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PÜNKÖSD 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIII. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM – 2019. JÚNIUS 23.  

„Jöjj el, Szentlélek Isten, 
töltsd el híveid szívét és 

szereteted tüzét gyullaszd 
fel bennünk!” 

„Amikor elérkezett a Pün-

kösd napja, ugyanazon a 

helyen mindnyájan együtt 

voltak” /ApCsel 2,1/. Mi is 

összegyűlünk, mert a ben-

nünk lakó Isten összegyűjt 

minket. Viharos szél által 

nem félelmet kelt, hanem 

felráz. Égő lángnyelvek 

képében nem megrémiszt 

és megéget, hanem vilá-

gosságot és meleget ad. 

Nyelveken szólással meg-

ajándékoz, hogy mindenkivel szót értsünk. Ez a szeretet ereje, 

amely megváltoztatja a világot képes megváltoztatni kapcsolatain-

kat is. Erre a szeretetkapcsolatra vágyunk mindannyian: elfoga-

dásra, biztonságra, egyetértésre. A Mindenható Isten átölel minket 

Jézusban a Szentlélek által, s megadja a lehetőséget, hogy vál-

toztassunk megrögzöttsé-

geinken és megkötözöttsé-

geinken. Meghív minket a 

szeretetben való megúju-

lásra és küld ennek tettekre 

váltására. Higgyünk benne, 

hogy képesek vagyunk rá, 

hiszen erőt nyertünk a 

Szentlélek eljövetele által 

és megnyílt számunkra az 

Ég! Jézus szép szavakkal 

figyelmeztet: „Aki szeret 

engem, megtartja tanításo-

mat.”  

/Jn 14,23/ 

 

Éljen a szeretet ereje! / Nincsen a világnak teteje. 

Aki rossz akar lenni, az ne tegye! / Éljen a szeretet ereje! 

(HAHÓ együttes: Szeretet ereje) 

Fazekas Gábor lelkipásztor 

Liturgia: Úrnapja 
 
A XIII. század nagy teológusát, Aquinói Szent Tamást kérték fel 
úrnapja liturgikus szövegeinek megírására, aki olyan himnuszokat 
és szekvenciát szerzett, hogy azokat énekelve irodalmi és szelle-
mi gyönyörűségben is részünk lesz. 
 
A szekvenciából kiderül, hogy az ün-
nep középpontjában a nagycsütörtök 
este adott kenyér és bor, Krisztus 
teste és vére áll. A szent színekről 
megtudjuk, hogy az új pászka, az új 
manna ez, amelyben Jézus táplálékul 
adta magát mindenkinek, „vére ital, 
teste étel”, „kenyere lett vándoroknak, 
eledele jó fiaknak” 
Mindezek ismeretében megkérdez-
hetjük azonban, hogy akkor az ünnep 
miért nem egy ünnepélyes, két szín 
alatti áldozásban érkezik meg? Miért 
indul a körmenet, miért lépünk ki a 
templom falai közül? 
 
A város, a település attól is lesz lakható, hogy benne áll a temp-
lom, ahol az ég és a föld találkozik. A város védelme szimbolikus 
értelemben elsősorban rituális védelem, melynek célja, hogy a 
káoszt képviselő, vagyis a város lerombolását akaró ellenség, az 
ördögi tulajdonságokkal felruházott támadó ne tehessen kárt a 

kozmoszban. Ez a védelem nemcsak a pogány társadalmakban, 
hanem a kereszténységben is komoly szerepet kap. Innen közelít-
hetünk úrnapja látványos ünnepléséhez, a templomból kilépő, a 
körmenetben hordozott Eucharisztiához. 
Az úrnapi processzióról a XV. századtól tudunk, amelynek lénye-

gét nem a virágdíszítés szépsége adta 
meg. A körmenet a lakott területet járta 
végig, Jézus jelenlétét, oltalmát fizikai-
lag is kiterjesztve az otthonokra, be-
vonva azokat a szent térbe, a falu, a 
város kozmoszába. 
 
Magyarországon – a világegyház gya-
korlatától eltérő módon – a körmenet-
be négy stáció ékelődik. Ezeken a 
stációkon evangéliumot olvasnak, és a 
négy égtáj felé áldást ad a pap az Ol-
táriszentséggel. Nemcsak szent pihe-
nők ezek, hanem a templom négy falá-
nak a négy égtáj felé való kiterjeszté-
sét is jelzik. A város és a világ itt és így 
részesül Isten köztünk lakozásának 

titkában és erejében, így válik kozmikus eseménnyé az Eucharisz-
tia ünneplése. 
 

szerző: Füzes Ádám,  

forrás: https://ujember.hu/liturgia-2920/ 

https://ujember.hu/liturgia-2920/
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Elsőáldozóink írták: 
 
Fanni:Elsőáldozásom előtti estén na-
gyon féltem, túl voltam a gyónáson, meg-
könnyebbültem, de mégsem tudtam mire 
számíthatok. Másnap már csak izgultam, 
minden félelmem elmúlt. A templomnál 
találkoztam a többiekkel, mindenki mosoly-
gott, ami boldoggá tett. Bent a templomban 
nagy örömmel töltött el, hogy ilyen sokan 
eljöttek , hogy velünk ünnepeljenek. A ke-
resztelésemre sajnos nem emlékszem, de 
az elsőáldozásomra egész életemben fo-
gok. Jézus még közelebb került hozzánk, 
szeretetét mindannyian érezhettük!  
 

Viktor: Nagyon izgultam már napokkal 
az elsőáldozás előtt! Csodás volt, mikor 
anyukám és apukám bevezettek a temp-
lomba! Mikor anyukám a nyakamba akasz-
totta a keresztet, elsírtam magam, mert 
nagyon boldog voltam! Jól éreztem ma-
gam, és örültem, hogy találkozhattam Jé-
zussal az Oltári szentségben! Igyekszem 
minél gyakrabban részt venni a szent áldo-
zásban!  
 
Boti: Tizenöt elsőáldozó, a szüleikkel 
együtt bevonult a templomba. Marci atya 
és Gábor bácsi, nagyon megható szertar-
tást tartott. Elérzékenyültem, amikor a szü-
leimmel együtt álltam az oltárnál és az atya 

megáldoztatott. Amikor ma-
gamhoz vettem Krisztus tes-
tét, éreztem, hogy örökre 
velem lesz. egy életre szóló 
emlék lesz ez az ünnep. 
 
Csaba: Én nagyon izgul-
tam, de aztán megkönnyeb-
bültem, boldog voltam és 
örültem. Az ostya picit fura 
izű volt, mert borba mártották. 
Krisztus teste és vére. Na-
gyon jó érzés volt az első 
találkozás Jézussal. 
 

Frici: Nagyon izgultam. Jézussal tudtam 
találkozni! Nagyon jó volt ez az első talál-
kozás! 
 

Beni: Amikor megkaptuk az ostyát érez-
tem Jézus szeretetét és melegítette a szí-
vemet. Finom ebédet ettünk a családdal és 
rokonokkal, sok ajándékot kaptam. 
 

Dávid: Ez nagyon jó volt, mert találkoz-
tam Jézussal, a világ Urával. Az is jó volt, 
hogy keresztények lettünk. 
 

Laci: Az volt a legjobb és az az érzés 
járt át, hogy Jézus nagyon szeret, megtisz-
tult a lelkem és mindig velem lesz. Azt is 
éreztem, hogy Jézus nagyon örül. 
 
Marci: Úgy elsőáldoztunk, hogy keveset 
próbáltunk, de így is ment, mikor eljött az 
igazi elsőáldozás. Szerintem mindenki 
örült. 
 
Peti: Nekem az tetszett, hogy apukám 
felolvasott. Az is tetszett, hogy találkoztam 
Jézussal. 
 
Lóri: Mikor beléptünk a templomba el-
kezdtem izgulni. Mikor kezembe adták a 
gyertyát elkezdtem félni, nehogy megéges-
sem a szép fehér ruhát. Aztán mikor men-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Első sor: (balról jobbra) Salamon Dávid, Kiss Péter, Kiss Boglárka, Tunyogi Fanni Róza, Szabó Botond,  
Ardeleánu Szilveszter-Lóránd  

Középső sor: Kiss Zoltán György, Takács András Viktor, Laurinyecz Csaba, Boros László, Varga Frigyes, Pieczka Marcell, 
 Kiss Bálint Benedek, Bogyó Áron, Kovacsik Áron 

Hátsó sor: Csernák Nikolett hitoktató, Fazekas Gábor diakónus, Vukovich Márton atya, Mikoly Istvánné hitoktató  
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Sajnálatos módon előző lapszámunkból - a nyomda ördögének ténykedése folytán - az elsőáldozók 
Petőfiszálláson tartott lelkigyakorlatának beszámolójából egyik, akkor még leendő elsőáldozó kisfiú 
gondolatai kimaradtak. Természetesen - elnézést kérve - pótoljuk az akkori hiányosságunkat, és közöl-
jük Viktor beszámolóját az elsőáldozók felkészülését szolgáló lelkinapról: 
 
„Viktor: Nagyon jól éreztem magam a lelki napon. Örülök, hogy megismerkedhettem más elsőáldozásra 
készülő gyerekekkel. Jó volt velük közösen megoldani a feladatokat. Nekem legjobban az "Adj király 
katonát!" játék tetszett! A nap végén a szerzetes atya megszentelte a vásárolt ajándékokat. Máskor is 
szívesen elmennék ilyen lelki napra.”    

tünk áldozni majdnem elkezdtem 
sírni. Nagyon bor íze volt. 
 

K. Áron: Nagyon jó volt az el-
sőáldozás. Az volt a legjobb ami-
kor ostyát kaptunk, fagyi-tölcsér 
ízűnek éreztem. Kaptam egy 
hozsannát, két nyakláncot és 
egy oklevelet. Nagyon jó volt a 
mise is nagyon tetszett. 
 

Bogi: Nagyon jó volt, azért 
mert először találkoztam Jézus-
sal. Nagyon jó volt az elsőáldo-
zásom, én azt a pillanatot szeret-
tem a amikor mindenki letérdelt 
egyszerre. 
 

Zoli: 2019. 05. 26. az elsőáldo-
zásom napja. Hat órakor felkelni 
vasárnap egy kicsit korai. De volt 
lényege, mert időben (kis késés-
sel) odaértünk. Most jön a leg-
jobb: a mise. Nekem szerfölött 
(nagyon) tetszett ahogy bevonul-

tunk. Kétoldalon a Levi és a 
Marcsi vittek egy zászlót, a Béla 
pedig a keresztet. Voltak olyan 
emberek akik nem fértek be a 
templomba, ezért az ajtónál 
álltak. Bementünk, taps és letér-
deltünk. A legmeghatóbb pilla-
nat az ostya volt. Éreztem a 
számban a bor ízt. Számomra 

nagyon jó élmény volt. Köszönjük Magdi 
néni és Niki néni sok éves munkáját. 
 

B. Áron: Az volt az elsőáldozásban a 
legjobb, hogy Istennel találkoztam és az Ő 
szeretetét élveztem. Az ünnepség nagyon 
jól sikerült. Végre találkozhattam kedvenc 
unokatestvéreimmel. 

Fotók: Rácz Imre 
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Templombúcsú—Soroksár Újtelep, május 19. 
 
Az ünnepség 11 órakor a rózsafüzér imádsággal kezdődött. Előtte vendég atyák tartottak 
értékes beszámolókat a hittel kapcsolatban. Délben az Úrangyalát közösen elimádkoztuk és 
kezdődött a mise. Blankenstein Miklós mesterkanonok tartotta, ő mondta a szentbeszédet is. 
Felidézte az 1917-es Fatimai Szűz üzenetét, melyben kéri édesanyánk, hogy az emberek 
változtassák meg életüket, változzanak meg,  ajánlják fel magukat neki. 
Szeressék szent Fiát. A szeretet gyakorlása legyen a hivatásunk. Legyen fontos a hitben 

való megtérés megélése. 
Jézus mondja: „Előre megyek, és helyet készítek nektek.” Isten a 
cselekvő és a Szűzanya a felkért közvetítő. 
Isten a szeretet és ezt a szeretetet a szentáldozásban meg is kap-
juk. 
A Szűzanya feldíszített szobrával körmenettel fejeződött be a bú-
csú. 
Egy külföldről jött vendég-atyától kaptunk skapulárét, és kérte, hogy 
teljesítsük a Szűzanya kérését: gyakori rózsafüzér imádság, gyó-
nás, áldozás, szentségimádás. 
Ha megtesszük, segít megóvni az országot a veszélyektől… 
 

Egy zarándok 

Csíksomlyó Ferenc pápa szentmiséje  
2019. június 1. 

Élethelyzetemből adódóan gyakran az alsó-dabasi templomban 
veszek részt a vasárnapi szentmisén. Örömmel hallottam, hogy 3 
napos zarándoklatot szervez-
nek autóbusszal, a csíksomlyói 
pápai szentmisére. Szalka Mi-
hály plébános jó szívvel fogadta 
a jelentkezésemet. A zarándok-
latot megelőző megbeszélésen 
derült ki számomra, hogy a mi 
egyházközségünkből, másokat 
is üdvözölhetek az úti társaim 
között. Május 30-án, pénteken 
hajnali fél ötkor volt a gyülekező 
és öt órakor már útnak is indult 
a két autóbusz. A reggeli ima 
elmondása után, kértük a Meny-
nyei Atya és a Szűzanya köz-
benjárását a zarándok utunk 
sikeréért és imádkoztunk az 
itthon maradottakért is. Út közben útitársunktól hallhattunk érté-
kes információt a Csíksomlyói búcsú eredetéről. Az út során érin-
tett települések történelmi jelentőségét, Erdély történetét is el-
mondta. Beszélt a pápalátoga-
tás céljáról: a római katolikus és 
ortodox egyház közötti feszült-
ség oldásáról. A hosszú út után 
este 7 óra körül érkeztünk szál-
lásunkra - Recsenyédre. Kitűnő 
házigazdáink mindent megtet-
tek azért, hogy jól érezzük ma-
gunkat. Vacsora után mindenki 
elfoglalta szálláshelyét, igyeke-
zett minél hamarabb nyugovóra 
térni. Szombaton a korai reggeli 
után, 6 órakor indult az autó-
busz Csíksomlyóra. Az időjárás 
előrejelzésben nem csalódtunk, 
az eső el kezdett esni. Sokan 
voltunk, akik erre számítva gu-
micsizmában indultunk útnak. 8 
óra előtt szálltunk ki az autóbuszból, akkora már szakadt az eső. 
Komoly gyalogos túra volt a templomig aszfalton meg tett 4,5 km 
az esőben, de a java csak ez után következett. Hegyre föl, a sár-
ban. A búcsúra előzetesen regisztrálni kellett, névre szóló jegyek-
kel tudtunk bemenni a számunkra kijelölt szektorba. A mi szekto-
runk az oltárral szemben, de szinte a legtávolabbi ponton volt. 
Kimerülten, csurom vizesen (ernyő és esőkabát ellenére) érkez-
tem meg. A felhők közül ki-ki bukkant a nap. Az eső csendese-
dett, majd elállt, mire a szentatya megérkezett a helyszínre. A 

szentmise kezdetén már sütött a nap. Felemelő érzés volt együtt 
imádkozni, énekelni a jelenlévőkkel. Szentatya a beszédében 
hangsúlyozta: zarándokolni azt jelenti, hogy elszakadunk a bizo-
nyosságainktól és a kényelmünktől, egyben kihívás számunkra, 
hogy felfedezzük és tovább adjuk az együttélés lelkületét és ne 

féljünk a kölcsönös érintkezés-
től, találkozástól és segítség-
nyújtástól. (Magyar Kurír teljes 
terjedelemben közli a beszé-
det). A szentáldozás és a záró 
áldás után a magyar majd a 
székely himnuszt énekeltük. 
Ragyogó napsütésben indultunk 
le a hegyről, sokan a merede-
kebb hegyoldalon. A templom 
előtt találkoztak a csoportok, itt 
rövid pihenőt tartottunk, majd 
indultunk az autóbuszhoz. Visz-
szafelé a szállásra, utunkat 
megszakítottuk, Homoródkará-
csonyfalván és megnéztük a 13. 

század második felében épült unitárius templomot. Lélekben fel-
töltődve, fizikailag kimerülten érkeztünk meg a szállásunkra. Va-
sárnap reggeli után búcsúzkodtunk, fotózkodtunk, majd ismét 
autóbuszra szálltunk. Következő úti célunk Korond. A Józsa csa-

lád fazekas műhelyénél álltunk 
meg. Nagyon gazdag kínálatból, 
használati és ajándéktárgyak 
közül választhattunk / vásárol-
hattunk. A vasárnapi szentmisét 
Misi atya a korondi Jézus Szent 
Szíve tiszteletére felszentelt 
templomban mutatta be 11 óra-
kor. A szentmise után megszen-
telték a templom mellett újonnan 
ültetett fákat (A szentatya kéré-
se volt, hogy a pápa látogatás 
emlékére minden templom mel-
lé ültessenek fát). Szívet melen-
gető élmény volt hallgatni a ko-
rondi kántor énekét. Ismét autó-
buszra szálltunk és indultunk 

haza Magyarországra. Utunkat csak rövid technikai szünetek 
miatt szakítottuk meg. Visszagondolva, a nehézségek ellenére is 
nagyon jó volt ez a zarándoklat, gyakorolhattam a türelmet, ré-
szesültem az elfogadás kegyelmében. Sok értékes emberrel talál-
koztam, beszélgettem. Megtapasztalhattam, hogy a jó Isten kegy-
elme, a Szűzanya közbenjárása átsegített a holtponton, végig 
tudtam járni az utat. Az út során elszenvedett megpróbáltatásokat 
felajánlottam beteg hozzátartozóim gyógyulásáért.   

Krasnyánszkiné Erzsi 
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Május 3-án lebontásra került a szentélyből az állvány, mivel ott már elkészült a festés (ld. középső kép). A szentélybe visszakerültek 

a korábban kiszállított diszitő elemek. A többi részen folytatódik a festés. 

A szentmisét követően  
közösségi „piknik” volt.  
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A Református Egyházközség ha-
rangja megrepedt, így a hívek ösz-
szefogásának köszönhetően új 
harangot öntettek. Az új harang 
toronyban történő ünnepélyes el-
helyezésére 2019. június 15-én 
került sor. Az ünnepségen egyház-
községünket az Egyháztanács 
tagjai képviselték. Az istentisztele-
tet követően szeretetlakomára ke-
rült sor. 
Köszönjük, hogy részt vehettünk 
ezen a felemelő közösségi esemé-
nyen. 
 

Földbe ásva és agyagba, égve áll a forma már, 
lent a bronz a föld ölében, itt az idő ránk munka vár! 

 
Jó! Kezdődjék hát az öntés szép a törés fénye lásd, 

ám mielőtt nekifognánk, mondjunk együtt egy fohászt! 
A mester félve szétdobatja a formát ha itt az idő, 

feszüljetek a kötélnek, rántsuk elő gödréből! 
 

Mint egy csillag úgy ragyoghat amint kikel hüvelyéből, 
de, jaj ha az érc lángpatakja kiszabadulva tör elő! 

 

Mit kezünk az akna 
homályban tűz erejével megalkot 

itt, 
a harangtorony magasában  
majd mirólunk tanúskodik. 

 
Fennmarad a jövő időkre,  
hangja sokak fülébe hat, 

hol a sírók gyászát zokogja,  
hol áhítatra hívogat. 

Áldott hang te égi küldött  
ki a testvért egybe fűzöd 

zengjen tőled fenn az égnek,  
szívből szóló hálaének! 

  
Mintha szózat szólna az égből, 
zúgó harang és orgona hang, 

olykor vígan, olykor búsan Krisztus hívását zengi a harang. 
Harangok hívnak, harangok zúgnak,  

énekek zengnek mindenkiért, 
így adva hálát az örök Istennek irgalmáért Krisztus Jézusért. 

 
Szent harang! Égi hang! zendülj szerte hangosan! 

Drága hír, Jézus él! Most kegyelem napja van! 
 

                                                             Nagy Zsigmondné  

Pünkösdhétfőn, június 10-én délután egyházközségi családi nap volt a plébánia udvarán érdekes programokkal. A közössé-

gi együttlét 14.00 órakor kezdődött és 18.00 órakor szentmisével zárult a közösségi házban. Volt sütiverseny a saját készítésű édes 

vagy sós finomságokból, családi akadályverseny, apák-fiúk focija, anyák-lányok kidobója, női sodrófahajítás és férfi sörlökés, sport és 

közösségépítő programok és érdekességek. Végh Balázs és Györgyövics Károly finom falatokról gondoskodott, köszönet érte. Fotó 

összeállítás ld. az előző, 6. oldalon). 

Az írás alatti képek pedig a június 9-i ünnepi szentmisén készültek. Köszönjük az énekkar közreműködését! 

Lerázva a kudarc porát  
 
 
Az egyik barátom egyszer megbízott egy ácsot, hogy újítsa fel a 
régi vidéki házát. A mester első mun-
kanapja szörnyű volt. Későn érkezett, 
mert autója defektet kapott, majd 
munka közben áramszünet volt, s a 
nap végén pedig az ács kisteherautó-
ja nem akart beindulni. Így hát a bará-
tom vitte haza a mestert. Amikor meg-
érkeztek, az ács behívta a barátomat, 
hogy bemutassa neki a családját. A 
bejárati ajtó előtt állt egy kis fa, s ami-
kor elhaladtak mellette, a férfi megállt 
pár pillanatra, s mindkét kezével meg-
érinthette az ágak hegyét. Ezután 
tovább mentek. A mester kinyitotta az 
ajtót, és sugárzó arccal, mosolyogva 
belépett, megölelte két kisgyermekét 

és megcsókolta feleségét. Végül az 
ács kikísérte barátomat az autóhoz. 
Amikor elhaladtak a kis fa mellett, ba-

rátom kíváncsian kérdezte a férfit arról, amint az imént látott.  
 
„Ó, ez a problémafám!- felelte az ács.- 
Tisztában vagyok azzal, hogy nem 
tudom elkerülni munka közben a prob-
lémákat, de egy valami biztos, ezek a 
gondok nem tartoznak otthonomra, 
feleségemre és két gyermekemre. Így 
hát minden este, mielőtt belépek a 
házamba, felakasztom erre a fára a 
problémáit. S amikor kijövök reggel, s 
ismét fölveszem problémáimat, már 
közel sem emlékszem olyan sok baj-
ra, mint amennyit az előző este fel-
akasztottam.”   

Egy perc bölcsesség…  
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IFJÚSÁGI HITTANTÁBOR  
 

Idén is megszervezésre kerül a hittantábor.  

Helye: Horány 

Időtartama: 2019. augusztus 12-16. 

Érdeklődés és jelentkezés: Mikolyné Magdi  

Hitoktatónál Szeretettel látunk mindenkit! 

Május 18-án, délelőtt Joli óvó néni jó hangulatú 
„Csodavilág” foglakozást tartott, ahol óvodások és 
kisiskolások vettek részt. Joli néni szerint, ez volt 
az utolsó foglalkozás, de reméljük jövőre még lesz 
hozzá ereje és néha-néha üdvözölhetjük a gyer-
mekcsoport körében. Hála és köszönet, hogy évti-
zedeken keresztül játékosan tanítgatta, nevelgette 
a „Csodavilág” tagjait. Munkája gyümölcseként e 
csoport tagjaiból megalakult „Mária gyermekei” 
imacsoport, hogy közösen imádkozzunk, játsz-
szunk, szeretetben együtt legyünk. Az elsőalka-

lom június 15-én, szombaton 10 
órától 11 óráig volt a közösségi 
házban. 

Jakab Mária 

Imádság vaká-
ció alatt 

 
Olyan szünidő-
től, amely elpu-
hít, amely he-

nyélésben telik, 
amelyben az 

értelem és szív 
számára semmi 

hasznos sem 
terem, Uram, 

ments meg en-
gem! 

Olyan naptól, amely Isten nélkül kezdődik, amely Istentől távol 
végződik, Uram, ments meg engem! 

A lustálkodástól, a léha szórakozástól, amely gyengíti önuralmamat, és fogékonnyá tesz a rosszra, Uram, ments meg engem! 
A pénz könnyelmű tékozlásától, minden meggondolatlanságtól, amely másokat kísértésbe vihetne, vagy 

bosszanthatna Uram, ments meg engem! 
Uram, Jézus Krisztus! Szívből örülök a vakációnak. Sokat várok tőle: örömöt, pihenést, felüdülést. Adj 

nyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit! Adj nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat! Tölts el 
örömöddel! Engedd, hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából! Vigyázz rám minden uta-

mon, hogy a szünidő is erősítsen és gazdagítson! 

Június 16-án az iskolaévet záró Te Deum  

Szentháromság vasárnapján 10.00 órakor a 

templomban adtunk hálát közösen az iskolaév 

minden sikeréért, kegyelméért. 

A szertartás keretében megköszöntük Joli néni-

nek is a fáradozását. Hosszú évek során a sza-

badidejéből áldozva foglalkozott a gyermekekkel 

a Csodavilág foglalkozásokon. 

Nyaralók / Kirándulók / Nyári vakációzók  
TÍZPARANCSOLATA 

Szeresd Istenedet, akinek a hegyek, a virágok, a tenger csodá-
ját köszönheted! 
Isten nevét hiába ne vedd, akkor se, ha autód nem indul be! 
Az üdülés nem ment fel a vasárnapi szentmisén való részvétel 
alól! 
A családi kötelék a kempingben vagy a spanyol körutazás alatt 
is kötelez! 
Vigyázz az életre: máséra, magadéra is! 
A nyár nem az érzékiség vadászidénye! 
Ne lopd senki idejét! És ne potyázz! 
Ne add ki magad többnek, mint ami vagy! 
Olcsó eszközökkel akarsz hódítani?! 
Vigyázz környezetedre! Ne szemetelj! 
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 MINDEN HÓNAP  
ELSŐ PÉNTEKJÉN 20 órától 

Meghívó 
 

„KELJETEK FÖL, MENJÜNK!"  
– Szent II. János Pál pápa 

 
Mindennapi tapasztalatunk, hogy az ébre-
dés és a felkelés nem biztos, hogy egy 
időbe esik. A mobiltelefonunk ébresztő 
funkciója képes az általunk kiválasztott 
időpontban megszólalni, hogy elérkezett a 
felkelés ideje. Ám még van választási lehe-
tőségünk: valóban kikapcsolom és kipatta-
nok az ágyból, vagy dönthetek úgy is, hogy 
adok magamnak egy kis időt a szundiká-
lásra.  
 
Ez nincs másként a mi keresztény életünk-
ben sem. Csendben eléldegélhetünk ab-
ban a biztos teológiai tudatban, hogy 
KRISZTUS ÉL BENNÜNK. - ám van vá-
lasztási lehetőségünk: KRISZTUS ÉLJ 
BENNÜNK!  
 
A kijelentés, hogy Ő bennünk él, és a vágy, 
hogy éljen bennünk – vagyis meglátszód-
jék a mindennapjainkban, embertársaink-
kal való kapcsolatainkban.  
 
A XV. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKO-
ZÓ programjaival ezt a vágyunkat szeret-
nénk megélni, közösségben teljesebbé 
tenni.  
 
Várunk minden kedves érdeklődő testvé-
rünket nagy szeretettel és nyitott szívvel.  
 
Programjaink minden korosztály számára 
nyitottak és reméljük, mindenki megtalálja 
a számára építőt, lelkileg felemelőt. Nem a 
harmadik lehetőséget választja, hogy ki-
kapcsolom az ébresztőt és alszom tovább! 
☺  
 
Keljünk fel és engedjük: 
 
KRISZTUS ÉL(J) BENNÜNK! 

A Váci Egyházmegyei Cursillo mozga-
lom Július 6-án Alsónémedi tarja éves 
ultreyáját! Évente egy alkalommal az 
egyházmegye  cursillos kiscsoportjai és tagjai összegyűl-

nek, hogy együtt dicsőitsék a Szentháromságos Egy Istent, és testvéri szeretetben ke-
resztény életükről beszélgessen. Ezek az összejövetelek, szeretetben és vidámságban 
telnek. Most az alsónémedi kiscsoport szervezésében történik ez az együttlét.  
"Mindent Isten dicsőségére tegyetek!"  ' Kor. 10, 31 

Mi a Cursillo? 
 

A Cursillo spanyol eredetű szó, kis vagy rövid 
tanfolyamot jelent. Csütörtök estétől vasárnap 
estig tartó rövid együttlét bentlakással, ahol pa-
pok és világiak a katolikus hit lényeges igazsága-
it és életformáit mutatják be, nemcsak előadás-
sal, hanem beszélgetésekkel,  életpéldákkal. 
A három napban Jézus személyére és tanítására 
összpontosítjuk erőinket. A résztvevőknek a 
keresztény igazságok átélt ismeretét nyújtja és 
vágyat ébreszt bennük az Egyház szolgálatára. 
A Cursillo nem csupán ismeretet, tudást akar 
átadni, hanem a hit  élményeket kínálja. Ehhez 
szükség van a résztvevők egész lényére, szívé-
re, lelkére. A Cursillo lényegéhez tartozik a 
szentmise, a közös imádság, a dialógus. A 

Cursillo nem lelkigyakorlat, hanem elsősorban 
együttlét, melyben legfontosabb a közös imád-
ság és a beszélgetések. 
Mi a célja a Cursillonak ? 
Szeretnénk, ha az örömteli együttlét a hétvége 
után is folytatódna. A résztvevők kis csoportokat 
alakítanak, majd rendszeresen találkoznak, be-
kapcsolódva egyházközségük életébe. A csoport 
összejöveteleknek a Cursillo alatt elsajátított 
módszere van, ami hozzásegíti a résztvevőket 
hitük elmélyítéséhez, keresztény életük gazdagí-
tásához és az apostoli munkához. A Cursillo 
végső célja, hogy a Szentlélek által az egész 
társadalom kereszténnyé váljon. 
 
Érdeklődni Mikoly Magdinál lehet. 
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Mária rádió Imakör 
Június 3-án hétfőn 18 órakor a Szűz Anyá-
val együtt imádkozni gyűltünk össze. Ezen 
az együttléten az igeliturgiában felolvastuk 
a hozott imaszándékokat, amelyeket ének 
és imádság követett, majd szentáldozással 
megerősítve átadtuk Égi Édesanyánknak. 
Az Ő szent szívébe befogadta a mi öröme-
inket, hálaadásainkat, kéréseinket és átad-
ta azokat szeretetével az Ő Szent Fiának. 

Imádkoztunk a drága Szűz 
Anyánkhoz, az igeliturgia 
után egy tized szent olvasót, 
majd beszámoltunk a május 
11-én tartott imakörök talál-

kozójának lelki élményiről, 
amely Bp. Kálvária téri Jó Pásztor kápolná-
ban volt megtartva Khiver Imre atya veze-
tésével. Imádkoztunk énekeltünk, új isme-
reteket szereztünk más imaköröktől is. 
Erősödtünk hitünkben és megköszöntük az 
Égi Édesanyánknak, hogy mint jó édes-
anyánk gondoskodik a mi lelki feltöltődé-
sünkről, irányt mutat, vezet bennünket az 
Ő drága Szent Fia felé. Kérjük, hogy szent 

lelkével ajándékozzon meg bennünket, 
árassza ránk megszentelő kegyelmét. 
Boldogasszony!  
 

Az örök Ige szülőanyja, Mária! 
Szent István királyunk a Te oltalmadba 

ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk a 
Te Szent Fiadnál! Könyörögj értünk, hogy 
mindig örömmel megtehessük azt, amit a 
Te Szent Fiad mond nekünk! Imádkozzál, 
hogy minden rezdülésünkkel elősegíthes-
sük a keresztény Magyarország megvaló-

sulását! 
 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Mária Rádió Imacsoport-találkozója 
 
Május 11-én az Alsóné-
medi Mária Rádió Imacso-
portjából néhányan részt 
vettünk a Budapest Kálvá-
ria téri Jó Pásztor kápol-
nában megrendezett ima-
találkozón. Mindig nagy 
örömmel teszünk eleget a 
meghívásnak, mert jó 
érzés találkozni a többi 
település csoporttagjaival 
és együtt, közösen imád-
kozni a Mindenható Iste-
nünkhöz.  
A találkozó elején Khirer 
Imre atya mesélt a Jó 
Pásztor Plébánia történe-
téről. Ő már közel negy-
ven éve lelkésze a Jó-
zsefvárosi közösségnek, 
így a történelmi ismerete-
ken felül sok személyes élményét is megosztotta velünk. Majd 
Szentségimádáson vettünk részt, a Fényút imádságát ismerhet-
tük meg az atya vezetésével. Jó Pásztor vasárnapjának előest-
éjén a Szűzanya közbenjárását kértük papjainkért, lelkipásztora-
inkért. Végül litániával fejeződött be a liturgia.  
A találkozó agapéval zárult, ahol teázgatás közben beszélgettünk 

terveinkről, az imacsoportok lehetőségeiről, miként tudnánk még 
eredményesebben Isten legnagyobb dicsőségére szolgálni. 
Amikor hazaindultunk és a másik utcában az autónk felé közeled-
tünk egy itókás járókelő emberke megkérdezte tőlünk „Honnan 
jönnek, templomból?” Igen. Miért honnan gondolja, hogy ott vol-
tunk? „ A vak is látja.” – azt felelte. Mindnyájan megmosolyogtuk 
ezt az egyszerű járókelőt, de az öröm is eltöltötte szívünket, mert 
észrevették rajtunk, hogy a Szentségi Jézussal töltöttük a napun-
kat.    
       Jakab Mária 

Nálunk is szükség volt egy kis ha-
rangreparálásra, melyre május 24-

én került sor. Köszönet Surányi 
Miklós templomgondnok úrnak! 

A júniusi Szent Kereszt újság sajnos nem tudott 
megjelenni eddig, mert a nyomtató tönkrement. 

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Bálint Ana-
litikának, Bálint Máriának és családjának, hogy 

egy új nyomtatóval ajándékozta meg egyházköz-
ségünket. Isten fizesse meg nagylelkűségét! 

Szeretnék köszönetet mondani mindenki-
nek, aki hozzájárult, hogy még szebb le-

gyen az esküvőnk napja: Gábornak a 
szép esküvői szertartást, az énekkarnak 
az éneklést, Petinek mindent, Frici bácsi-
nak, hogy köszöntött minket az egyházta-
nács, egyházközség nevében, a sok-sok 

jókívánságot! Évi és Laci 
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Jézus Szentséges 
Szívének Családja a 
következő közös 
szentségimádási 
óráját július 4-én 
tartja 18 órakor. A 
helyszínről később 
tudunk tájékoztatást 
adni. 
Alsónémedin 1998 
óta imádkozzuk a 
Jézus Szíve kilence-
det. Immár 21 éve annak, hogy minden 
nap /azaz 9 naponta egymást váltva/ Jé-
zus szíve elé visszük gondjainkat, öröme-
inket, hogy belőle erőt nyerjünk további 
feladatainkhoz. Június 28-án, pénteken 
Jézus Szíve ünnepe. Előtte vasárnap Úr-
napján imádkozzunk a Jézus Szíve Csa-
ládja élő és meghalt tagjaiért az ünnepi 
szentmisén. Június a papszentelések hó-
napja. Imádkozzunk értük szeretettel! 
Egyházközségünkben 2006 óta működik a 
Lisieux-i kis Szent Teréz ima misszió, 
amelynek feladata, hogy a résztvevő test-
vér elvállal egy vagy több felszentelt papot, 
akiért minden nap imádkozik. Így Magyar-
országon nincs egyetlen pap sem, akiért 
ne imádkozna valaki az ország bármely 
részén. Van akiért külföldön is imádkoznak 
minden nap. 

Ezt a szent órát az egyházközségünk pap-
jaiért, diakónusunkért, lektorunkért és az 
egyháztanács tagjaiért ajánljuk fel az Úr 
Jézus szent Szívének nagy szeretettel. 
Megváltó Jézusunk! Engedd, hagyd Hoz-
zád menekülnünk! Isteni szívedből az élő 
víz forrásából merítsünk erőt. Oltalmazd 
meg egyházközségünk vezetőit, tagjait, 
hogy a Tőled kapott erőtől megszentelőd-
ve hasznosan munkálkodjanak a lelkek 
megmentéséért! Jézus Isteni Szíve! Oltal-
munk és menedékünk! Mutasd meg ne-
künk szentséges szíved kimondhatatlan 
gazdagságát! Ne hagyd elveszni nyájadat! 
Mentsd meg minket az örök életre! Jézus 
lelke, újítsd meg életemet, hogy gazdag 
gyümölcsöt hozzak! Add meg nekem a 
szív alázatát, hogy mindenkor a Te szent 
bensőségedben éljek! Jézusom, bízom 
benned! A hit a lélek látása. Isten a hit által 
láttatja meg velünk az Ő tervét. Azt, hogy 
mi a mi feladatunk és hol van a helyünk 
ebben a tervben.  Ezt azonban csak a Vele 
való kapcsolatunk minősége adja 
meg nekünk. Akinek napi mélysé-
ges  imája felszáll a Mennyei 
Atyához, annak a szíve-lelke meg 
fogja érezni ennek a ajándékát! 
Isten vezetése alatt nem kell fél-
nie, mert védelme és szeretete 
megóvja őt. Istennek drága dolog 
az igazak halála. 

Jézusom,olyan jó itt melletted lenni, 
Téged egyedül,csak Téged szeretni. 

Szent kegyelmed fénye a lelkembe ragyog, 
Jézusom ilyenkor nagyon boldog vagyok. 

 
Szent Szíved itt dobog és úgy megért engem, 

A teremtményekhez mért tapadna lelkem. 
A te hajlékodban elég egy kis sarok, 

Ahonnan nézhetlek s akkor boldog vagyok. 
 

Nincsenek terveim,semmit nem kivánok, 
Csak szeretni forrón,csak szeretni vágyok. 

Mint a szűzi lelkek a szentek,a nagyok, 
Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok. 

 
Gyenge,gyarló vagyok,a jó kevés bennem, 

Taníts jó Mesterem, hogyan mit kell tennem. 
Szólj,mit kívánsz tőlem,Érted mindent hagyok, 
Csak Te légy az enyém,akkor boldog vagyok. 

 
Csak Te légy mindenem,a szívem égjen, 

Lángoló szerelmed csak folyton emésszen. 
Végy magadhoz Jézus,hogyha majd meghalok, 
Örökké mondhassam:nagyon boldog vagyok. 

Ámen. 

 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

Július és augusztus:  
 

Szentmisék vasárnaponként 
10.00 és 18.00 óra 

Elsőpénteken: szentmise 
gyóntatással 19.00 ó. 

Figyeljék a hirdetéseket,  
változás előfordulhat! 

A rendszeres közösségi  
alkalmak nagy része  

szünetel.   
 

Hivatali idő: hivatalos ügyek 
intézése telefonos egyeztetés 

alapján. 
 

 Elérhetőség: 06-30/174-4627 
Fazekas Gábor,  

plébániavezető diakónus 

Június 28-án, pénteken lesz 
Jézus Szívének Ünnepe, mely 
alkalomból ünnepi szentmise és 
litánia lesz templomunkban  

19 órától.  
Kapcsolódjunk be minél többen! 

Máj. 31 – Jún. 8 
 

Győrvári Pálné 
Nagy Balázsné 

Horváth Albertné 
Végh Antalné 

 
 

Jún. 9 – 17 
 

Győrvári Gábor-
né 

Molnár Gáborné 
Bársony László-

né 
 

Jún. 18 – 26 
 

Kiss Katalin 
Nagy Jánosné 
Jakab Mária 

Sponga Istvánné 
 
 

Jún. 27 – Júl. 5 
 

Acsai Lászlóné 
Bolonovszky 

Lászlóné 
Kiss Albertné 

Sponga AnitaJúl.  
 

6 – 14 
Jakab Gáborné 

Ács Istvánné 
Özv. Surányi 

Tiborné 
Györgyövics Jó-

zsefné 
 

Júl. 15 – 23 
Özv. Surányi 

Miklós 
Özv. Tóth János-

né 
Drozdik Jánosné 
Özv. Lovas Flóri-

ánné 

Júl. 24 – Aug.1 
 

Mikoly Istvánné 
Némedi Rezsőné 
Nyékiné Kristály 

Regina 
Tamás Györgyné 

 

Júniusban és júliusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Június 24-én hétfőn 9.00 11.00 
óra között  

a közösségi házban. Várjuk  
a csöppségeket és szüleiket 

az évadzáró alkalomra! 

Újabb világméretű szent-
ségimádás Úrnapja szom-
batján! 
Arra hívunk, hogy június 22-án, Úrnapja szombatján együtt 
dicsőítsük az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust szerte a 
világon! 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános 
Titkársága Úrnapjához kapcsolódva június 22-ra világmére-
tű szentségimádást hirdet, hogy együtt dicsőítsük az Oltári-
szentségben jelen lévő Jézust szerte a világon. A szentség-

imádási lánchoz tavaly 6 kontinens 45 országának 900 helyszínén több tízezer ember csat-
lakozott. A Corpus Domini weboldalon lehet jelentkezni az eseményre. 
Az eseményhez Erdő Péter bíboros írt köszöntőt: 
"Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész 
világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz „minden nap, a világ vége-
zetéig”. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az 
Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal 
veszünk körül. Idén Magyarországon Úrnapját június 23-án, vasárnap ünnepeljük. Előtte 
szombaton ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. Vegyünk részt ezen a közös 
imádáson minél többen, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel együtt! 
Legyen ez a világméretű szentségimádás a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szerete-
tét!"   

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/ujabb-vilagmeretu-szentsegimadas-urnapja-
szombatjan 

Az Alsónémedi Egyházközség is csatlakozott: június 22-én, szombaton 18 és 
19 óra között volt Szentségimádás a templomban.  
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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. Urai-Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 
Köszönettel fogadunk minden észrevételt, segítséget! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  
 

 
 

 
 

 1. 
17 óra 
Esküvő 
 

2. Urunk  

Mennybemenetele 
10 óra 
Szentmise  
a Kápolnában 
Közösségi piknik 
18 óra 

3. 
18 óra 
Mária Rádiós  
közbenjáró  
ima  

4. 
 

5. 6.  
18 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve kö-
zösséggel  
19 óra 
Férfikör 

7. Délelőtt: idő-

sek, betegek látoga-
tása, áldoztatása 
19 óra Elsőpénteki 
szentmise gyónta-
tással 
20 óra Filmklub 

8.  
10 –12 óra 
Csodavilág 
 

9. Pünkösd 
9 óra 
Mocorgós gyerme-
kek miséje 
10 óra 
Ünnepi szentmise  

10. Pünkösd 

Mária, Egyház Anyja 
ünnepe 
14 óra: családi nap 
a plébánia udvarán 
18 óra  
szentmise 

11. 
 

12. 
 

13.  
18 óra 
Szentségimádás 
Iskolája, utolsó 
rész 

14. 
 

15. 
10 óra 
Mária gyermekei 
találkozó 
15 óra 
A református temp-
lom harangjának 
megáldása 

16. Szenthárom-

ság vasárnapja 
10 óra 
Te Deum 
18 óra  
Igeliturgia 
 
 

17.  18. 
 

19. 
 

20. 
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Férfikör 

21. 
 

22. 10 óra Vác 

Pap- és diakónus 
szentelés 
18 óra 
Csatlakozás a vi-
lágméretű Szent-
ségimádáshoz 

23. Úrnapja 
10 óra  
Ünnepi szentmi-
se és körmenet 
18 óra 
Szentmise  

24. 
9-11 óra 
Baba-Mama Klub 
(évadzáró) 

25. 
 

26. 
 

27. 
18 óra 
Szentségimádás  

28.  
19 óra 
Jézus Szíve ün-
nepi szentmise és 
litánia  

29. 
9 órától 
Egyházmegyei 
Találkozó Kókán  

30.XIII.Évközi v. 
10 óra  
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  

1. 2. 3. 4. 5. Délelőtt: idő-

sek, betegek látoga-
tása, áldoztatása 
19 óra Igeliturgia 
20 óra Filmklub 

6. 9 óra Egyház-
megyei cursillos 
ultreya  
17 óra 
Esküvő 

7.XIV.Évközi v. 
10 óra  
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  

8. 9. 10. 11. 12.  13.  14.XV.Évközi v. 
10 óra és 18 óra 
Szentmise  

15. 16. 17. 18. 19.  20.  21.XVI.Évközi v. 
10 óra és 18 óra 
Szentmise  

22. 23. 24. 25. 26. Délelőtt: 
idősek, betegek 
látogatása, áldoz-
tatása 

27.  28.XVII.Évközi v 
10 óra és 18 óra 
Szentmise  
 

29. 30. 31. 1. 2. 19 óra Első-
pénteki szentmise 
gyóntatással 
20 óra Filmklub 

3.  4.XVIII.Évközi v 
10 óra és 18 óra 
Szentmise  
 


