
 SZENT KERESZT — 2016. MÁJUS      1  

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

X. ÉVFOLYAM  5. SZÁM – 2016. MÁJUS 8.  

A házasság „gyümölcsei” 
Ezt a kérdést a hívı ember szemével nézzük, aki mindenben az 
embert végtelenül szeretı Isten szándékát látja. A házasságban 
sem a maga javát keresi, hanem azokat az ajándékokat és lehetı-
ségeket akarja jól felhasználni, amiket az Istentıl ajándékba kapott 
ezáltal is. – A házasságban nem „elınyös”,ha az ember önös ér-
dekeit keresi és látja, mert akkor csalódott lesz és messze elma-
rad az isteni „elgondolástól” – csalódás - csalódás hátán lesz az 
életében. – Az isteni dolgokra 
nyitott ember nemcsak azt érzi, 
hogy azért fontos a házasság a 
számára, hogy ne legyen egye-
dül az ember, hanem meglátja 
azokat a lehetıségeket, amiket 
Istentıl kapott életének ebben a 
helyzetében is. – Meglátja, hogy 
a házasságban hivatást kapott, 
meglátja, hogy a házasságban 
lehetıséget kapott önmaga ne-
mesedésére, lehetıséget kapott 
a házastárs  nemesítésére, lehe-
tıséget kapott családja érdeké-
ben. – Mindezeket figyelembe 
véve, láthatjuk, hogy a házassá-
gi élethez szinte nem elég egy 
emberi élet, de arra elegendı, 
hogy nap, mint nap „alkothat” a 
házas ember.  
Amennyiben hivatásnak fogja fel 
az ember ezt a kapcsolatot, lát-
hatja, hogy nem elegendı vala-
hogyan megélni, hanem rajon-
gással kell „kezelni” és még róla 
gondolkodni, beszélni és érte 
cselekedni is kell! – Tudni kell, 
hogy mit jelent valamit csak „úgy 
tenni”, hogy azt is nyugtázhas-
suk, hála Istennek ez is meg lett, 
hanem érte élni-halni, nap, mint 
nap azon tevékenykedni, hogy 
miként fejezhessem ki iránta 
való lelkesedésemet, hogyan 
gazdagíthatom! – A hivatás fo-
galmához elengedhetetlenül 
hozzátartozik az is, hogy nem  
csak a könnyő helyzetekben, hanem a nehézségek közepette is 
„kitartok”, ha kell áldozatok árán is! – Hozzátartozik az is, hogy 
szívvel-lélekkel, nemcsak tessék-lássék módon helytállok. 
A lehetıségeket tekintve, meglátjuk, hogy sokkal többet jelente-
nek, mint azt, hogy felhasználok valamit – most éppen az emberi 
kapcsolatokat egyfajta cél érdekében. A lehetıségek nagy adomá-
nyai az Istennek. Amennyiben felismerjük és nagyra értékeljük, 
sok jó fakadhat a nyomában. Tudni kell, hogy nem elég élni egy 
lehetıséggel és nem visszaélni vele, hanem az is fontos, hogy 

egyre „tökéletesítsük” a folyamatokat. Példaképül álljon elıttünk a 
tudósok és kutatók sokasága, akik a sok-sok lehetıséget felhasz-
nálva jutnak el nem egyszer nagy eredményekre! – A házasság-
ban az ember ilyen módon „munkálkodhat” azon, hogyan nemesít-
se, tökéletesítse elsısorban önmagát. – Ez nagyon fontos szem-
pont, hiszen a házasságot mindenképpen úgy kell tekinteni, hogy 
önmagamat ajándékozom a házastárs számár és ennek az aján-

déknak, ha nem is egybıl tökéle-
tesnek kell lennie, de minden-
képpen hajlandónak a tökélete-
sedésre – erre pedig elengedhe-
tetlen az önmagunk „nevelése!” 
Mindenképpen fontos, hogy az 
ember tudja, hogy önmaga sem 
kész – mindenre alkalmas, ezért 
a másik fél sem az. Ennél fogva 
hivatásszerően közre kell mő-
ködni abban, hogy a másik fél is 
nemesedhessék. – Nem 
„nevelni” a másikat, de segítsé-
gére lenni abban, hogy İ is nap, 
mint nap „megfelelıbb” lehes-
sen! – Ez sem megy áldozatok 
nélkül, hiszen ahhoz a másik fél 
készsége is kell, hogy a folyama-
tok egyre „olajozottabban” mő-
ködhessenek. – Egyáltalán nem 
biztos, hogy a másik fél is látja 
ennek szükségességét. – Min-
denképpen alkalmat kell adni 
arra, hogy „minden a helyére 
kerüljön!” – Ez sem könnyő fel-
adat, különösképpen akkor, ha 
az egyik fél úgy gondolja, változ-
zon a másik, engem pedig úgy 
fogadjanak el, ahogyan vagyok! 
– Csodálatos dolgok lehetıségei 
adódnak mindenki számára a 
házasságban is, de az élet szá-
mos területén is! Mondhatjuk azt, 
ezek által lehet gazdagítani ön-
magunkat is a másikat is és má-
sokat is. Ebben az esetben a 
mások összességében a család-

tagok. A gazdagodás és gazdagítás itt nem anyagi értelemben 
értendı. – Nagy bajt jelent, ha csak pénzben, elımenetelben, 
anyagiakban gondolkodunk! – Itt érdemes visszakanyarodni cik-
künk kezdetéhez, amikor lelkiekben gondolkozunk és erre csak az 
isteni dolgokra készséges ember képes. Az ilyen ember nem feledi 
az Úr Jézus szavait: „arra rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt 
teremjetek, maradandó gyümölcsöt!” – Ezekre kérjük Isten áldását 
és alapozzuk meg ıszinte igyekezetünkkel! –  

Pekker Imre plébános  
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Húsvét 2. Vasárnapja – Április 03. - Ezt a Vasárnapot Szent II. János Pál 
pápa az Isteni irgalmasság Vasárnapjává nyilvánította 2000-ben. Az Isten 
irgalmassága kezdettıl fogva „létezett”, mióta csak Isten az embert megte-
remtette.  Bizonyára erre gondolt már régóta Anyaszentegyházunk, amikor 
az ünnepen Azt az evangéliumi részt jelölte ki, ahol Tamás apostol kétel-
kedik – az Úr Jézus pedig szelíden annyit mond neki: „ne légy hitetlen, 
hanem hívı!” - Nem rója fel a kételkedést, mint ahogyan az Isten is, a bőn-
nel sértett Isten is már a kezdet kezdetén irgalommal fordul gyarló teremt-
ménye felé, akit már elızıleg megajándékozott azzal, hogy a saját képére 
és hasonlatosságára teremtett. A teremtmény ennek ellenére engedetlen-
kedik és az Isten megbünteti ugyan, de nyomban Megváltót ígér, Aki majd 
„széttiporja a gonosz fejét…” – népet választ ki, akikkel szövetséget köt, és 
amikor választott népe újból és újból hőtlenkedik, megszegi a szövetséget, 
prófétákat küld, akik figyelmeztetik a Megváltó várására, Aki szelíd lesz, 
mint a bárány, Aki „az utcán nem hangoskodik; a megroppant nádat nem 
töri el, a füstölgı mécsbelet nem oltja ki…” mert irgalmas, tudja, hogy 
mennyire igaz a 129. Zsoltár szava: „ha bőneinket felrovod, Uram, ki az, 
aki Elıtted megállhat?...” – nem ítél el, ha értetlenkedünk is, ha jelét sem 
látja meghatódottságunknak, „hogy megtisztultunk a keresztvíz által; újjá-
születtünk a Szentlélekbıl és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán” – 
ahogyan szentmisénk könyörgése mondja. – Az Úr Jézustól tanulhatjuk 
meg mi a 21. század emberei is, hogy milyen csodálatos ajándéka az Is-
tennek számunkra a megértés, a megbocsátás, az irgalom. Nélküle bele-
bonyolódunk  az élet számtalan szövevényébe, amikrıl pedig azt gondol-
juk, csak így lehetséges. Kozma Imre Atya mondja: „mi, keresztények 
vagyunk az irgalmas kezdet megbízottai. – Nekünk kell átvezetni Isten új 
népét az elsı szövetségbıl az új-szövetségbe; a törvény vallásából a sze-
retet vallásába.” – Korábban pedig azt mondja: „egyedül az irgalmasok 
tudják helyreállítani a szétzilált  értékrendet! – Nagy a kísértés, hogy a testi 
szükségletek úrrá lesznek a lélek felett. Kell a kenyér, de kell a lélek táplá-
léka is…kell a ruházat, de lelket is fel kell öltöztetni alázatba és szeretetbe; 
kell a lakás, de kell, hogy a léleknek is legyen otthona, temploma!” – Hosz-
szasan sorolhatjuk még, mi minden kell testi szempontból – beleértve a 
nemcsak szükséges dolgokat, hanem a kellemeseket is, ugyanakkor nem 
szabad elfelejtkezni arról, hogy, ha csak ezek teljesedésérıl álmodozunk, 
gondolkozunk, ezekért munkálkodunk éjt nappallá téve, teljesen egyoldalú-
vá válunk, hiszen az ember nemcsak testbıl, hanem lélekbıl is áll. Ameny-
nyiben csak testi szükségleteinkrıl gondoskodunk, felborul egy csodálatos 
egyensúly, ami már nem méltó az emberhez. Eszerint „könnyen elfelejtjük, 
hogy a kenyérért meg kell dolgozni, a pénzt meg kell keresni…” Csak az 
Isten irántunk való irgalmából tudjuk megérteni, megélni a helyes valósá-
got, „az Isten nem hagyta magára az embert!” – Ez a tudat adjon erıt ah-
hoz, hogy „bizonytalankodó és kallódó embertársainknak támpontot adunk 
ahhoz szavainkkal és életünkkel, hogy higgyék el, minden súlyos helyzet-
bıl van kiút!”( Dr. Sánta János)   

Húsvét 3. Vasárnapja – Április 10. - Ebben az idıszakban – a húsvéti 
idıben – a húsvét lelkületében élünk; húsvéti örömünket a gyakran emle-
getett Alleluja is jelzi. Ez az öröm szava; ezt az örömet a minket végtele-
nül szeretı Istentıl ajándékba kapjuk – ezt fejezi ki a zsoltár refrénje: 
„ezt a napot az Úr Isten adta, ujjongjunk és örüljünk rajta!”- Szentmisék 
könyörgése is ezért szól így: „Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped 
szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát; engedd, hogy 
akik a fogadott fiúság dicsıségének örvendeznek, a biztos remény örö-
mével várják a feltámadás napját…!” – Húsvét azonban nemcsak egyfaj-
ta örömet kell, hogy jelentsen számunkra, hanem éreznünk kell, hogy 
tennivalókat is! - Tennivalóinkat jelentse, hogy „hirdessük Jézus életét, 
halálát és feltámadását, de ne csupán szavunkkal, hanem életünkkel is!” 
– Egy hithő muzulmán idegen országban is elıveszi imaszınyegét az 
imádság idején – ezt magam láttam egy külföldi autóparkolóban, amikor 
egyszer Németország felé utaztam. – Ezenkívül megtartja a vallási böjti 
elıírásokat is még akkor is, ha emiatt hátrány éri – mi sem „adhatjuk 
ennél alább!”, mert Üdvözítınket kell ezek által és sok más jócselekedet 
által magasztalni, Aki „az Isten Báránya, Akit megöltek, de él és uralko-
dik az emberek, sıt az egész kozmikus világ fölött is. Szenvedésével és 
feltámadásával érdemelte ki a mindenség dicséretét”, Aki feladatot szán 
megváltott népének. Apostolainak az Evangéliumban azt mondta: 
„vessétek ki a hálót!”, mindenkori népének pedig azt mondja: 
„dicsıítsétek meg Istent testetekben”, úgy éljetek, gondolkozzatok, cse-
lekedjetek, hogy az tükrözze az İ tiszteletét, dicsıségét! – Ez sokszor 
akár áldozatot is kíván, mint az apostoloktól is az egész éjjeli hiábavaló 
fáradozás után, de mégis az „Övé legyen az utolsó szó”, amikor arról 
van szó, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember!” – Kell, hogy ahol és 
amikor İ akarja, az megtörténjen! – Tudja İ, hogy kell a mindennapi 
fáradozásnak is meg kell történnie, de azt is tudni kell, hogy nem az a 
minden. – Ezt világosan tükrözi az evangéliumi jelenet: szerepel benne a 
sikeres halászás is, a reménytelenség ellenére is, szerepel a megvendé-
gelés is, de nyomban ott találjuk a lelki dolgokat is, amikor Péter apostol-
nak mondja: „legeltesd bárányaimat, juhaimat! – majd késıbb: „kövess 
engem!” – Az élet  eseményei közepette is, azok ellenére is az örök 
életre szóló kegyelmeivel akar megújítani és vezetni egy szebb, tartal-
masabb életre – már itt a földön és még ennél is szebbre és tartalma-
sabbra a földi élet után. – Nem egyértelmő ez mindenkor – különösen a 
nehézségek közepette – kell hozzá készség az emberben, ezért imád-
kozzunk együtt Erich Przywara-val: „nyisd meg, Uram szívünket, nyisd 
meg, Uram fülünket a végtelen felé, hogy megérezzük és meghalljuk a 
végtelenség távlatait, szélességét és hosszúságát;irgalmad nagyságát 
és mélységeit!”, de ne csak imádkozzuk, cselekedjünk is ennek értelmé-
ben, hogy általunk és bennünk is megvalósuljanak a „két világ esemé-
nyei” az elmélet és a valóság; a testi  és lelki dolgok egyaránt! 

Húsvét 5. Vasárnapja – Április 24. - Anyaszentegyházunk 
húsvéti örömben ünnepli ezeket a napokat (heteket ) – az 
ünnepi örömben egyre hangoztatja megváltottságunk való-
ságát; Isten nagy ajándékát a mindenkori ember számára – 
ennek köszönhetı, hogy így imádkozunk: „ Istenünk, Te a 
megváltással az embert eredeti méltósága fölé emelted. A 
keresztség szentségével elindítottad bennünk az új életet…” 
– Isten mindenki számára adott ajándéka – még a húzódo-
zók, a hőtlenek számára ajándék, meghívása mindenki szá-
mára szól és örök idıkre érvényes. Megváltott és ismét 
szeretetébe fogadott lehet az ember, csakhogy új ég és új 
föld legyen , amiben Istennek kedve telik, ahol minden 
„újjáalkotott.” – Az új életnek ki kell alakulnia az emberben – 
ezért gondolatban a mai Evangéliumban Anyaszentegyhá-
zunk „visszavisz” bennünket az utolsó vacsora eseményei-
hez, amikor az „ áruló Júdás” kimegy az apostolok közössé-
gébıl, bár elızıleg megtapasztalta a Mester szeretetét, Aki 
neki is odaadta a bemártott falatot. – Az ı eltávozása után, 
amikor elindul „végzetes” útjára, az Úr Jézus az İ ( saját ) 
megdicsıülésérıl beszél. – Teszi ezt azért, mert İ valóban 
már ezekben a percekben is megdicsıült és az utána követ-
kezıkben is – hiszen Júdásnak még az „utolsó percekben” 
is azt mondja: „barátom!” – Igaz ugyan, hogy utána a szen-
vedések következnek, amik nem az İ megdicsıülését mu-
tatják – éppen ellenkezıleg a megaláztatások sorozatát, 
mégis ki kell mondanunk: az Úr Jézus az İ határtalan sze-
retetében dicsıült meg. Ez a szeretet nemcsak abban mu-
tatkozott meg, hogy ennek értelmében „megalázta” Magát 
és megmosta a tanítványok lábát, nemcsak abban, hogy 
vállalta a kenyér és a bor színében való létezését, nemcsak, 
hogy vállalta a megváltói szenvedést és halált, hanem ab-
ban is, hogy a csetlı-botló embert is tudta részesíteni szere-
tetében és azóta is részesíti. - Ezt hagyta „örökségül”  köve-
tıi számára is, amikor így beszélt: „Új parancsot adok nek-
tek: szeressétek egymást! Amint Én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást! Arról tudják majd meg, hogy tanít-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Húsvét 4. Vasárnapja – Április 17. - Az Úr Jézus hallgatói sokszor megcsodálták taní-
tását, példabeszédeit, hasonlatait. Nem egyszer így beszéltek egymás között: „így 
még senki nem beszélt… bizonyára İ az Isten küldötte…!” – Azóta sok minden meg-
változott a világban és a mai kifejezést, miszerint „Jézus a jó Pásztor” – követıi pedig 
az İ „nyája”, szinte értetlenül fogadják sokan és még talán olyanok is akadnak, aki 
„felkapják a fejüket”, mondván: Birkáknak néz bennünket. A korabeli hallgatók számára 
nemcsak, hogy érthetı volt ez a kifejezés, hanem a gondoskodás kifejezése, a bizton-
ság-érzet, a megnyugvás egyfajta magyarázata. – Az akkori és ottani körülmények 
egyértelmővé tették, hogy kifejezıbb kép nem is létezhet, mint a jó pásztor és a nyáj 
hasonlatánál. – Ez a tény nem igényelt különösebb magyarázatot, mert a pásztor fel-
adata nem csupán az volt, hogy legeltesse a nyájat, hanem az is, hogy megfelelı 
legelırıl is gondoskodjék, sıt védelmezze is bárányait vadállatok és tolvajok ellen – 
sıt gondozza is ıket. – Túlságosan is szép lett volna, ha más feladata nem lett volna, 
mint „legeltetni nyáját, fújni furulyáját, bú nélkül élni világát.” – Bensıséges kapcsolat-
ról is beszélhetünk, amit a nyáj szinte megérzett, amikor megismerte a pásztor hangját 
és követte is azt. – A jelképeket arra vonatkoztatva, amit az Úr Jézus is ki akart fejezni, 
úgy kell gondolkodni, mint a Zsoltáros, aki a  22. Zsoltárban így ír: „ az Úr nékem pász-
torom, ínséget nem kell látnom – viruló réteken ad helyet nekem* felüdít a tiszta vizek 
forrásából – elıttem jár az igaz úton* vezet engem jó szívével…” – Az Úr Jézusról 
emlékezünk, Aki elsısorban Önmagát hasonlítja egy pásztorhoz és megteheti, mert 
İbenne megvalósult mindaz, ami egy igazi jó pásztort jellemezheti: „feláldozta Magát 
nyájáért, és amit İ nyújtani képes és nyújt is övéinek, az a leggondosabb pásztort is 
fölülmúlja. – Tıle és Általa minden kor minden embere megkaphatja azt, amirıl a Zsol-
táros csak költıi ihletettségében beszélhetett: „fejemen illatos olaj csillog, serlegem 
megtöltöd bıkezően; jóságod és irgalmad nyomon követ életemnek egész útján és 
otthonom lesz az Isten háza * mindörökké, szünet nélkül!” – El akar vezetni az égiek 
boldog közösségébe még akkor is, ha gyakran beigazolódik, hogy gyöngék vagyunk. – 
Gyöngeségeinknek sok esetben nem egyszerően a botladozó emberi természet az 
okozója, hanem az is, hogy életünk „a jó és a rossz küzdelmében bontakozik ki. Az 
Egyháznak,(amelynek tagjai vagyunk ) miközben a jó ügyet képviseli, sok szenvedés 
jut osztályrészül” és csak az Isten ereje és segítsége „juttathatja” elıbbre. – Sokszor 
támadnak rá a legkülönbözıbb módokon a környezet és rosszindulat farkasai, hány-
szor és hányszor akarják lelkiismeretlenül elrabolni még reményét is és megkárosítani 
hamis ígéretek és szólamok ( jelszavak) tömegével, csakhogy eltévelyedésre vezes-
sék - ilyenkor kell éreznünk az Isten gondviselı jóságát, „Aki Egyszülött Fiát adta áldo-
zatul, hogy éljünk Általa!” – És İ, az Áldozat vállalta értünk és helyettünk az áldozatot, 
csak vezethessen az „igaz úton.” – Ne féljünk Hozzá tartozni és İt követni!    
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A Szentkereszt márciusi számában beszámoltunk arról, 
hogy a templomtetı cseréjét a templom teljes külsı rend-
betételével kapcsolatos munkálatok követik majd 
(állványozás, a szobrok tisztítása vagy restaurálása, 
homlokzatot tisztítása és vakolása). 
Az Örökségvédelmi Hivatal (mőemlékvédelem) hozzájá-
rulását adta a munkálatokhoz, az alábbiakban jelezzük a 
megkötéseiket, elvárásaikat. 
Április hónapban elkészült az új lábazat. A régi leverésére azért 
volt szükség, mert meg kell akadályozni a templom vizesedését. 
A felvitt új burkolat légáteresztı és páraáteresztı. Ennek elvégzé-
se nélkül a belsı festés is felesleges, hisz továbbra is ugyanúgy 
vizesedne a fal, mint ezelıtt. 
Május 23 és 30-a között kezdetét veszi a templom állványozása. 
Az állványzat a tervek szerint 5 hétig lesz a templom körül. Elmé-
letileg a közlekedést nem akadályozza majd a templom körül. 
Védıháló biztosítja majd a balesetmentes közlekedést a templom 
elıtti járdán is (ezt ingyen adja a cég).  
Az 5 hét alatt elkészül a templom külsı renoválása: nemes vako-
lat kerül fel, valamint újra lesz színezve (a színmintát szigorún a 
mőemlékvédelem hagyja jóvá.) 

Az Örökségvédelmi Hivatal a 
szobrok rendbetételével kap-
csolatban nem engedélyezte 
azt az eljárást amely csak 
tisztítást jelentett volna, res-
tauráltatni kell ıket (ez sok-
kal nagyobb kiadást jelent). 
Már kaptunk árajánlatot. A 
restaurátor a sekrestye bejá-
ratát ingyen, felajánlásként 

restaurálja. 
A templom elején lévı lábazatkövek is meg lesznek tisztítva, a 
fúgát meg kell vágni, ezzel lesz biztosítva a fal szellızése.  
Mint ismeretes a templomtornyot béreli tılünk egy mobilszolgálta-
tó, itt található az adójuk. A szerzıdés része, hogy a cég karban-
tartja a torony ablakait. Erre is sor kerül most: új szegıléceket 
helyeznek el és újrafestik a zsalugátereket. Ez a cég költsége 
lesz, csak az állványzatot használ-
ják majd. 
Az összes munka elvégzése kb. 14 
millió forint összegő beruházást 
jelent. Kérjük Önöket, lehetıségük-
höz mérten támogassák templo-
munk megújulását! Az adományok 
elhelyezhetık a templom jobb pad-
sorai mögötti faládába, amelyben 
most már biztonságos. Köszönjük 
szépen a segítséget, Isten fizessen 
meg! És köszönjük a megértést az 
esetleges kényelmetlenségekért!              

 
Varga Frigyes, világi elnök 

ványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt!” – Az Úr Jézus új parancsról beszél, hiszen ebbıl a szeretetbıl nem zárható ki senki, sem 
méltó, sem méltatlan, sem barát, sem ellenség, sem jóindulatú, sem rossz szándékú… - Ezt a szeretetet elsısorban tehát İ gyakorolta és ma is gya-
korolja – bár Neki is sok áldozatba került ez és kerül ma is. Hiszen hányszor és hányszor „visszaélünk” ezzel a szeretettel – még azok is, akiknek 
pedig „hivatalból” kell ezt képviselni. – Hányszor tesszük sajátmagunkat „alkalmatlanná” az İ szeretetére, mégis továbbra is érvényes: „úgy szerette 
Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte áldozatul” – İ pedig vállalta ezt az áldozatot, csakhogy érvényt szerezzen az ısi Parancsnak: „szeresd 
Uradat, Istenedet .. szeresd felebarátodat…!”- Emberi gyarlóságaink sokszor akadályoznak minket ennek megvalósításában, ezért kérjük szív-
bıl:”Urunk, Jézus Krisztus, Te megdicsıítetted Mennyei Atyádat szeretetbıl vállalt áldozatoddal… add, hogy folytassuk tovább szereteted mővét a 
világon!”    

Április hónapban régi ismerıst kö-
szönthettünk templomunkban: Solymosi Ferenc orgonamővész és tanár 
egyik munkatársával templomunk orgonáját vizsgálta. Solymosi tanár úr 

legújabb tanulmányát az  Országh családról, illetve Országh Orgonagyárról 
írja, ehhez látogatja meg az Országh orgonákat. Templomunk hangszerét 
1869-ben e cég készítette, s a késıbbiekben is több átalakítást hajtottak 

rajta végre. A megfigyelhetı adatokat nagyon jól kiegészíti a plébánia irat-
tárában fellelhetı adatok sokasága.  

Benkó Péter 

2016. április 24-én a 9 órai 
szentmise keretében volt a 
Búzaszentelés egyházköz-
ségünkben, könyörögtünk 

a jó termésért. 
 

Aki gondolsz a madárra,  
Köntöst adsz  
a kis virágra,  

Kegyes szemed legyen 
rajtunk,  

Tebenned van  
bizodalmunk.  
Téli fagyban,  

hóban, jégben,  
Te vagy minden  
reménységem.  

Jön a tavasz, az új élet,  
Abban minden újra éled.  

 
Köszönet a búzáért  

Végh Józsefnek! 
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E lapszámunkban Mikovics András [Endre] 
alsónémedi plébános sírkeresztjét mutatjuk 
be. E kıkereszt a legrégebbi plébános sírt 
takarja az Öregtemetıben. A Temetı útról 
nyíló „másodrendő” bejáraton bemenve, az 
út jobb oldalán található. Az 1917-ben ki-
adott, „A Váczi Egyházmegye történeti név-
tára” szerint Mikovics [vagy Mikovits] And-
rás „elıéletét nem ismerjük”, vagyis nem 
tudjuk, hogy Alsónémedin töltött évei elıtt 
volt-e máshol plébános, illetve ha igen, hol, 
melyik településen. A névtár szerint 1799 
óta volt községünk plébánosa, halálának 
napja 1807. június 15., tehát körülbelül 8 
éven keresztül volt a némedi hívek lelki-
pásztora. [A sírkereszten jól olvashatóan 
június 14. szerepel.] Mind az alsónémedi és 

mind az ócsai templomnak (ekkor 
fíliája volt Ócsa Alsónémedinek) 
100-100 forintot hagyományozott 
szentségmutató és ruhák beszer-
zésére. Sírfelirata: 

SÍR * HALMA 
TISZTELENDİ MIKO 

VITS AND[R]AS NÉHAI 
ANÉMEDII PLÉBÁNUS 
ÚR MEGHOLT TESTI 

NEK SZ. IVÁN HA 
VÁNAK XIV. NAPJÁN 

1807. ESZTENDİ 
Különbözı jelképek is megfigyelhetık a 
kıkereszten: megtalálható természetesen 
Krisztus keresztje, de a kehely is, mint a 
papság szimbóluma, s a kereszt „lábánál” 
megfigyelhetı a koponya is, amely az el-
múlásra figyelmeztet.  

Benkó Péter 

Pannonhalmán tett 
látogatásunk alkalmá-
val találkoztunk Végh 
Imre Norbert testvérrel, 
aki Alsónémedin az 
1970-es években sek-
restyésként, 1974-tıl 
kántorként is mőködött, 
s nem is akárhogyan, 
hiszen a Historia 
Domusban plébánosa a 
következıket írta róla: 
„Az ı mőködése az 
egyházközség nagyon 
nagy értéke. S nagy 

nyereség nekem is, mert szinte káplánként mőködik mellettem.” 1984-ben költözött Pannonhalmára, s 
1991. augusztus 6-án tett örök fogadalmat, melyre sokan elmentek Alsónémedirıl. 
Nagyon megörültünk a találkozásnak. Végh Imre Norbert testvér rendszeres olvasója újságunknak. 
Kértük, imádkozzon értünk, a Szent Kereszt újságért, és egész Alsónémediért! İ pedig üdvözletét küldi 
Pekker Imre atyának, mindazoknak, akik ismerik ıt, de üdvözli, és minden jót kíván Alsónémedi minden 
lakójának!                                                                                                      Dr. Tóth Éva, Benkó Péter 

1978. 2016. 

Dr. Tóth Éva, Végh Imre-Norbert testvér, 
Szlovicsák Béla 

Zágon István: Az anya meg a szülı 
Ez a két fogalom alapjában véve 
ugyanazt jelenti, de azért mégsem 
ugyanaz. Olyan különbség van köztük, mint - 
hogy is magyarázzam - mint amikor az ember azt 
mondja, hogy állam, meg azt, hogy haza. 
A hazáért élek és halok, az államnak meg adót 
fizetek. És annak ellenére lényegesen könnyebb, 
mint meghalni, mégis több emberrıl hallottam, 
aki lelkes örömmel halt volna meg a hazáért, de 
soha senkirıl nem hallottam, aki szívesen fizetett 
volna adót. 
Hát így vagyunk valahogy az anyával, meg a 
szülıvel is. A szülı hivatalos kifejezés, az anya 
magánjellegő. 
A szülı minden, ami értelmet jelent, erıt és köte-
lességet, az anya pedig minden, ami érzelem, 
áldozat és a leggyönyörőbb gyöngédség a vilá-
gon.  
Az anya, meg a szülı egy ember. De ennek az 
egy embernek egészen más tulajdonságai nyil-
vánulnak meg az anyában, mint a szülıben. 
Aki a harmadik szobából csukott ajtón át is meg-
hallja, hogy hathetes kislánya sír, az, az anya. 
Aki szeretne berohanni hozzá és egy kis jó, lan-
gyos tejecskével elcsitítani azt a kis ártatlant, 
még az is az anya. 
Aki be is rohan hozzá, megnézi, kibontja, tisztá-
ba teszi, de soron kívül egyetlen korty anyatejet 

sem juttat neki, 
hanem szigorúan 
alkalmazkodik az 

orvosilag elıírt étrendhez, az már a szülı. 
Akinek majd a szíve szakad ki, amikor a gyer-
meknek fogzási fájdalmai vannak, az, az anya, 
de aki csukamájolajat ad neki, hogy minél elıbb 
nıjön ki a foga, az már a szülı. Általában aki 
képes arra, hogy saját önszülött gyermekének 
beadja a csukamájolajat, azt a csúszós, szörnyő, 
kibírhatatlan íző kotyvalékot, az nem is lehet 
anya. Az csak szülı lehet. 
De aki közben azt hajtogatja; jaj de jó, de finom, 
a mama is ezt eszi, és hısies elszántsággal a 
szívében, de háborgó indulatokkal a gyomrában 
maga is megkóstolja azt a szörnyő kotyvalékot, 
az már megint az anya. 
Aki büszke arra, hogy az ı kisfia már olyan nagy, 
hogy az elsı osztályba iratkozik, az a szülı. De 
aki az iskola megnyitásának napján sírva kíséri a 
gyereket abba a tiszteletre méltó épületbe, és 
amikor beengedi a többi gyerek közé, akkor úgy 
érzi, hogy a fia Dániel, aki most lép be az orosz-
lánbarlangba, az már megint az anya. 
Aki nappal megbünteti a gyermeket, mert elszag-
gatta a nadrágját, az a szülı, de aki azt a kisnad-
rágot éjjel könnyes mosollyal foltozza meg az, az 
anya. 
Aki azt mondja: haszontalan kölyök, már megint 

nem tanulsz, az a szülı, de aki főnek-fának ke-
servesen panaszkodik, hogy annak a szegény 
gyereknek már megint mennyit kell tanulnia, az, 
az anya. 
Aki a kamasz fiát tánciskolába viszi, az a szülı. 
Aki büszkén figyeli, hogy az a haszontalan kö-
lyök milyen ügyesen teszi a szépet annak a cop-
fos kislánynak, az még mindig a szülı. 
De aki ugyanakkor nagyokat nyel, mert úgy érzi, 
hogy most kezdik tıle elszakítani lelkétıl lelke-
zett magzatát és szeretné a fia táncpartnerét, azt 
a kis kacér, szıke démont megpofozni, az már 
megint az anya. 
És mégis az anyából lesz a jó anyós, a szülıbıl 
pedig a rossz. Amely anyósi állapot tart mindad-
dig, míg meg nem születik az elsı unoka. És 
akkor valami egész váratlan és csodálatos dolog 
történik, eltőnik a szülı, eltőnik az anya, mondjuk 
inkább a kettı összeolvad és nagymama lesz 
belıle. 
De ez a nagymama nem hasonlít sem az anyára, 
sem a szülıre, annyira nem, hogy hadilábon áll 
mindkettıvel, a szülıt ridegnek, az anyát túlzott-
nak tartja, és csak egyvalakivel azonosítja magát 
teljesen és százszázalékosan, a gyerekkel. Mint-
ha soha nem lett volna szülı, mintha soha nem 
lett volna anya. 
Mintha így született volna ötvenegynéhány éves 
korában egyenesen nagymamának. 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  



5                                     SZENT KERESZT— 2016. MÁJUS 

Május hónap a Szőzanya hónapja.  
Mindenkit szeretettel várunk a szentmisék alkalmával a májusi litániákra. 

Május 8-án 10 órakor lesz a Kápolna búcsújá-

nak ünnepi szentmiséje a régi temetıben! 

Köszönet a hittanosok mősoráért, és 
a virág-felajánlásért! 

Május 29-én lesz 

Úrnapja 

Katolikus fıünnep az 

Eucharisztia tisztele-

tére, teljes nevén az 

Úr Testének és Véré-

nek ünnepe. A hús-

véti idıt lezáró Pün-

kösdvasárnap utáni 

két héttel tartják.  

Szentháromság  
vasárnapja 

A történelmi nyugati 
keresztény egyházak-
ban elterjedt három-
személyő egy Isten 

ünnepe, melyet a Pün-
kösd utáni vasárnapon 

tartanak meg. 
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Katolikus Karitász 

Alsónémedi Helyi Szervezet  
 

Köszönettel fogadunk minden 
használható, tisztára mosott ruha-
nemőt, háztartási felszereléseket 
és tartós élelmiszert.  
Bejárat a Magyari út felıl. 
Minden csekély adománynak örü-
lünk, amivel szükséget szenvedı 
társainknak segíteni tudunk. 
Figyeljünk egymásra is, ha baj van, legyen valaki, aki 
segítséget kér!   Elérhetıségünk:   

 
Elérhetıségünk:   
06 30 394 22 29 és  

karitasz.alsonemedi@gmail.com    

A Csodavilág 
áprilisi alkalmán 
a gyerekek Anyák 
napjára készülvén 
különbözı aján-
dékokat készítet-

tek. 

Hittantábor 
 

Ezen a nyáron is megrendezésre 
kerül hittantáborunk.  

 
Helyszíne Andornaktálya lesz, 

július 18-22 között!  
 

Minden hittanost szeretettel vá-
runk! 

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

A legkisebbek is köszöntötték 
anyukáikat a Baba-Mama Klubban. 
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Jézus Szíve Családja 
Jézus Szentséges Szívének Család-
ja az elsı vasárnapi közös imaóráját 
május 1-én az esti szentmise után 
tartja.  
„Ahol ketten, hárman összegyőlnek a 
nevemben, én ott leszek közöttük.”- 
mondta Jézus. Milyen nagy ajándék! 
Különösen ma, amikor az édesanyá-
kat köszöntsük. Elsısorban égi 
Édesanyánkat ünnepeljük, aki az 
emberiség Megváltóját hordozhatta a 
szíve alatt. Köszönjük meg Neki ezt 
a csodálatos ajándékot! Hálatelt szív-
vel ajánljuk fel ezt a szent órát a mai 

édesanyákért, akik szeretı gondoskodással és imádságukkal 
nevelik fel számunkra a jövı nemzedékét, a leendı elsıáldozó-
kat. Amikor azt mondják, hogy Magyarországra fényes jövı vár, 
akkor ne a politikára gondoljunk, hanem a megszentelıdésre. 
Tegyetek tanítvánnyá minden embert! – mondta Jézus. Minden 
ember szívéhez szól az Isten hívása. A mi feladatunk, hogy meg-
mutassuk Jézust. Isten szava mindenen áthatol. Az İ szava 

formál, átalakít. 
Engedjük hát, hogy 
cselekedjen ben-
nünk! Ezekkel a 
gondolatokkal köze-
ledjünk az Úr Jézus 
Szent Szívéhez! 
Égi Édesanyánk! Szőz Mária! 
Amikor Isten sajátos tervével belépett az életedbe, Te, mint az İ 
alázatos szolgálója, szélesre tártad elıtte szívednek kapuját. 
Példád ösztönöz, hogy az Úrhoz folyamodjam, és azt mondjam: 
Jöjj Uram! Jöjj, lelkem önzetlenül vár és a szívem kész befogadni 
Téged. Tudom, méltatlan vagyok hozzád, de azt is tudom, hogy 
Te szeretsz engem. Jöjj el életemnek azon részeibe, ahol saját 
akaratomat jobban szerettem a Tiédnél. Térj be most, mialatt 
Fiad keresztje és Égi Édesanyám szobra elıtt elmélkedem! 
Imádkozom hozzád! Mária! Te az ige szülıje és a megváltás 
anyja vagy, ezért kérlek, hogy imádkozz velem és értem, hogy İ 
teljesen betérjen az életembe! Térj be Jézus családom és az 
egész világ életébe! Add, hogy mindenki meghallja a Te békét 
hozó hangodat! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Májusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 
18 óra  
Jézus Szíve 
család imája 

2 3 
 

4 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

5 6 
18 óra  
Ifi -hittan 

7 8 URUNK MENNY-
BE-MENETELE 

16.30 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

9 
 

10 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

11 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

12 13 
18 óra  
Ifi -hittan 

 

14 
14 óra 
Lelkinap az  
elsıáldozóknak 

15 
PÜNKÖSD 

16 
PÜNKÖSD 
 

17 
 

18 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

19 
 

20 
18 óra  
Ifi -hittan 

21 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

22 
ELSİÁLDOZÁS 

23 
 

24 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

25 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

26 
 

27 
18 óra  
Ifi -hittan 

28 
 

29 
ÚRNAPJA 

30 31      

 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Csermákné Molnár Anna 

Id. Lovas Zoltánné 
Mészáros Jánosné 

Geigerné Moldvai Marianna 
 

Máj. 4 – 12 
Fodor Mária 

Sokorai Józsefné 
Özv. Surányi Antalné 

Bársony Mónika 
Morvai Margit 

Máj. 13 – 21 
Györgyövics Miklósné 
Özv. Kiss Ferencné 

Gyırvári Imréné 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

 

Máj. 22 – 30 
Kiss Lászlóné 

Agárdi Erzsébet 
Kovács Jánosné 
Bársony Istvánné 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2016.  május 
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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! 

VECSÉS NAGY IZGALOMMAL VÁRJA A 
TALÁLKOZÓ VENDÉGEIT 

 
Nagy öröm számunkra, hogy a XII. Váci Egy-
házmegyei Találkozó megrendezésére Fı-
pásztorunk Dr. Beer Miklós püspök atya 
Vecsés város katolikus közösségeit kérte föl. 
Az Irgalmasság szent évéhez kapcsolódik a 
mottónk is: „Boldogok az irgalmasok, mert ık irgalmasságot 
nyernek.” Mt. 5,7 
Isten irgalmas szeretetének a megtapasztalása legyen mind-
nyájunk számára e nap legfıbb üzenete, melyet Ferenc pápa 
bullája (2. pont) így foglal össze:  
"Ez számunkra az öröm, a derős nyugalom és a béke forrása. 
Üdvösségünk feltétele. Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztat-
ja a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végsı és 
legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az alap-
vetı törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki ıszin-
tén tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik. Irgalmas-
ság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja szí-
vét arra a reményre, hogy bőneink korlátai ellenére mindenkor 
szeretnek bennünket.” 
Program 
8.00 - Regisztráció 
9.00 – 9.30 Megnyitó 
9.30 – 10.00 Útitársak énekegyüttes Ima, ének és zene 
– lelkiségi program felvezetı 
10.00 – 11.00 dr. Székely János püspök atya 1. elıadás 
11.00 – 11.20 Concerto Harmonia Kórus elıadás 
11.20 – 12.00 Hartai Gábor SDB 2. elıadás 
12.00 – 12.10  Úrangyala imádság (énekelve) 
12.10 – 14.15  Ebédszünet 
14.15 – 14.45 Útitársak énekegyüttes Ének és zene – 
lelkiségi program felvezetı 
14.45 – 15.00  Szentségimádás (körmenettel a Szent 
Kereszt 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 elıadás 
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 
könnyőzene 
KÍSÉRİ PROGRAMOK 
8.00 – 16.30 Csendes Szentségimádás Szent Kereszt 
templom 
8.00 – 16.30 Zarándokhely látogatás Szőz Mária Szíve 
Plébániatemplom 
8.30 – 9.00 Térzene Epres 
8.00 – 16.30 Gyónási lehetıség 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 


