volt az étel. És jó volt a vége is. 
Katika: 2016 5. 7-én lelkinapot tartottunk a közösségi házban 
Magdi nénivel és Nikivel. Először bent játszottunk, utána kimen-
tünk az udvarra és labdáztunk. azután le volt terítve négy pokróc 
és mindenki húzott egy-egy lapot. Az volt rajta apa, anya, 1 gye-
rek, 2 gyerek, 3 gyerek. Meg kellett keresni egymást. Az anyukák 
készítettek uzsonnát. Utána megnéztük a Legyetek jók, ha tudtok 
című filmet, és amikor vége lett, gyertyát gyújtottunk és Istenről 
beszélgettünk. Nagyon jól éreztem magam. 
Tomi: Néztünk egy filmet, ettünk, ittunk a plébánián. Sokat ját-
szottunk. Sokat imádkoztunk. 
Marci: Nekem a borivás tetszett a legjobban. (szőlőlé) Gondolom 
azért, mert még nem ittam bort. Még ettem kovásztalan kenyeret 
is, ami nagyon ízlett nekem. 
Vicces volt az a nap és jól 
éreztem magam. 
Janika: Sokat tanultam Isten-
ről a lelkinapon. A végén jól és 
kitisztulva éreztem magam. Ez 
egy felejthetetlen élményt 
nyújtott számomra. Kár, hogy 
csak egyszer élhettem át ezt a 
csodálatos dolgot. 

Idén május 8-án 
ünnepeltük a 

Kápolna- 
búcsúnkat.  

Köszönünk min-
den segítséget! 
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Az elsőáldozók névsora: Bálint Leticia, Bálint Martin Patrik, Barta Krisztián, Bircsák Róbert, Gendur Katalin, Gombor Imre,  
Imre János István, Karacs Zsolt Benjamin, Kerekes István, Kovács Iringó Ivett, Kovács Marcell, Kovacsik Dávid, Lakatos Beatrix,  
Ónodi Tamás Gábor, Porpáczi Zsolt Patrik, Porpáczi Zsombor Márk, Romvári Vendel, Szabó Ágnes, Szlovicsák Tamás, Szűcs Dominika, 

Vitéz Laura. 

Az Elsőáldozók közös reggelije. 

Az Elsőáldozás utáni héten az Elsőáldo-
zók mindennap részt vettek a Szentmi-

sén, sőt ők szolgáltatták az asszisztenci-
át is: felolvastak, ministráltak. 

Szeretettel látjuk őket továbbra is! 

„A bűnök elégetése” 
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A temetők tartozéka általában egy központi helyen álló kereszt. 
Már az 1700-as évek végén, amikor a temető helyét kihasították 
az uradalmi legelőből, a régi iratok jelzik, hogy a temetőben áll 
egy kereszt. Jelenleg egy 1992-ben készült fémkereszt áll a 
temetőben, igen nagy valószínűséggel ott, ahová körülbelül 230 
évvel ezelőtt az első feszületet állították. Viszont ezen kereszt 
elődje egy díszesen faragott fakereszt volt, amelyről érdekes 
adatokat olvashatunk a Historia Domusban: 
„Ugyanaznap [1885. június 29.] szereltetett fel az alsó némedi 
temetőben az új kereszt, melyet Benedek Ferenc és neje, Deák 
Rozál saját költségükön emeltettek, és 15 forint alapítványt is 
mellékeltek, mely felküldetett az egyházmegyei hatóságnak. 
Egy feltételt kértek, hogy bármikor történjék haláluk, a kereszt 
tövében nyerhessenek nyugvóhelyet.” 
Az adományozók végakarata teljesült, sírjuk a kereszt háta mö-
gött található. 1973-ban Kósa atya leltárt készített az egyházkö-
zség területén lévő keresztekről. A temetőben állóról ezt jegyez-
te fel: 
„A temetőben álló 5 m magas, keményfából készült keresztet 
Benedek Ferenc és felesége Deák Rozália emeltette. A keresz-
ten levő felírás szerint 1885-ben. A korpusz pléhből van. A fes-
tés teljesen lekopott. A fa annyira elkorhadt, hagy már nem lehet 

megjavítani. Kár, hegy ennyire tönkrement, mert teli 
van faragásokkal, me-
lyek az Úr Jézus kínzó 
eszközeit, valamint 
kelyhet és monstranciát 
ábrázolnak.” 
Sajnálatos módon Kósa 
atya „jóslata” valóra 
vált, a kereszt tönkre-
ment. Helyére került 
1992-ben a ma is látha-
tó kereszt. 
A közeli képeket a régi 
keresztről Szlovicsák 
Imre kollégám készítet-
te.            Benkó Péter 

Az Eucharisztikus világkong-
resszus, más né-
ven Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus a római 
katolikus egy-
ház rendszeresen megrende-
zett, világméretű ese-

ménysorozata, melynek célja az Oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyíté-
se.  
Az 1938-ban tartott eucharisztikus világkongresszust Budapesten rendezték meg, és 2020-
ban ismét a magyar főváros adhat otthont az 52. Eucharisztikus világkongresszusnak.  
Az interneten érdekes írás olvasható: előkerült az 1938-as találkozó hivatalos zászlaja. 
(http://andrasatya.blog.hu/2016/04/18/megtalaltak_az_1938-
as_eucharisztikus_vilagkongresszus_eredeti_lobogojat) A lobogót megvizsgálva eszembe 
jutott, hogy az Alsónémedi Plébánia is rendelkezik ezzel az értékes „ereklyével”, bár sajnos 
nagyon rossz állapotban van. Viszont még romjaiban is impozáns alkotás, ezért gondoltam, 
hogy fotóit megosztom újságunk olvasóival. Egyik felén a világkongresszus címere, alatta a 
dátum: 1938 látható. A másik oldalon Szent István királyunk hímzett képe, illetve ALSÓNÉ-
MEDI RÓM KATH EGYHÁZKÖZSÉG felirat található                                      Benkó Péter 
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Köszönjük mindenki-
nek, aki hozzájárult 
az Ünnep széppé 

tételéhez: a körme-
netben segítőknek, a 

hangosítóknak, az 
Énekkarnak, a zene-
karnak, a sátrak dí-

szítőinek. 
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Katolikus Karitász 

Alsónémedi Helyi Szervezet  

 

Egy baráti társaságtól lángos tésztát kaptunk, amit kisütöttünk és a 

Gyermeknapon, más édességekkel együtt kiosztottunk a gyerekeknek. 

Nagy sikere volt a lángosnak. Ez úton is hálásan köszönjük az ado-

mányt!  

Továbbra is várjuk nagylelkű adományaikat!  

Következő alkalom június 18-án lesz a közösségi ház pincéjében. Kö-

szönettel fogadunk minden használható, tisztára 
mosott ruhaneműt, háztartási felszereléseket és 
tartós élelmiszert.  
Bejárat a Magyari út felől. 
Minden csekély adománynak örülünk, amivel szük-
séget szenvedő társainknak segíteni tudunk. 
Figyeljünk egymásra is, ha baj van, legyen valaki, 
aki segítséget kér!   Elérhetőségünk:   

 
Elérhetőségünk:   

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

Hittantábor 
 

Ezen a nyáron is megrendezésre 
kerül hittantáborunk.  

 
Helyszíne Andornaktálya lesz, 

július 18-22 között!  
 

Minden hittanost  
szeretettel várunk! 

 
Érdeklődni Magdi néninél lehet a 
06 30 394 22 29 telefonszámon. 

Ima a papjainkért: Jézus örök főpap! Tartsd meg papjaidat 
legszentebb szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. 
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta 
érintik szent tested. Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel ki-
mondják az átváltozás szavait. Őrizd meg tisztán szívüket, 
melyet dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Nö-
veld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd 
meg őket a világ mételyétől. A kenyér és a bor átváltoztatásá-
nak hatalmával együtt add meg nekik a lelkeket átváltoztató 
erőt is. Álld meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd 
nekik az örök életet. Ámen 

Vizsga előtti ima 
Uram, te mindent tudsz, 

Előtted nem kell bizonyítanom. 
Nekem viszont számot kell adnom a mai napon. 
Nem kérem tőled, hogy könnyítsd meg a dolgo-

mat. 
Mégis add, hogy ne a fáradságomról és a kialvat-

lanságomról, 
Ne az izgalomról és a szétszórtságomról, 

Ne a félelmeimről és az önbizalom hiányáról, 
És ne is arról szóljon a vizsga, 

Amire már nem jutott idő. 
Adj magabiztosságot, kreativitást és nyugalmat, 
Hogy kiderülhessen mindaz, amit valóban tudok! 

(Istenem, hallgass hívásomra, Bencés Kiadó, 19. oldal) 
*** 

Imádkozzunk a vizsgázók sikeres vizsgáiért! 

A mérleg  
 

A jómódú gazda, és a szegény ember üzletet 
kötött. A gazda minden héten ad két kiló túrót a 
szegény embernek, aki pedig viszonzásul két kiló 
összegyűjtött mézet ad. Ment az üzlet rendben jó 
ideig, amíg egyszer csak a gazda arra gondolt, 
hogy bizony nem minden ember tisztességes, és 
meg kellene mérni amit kap. Úgyhogy mikor legkö-
zelebb vitte a túrót, és néhány perc múlva megkap-
ta a mézet, azt hazavitte, és a pontos mérlegén 
megmérte - hát csak másfél kiló volt! Felháborodva 

ment a szegény emberhez és indulatosan a 
szemére vetette, hogy becsapta őt. A szegény 
ember lehajtotta fejét és így szólt:  

- Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon 
szegény ember vagyok. Egy kétserpenyős mérle-
get még tudtam szerezni, de súlyokra már nem volt 
pénzem. Így hát amikor megkaptam tőled a túrót és 
kivittem a kamrába, rátettem a mérleg serpenyőjé-
re, és a másik serpenyőbe kimértem az azonos 
súlyú mézet.  
A gazda roppant módon elszégyellte magát és ha-
zament. 

Egy perc bölcsesség…  

TE DEUM 
Testvéreim! A tanév végén hálaadással fordulunk az Úrhoz, és ez a hála-
adásunk egyúttal egy jobb, szebb folytatásnak is kezdete kell legyen. Eh-
hez a folytatáshoz kérjük most segítségét őszinte buzgósággal! 
1. Urunk, adtál időt, hogy munkáljuk üdvösségünket – add meg fáradozá-
saink gyümölcsét! 
2. Urunk, adtál képességet, hogy szépen dicsérjünk Téged – add, hogy 
minél több embert Hozzád vezessünk! 
3. Urunk, adtál örömöt és vidámságot az életünkbe, hogy ne csüggedjünk 
– növeld lelkesedésünket a Te szolgálatodban! 
4. Urunk, adtál szenvedést és bánatot, hogy tudjuk értékelni a Te vigaszta-
ló segítségedet – add, hogy a bajban még jobban ragaszkodjunk Hozzád! 
5. Urunk, adtál testvéreket, akik segítenek és vezetnek, ha gyöngék va-
gyunk – növeld szívünkben a hálás szeretetet irántuk! 

6. Urunk, te nemcsak az iskolaidőben hívsz és küldesz minket a világba – add, 
hogy a vakációban is hűséges követeid legyünk! 

Istenünk, most úgy akarunk eléd állni, hogy ne csak eszünkkel tudjuk, ha-
nem szívünkkel is érezzük, hogy mindenért Téged illet a hála és a dicséret. Se-
gíts minket, hogy életünk minden eseményét mint útmutatást fogjuk fel, mely 
Hozzád vezet, és így nap-mint-nap előre haladjunk üdvösségünk útján. Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen. 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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A napokban ünnepeltük az Úr napját. Jézus testé-
nek és vérének ünnepét. Ajánljuk fel ezt a szentórát 
azokért az atyákért, akik az Úr Jézus testét és vérét 
kiszolgáltatják és kiszolgáltatták nekünk itt Alsóné-
mediben. Isten bőséges áldását kérjük életükre. 
Mária a Szentlélek által befogadta Jézust és egész 
életén át szívében hordozta Őt. Mi is magunkhoz 

vehetjük Őt az Oltáriszentségben. Meg kell engednünk, hogy 
bennünk éljen. Amikor áldozunk, kinyitjuk az ajtót Jézusnak. 
Fontos a szentáldozás. Ő azt mondta: Minden nap veletek va-
gyok. Amikor az atya visszaviszi a megmaradt ostyát a Taberná-
kulumba szinte, hallani az Úr kiáltását: Még mit tegyek értetek? 
Jézus velünk akar lenni, de mi nem hagyjuk. Szent testét és vé-
rét adta értünk, hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen. Ez az élő kenyér. Jézus szívét a katona 
átdöfte lándzsájával, amelyből vér és víz folyt ki. Miként a szőlő-
vessző szívja a nedvet az élő szőlőtőből, úgy kell nekünk is jé-
zushoz kapaszkodni. Mindaddig, amíg a lélek Krisztussal kap-
csolatban áll nem fenyegeti az a veszély, hogy elszárad, elpusz-
tul. Ha az Isten Fiába vetett hit éltet bennünket, akkor a lélek 
gyümölcsei ennek megfelelően fognak mutatkozni az életünk-
ben. Egyetlen gyümölcs sem fog hiányozni. A jellemünk és visel-
kedésünk fogja igazolni, hogy egyesültünk-e Krisztussal. Isten 
általunk akarja kinyilatkoztatni jellemének szentségét, jóságát, 
irgalmasságát. Ezért kéri azt a tanítványoktól, hogy maradjanak 
Őbenne. Isten szentlelke megtapasztalásának útja egyedül az 

imádság. Ezért Isten akaratának 
keresésében az életszentség útján 
fontos megköszönni Istennek éle-
tünk minden percét, akár jó volt, 
akár nehéz. Ha elfogadjuk mindazt, ami történik velünk, akkor 
belépünk Isten akaratába és megkapjuk az Ő erejét azért, hogy 
legyőzzük a rosszat. Ha szüntelenül átadjuk magunkat Isten aka-
ratának, akkor Isten be fogja zárni azokat az utakat, ahol nem 
akarja, hogy járjunk és kinyitja azokat, amelyek a szíve szerint 
valók. Isten jelek által nyilvánítja ki akaratát. Fontos ezeket a 
jeleket felismerni lelki érzékkel, melyek érzékelhetővé válnak 
azoknál, akik Jézus Szívével szoros lelki kapcsolatban állnak. 
Imádság: Jézus, Te nemcsak a szent Eucharisztiát akarod ne-
künk ajándékozni, hanem a szívünk tabernákulumában is lakni 
akarsz. Vársz mindenkire, akit szeretsz, hogy az a szívtől-
szívhez való csere megtörténhessen. Ahogyan a jóságos XXIII 
János pápa mondja: „Életem úgy tűnik, arra van rendelve, hogy 
elajándékozza magát a tabernákulumból áradó fényben. Jézus 
szívénél kell menedéket találnom, hogy megtaláljam minden 
nehézségem megoldását.” Jézus! Töltsd el szívemet bizalommal 
eucharisztikus jelenléted iránt! Adj nekem nagy bizalmat, hogy 
rendszeresen jöjjek a Veled való találkozásra. Add meg nekem a 
kegyelmet, hogy eljöjjek imádásodra, dicséretedre és engedd, 
hogy mindent, amire szükségem van, ebből a szeretettel való 
találkozásból merítsek, hogy életem megdicsőítse Istent, a mi 
Atyánkat!                         Özv. Szlovicsák Balázsné 

Júniusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 3 4 5 
18 óra  
Jézus Szíve 
család imája 

6 7 
 

8 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

9 10 
18 óra  
Ifi -hittan 

11 12  
16.30 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

13 
 

14 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

15 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

16 17 

18 óra  
Ifi -hittan 

 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

23 
 

24 
18 óra  
Ifi -hittan 

 

25 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

 

26 
 

27 
 

28 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

29 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

30 
 

27 
18 óra  
Ifi -hittan 

28 
 

29 
 

 

Máj. 31 – Jún. 8 
Özv. Végh Antalné 

Özv. Somogyi Jánosné 
Özv. Nagy Balázsné 

Győrvári Pálné 
 

Jún. 9 – 17 
Özv. Győrvári Gáborné 

Molnárné Bálint Erzsébet 
Özv. Takács Ernőné 

Özv. Bársony Istvánné 
 

Jún. 18 – 26 
Sponga Istvánné 
Surányi Krisztina 
Nagy Jánosné 
Jakab Mária 
Kiss Katalin 

Jún. 27 – Júl. 5 
Acsai Lászlóné 

Bolonovszky Lászlóné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 
Sponga Anita 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2016.  június 
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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. 

Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

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

Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

 
VECSÉS NAGY IZGALOMMAL  

VÁRJA 
 A TALÁLKOZÓ VENDÉGEIT! 

 
Nagy öröm számunkra, hogy a XII. Váci 
Egyházmegyei Találkozó megrendezé-
sére Főpásztorunk Dr. Beer Miklós 
püspök atya Vecsés város katolikus 
közösségeit kérte föl. 
 

Az Irgalmasság szent évéhez kapcsolódik a mottónk is: 
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” 
Mt. 5,7 
Isten irgalmas szeretetének a megtapasztalása legyen mindnyá-
junk számára e nap legfőbb üzenete, melyet Ferenc pápa bullája 
(2. pont) így foglal össze:  
 
"Ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. 
Üdvösségünk feltétele. Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja 
a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végső és legna-
gyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az alapvető 
törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén 
tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az 
út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja szívét arra a 

reményre, hogy bű-
neink korlátai ellené-
re mindenkor szeret-
nek bennünket.” 

 
A vecsési hívő  

testvéreink szemé-
lyesen jöttek el 

meghívni minket a 
találkozóra.  

Meghívásuk a  
Kápolna búcsú  

ünnepén, május 8-
án hangzott el. 

 
Program 

8.00 - Regisztráció 
9.00 – 9.30 Megnyitó 
9.30 – 10.00 Útitársak énekegyüttes Ima, ének és zene – 
lelkiségi program felvezető 
10.00 – 11.00 dr. Székely János püspök atya 1. előadás 
11.00 – 11.20 Concerto Harmonia Kórus előadás 
11.20 – 12.00 Hartai Gábor SDB 2. előadás 
12.00 – 12.10  Úrangyala imádság (énekelve) 
12.10 – 14.15  Ebédszünet 
14.15 – 14.45 Útitársak énekegyüttes Ének és zene – lelki-
ségi program felvezető 
14.45 – 15.00  Szentségimádás (körmenettel a Szent Ke-
reszt templomból) 
15.00 – 15.30 Gáspár Csaba Irgalmasság órája 
15.30 – 16.15 Közösségi csoportok bemutatkozása 

Fokolare 
HázasHétvége 
Családok Jézusban Közösség 
Mária Családjai 
Keresztény Élet Közössége 
Karizmatikus közösség 
Cigánypasztoráció 

16.15 – 16.25  Szünet (színpad átrendezés) 
16.30 – 17.00 Nachtigallen énekkar Kórus előadás 
17.00 – 18.30 Dr. Beer Miklós püspök atya Zárómise 
18.30 – 18.45  Zászlóátadás, találkozó lezárása 
18.45 – 20.00 Kék együttes és Útitársak zenekar Egyházi köny-
nyűzene 
 
KÍSÉRŐ PROGRAMOK 
8.00 – 16.30 Csendes Szentségimádás Szent Kereszt temp-
lom 
8.00 – 16.30 Zarándokhely látogatás Szűz Mária Szíve Plé-
bániatemplom 
8.30 – 9.00 Térzene Epres 
8.00 – 16.30 Gyónási lehetőség Epres 
8.00 – 16.30 Missziós sátrak Epres 
12.10 - 13.30 Népzenei és néptánc bemutató Epres 
12.10 - 13.30 Vecsési iskolák bemutatkozása Epres 
9.00 – 16.30 Gyerekprogramok Epres 
9.00 – 16.30 Gyermekfelügyelet Epres 
9.00 – 16.30 Vecsés helytörténeti kiállítás Epres 

Június 25-én, 7.30-kor busz indul a Plébánia elöl. 
Jelentkezni Mikoly Magdinál lehet! 

2016. június 18-án 10 órakor  
a váci Székes-egyházban  

Dr. Beer Miklós megyéspüspök  
áldozópappá szenteli Ecseri Pál, Kiss 
Dávid, Polcz Zoltán és Simon Gáspár 

Balázs átmeneti diakónus,  
papnövendékeket. 

Állandó diakónussá szenteli a megyés 
főpásztor Fazekas Gábort, Frics Zoltánt 

és Kmetty Zsoltot. 
A szentelési ünnepre szeretettel hívunk 

és várunk minden paptestvért és az 
egyházmegye híveit!  

Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu 

 

Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr  

2016 június 19-én 10 órakor mutatja be  

50 éves hálaadó szentmiséjét. 

Helyszín: Váci Székesegyház 

Ünnepi beszédet mond: Pálos Frigyes  

őrkanonok, hatvani prépost, e 

gyházmegyei múzeumigazgató. 

 Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu 


