
                                    SZENT KERESZT— 2018. AUGUSZTUS 

 

Egyházközségünk új elöljárói 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
XII. ÉVFOLYAM  8. SZÁM – 2018. AUGUSZTUS 5.  

Fazekas Gábor vagyok, felszentelt állandó dia-
kónus. Mosonmagyaróvárról származom, de 
családommal 20 éve Kiskunlacházán lakom. 
Feleségemmel, Csillával szentségi házasság-
ban élünk, négy gyermekünk született: Gergő, 
Teréz, Jolán, és Klára. Mindketten történelem-
hittan szakos tanárok vagyunk, teológiából 
egyetemi végzettséggel. Hitoktatóként tevé-
kenykedünk Lacházán és környékén. 
Munkám mellett lelkipásztori munkatárs-, lektor-, 
akolitus-, diakónus- és plébániavezető- képzé-
seken vettem részt. Két éve szentelt diakónussá 
Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök. Ezek után 
Lacházán a plébános mellett szolgáltam, majd 
Ráckevén kisegítő feladatot láttam el. Augusz-
tus elsejével a püspök atya Alsónémedi egyház-
község plébániavezetésével bízott meg, fel-

szentelt pap hiányában. Feladatom: az egyházi közösség építé-
se, a liturgia megszervezése: keresztelés, esketés, temetés, 
szentségimádás, igeliturgia végzése, hívek lelkipásztori gondo-
zása, egyházközség képviselete…  
Örülök, hogy Jézus felszentelt szolgálatra hívott az alsónémedi 
közösségben. Imádkozom mindannyiukért. Köszönöm szerete-
tüket, elfogadásukat. Forduljanak hozzám bizalommal! 
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Vukovich Márton lelkipásztorok fogják bemutatni 

Bemutatkozás az Egyháztanácsnak. 
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Évközi 16. Vasárnap – Július 22. - Naponta tapasztaljuk a jó 
Isten irántunk való jóságát; bőséges áldását – mégis a szent-
mise könyörgésében ezt imádkozzuk: „ Urunk, Istenünk  
könyörülj népeden és add nekünk bőségesen  kegyelmed 
ajándékait…!” - Bizonyára azért fogalmazott így az imádság 
Írója, mert érezte a valóságot, miszerint a sok-sok isteni 
áldás és kegyelem ellenére sokszor mennyire hiányzik  az 
élő hit; a reménység és a keresztény szeretet, amik által 
megvalósulhatna az Ő parancsainak teljesítése. – Az Úr 
Isten állandóan akarja, hogy népe - az új-szövetség népe is – 
az Ő Országában, mint készséges emberek legyenek együtt 
és ezért még pásztorokat is támaszt, hogy mint gondos meg-
bízottak vezessék választottait, aki most éppen mi vagyunk! 
– Joggal dobba a szívünk az örömtől, amikor olvassuk vagy 
imádkozzuk a 22. zsoltár szavait : „az Úr nékem pásztorom, 
ínséget nem kell látnom! Zöldelő mezőkön terelget engem; 
csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti… otthonom lesz 
az Isten háza; mindörökké, szünet nélkül…” – A készséges 
ember számára nagyon megnyugtató érzés, amiről a Szent-
lecke bevezetője beszél: „ Krisztus a kereszten két karjával 
átöleli az egész világot: élete és vére mindenkié; mindenki 
Üdvözítője Ő!” – Egyetlen helyes válasz lehet erre, amiről 
Szent János, a szeretett tanítvány így beszél: „Juhaim hall-
gatnak szavamra; ismerem őket és a nyomomban jár-
nak!”( Jn. 10,27 ) - Igen gyakran nem is csak testi bajok gyöt-
rik  az embert, hanem lelki bajok  is, amiről az Evangélium 
így beszél: „Krisztus figyelő szeme és szerető Szíve nem-
csak a testi bajokat és betegségeket vette észre, hanem a 
lelki bajokat is.” – Amikor a pásztor nélküli juhokhoz hasonlít-
ja az embereket, „megesett rajtuk a szíve és tanítani kezdte 
őket sok mindenre.”- Bizonyára ez a tanítás nem arról szólt, 
hogyan lehet mások rovására ügyeskedni, hogyan lehet 
bármi áron sikeresnek lenni, hogyan lehet előnyöket szerez-
ni…hanem arról, hogyan lehet egyre inkább vágyódni az 
üdvösség után; hogyan lehet vágyódni az Isten békéje után; 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Évközi 14. Vasárnap – Július 8. - Az Apostolok Cselekedetei tanúsága sze-
rint Szent Péter így biztatta pünkösdi beszédében a jeruzsálemieket: 
„meneküljetek ki e gonosz nemzedék közül!” (Cs.2,40.) Szent Péter abban 
„jelölte meg” a menekülés módját, hogy arra biztatta hallgatóit, hogy tartsa-
nak bűnbánatot és keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében bűneik 
bocsánatára, mert az Isten mindenkit meghív gyermekei közé! – „Engedjétek, 
hogy kimentsünk benneteket ebből a gonosz nemzedékből!” – mondta a 
továbbiakban. – Lelki dolgokat ajánl a főapostol a testi problémák 
„kezelésére” is. – Így van ez manapság is; a testi bajok okozói a legtöbb 
esetben a lelki bajok: lelkiismeretlenség; a parancsok figyelmen kívül hagyá-
sa; a szentségek elhanyagolása; a fontos dolgok „elengedése a fülünk mel-
lett; visszaélés a hatalommal… mind lelki alapokon nyugszanak, amiknek 
„elmellőzése” testi bajok okozóivá válnak. – Szent Péter beszédében jól 
mondja, hogy ebből a vad összevisszaságból az egyedüli kiút az Úr Jézussal 
való „együttműködés”, Aki azért jött közénk emberi testben, azért szenvedett 
és halt meg értünk és helyettünk, hogy „életünk legyen és bőségben  legyen!” 
– Ő így fogalmazott: „arra rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt hozzatok, 
maradandó gyümölcsöt!” – Az Ő kívánsága, hogy övéi Róla tanúskodjanak, 
ahogyan Ő fogalmaz: „tanúim lesztek!” Őróla tanúskodni pedig csak a jócse-
lekedetekkel lehet, hiszen így fogalmazott az Őt érő rágalmakra: „ki vádolhat 
közületek bűnről?!” – Tudjuk, hogy a bűn az ember legfőbb ellensége már 
kezdettől fogva! - Már az ó-szövetségben a Zsoltárokban is olvashatunk az 
emberi magatartásokról, amik testi bajok okozói lettek; az új-szövetségben 
pedig Szent Pál a filippiekhez írt levelében arról beszél: „ sokan úgy él-
nek,mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a has, 
dicsőségük az, ami gyalázatuk; eszüket a földieken járatják…” (Fil. 3,18-) - 
Az Úr Jézus Krisztus személyesen is gondoskodni akart  a bajok orvoslásáról 
– manapság is akar - Anyaszentegyháza által üzeni a világnak a szép, a jó és 
a tökéletesedés gondolatait, szabályait – a mi dolgunk az, hogy komolyan 
vegyük és megvalósítsuk! – Mélységes hit kell ahhoz, hogy meglássuk a 
lényeget és észrevegyük értelmét, ami majd a megvalósításban, a cseleke-
detekben valósul meg. – A názáretiek ezt mind nem értékelték – amikor az Úr 
Jézus a „lelkükre beszélt”, inkább botránkoztak Benne, de nem hajlottak a 
szavára. – Bennünk ez ne így legyen! - Örüljünk annak, hogy szól hozzánk, 
mert ahogyan a szentmise könyörgése mondja: „fel akarja emelni az elesett 
emberiséget – minket is – örömet akar adni és kiragadni a bűn szolgaságá-
ból…” – a világ összes bajára az Anyaszentegyház felajánlja az Evangélium 
tanítását – aki nem megátalkodott, annak javára válik; aki komolyan veszi a 
33. Zsoltár gondolatait, az „nyer vele”: „ízleljétek és lássátok, mily édes az 
Úr ; boldog az az ember, aki Benne bízik!” Szent Efrém gondolatai alapján 
közelítsük meg halaszthatatlan tennivalóinkat, ami az imádkozókról így hang-
zik: „az imádkozók a láthatatlanságba rejtőzve imádkoznak bűneinkért; állva 
könyörögnek gonoszságaink bocsánatáért…” - ezt a gondolatot leginkább a 
szerzetesek élik meg, de  mi legyünk azon, hogy mi is eszerint akarunk gon-
dolkozni és velük együtt imádkozni - és természetesen az imák szavai szerint 
cselekedni is!       

Évközi 13. Vasárnap – Július 01. - Újból és újból ünnepeljük  Istenünk 
emberszerető jóságát – ma egy hete például Keresztelő Szent János 
születésnapját, akit „világító fáklyának” küldött, hogy a népet Önmagá-
hoz segítse. – Aki, mint Heródes, gyenge jellemű volt; mint Heródiás, aki  
azon mesterkedett, hogy hogyan vágjon vissza, annak hiábavaló volt a 
sok jó lehetőség, amit a jóságos Istentől kapott. – Így van ez manapság 
is, amikor sokszor és sokan „elengedik a fülük mellett” a jóra való felhí-
vást – pedig tudhatnák, hogy a jó Isten csak az ember javát akarja, Aki 
mindent azért teremtett, „hogy legyen és a világon minden teremtmény 
az életet szolgálja!” – ahogyan az Olvasmányban a Bölcsesség Könyvé-
ből olvassuk. – Jól fogalmaz szentmisénk könyörgése: „Istenünk, (Aki) 
kegyelmeddel  gyermekeiddé fogadtál és a világosság fiaivá tettél min-
ket…” – Igaz ugyan minden szava az egyik gyászmise dicsőítő éneké-
nek ( prefáció ) – eszerint… „megszomorít a halál kényszere, de megvi-
gasztal az örök élet reménye, mert amikor halandó testünk enyészetnek 
indul, lelkünket a Mennyben örök otthon várja…!” – Az Úr Jézus több-
ször is jelét adta, hogy Ő azért jött, hogy az embereknek örök élete 
legyen – ennek az életnek már halvány visszfénye, hogy már a földi 
életet is egyre tökéletesebbé akarja tenni – ezért vállalta az emberi 
sorsot, a megtestesülést – és ezért többeket feltámasztott, hogy minél 
többen átérezzék, hogy „jóságos Istenünk azt akarta, hogy az ember 
örökké éljen és gyógyító kegyelmével megmeneküljön a halálos bűntől 
és az örök haláltól!” – Erre a szép gondolatmenetre tanította is az embe-
reket – tanítását szenvedésével, halálával és feltámadásával 
„megerősítette!” – Manapság is ugyanazt teszi, Egyháza által tanítja és 
vezeti övéit, és egyre inkább még „a botladozóknak is kegyelmét adja…
hogy eljussanak örök céljukhoz!” – Sokszorosan beigazolódik, ami már 
az Ó-szövetségben is sokak előtt ismert volt: „nem akarom a bűnös 
halálát, hanem, hogy megtisztuljon, megtérjen és éljen!”(Ez.18,23 ) – 
Most rajtunk a sor! - Élnünk kell a nagy lehetőségekkel! – Minden ott 
kezdődik, hogy felébresztjük magunkban az „örök élet utáni vágyat!” –itt 
azonban nem állhatunk meg, fel kell ébreszteni magunkban a 
tenniakarást is, vagyis  azt az érzést, hogy „Isten kegyelme ne legyen 
bennünk hiábavaló!” – Éreznünk kell, hogy számunkra legfőbb tenniva-
ló, „hogy örök szeretettel Istenhez kapcsolódva örök életre szóló gyü-
mölcsöt hozzunk!” - Tudnunk kell és tennünk kell érte – nem is keveset, 
hogy minden jócselekedetünk felér egy feltámadással, egy új élettel - 
ennek érdekében legyen fontos számunkra, amit Heinrich Fries így 
fogalmaz: „a mi feltámadásunk és örök életünk akkor kezdődik, amikor a 
hit, a keresztség és a szentségek, valamint a Krisztus-követés által 
Jézushoz, a Megfeszítetthez és Feltámadotthoz kötjük magunkat!” – 
Célunk az örök élet legyen! Ezért már itt a földön azon fáradozzunk, 
hogy Szent Pál és Assziszi Szent Ferenc gondolatai a mi gondolataink 
legyenek, - Ők ugyanis kifejezték, hogy „akár élünk, akár  meghalunk, 
az Úréi vagyunk!”( Róm. 6,22) Szent Ferenc pedig „halál-testvérről éne-
kelt!” 

Évközi 15. Vasárnap – Július 15. - A legiparkodósabb ember is képes tévedni, mert 
magában hordozza az emberséggel együtt járó következményeket, a tévedés lehetősé-
gét. Ebben a helyzetben sokszor és sokan tévelyegtek már – akár önhibájukon kívül is – 
ezért nem hiábavaló a szentmise könyörgésében: „Istenünk, Te megmutatod igazságod 
fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra…” – Ebben a helyzetben is 
meg kell látnunk az Isten jóságát, Aki tévedései közepette is segíteni akar teremtménye-
in. – „Az ó-szövetségben prófétákat küldött…az új-szövetségben pedig Jézus apostolo-
kat hívott és küldött; Egyházat alapított, hogy tanítása eljusson minden emberhez…” – 
Az isteni segítőkészséget sokszor nem értékelték kellőképen – igen gyakran a prófétá-
kat üldözték, sőt meg is ölték; az új-szövetség tanítását pedig figyelmen kívül hagyják, 
mintha valamiféle rosszról volna szó. – Az Olvasmányban annak vagyunk tanúi, hogy 
Ámosz prófétát így küldik el: „menj el innen…ne prófétálj!” pedig őt az Isten küldte: „azt 
mondta nekem az Úr:menj, prófétálj népemnek!” – Tudnunk kell, hogy az Isten üzenetei-
ben mindig a jót sürgeti az emberben; ami azt a vigasztaló gondolatot ébreszti bennünk, 
hogy alkalmasak vagyunk a jóra, ha mi magunk is akarjuk. Szent Pál apostol ezért be-
szél így az efezusiaknak: „Urunk, Jézus Krisztus Atyja…Őbenne választott ki minket a 
világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt… Fiában jósá-
gosan megajándékozott minket…” A dolgunk az, hogy világosan tudatosítsuk magunk-
ban, „hogy megértsük, mily reménységre hívott minket!” ( Ef. 1,17 - ) – Az Evangélium-
ban pedig arról hallunk, hogy az örömhír mindennél fontosabb – még a kenyérnél is, a 
vándorbotnál is; a pénznél is; a lényeg, hogy minél többen tudjanak róla és örüljenek a 
nagy lehetőségnek, hogy terjedjen; hogy „készséges szívvel fogadja az egész emberi-
ség!” – főképpen azok, akik hívei; hogy minél kevesebben legyenek a közömbösekké 
váltak, akiknek minden jó hiábavaló! – A szentmisében és a szentáldozásban fejezhet-
jük ki leginkább, milyen szívügyünk a Vele való egység és közösség, mit ér az Iránta 
való ragaszkodásunk; mennyire tudatos a nagy lehetőség, ami adott esetben az állatvi-
lágban – ösztönösen is fellelhető, amint a 83 Zsoltár szavai mondják:”otthont talál magá-
nak a veréb is, és fészket a gerle, hogy kiköltse fiókáit…” – egyszerűen nem maradha-
tunk le az ösztönvilág mögött; nekünk el kell jutnunk odáig, hogy természetes legyen az 
emberhez méltó – a hívő emberhez méltó, hogy igazi örömünket az jelentse, az én ott-
honom az Isten háza ; felüdülésem az Ő oltárának közelsége, őszintén gondolom: 
„boldog, aki házadban élhet, Téged dícsérhet szüntelen!” – Ne lehessen senki és sem-
mi, ami ennek megvalósításában megakadályoz! – Örömmel tartozzam Istenemhez; 
örömmel Egyházamhoz; örömmel szent hitemhez! – Számíthasson rám mindenkor Iste-
nem, Aki üdvösségemet akarja és segíti; az Egyház, aki „vándorolva járja útjait…,hogy 
kinyilvánítsa a világban Ura mystériumát!”  
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Folyamatban van a mintafestés a Lurdy Mária 
mögötti oszlopon. 

Időközben a műemlék felügyelet is meghozta 
végső döntését, elfogadta a terveket, csak a szín-
világuk nem lehet annyira harsány, tompítani kell 

a színeken. 

Elkészült az ablakok újra 
üvegezése. Két nagylelkű 
család adománya. Isten 
fizesse meg az áldozat-

vállalásukat! 

a becsületes, lelkiismeretes dolgok után – mindezek ugyanis mélységesen „összecsengnek” az Úr Jézus tanításával, ami arról szól, hogy mindig minden-
kiben legyen bizalom a gondviselésben : „ne nyugtalankodjatok és ne kérdezzétek: mit együnk? Vagy mit igyunk; vagy mibe öltözzünk?…hiszen tudja a ti 
mennyei Atyátok, hogy minderre szükségtek van! – Ti keressétek elsősorban az Isten Országát és annak igazságát, és ezeket mind megkapjátok! – Ne 
aggódjatok tehát a holnap miatt!” ( Mt. 6,31 - ) – Az Isten iráni mélységes hit és bizalom szükséges ezekhez a lelki dolgokhoz, amik már semmiféle földi 
dologgal nem pótolhatók, amiket egyedül az Úr Jézustól lehet megtanulni és jelentik az élet művészetét; ennek elősegítésére az Úr Jézus „hív bennünket 
a Vele való bensőséges találkozásra; részesíteni akar az Ő ajándékaiban. Hallgassuk hát Őt a templom csendjében, táplálkozzunk oltáráról!” – Ezek által 
akarjunk azokhoz hasonlítani, akik meghallják az Ő szavát és lelkünk ajtajánál hallatszó finom kopogtatását! Ne legyen hiábavaló a velünk való 
„próbálkozása”:”nézd, az ajtóban állok és kopogok!”( Jel.3,20 )  

Évközi 17. Vasárnap – Július 29. - 
Igen bonyolult az ember élete, gon-
dolkodása, cselekedetei; a jóságos 
Isten azonban ezt vad összevissza-
ságot szeretetével, türelmével 
„gyógyítgatja.” – Ettől függetlenül 
nem árt, ha a szentmise könyörgésé-
vel egyesülünk és buzgón kérjük: 
„Istenünk, Aki nélkül semmi sem 
szent, semmi sem állandó, áraszd 
ránk bőséges irgalmadat…” – Embe-
ri gyengeségünkben még arról is 
gyakran megfeledkezünk, hogy min-
den Isten áldása számunkra és hála-
adással tartozunk Neki mindenért, 
mert „sokszor szinte csodálatos 
módon gondoskodik az Isten 
(rólunk ) s milyen természetesnek 
vesszük ezt!” – Az Olvasmányban is 
látjuk, hogy emberileg mennyire 
lehetetlen kevés  kenyérből száz 
embert jóllakatni – Istennél azonban 
semmi sem lehetetlen: „ettek és még 

maradt is…”- Méltó és igazságos a 
144. Zsoltár imádsága: „megnyitod 
kezedet, Istenem és táplálsz minket.” 
Isten áldása árad a világra testi érte-
lemben is; lelki értelemben 
méginkább – ezt láthatjuk a 
Szenleckében, amikor arról van szó, 
hogy a fogoly Pál apostol a börtön-
ben is tud tevékenykedni, mert „csak 
a keze és  a lába volt bilincsekben, a 
lelke itt is szabad volt, és lelkesedett, 
lángolt Krisztusért.” – Az Evangéli-
umban szinte szóról-szóra megis-
métlődik az Olvasmány története – 
csak a szereplők mások. – András-
nak problémát okoz a kevés: „mi ez 
ennyinek? „ – Jézus azonban még 
most is tanít – arra, hogy „övéiért 
mindenre kész; csak a földi király-
ságra nem!” - Erre a végtelen isteni 
szeretetre csak egyetlen helyes 
válaszunk lehet, amit már helyettünk 
is így fogalmaztak meg: „ Uram, add, 

hogy éhezzelek és szomjazzalak 
Téged, az élő és igaz Istent!Tölts el 
Önmagaddal! Hadd éljek Belőled és 
Általad!” – Minden fáradozásunk 
azért legyen, hogy méltóképpen 
kifejezzük hálánkat a minket végtele-
nül szerető Isten atyai gondoskodá-
sáért, hogy „ üdvösségünkre váljék 
az az ajándék, amelyet kimondhatat-
lan nagy szeretetében Ő Maga adott 
nekünk!” – Atyai jóságát sokszoro-
san engedi megtapasztalnunk: a 
legdrágábbat, Egyszülött Fiát is áldo-
zatul adta, hogy rajtunk segítsen, 
üdvösségünket megadhassa; hogy 
életünk legyen és bőségben legyen – 
már itt a földön is; „ fölkelti napját 
jókra  és gonoszokra, esőt ad iga-
zaknak és bűnösöknek ( egyaránt - 
Mt. 5, 45 - ) - Minden gondolatunk, 
szavunk és cselekedetünk fejezze ki 
„hogy mindnyájunknak szüksége van 
Rá!” – Lehet, hogy ma még sok min-

den „nem az igazi” az életünkben; de 
legyen rá gondunk, hogy mindez ne 
maradjon így! – Úgy éhezzük a min-
dennapi kenyeret, hogy közben az 
Isten dolgait is akarjuk; úgy vágyód-
junk a testi a testi bajoktól szabadul-
ni, hogy közben a lelki problémáktól 
is „meneküljünk!” - Úgy keressük a 
szépet és minél szebbet; az igazsá-
got éspedig a teljes igazságot; az 
igazi békét, hogy közben nem feled-
kezünk el mindezek Forrásáról – a 
végtelenül szent Istenről! – Giovanni 
Papini gondolatmenete legyen a 
miénk is, amikor biztatjuk magunkat: 
„áldjad lelkem az Urat, és ne feledd 
el, hogy  veled mennyi jót tett! ( 102. 
Zsoltár ) - Sokszor ellankadunk a sok 
lelki és testi küzdelemben, de állan-
dóan lelkesítsen Isten - különösen a 
híveknek adott - nagy ajándéka: „az 
Ő gondviselő irgalma!” 
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Készítettünk egy összeállítást Imre atya 14 évéről. 2004 és 2018 között 
ezek történtek az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközségben, ez 

mindannyiunk közös érdeme. Atya vezetésével, támogatásával, „ rábólin-
tásával” történhettek meg mindezek, az ő nevéhez köthető mindez. 

Azonban köszönet illet mindenkit, aki aktív munkájával, anyagi támogatá-
sával, imájával hozzájárult mindezek meg-

valósulásához. 
Imre atya Aranymiséjének 

 ünneplése 2013. június 29-én. 
A közösségi ház 

megáldása 
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Imre atyától július 29-én a 9 órai mise keretében vehettünk búcsút. Minden 
közösség elköszönt a képviselői útján.  

Nyugodt, békés, boldog nyugdíjas éveket kívánunk 

Imre atyának 55 évi szolgálat után! 

Az Egyházközség és annak képviselői 
nevében Varga Frigyes világi elnök kö-

szönte meg az atya 14 éves alsónémedi 
szolgálatát. 

Elbúcsúzott a Jézus Szíve Család és a 
Mária Imakör is, Jakab Mária és özv. 

Szlovicsák Balázsné köszönt el a nevük-
ben. 

Alsónémedi Önkormányzatának és az 
egész község nevében Vincze József 

polgármester köszöntötte az atyát. 

A gyerekek egy kis műsorral kedveskedtek atyának, megköszönve, hogy foglalkozott 
velük, mindazok nevében, akiket felkészített a szentségekre. 

Elköszöntek a ministránsok is. 

Egy búcsúebéd keretében köszönt el az Egyháztanács 
az atyától. 

A Magyarok Nagyasszonya Énekkar nevében Benkó Péter 
köszönt el az atyától, külön kifejezve abbéli háláját, hogy jó 

gazdája volt az énekkarnak. 

Imre atya üdvözölte 
az utódját, Fazekas 
Gábor diakónust. 
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Mária rádió imakör 
Augusztus első hétfőjén 6-án este a Szent Igeliturgia után a Szent 
Imre közösségi házban imádságra gyűlünk össze, hogy ott Égi 
Édesanyánkkal találkozhassunk. Vele tölthessük ezt az estét. El-
hozzuk Neki kéréseinket, hálaadásainkat, örömeinket, bánatunkat, 
amelyeket felolvasunk és átadjuk Nagyasszonyunknak egy szép 
Máriához szóló litániába foglalva. Kérjük Őt, vigy el Szent Fia elé. 
Imádkozzon velünk és értünk, hogy ezen a küzdelmekkel és meg-
próbáltatásokkal teli úton megmaradhassunk a hit erejében bízva. 

Ahogyan Lisieux-i Kis Szent Teréz mondta: „Csak úgy szeretheti 
anyját a gyermek, ha az vele sír és fájdalmát megosztja.” „Az anya 
kincse a gyermekéé is és én a gyermeked vagyok, Égi Édes-
anyám! Erényeid, szereteted nem az enyémek-e? Így amikor alá-
száll szívembe a fehér Ostya, Jézus édes bárányod bennem pi-
hen...” /Ezt követően tanúságtétel/ Kérdés: Te hogyan élted meg a 
Szűzanyával való találkozást életed során? Volt-e ilyen élményed? 
Majd ének és a záróima után megköszönjük Égi Édesanyánknak, 
hogy ismét együtt lehettünk Vele. 
Továbbra is szeretettel imádkozunk minden kedves testvérünk 
imaszándékára! Köszönjük a megtisztelő bizalmat, amellyel hoz-
zánk fordulnak! Isten áldását mindnyájukra!  

 
/Özv. Szlovicsák Balázsné/ 

Érdekes írás olvasható a „Váczi Közlöny” 1891. augusztus 15-én 
megjelent számában. Az alsónémedii templomon ekkor is többféle 
munkálatot végeztek. Mivel a cikk nagyon szépen és hosszasan 
tudósít az átadás jeles eseményéről, valamint gyönyörű nyelvezet-
tel bír, ezért szó szerint közlöm:  

„Keresztfeltevési ünnepély.  
Alsó-Némedi, 1891, augusztus 6-án.  
Keresztfeltevési ünnepély folyt le folyó hó 2-án Alsó-Némedi kö-
zségben. Nevezett község a váczi püspökség uradalmaihoz tartoz-
ván, ez gondoskodik mint pátronus a templom és plébánia lak 
fentartásáról. Az ez időszerinti megyés püspök nagyméltóságú és 
főtisztelendő Schuster Konstantin úr ebbeli hivatásának nemcsak 
kötelességből, hanem nemes szivűségből is fényesen megfelel. 
Amint hivatalosan értesült, hogy az alsó-némedii templom a gyöke-
res javításokat tovább már nem nélkülözheti, elrendelte, hogy a 
költségvetések közzé felterjesztessenek. A költségvetések egy 
egész új torony emeltetése — ennek bádoggali befedetése és be-
festetése.— az egész templomon uj ajtók és ablakok beállítása — 
s a templom külső és belső falainak tetőtől talpig való kijavítása s 
háromszori bemeszeltetése iránt 3700 frt. összértékben ő excellen- 
tiájának felterjesztetvén, azokat — miután reális alapon nyugodtak 
— észrevétel nélkül jóváhagyta s elrendelte,, hogy a munkálatok 
azonnal megkezdessenek. Nagy érdeme van meg templomunk 
eme újjáalakításában főtisztelendő Vadkerty Ferencz plébános 
úrnak is, ki fáradságot nem kímélve, mindent elkövetett, hogy a 
tervek valósulhassanak. Az ács, részben a bádogos munkák is és 
a dúsan aranyozott impozáns kereszt immár elkészülvén, augusz-
tus 2-ikára tűzetett ki ennek feltevése a szép karcsú torony csúcsá-
ra. A keresztet előzőleg a község szépei gyönyörűen felpántlikáz-
ták, koszorúkkal és virágokkal feldíszítették; gömbjébe pedig egy 
Sztankovics János községi jegyző úr által fogalmazott s az újjáala-
kítás történetét tárgyaló okmány helyeztetett el. A keresztet a csi-
gára való húzás előtt Vadkerty Ferencz plébános úr — az ez alka-

lomra adott püspöki kivételes engedélynél fogva — megáld-

ván, lelkes szavakkal fejtegette a kereszt jelentőségét mint vallá-
sunk symbolumát, mely már messziről is figyelmeztet hitünk alapí-
tójára és Megváltójára, végül megköszönte a kegyes püspök-
pátronus bőkezűségét s ajánlotta hívei imáiba. A keresztnek a to-
rony csúcsára helyezése után az ácslegény ősi szokás szerint a 
magasban poharat ürített a kegyelmes főpásztorra, a plébánosra, a 
hitközségre, a község elöljáróságára és összes lakosságára. A 
bádogos munkákat, a keresztet s a szépen sikerült aranyozást 
Cserni József váczi bádogos mester készítette. A csak ritkán elő-
forduló ünnepélynek vallás különbség nélkül sok nézője volt, kik 
lélegzet elfojtva lesték, mint emelkedik lassan-lassan a kereszt s 
végre czélt érvén, riadó éljenzésben részesítették az ügyes ácsle-
gényt.  
Ezután a vendégszerető plébános 
a templom körül foglalkozó mun-
kásoknak áldomást adván, az 
ünnepély mindvégig a legpéldá-
sabb rendben folyt le.  
Végezetül a hitközség kötelessé-
gének tartja főpásztora nagy mélt. 
és főt. Schuster Konstantin úr 
iránt érezett mély hálája és forró 
köszönetének ez úton is kifeje-
zést adni.” 
Schuster Konstantin (Szakolca, 
1817. júl. 31. – Vác, 1899. júl. 
23.): r. k. püspök. 1831-ben a 
piarista rendbe lépett. 1840-ben 
pappá szentelték, 1865-ben, 
miután érseki titkár és könyvtá-
ros volt, kanonokká nevezték ki. 1877-től kassai, 1886-tól váci püs-
pök. Több templomot és iskolát építtetett, kórházakra és árvahá-
zakra nagyobb alapítványokat tett.  
 

Vadkerty 
Ferenc 
született 
Vácon, 
1841. 
augusztus 20-án. Tanulmányait szülőhelyén végezte, és 1864. 
augusztus hó 15-én pappá szentelték. Kilenc évig volt káplán, 
1875-ben lett vác-felsővárosi káplán és siketnéma-intézeti hitokta-
tó, 1883-ban alsónémedii plébános. Itt halt meg, 1896. július 18-án. 

Benkó Péter 

Varró Gábor kórustagunk az elmúlt hónapban házasságot kötött. 
Az esküvőn az énekkar is énekelt. 

Hosszú, boldog életet kívánunk az új házaspárnak! 

Schuster Konstantin váci püspök 

Pesti Hírlap, 1896. július 21.  
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 3 
19 ó Szentmise 

4 
18 óra 

Cursillo  
kiscsoport 

5 
11 ó Igeliturgia 
18 ó Szentmise  
19 ó Jézus Sz cs 

6 
17.30óra 

Mária  
Rádió ima 

7 
 

8 9 10 
 

11 
 

12 
 
10 ó Püspöki 
szentmise 
18 ó Szentmise  

13 
 

14 
 

15 
Nagyboldog- 
asszony 
19 ó Szentmise  

16 
18 ó Szentség-
imádás 

17 
 

18 
 

19 
 
11 ó Szentmise 
18 ó Szentmise  

20 
Szent István  
ünnepe 
11 ó Szentmise 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
. 

26 

 
11 ó Szentmise 
18 ó Szentmise  

27 
 

28 
 

29 30 31   

 

Tervezett programok és a misék rendje                                        2018.  augusztus 

Aug.2 – 10 
Ifj. Tóth Jánosné 

Özv. Bálint Lajosné 
Özv. Nagy Jenőné 

Özv. Győrvári Istvánné 

Aug.7 – 15 
Debreceni Lászlóné 

Özv. Győrvári Dezsőné 
Lovas Imre 

Horváthné Nagy Ilona 

Aug.16 – 24 
 

Szecsődi-Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 
Özv. Nagy Istvánné 

Aug.25 – Szept. 2 
 

Csermákné Molnár Anna 
Geigerné Moldvai Mariann 
Özv. Mészáros Jánosné  

Jézus Szentséges Szívének családja  
Jézus Szentséges Szívének családja a 
következő közös szentségimádási óráját 
Aug. 5-én vasárnap az esti szentmise 
után tartja a Szent Imre 
közösségi házban. 
Ez a hónap az örökös 
rózsafűzértársulat imaórái-
nak a hónapja. Nagy lehe-
tőség és kegyelem egymá-
sért imádkozni. Ezt a 
szentórát felajánljuk a hal-
doklókért a betegekért és 
azokért, akik eltávolodtak 
Istentől! 
Kérjük Jézus irgalmas 
Szent Szívét vezesse el 
őket a Atyai házba! Ne 
engedje, hogy egy is el-
vesszen közülük. Érintse 
meg őket Szentlelkével, 
hogy még most, a kegye-
lem idején találkozhassa-
nak az Úrral. 
 

Jézus lelke! Te vagy az élő víz, amely 
életemet megújítsa! Add, hogy kegylemed 
erejével gazdag gyümölcsöt hozzak! 
Uram Jézus! Te vagy, aki megajándékoz-
tál bennünket egymással és küldetést 

adtál ne- künk. Add, hogy Szent-
lelkeddel megerősödve ennek a küldetés-
nek megfeleljünk! Felelősek vagyunk egy-
másért és ezért imádkozunk Hozzád, 

hogy Belőled erősödve 
hitünkben közelebb 
juthassunk szent 
Szived szeretetéhez. 
Te a vesék és a szívek 
vizsgálója vagy! Belső 
világunk ismeretes 
előtted! Halld meg 
imánk! Légy 
segitségünk az üdvös-
ségre vezető úton! 
Add, hogy találkozhas-
son a tekintetünk ezen 
az úton! Fogd meg a 
kezünk! Gyere elénk, 
vezess minket, hogy 
még időben felismer-
jük, a Te üdvösséget 
add arcodat! 

Égi Édesanyánk! Nagy Boldogasszony! 
Segíts bennünket ebben a küzdelemben! 
Szent István királyunk! Könyörögj éret-
tünk! Magyarországról, édes Hazánkról 
ne feledkezzél el szegény Magyarokról! 

/Özv. Szlovicsák Balázsné/ 

Augusztusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

 

Fazekas Gábor diakónus  
ünnepélyes bemutatására  

 

2018. augusztus 12-én  
10 órai szentmise 

keretében kerül sor. 
 

Dr. Beer Miklós vá-
ci püspök atya ce-
lebrálja a misét és 
ő mutatja be Imre 

atya  
utódját.  

 

Jöjjünk el minél 
többen! 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az általunk meg-
vásárolt 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! 

Hittantábor 
 

Táborunkat Tiszajenőn tartjuk, augusztus 6-10 között.  
Minden hittanost  

szeretettel várunk! 
Niki néni és Magdi néni 

 
Érdeklődni Magdi néninél le-

het a 06 30 394 22 29  
telefonszámon. 
Imádkozzunk a  
tábor sikeréért! 

Ilyenek Isten útjai 
Egy öreg remete kunyhója előtt feküdt és azt gon-
dolta: „Hiszen már elég régen élek ezen a világon, 
de hogy abban minden rendben volna, és hogy Isten útjai mindig 
jók és bölcsek lennének, abba sehogyan sem tudok belenyugod-
ni.” Ezzel a gondolattal aludt el, és egy álmot látott. 
Azt álmodta, hogy egy hang szólt hozzá az égből: „Kelj fel, János, 
és menj ki a világba, megmutatom neked Isten útjait!” Felkelt, 
vette a botját és kilépett az erdőbe. Nemsokára 
eltévedt. Sehogyan sem talált kiutat, és félelmé-
ben kiabálni kezdett, hogy valaki meghallja. Egy 
ismeretlen férfi lépett hozzá és így szólt: „Gyere 
velem, mert egyedül nem tudod megtalálni az 
utat ebben az erdőben.” 
Estére egy házhoz értek. A házigazda barátsá-
gosan befogadta, s bőségesen ellátta őket étel-
lel, és szállást adott nekik, mert így mondta: 
„Boldog napot ünneplek ma. Ellenségem kibékült 
velem és barátságunk megpecsételésére egy 
arany poharat ajándékozott nekem.” – Másnap 
azt kívánták a házigazdának, hogy Isten jutal-
mazza meg irgalmasságáért. A remete azonban 
észrevette, hogy kísérője titokban kivette a szek-
rényből az aranypoharat, batyujába csúsztatta, és amint tovább-
mentek, magával vitte. A remete ezért már-már megharagudott, 
de kísérője így szólt „Hallgass! Ilyenek Isten útjai!” 
Ezután megint egy házhoz jutottak. A házigazda azonban fösvény 
volt, káromkodott és szitkozódott a kéretlen vendégekre. Gúnyolta 
és bántotta őket. „Innen el kell mennünk” mondta a kísérő, „és le 

kell ráznunk cipőinkről a port.” De még 
mielőtt elindultak, odaajándékozta a házi-
gazdának a szép aranypoharat. Az csodál-

kozott és nem tudta, hogyan jön hozzá. „Mit csinálsz itt?” fortyant 
fel a remete, de a másik az ujját szájára tette és így szólt: 
„Hallgass! Ilyenek Isten útjai!” 
Estére ismét egy emberhez érkeztek. Ez nagyon jó valaki volt, 
csak nagyon szomorú. Elmondta, hogy munkájával nem tud bol-

dogulni, üldözi őt a balszerencse, mindenét el kell 
adogatnia. Nincs neki már egyebe, csak a roz-
zant viskója, üres falaival. „Isten meg fog segíte-
ni”, mondta a kísérő. De távozásuk előtt fogta a 
lámpát és felgyújtotta a házat a fejük fölött. „Állj!” 
kiáltotta a remete és meg akarta akadályozni, de 
az azt mondta: „Hallgass! Ilyenek Isten útjai!” 
A harmadik nap estéjén egy olyan férfihez jutot-
tak, aki szívélyesen fogadta őket, de nagyon ko-
mor, magába zárkózott ember volt. Csak a kis 
fiacskájához volt nagyon kedves. Egyetlen gyer-
meke volt és nagyon szerette. A remetének ez 
nagyon tetszett. Amikor reggel elbúcsúztak, azt 
mondta a házigazda: „Én nem tudlak benneteket 
elkísérni, a fiam majd megmutatja nektek az utat 

a padlóig, amely átvisz a vízen. De vigyázzatok a gyermekre, 
nehogy valami baja legyen!” 
„Isten meg fogja őrizni”, mondta a kísérő és kezet nyújtott a házi-
gazdának. Mikor a keskeny pallóhoz értek, amely alatt zúgott a 
víz, a gyerek vissza akart térni. De a kísérő így szólt: „Menj csak 
előre!” Mikor a palló közepére értek, megragadta a gyermeket 
tarkójánál fogva, fölemelte a magasba és lehajította a folyóba. 
A remete most már nem tartóztatta magát s kísérőjére kiáltott: „Te 
képmutató ördög! Inkább pusztuljak el a vadonban, vagy tépjenek 
szét a vadállatok, mintsem hogy veled még csak egy lépést is 
tovább menjek! Ezek lennének Isten útjai, amelyeket meg akarsz 
mutatni? Hazudsz és menj a hazugságoddal a pokolba!” 
De ebben a pillanatban a kísérő angyallá változott. Mennyei fény 
sugározta körül és így szólt: „Halljad János! Az a pohár, amelyet 
elvettem a barátságos embertől, meg volt mérgezve. A fösvény 
bűnei büntetéséül a halált üríti ki belőle. A szegény, szorgalmas 
ember ismét felépíti a házát, és a hamu alatt kincset fog találni. 
Ezáltal kijut nyomorúságából. Az az ember, akinek a gyermekét 
vízbe dobtam, hírhedt gonosztevő. Gyermekéből, akit rosszul 
nevelt, idővel gyilkos lett volna. Most pedig az apa szívét gyerme-
kének elvesztése bűnbánatra fogja indítani, maga a gyermek pe-
dig jó helyen van. Te nem ismerted ki magad Isten útjainak böl-
csességében és igazságosságában. Lásd! Most láthattál belőle 
egy darabot. Légy megelégedett ezután!”Ezzel az angyal eltűnt. A 
remete felébredt, bement a kunyhójába és ettől a naptól fogva 
kigyógyult minden kételyéből." 

 forrás : (Vetés és Aratás 18. évf.1. szám)     

Egy perc bölcsesség…  

Ünnepi Szentmise  
11 órakor lesz. 


