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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2020. JÚNIUS 7.  

A trianoni békeszerző-
dés (magyar források-
ban gyakran békediktá-
tum, illetve kényszer-
szerződés, békepa-

rancs) az első világháborút lezáró Párizs 
környéki békeszerződések rendszerének 
részeként az első világháborúban vesztes 
Magyarország (mint az Osztrák–Magyar 
Monarchia egyik utódállama) és a háború-
ban győztes antant szövetség hatalmai 
(Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszor-
szág, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görög-
ország, Nicaragua, Panama, Lengyelor-
szág, Portugália, Románia, a Szerb-Horvát
-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-
Szlovákország) között létrejött békeszerző-
dés, amely többek között az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlása miatt meg-
határozta Magyarország új határait és sok 
kis multinacionális államot hozott létre a 
birodalom helyett. 
A szerződést a felek, budapesti idő szerint 
1920. június 4-én 16:32-kor írták alá a ver-
saillesi Nagy Trianon-kastély 52 méter 
hosszú és 7 méter széles folyosóján, a La 
galérie des Cotelles-ben. 
A szerződésben a győztes felek kijelentik, 
hogy Magyarország felelős a háborúban 
győztes államoknak okozott károkért (161. 
cikk), a VIII. rész további cikkeiben és füg-
gelékeiben pedig részletesen szabályozzák 
az ennek következtében teljesítendő jóvá-
tétel feltételeit. A szerződésbe foglalt meg-
állapítások megegyeztek az Edvard Beneš 
cseh politikus által megfogalmazottakkal, 
aki így vélekedett: „Az egész világ elbor-
zadt ... és megértette, hogy a háborút nem 
egyedül az egykori Osztrák–Magyar Mo-
narchia végzetes politikája robbantotta ki, 
hanem sokkal inkább Budapesten, mint 
Bécsben készítették elő.” 
„A Szövetséges és Társult Kormányok kije-
lentik és Magyarország elismeri, hogy Ma-
gyarország és szövetségesei, mint e vesz-
teségek és károk okozói, felelősek mind-
azokért a veszteségekért és károkért, ame-
lyeket a Szövetséges és Társult Kormá-
nyok, valamint polgáraik az Ausztria-
Magyarország és szövetségesei támadása 
folytán rájuk kényszerített háború következ-
ményeképpen elszenvedtek.” 
A trianoni békeszerződést a Magyar Király-
ság nevében az 1920 márciusában Horthy Miklós által kinevezett Simonyi-Semadam-kormány képviseletében és felhatalmazásával 
Benárd Ágost, a magyar kormány népjóléti és munkaügyi minisztere, a küldöttség vezetője és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és 
államtitkár írta alá. A választás azért esett rájuk, mivel a rangos és közismert politikusok egyike sem akarta magát kompromittálni a 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

E plakátot a Pesti Hírlap készíttette a trianoni békediktátum 
után. A grafikai kivitelezését a Végh-család egyik tagja, a 
Munkácsy-díjas Végh Gusztáv (1889-1973) grafikusmű-
vész készítette. Ő már Vácon született, alsónémedi szüle-
tésű édesapja - Végh József (1856-1907) - ugyanis ott volt 
börtönőr, később rendőr.  
A plakát jobb alsó sarkában olvasható a grafikus szignója. 

 A plakát Végh László Flórián gyűjteményéből való.  
Köszönjük a közlési engedélyt! 
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hazánkra nézve végzetes és máig is meg-
határozó trianoni békeszerződés aláírásá-
val. 
Az első világháborúban győztes antantha-
talmak elsődleges célja Németország és a 
háborúban vele szövetséges országok 
alapvető meggyengítése volt, ezen felül 
céljuk volt a jelentős háborús jóvátétel kö-
vetelése, valamint a soknemzetiségű nagy-
hatalmak egységének megtörése is, mint 
amilyen az Osztrák–Magyar Monarchia 
vagy az Oszmán Birodalom volt. A döntés-
hozók a magyarokkal szembeni Európa-
szerte létező ellenséges hozzáállást sem 
tudták figyelmen kívül hagyni. A történelmi 
okirat Magyarország (Magyar Királyság) új 
határainak megállapítása mellett 35 000 
főben korlátozta a magyar hadsereg lét-

számát, megtiltotta légierő és nehézfegy-
verek tartását. Tartalmazta az akkor létre-
jött Népszövetség alapokmányát is. 
A szintén az antanthoz tartozó Amerikai 
Egyesült Államok, amely akkor nem lett 
tagja a Népszövetségnek, a szerződést 
ugyan aláírta, de később nem ratifikálta. Az 
USA és Magyarország később Washing-

tonban kötött békét: ez a Népszövetségre 
vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint 
megegyezik a trianonival. Az ily módon 
létrejött I. világháború utáni kényszer-
békerend azonban összeomlott. 
„Semmi kétség, hogy Magyarországot 
igazságtalanság érte, s ez az igazságtalan-
ság olyan természetű volt, amelybe jó lé-
lekkel nehéz volt belenyugodni: a történeti 
Magyarország területi állományát az etni-
kai elv alapján bontották széjjel, ugyanak-
kor azonban ezt az etnikai elvet Magyaror-
szág terhére nyilvánvalóan megsértették.” 
– Bibó István történész 
A trianoni békeszerződésre emlékezve 
június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-
ben a nemzeti összetartozás napjává nyil-
vánította. 

(Wikipedia) 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

„Rádió akkor még nem volt. Párizzsal 
állandó telefon összeköttetésben állott 
Budapest. A nagy lapok kiadóhivatalai 
előtt tömegek lesték a kirakatban időről-
időre megjelenő hírközleményeket. Az 
utcák már reggel óta valami furcsa nyug-
talansággal voltak tele. Minden arcon 
szorongás, a tekintetek fáradtak, üresek, 
mint a halottas házaknál virrasztás után. 
Még a szokott utcazaj is tompább volt, 
mint máskor. 
    Tíz óra után egy-két perccel jött a 
végzetes párizsi hír, és akkor megkon-
dultak a harangok, előbb Pesten, majd 
ahogy villámgyorsan szétfutott a hír, 
egymásután mindenfelé az országban. A 
magyarok két óra hosszat tartó harang-
kongással temették múltjukat és jövőjü-
ket. 
    Budapest percek alatt feketében öltö-
zött. Perceken belül fekete gyászlobo-
gók lengtek min-
denütt, az ablakok-
ban fekete drapéri-
ák. Az utcák fekete 
gyászruhákkal tel-
tek meg. Emberek, 
asszonyok, férfiak, 
gyermekek mentek 
az utcán patakzó 
könnyekkel, nem 
egyszer hangosan 
zokogva. Emberek 
rázták az öklüket az 
ég felé átkozódva. 
Az Oktogon sarkán 
egy rokkant katona 
letépte zubbonyát 
és könyökben levá-
gott csonka karját 
mutogatva, őrjöng-
ve kiabálta: 
- Hát ezért? 
    Az utcákon isme-
retlen, egymást soha nem látott emberek 
borultak egymás nyakába, a terek padja-
in zokogókat vettek körül vigasztaló em-
berek és az állandó és szakadatlan ha-
rangzúgásban rohant bele a gyászba és 
kétségbeesésbe ezer pesti rikkancs: 
„Rendkívüli kiadás”. A lapok gyászkeret-
ben, mindenki mohón olvasta, amit úgyis 
tudott, mindenkiben lángolt a tehetetlen 
düh, csoportoknak vezércikkeket olvas-
tak fel hangosan, a Múzeum téren el-
kezdték a Himnuszt hangosan énekel-

ni… és a harangok kongtak… kongtak, 
szinte elviselhetetlenül. 
    A vidéken ugyanez volt a kép. Ha-
rangkongás, gyász és kétségbeesés 
mindenütt. S a harangok kongtak 10 
órától kezdve mindenütt, minden város-
ban és minden faluban két órán keresz-
tül. 
    E sorok írója 14 éves fiú volt és ne-
gyedikes gimnazista akkoriban. Tíz óra-
kor növénytan óra kezdődött és Kovách 
Demjén tanár úr magas, szikár alakja 
pontosan jelent meg az ajtóban, mint 
mindig. Felment a katedrára, beírta az 
osztálykönyvet, de nem kezdte el a felel-
tetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel 
meredt maga elé egy hosszú percig… 
és akkor megkondultak a harangok. Ko-
vách Demjén tanár úr felállt, odament a 
térképtartóhoz, kivette a térképet, mely-
nek felső sarkában még ez a név állt: „A 

Magyar Szent Koro-
na Országainak 
Politikai Térképe”, 
és felakasztotta a 
térképállványra s 
mindezt egyetlen 
szó nélkül. Aztán 
megállt előtte kissé 
oldalt, hogy ne ta-
karja el előlünk, és 
nézte, olyan arccal 
és olyan leírhatatlan 
lágy kifejezéssel, 
amilyent mi még 
soha nem láttunk 
száraz és örökké 
szigorú arcán. Mi 
halálos csendben 
néztük a térképet és 
az előtte álló, szür-
külő hajú ciszterci 
papot, amint feje 
egyre lejjebb esett a 

mellére és a kívülről behallatszó harang-
zúgás által méginkább kimélyített csend-
ben inkább magának, mint nekünk, eny-
nyit mondott: „Consummatus est”. 
    Ötvennégyen voltunk, ötvennégy ti-
zennégyéves magyar fiú. A Golgota utol-
só szavai után nem bírtuk tovább. Lebo-
rultunk a padokra és lekezdünk sír-
ni. Odakint kongtak a harangok. Nagy-
magyarország keresztülfeszítésének 
a napja volt, 1920. június 4. Péntek…”  

(Padányi Viktor: 1920. június 4.) 

- Egek ékessége, földnek dicsősége, Magya-
rok Asszonya, Királynéja! Hozzád buzgó szív-
vel, köteles hűséggel járulunk: 
Szent Fiadat, Boldogasszony,  
kérd e népért! 
 
- Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya, Szent 
István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nem-
zetét, őrizd országodat szüntelen anyai szere-
tettel! 
Szent Fiadat, Boldogasszony,  
kérd e népért! 
 
- Krisztus Jézus anyja, Szent Gellért püspöktől 
tanultunk tisztelni téged, segíts, hogy mi is 
Nagyboldogasszonyunknak valljunk, és hűsé-
gesen szeressünk! 
Szent Fiadat, Boldogasszony,  
kérd e népért! 
 
- Szentlélek mátkája, akit Szent László kirá-
lyunk Magyarország Pátrónájának nevezett, 
segíts, hogy lelkünk tiszta lánggal égjen, és 
gyermeki szívvel viszonozzuk szeretetedet! 
Szent Fiadat, Boldogasszony,  
kérd e népért! 
 
- Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiak-
nak, Pátrónája, pártfogója régi magyar hazánk-
nak, 
tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy Anyja 
fiaidnak! 
Szent Fiadat, Boldogasszony,  
kérd e népért! 
 
Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk, hall-
gasd meg esdeklő kérésünket, légy hozzánk 
irgalmas, Isten Anyja, segíts az égbe, ó, Szűz 
Mária! 
Szent Fiadat, Boldogasszony,  
kérd e népért! 
 

(Magyarok Nagyasszonya ünnepének I. esti 
dicséretének könyörgései) 

Alsónémedi templomaiban is majd 
negyed órát szóltak a harangok az 

évfordulón... 
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A plébánia épületében (sarokszobában)  
Múzeum szoba készült, a hívek által adományozott 

tárgyakból. 
 

A kórusfeljáró és a sekrestye  
takarítására is sor került az elmúlt hetekben. 

A templomba visszatértek a festők. A kórus alatti pillérekre 
és a boltívek közötti pillérekre olyan díszítőfestés kerül, 

mint amilyen szentély előtti pilléreken látható. 

Az életünkben sok minden változik, különö-
sen mostanában. A változás nehéz, hiszen 
megszoktuk ismertük és szerettük a régit, de 
az újhoz alkalmazkodni szükséges. A válto-
zás jó, hiszen megújulásra hív, alakít és 
formál, átalakulásra serkent. Jézus is arra 
figyelmeztet: „Az új bort új tömlőbe kell tölte-
ni.” /Lk5,38/  
Pünkösd ünnepe kapcsán tudjuk, hogy a 
Lélek szele tiszta levegőt hoz, tüze lelkesítő-
leg hat, a nyelvek megértése által egységre 
hív. Az apostolok bátorsággal és hittel fo-
gadták a Szentlélek megújító kegyelmét és 
indultak tanúságot tenni Krisztusról. Kíváncsisággal és örömmel 
fogadjuk a változást, várva azt, hogy mi újat ajándékoz nekünk és 
milyen újdonságra hív! 
2020. augusztus 1-vel személyi változások lesznek a Váci Egy-
házmegye területén és Alsónémedin. Pető Gábor, Kakucs és 
Inárcs plébánosa, Alsónémedi moderátora és Vukovich Márton 
atya új szolgálati helyre költöznek, Kistarcsa és környékére. Kö-
szönjük két évig tartó hűséges szolgálatukat! Helyükre új plébá-

nos érkezik Kelemen Zoltán személyében, aki Kakucson lakva, 
Inárcs mellett Alsónémedi plébániai kormányzója lesz. Ő lesz az 
Alsónémedi Katolikus Egyházközségnek az új vezetője! Fogadjuk 
őt imádsággal és szeretettel! Fazekas Gábor plébániaszervező 
ezentúl a három egyházközösség plébániai diakónusa lesz. Mind-
ez milyen változásokat hoz, az majd kiderül. Derűs bizalommal 
fogadjuk a megújulást, búcsúzva Gábor és Marci atyától! 

Fazekas Gábor diakónus 

Kelemen Zoltán 
Jelenlegi feladatkörök, címek, kitüntetések 
Papi Szenátus tagja (2009. XI. 27. – ) 
Hont plébániai kormányzója oldallagosan (2009. I. 15. – ) 
Bernecebaráti plébániai kormányzója oldallagosan (2007.VIII.1-) 
Kemence plébániai kormányzója (2007. VIII. 1. – ) 
Áldozópap (2003. VI. 21. – ) 
Inkardinált (2002 – ) 
Korábbi feladatkörök, címek, kitüntetések 
Ministráns Bizottság tagja (2005. IV. 18. – 2020. II. 25.) 
Nagykátai káplán  (2005. VIII. 1. – 2007. VIII. 1.) 
Karancskeszi káplánja (2003. VIII. 1. – 2005. VII. 31.) 
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Március 17– e óta  (68 nap, majdnem 10 hét) óta ismét együtt ün-
nepelhettük a Szentmisét, így a Kápolnánk búcsújának ünnepe a 
szokottnál is örömtelibb volt május 24-én 10 órától.  A hatályos 

járványügyi előírásoknak megfelelően egymástól nagyobb távolsá-
got tartva, kötelező kézfertőtlenítés után, kézbe áldozva vehettük 

magunkhoz az Oltáriszentséget.  
Köszönjük a sok segítséget az ünnep megszervezéséhez! 
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Ferenc pápa pünkösdi üzenete: Jobb em-
berként jöjjünk ki a világjárványból! 
FERENC PÁPA – 2020. május 31., vasár-
nap 
 
Május 30-án több mint száz országban 
kapcsolódtak be a hívők a pünkösd előest-
éjén online tartott imavirrasztásba, amelyet 
a Katolikus Karizmatikus Megújulás köz-
ponti szolgálóbizottsága (CHARIS) szerve-
zett. Az eseményre a Szentatya spanyol 
nyelvű üzenetet küldött. 
Ferenc pápa teljes videó üzenetének fordí-
tását közöljük. 
„Amikor elérkezett pünkösd napja, mind-
nyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.” 
Így kezdődik az Apostolok cselekedeteinek 
második fejezete, melyet az imént hallot-
tunk. Ma is, a technológiának köszönhető-
en, a világ számos részén élő hívők ösz-
szegyűltünk itt pünkösd előestéjén. 
Az elbeszélés így folytatódik: „Hirtelen 
heves szélrohamhoz hasonló zúgás tá-
madt az égből, és betöltötte az egész há-
zat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak 
láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és le-
szálltak mindegyikükre. Mindnyájukat eltöl-
tötte a Szentlélek” (ApCsel 2,2–4). 
A Lélek minden tanítványra leszáll, mind-
annyiunkra leszáll. A Jézus által ígért Lé-
lek eljön, hogy mindannyiunkat megújít-
son, megtérítsen és meggyógyítson. 
Eljön, hogy kigyógyítson félelmeinkből – 
milyen sok félelem él bennünk! Eljön, hogy 
begyógyítsa bizonytalankodásainkat, se-
beinket, azokat is, amelyeket egymásnak 
okozunk. Eljön, hogy tanítványokká, misz-
szionárius tanítványokká tegyen bennün-
ket, olyan tanúkká, akik tele vannak bátor-
sággal és apostoli merész kiállással, amire 
szükség van Jézus evangéliumának hirde-
téséhez, amint azt a rákövetkező versek-
ben olvashatjuk: így volt ez a tanítványok-
kal is. 
Ma jobban rászorulunk arra, mint bármi-
kor, hogy az Atya elküldje nekünk a Szent-
lelket. Az Apostolok cselekedetei 1,4-ben 
Jézus „megparancsolta nekik, hogy ne 
távozzanak el Jeruzsálemből, hanem vár-
ják meg, amit az Atya megígért: »Ez az, 
amiről tőlem hallottatok: János vízzel ke-
resztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel 

lesztek megkeresztelve.«” 
És a 8. versben hozzáteszi: 
„Amikor eljön rátok a Szent-
lélek, erőt kaptok, és tanúim 
lesztek Jeruzsálemben, 
egész Júdeában és Szamari-
ában, egészen a föld végső 
határáig.” 
Jézus tanúi. A Szentlélek 
tesz bennünket tanúkká. 
Ma szenved a világ, sebeket 
hordoz. Súlyosan sebzett 
világban élünk, mely szen-
ved, különösen a legszegé-
nyebbekben, akiket ellöktünk 
magunktól. Amikor minden 
emberi bizonyosság szerte-
foszlik, akkor a világnak 
szüksége van arra, hogy 
elvigyük neki Jézust. Szük-
sége van az evangéliumról 
szóló tanúságtételünkre, 
Jézus evangéliumára. Erre a 
tanúságtételre pedig csak a 
Szentlélek erejében vagyunk 
képesek. 
Rászorulunk arra, hogy a 
Lélek új szemet adjon ne-
künk. Meg kell nyitnia elmén-
ket és szívünket, hogy a je-
lennel és a jövővel a megta-
nult lecke birtokában tudjunk 
szembenézni: egyetlen em-
beriséget alkotunk! 
Nem üdvözülünk egymagunkban! Senki 
sem üdvözül egymagában! Senki! Szent 
Pál a Galatáknak írt levelében kijelenti: 
„Nincs többé zsidó és görög, nincs szolga 
és szabad, nincs férfi és nő, mert ti mind-
annyian egyek vagytok Krisztus Jézus-
ban” (Gal 3,28). Egyetlen test vagyunk, 
melyet a Szentlélek ereje, a Jézus által 
megígért Lélekben való keresztség tart 
össze. Tudjuk ezt, tudtuk ezt, de a világjár-
vány, melyen keresztülmegyünk, sokkal 
drámaibb módon megtapasztaltatta ezt 
velünk. 
Egy új valóság felépítése a kötelességünk. 
Az Úr fogja ezt végbevinni, mi pedig 
együttműködhetünk vele: „Íme, újjáterem-
tek mindent!” (Jel 21,5). 
Amikor kijövünk majd ebből a világjárvány-
ból, már nem tehetjük azt, amit korábban 
tettünk, és nem tehetjük úgy, ahogyan 
korábban tettük. Nem, minden más lesz! 
Minden szenvedés hiábavaló lett volna, 
ha nem építünk együtt egy igazabb, igaz-
ságosabb és keresztényibb társadalmat, 
nem szavak szintjén, hanem valójában; 
olyan valóságot, amely keresztény életvi-
telre vezet bennünket. Ha nem dolgozunk 
azon, hogy felszámoljuk a szegénység 
világjárványát, a szegénység világjárvá-
nyát abban az országában, ahol élünk, 
abban a városban, ahol lakunk, akkor ez 
az időszak hasztalan volt. 
Az emberiséget ért nagy próbatételekből, 
ezek között a koronavírus-járványból, 
vagy jobbakként vagy rosszabbakként 
jövünk ki. Nem jöhetünk ki úgy, amilye-
nek voltunk! 
Azt kérdezem tőletek: Ti hogyan akartok 
kijönni belőle? Jobbakként vagy rosszab-
bakként? 
Ezért nyílunk meg ma a Szentlélek előtt, 
hogy ő legyen az, aki megváltoztatja szí-
vünket, és segít, hogy jobbakként jöjjünk 

ki belőle. 
Ha nem úgy élünk, ahogyan Jézus mondta 
nekünk: „mert éheztem, és ennem adtatok, 
idegen voltam, és befogadtatok, börtönben 
voltam, és felkerestetek” (Mt 25,35–36), 
akkor nem fogunk jobbakként kijönni belő-
le. 
És ez mindannyiunk feladata! Mindannyi-
unké és a CHARIS feladata is, mely a ka-
rizmatikusokat szolgálók közössége. 
A harmadik mecheleni dokumentum, me-
lyet Suenens bíboros és Helder Camara 
püspök írt a hetvenes években, és amely-
nek a címe „Karizmatikus Megújulás és az 
emberek szolgálata”, a „kegyelem áradá-
sának” ezt az útját mutatja be. Legyetek 
hűek a Szentléleknek ehhez a hívásához! 
Eszembe jutnak XXIII. János prófétai sza-
vai, amikor bejelenti a II. vatikáni zsinatot, 
azok a szavak, melyekből a Karizmatikus 
Megújulás különösen táplálkozik: „És mél-
tóztasson Isten Isteni Lelke a legnagyobb 
vigasztalást hozó módon meghallgatni az 
imát, amely a föld minden sarkából száll 
fel hozzá: 
»Újítsd meg csodáidat korunkban, mint 
egy új pünkösdkor, és add meg a Szent 
Egyháznak, hogy egy szívvel-lélekkel ki-
tartva az imádságban Máriával, Jézus 
anyjával, és Péter irányításával, terjessze 
az Isteni Megváltó országát, az Igazság és 
az Igazságosság országát, a Szeretet és a 
Béke országát.«” 
Pünkösdnek ezen a vigíliáján kívánom, 
hogy mindnyájatokat eltöltsön a Szentlélek 
vigasztalása és ereje, hogy a fájdalomnak, 
a szomorúságnak és megpróbáltatásnak 
ebből az időszakából, ebből a világjár-
ványból, jobbakként tudjatok kijönni. 
Az Úr áldjon meg benneteket, és a Szűz-
anya vigyázzon rátok! 

Fordította: Tőzsér Endre SP /  
Magyar Kurír 

Pünkösdkor (május 31-június 1.) már a templomba is 
visszatérhettünk. Vasárnap 10 és 18 órakor (75 nap 

után!!!), hétfőn 9 órakor volt nyilvános szentmise. 
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Kereken 300 évvel ezelőtt, 1720-
ban kezdődött az anyakönyvezés 
az alsónémedi plébánián. A török 
idők elmúltával a környéken Duna-
harasztiban szerveződött plébánia 
1695-ben, és ekkor Alsónémedit is, 
illetve Taksonyt, Áporkát, Pereget, 
Bugyit, Sárit, Ócsát, és Soroksárt is 
onnan látták el. 1720-tól már Alsó-
némedire is került római katolikus 
plébános Losonczi Dániel szemé-
lyében. A kereszteltek anyakönyvé-
nek első oldalán található egy írás, 
miszerint Losonczi nem rendelke-
zett alkalmas könyvvel, ezért csak 
kis apró feljegyzéseket készített. 
Utódja, Paliss János, aki 1723-tól 
volt alsónémedi plébános,  megta-
lálta ezeket a cédulákat, és ő má-
solta „könyv formájúra” ezeket a 
feljegyzéseket. Onnantól kezdve 
pedig folyamatosak az anyakönyvi 
bejegyzések… 300 éve... 

Benkó Péter 
Köszönöm Jusztin Péter  

levéltárosnak a fordításban  
nyújtott segítségét! 

AZ MKPK KÖZLEMÉNYE A VESZÉLY-
HELYZET IDEJÉRE HOZOTT KORÁBBI 
RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
Mivel olyan járványügyi szabályok léptek 
életbe, amelyek következtében megszűn-
tek a kijárási korlátozások, és országosan 

lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a ve-
szélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa. 
1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsé-
ge alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, úrnapjától kezdődően általánosan vissza-
vonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános mo-
rális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket 
teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik. 
2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egy-
házi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembevételé-
vel döntenek majd. 
3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat. 
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes. 
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük 
mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egy-
másra.                             Budapest, 2020. június 3., a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat 

 
Váci Egyházmegye – Újabb rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról 
A Váci Egyházmegyében 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelen-
létével. 
Az átmeneti időszak alatt a misék visszaállításának az ütemezése a felelős lelkipásztorokra van bízva. 
Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit 
veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a va-

sárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik. 
A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve. 
Mindenben tartsuk be az állami előírásokat. Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését is. 
Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek. 

Marton Zsolt, váci megyéspüspök 

HATODSZOR IS! - VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSRA  
ÉS IMÁRA HÍVNAK JÚNIUS 13-ÁN 

 
Ismét szentségimádási láncot hívnak életre a világ körül! 
Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek és az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság ismét közös 
imára hívja a világot 2020. június 13-án, Úrnapja hetének szombatján. 
Ezúttal a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is be-
kapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, szentírásolvasással, és ezt 
jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján, a corpusdomi-
ni.iec2020.hu–n, megadva a települése nevét és irányítószámát. 
Erdő Péter bíboros így hív mindannyiunkat: „Amikor Jézus Krisztus 
feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világ-
ra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz »minden 
nap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, kegyelmében, 
szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésé-
ben és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal ve-
szünk körül. 
Június 13-án, Úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentség-
imádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben ott, ahol nincs lehe-
tőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódha-
tunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon 
minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházköz-
ségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világ-
méretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten meg-
újító szeretetét!” 
A Kongresszus új időpontja 2021. szeptember 5-12. Az elmúlt három 
évben folyamatosan nőtt a bekapcsolódók és a helyszínek száma, ami 
szépen kirajzolódott a honlapon látható világtérképen. Minden évben 
Krisztus Király előestéjén és Úrnapja vigíliáján kerül sor a világméretű 
szentségimádásra, hiszen mindkét ünnep szorosan kötődik az Euc-
harisztiához. „Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett” 
énekeljük gyakran az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus himnuszá-
ban. Úrnapja pedig Krisztus Testének és Vérének ünnepe. 
Tavaly novemberben 54 ország 1118 helyszínén imádkoztak együtt a 
hívek azért, hogy minél többen találkozzanak Jézussal, a világminden-
ség Királyával. Idén a kialakult járványügyi helyzetben egymásért szól 
az ima, hogy megerősödjünk hitünkben és tanúságtevő keresztény 
életet éljünk. 
Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megval-
lom mennyei Atyám előtt”. Jövő év szeptemberében rendezzük Buda-
pesten, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelynek 
egyik fő célja épp a tanúságtétel Isten szeretetéről. Ez akkor lesz iga-
zán erőteljes, ha majd sokan eljövünk. Rád is számítunk! 
Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy ott-
honainkban imádkozzunk egymásért egy órát június 13-án, Úrnapja 
szombatján. 

Forrás: NEK Titkárság 
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Jézus Szentséges Szivének Családja 2020 június 4
-én este 18 órakor közös szentségimádási órát tart. 
Aki teheti jöjjön el. Szeretettel várjuk. A járvány miatt 
kérjük tartsák be a biztonsági előirásokat EGÉSZ-
SÉGÜNK érdekében! Ezen a szent órán felajánljuk 
hazánkat a Szentháromság egy Istennek. A minde-
neket teremtő Atyának az értünk kinhalált szenve-
dett Fiúistennek és a bennünket éltető Szentlélek-
nek. Imádkozunk még a távolban élő magyar testvé-
reinkért is és az elcsatolt területeken, szomszédos 
országokban élő magyarokért is. Istennek ajánljuk 
minden magyar sorsát. Az imákat és énekeket az 
Egy óra a szentségi Jézussal cimü szentségimádási 
könyv alapján imádkozzunk. Töltsön el minket Isten 

szent lelkének az ereje, amely átvezet minden ha-
táron. Ennek fényében teljen el életünk!  
Jézusom, olyan jó itt melletted lenni, Téged, egyedül 
csak Téged szeretni. Szent kegyelmed fénye a lel-
kembe ragyog, Jézusom, ilyenkor nagyon boldog 
vagyok! Már nincs bennem más, csak öröm és hála, 
hogy a világ legnagyobb kincse. Te az enyém lettél 
és igy bekapcsoltál engem abba a szeretetközösség-
be amellyel Te és az Atya szerettétek egymást a 
Szentlélekben. Befogadtál, bekapcsoltál, valósággal 
belesodortál a Szentháromság életébe. Az embert 
magába ölelte az Isten. Ezt a mindent fölülmúló cso-
dát már nem lehet szavakba önteni. Nincs már csak 
a csend... De már a csend is Te vagy… 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Május 31 – Június 8 
 

Végh Antalné 
Győrvári Pálné 
Nagy Balázsné 

Horváth Albertné 
 

Június 9 – 17 
 

Bársony Lászlóné 
Győrvári Gáborné 
Molnár Gáborné 

Varga Pálné 
 

Június 18 – 26 
 

Józan Regina 
Kiss Katalin 

Nagy Jánosné 
Jakab Mária 

Kiss Menyhértné 

Június 27 – Július 5 
 

Ifj. Józan Györgyné 
Acsai Lászlóné 

Bolonovszky Lászlóné 
Kiss Albertné  

Júniusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Égi Édesanyánk imacsoportja 
júnus 1-én hétfőn még otthonról imádkozik a járványhelyzet mi-
att. Szüz Máriának az egyház anyjának ajánljuk magyar hazán-
kat. Egy óra napi engesztelés magyar hazánkért. Ének, oltári-
szentség köszöntése, felajánló imádság, irgalmasság rózsafüzé-
re, dicsőséges rózsafüzért, Szent Mihály ima, Te Deum. 4-én 
csütörtökön Jézus Szive imaóra a templomban. 5-én elsőpénte-
ken a Teréz missziós papokért misét ajánlunk fel és otthon is 
imát mondunk értük. 7-én Szentháromság vasárnapon a de-i 
szentmisét Magyar Hazánkért ajánljuk fel és egy óra engesztelés 
otthon (rózsafüzér, Szent Mihály ima, Te Deum). 13-án Világmé-
retü szentségimádás a Szentatyával. 
14-én Úrnapján az Eucharisztia ünnepén adjuk át önmagunkat és 
családunkat Jézusnak, aki az oltáriszentséget, megalpitotta szá-
munkra, hogy ez által is mindig velünk lehessen. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 
 

Egészen a tiéd, Mária 
 

Ó, kegyelmek Úrnője, fordítsd szemedet e népre, 
amely századok óta hűséges hozzád és a te Fiadhoz! 

Tekints e nemzetre, amely reményét mindig a te 
anyai szeretetedbe vetette. 

Tekints reánk irgalmas szemeddel, és nyerd el 
gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségük van. 

Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők 
szükségletei iránt. 

Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. 
Segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. 

Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. 
A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. 

Oltalmazó palástodat terjeszd ki a kicsinyekre, 
hogy meg ne botránkoztassák őket. 

A szerzetes közösségeket éltesd 
a hit, remény és a szeretet kegyelmével. 

Segítsd a papokat, hogy Fiad nyomában járjanak, 
és ajánlják föl életüket mindennap a bárányokért. 
Esdd ki a püspököknek a Szentlélek világosságát, 
hogy itt a Földön az Egyházat egyetlen és egyenes 

úton vezessék Fiad országa felé. 
Szentséges Szűzanya, kálváriai asszonyunk, 

esdd ki számomra is a testi és lelki erőt, hogy mindvégig 
teljesíteni tudjam a küldetést, amit a Föltámadott bízott rám. 

Reád bízom életem és szolgálatom minden gyümölcsét, 
rád bízom az Egyház sorsát, 

rád bízom nemzetemet, 
tebenned bízom és újra kinyilvánítom neked: 

Egészen a tiéd, Mária! 
Egészen a tiéd. 

 
Ámen / Boldog II. János Pál pápa/ 

 

Még mindig tart a félelem! 
 
Véletlenül nyílt ki a Bibliám Ezékiel könyve 17. részénél. A 7. vers így 
szól: Jön rátok a felfordulás országok lakói. Nem szánakozom, és nem 
leszek  könyörületes. Úgy bánok veletek ahogy érdemlitek, akkor meg-
tudjátok, hogy hogy Én az Úr vagyok az aki ver. Jeremiás könyve 35 rész 33. vers: Azokon a 
napokon annyi embert öl meg az Úr a föld egyik szélétől a másik széléig, hogy nem tudják 
összegyűjteni, sem eltemetni, sem elsiratni őket  
(És ennek neve most Koronavírus) 
 
Üzenet: Amikor sok-sok terv formálódik az agyadban, és minden eshetőségre felkészültél, 
felbukkan egy váratlan esemény és mindent összezavar. Olyankor hadat viselsz, de nem a 

világ fegyvereivel. Nem bízol eléggé bennem, jönnek a miértek. Ha egyszer rám bíztad 
magad, Megváltódra, Én nem távolodok el tőled! Akármit elveszíthetsz ebben a gond-
terhelt időben, a Velem való kapcsolatot soha nem veszítheted el!  Én veled vagyok, ez 
a három szó  olyan mint egy biztonsági háló, amely megóv attól hogy kétségbe zuhanj. 
Nyugalmat kívánok a lelkednek, ne nyugtalankodjék a szíved se ne féljen! A követőim-
nek szóló utolsó ígéretem így szól:" Bizony veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig! Ámen! 

                                                                            Nagy Zsigmondné 

KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
Ha nehéz helyzetben vagy,  

jelezd, segítünk!  
Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29 

és karitasz.alsonemedi@gmail.com 
Mikoly Istvánné, Karitász csoport vezető 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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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. 
PÜNKÖSD 
9 óra 
Szentmise 

2. 
 

3.  
 

4. 16.30 óra 
Trianon 100—
harangszó 
18 óra 
Szentségimádás  
Jézus Szíve kö-
zösséggel 
19 óra 
Férfikör 

5. 
Délelőtt: idősek, 
betegek látogatása 
18.30 óra Első-
pénteki szentmise 
papjainkért 
18 óra 
Bérmálkozási fel-
készítő 

6.  
 

7.  
Szentháromság 
vasárnapja 
10 óra 
Szentmise   
Hazánkért és 
elhunytainkért 
18 óra 
Szentmise  

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11  
18 óra 
Szentségimádás   

12.  
 

13. 
16 óra 
Egyháztanács 
megbeszélés 
18 óra 
Szentségimádás 

14. Úrnapja 
10 óra 
Ünnepi  
Szentmise 
(NEM LESZ  
KÖRMENET!) 
18 óra 
Szentmise  

15.  
 

16. 
 

17. 
 

18.  
18 óra 
Szentségimádás   
19 óra 
Férfikör 

19. 
18 óra 
Jézus Szíve 
ünnepén litánia 
az imaközössé-
gekkel hálaadá-
sul 

20. 
 

21.  
10 óra 
Szentmise  - Te 
Deum 
18 óra 
Szentmise  

22.  23.  
 

24. 
 

25.  
18 óra 
Szentségimádás   

26. 
 

27.  
 

28.  
10 óra 
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  - 
Szent Péter és 
Szent Pál  apos-
tolok ünnepe 

29. 
 

30. 
 

1.  
 

2. 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel 

3. 
Délelőtt: idősek, 
betegek látogatá-
sa, gyóntatás és 
áldoztatás 
18.30 óra Első-
pénteki szentmise 
papjainkért 

4.  
 

5.  
10 óra 
Szentmise  
Hazánkért  
18 óra 
Szentmise  
 

 

Gazdag vagy szegény 
 
Egyszer egy jól kereső 
Apa úgy döntött, hogy elviszi 
vidékre 7 éves kisfiát 
azzal a céllal, hogy 
megmutassa neki, 
milyen szegény embe-
rek is vannak, és hogy 
a gyermek meglássa a 
dolgok értékét, és felfogja azt, 
hogy milyen szerencsés csa-
ládban él. 
Egy egyszerű falusi család 
házában szálltak meg, ahol 
egy napot és egy éjszakát 
töltöttek. Amikor a vidéki út 
végén tartottak, az apa meg-
kérdezte fiát. 

- Nos, mit gondolsz erről az 
útról? 
- Nagyon jó volt 
apa! 
- Láttad, hogy 
némelyek milyen 
szükségben és 

szegénységben élnek? 
- Igen. 
- És mit láttál meg mindeb-
ből? 
- Azt, Apa, hogy nekünk egy 
kutyánk van, nekik négy. Ne-
künk egy medencénk van 
otthon, ők meg egy tó partján 
laknak. A mi kertünket lám-

pák árasztják el fény-
nyel, az övékére pe-
dig csillagok világíta-

nak. A mi udvarunk a keríté-
sig tart, az övéké addig amíg 
a szem ellát. És végül láttam, 
hogy nekik van idejük beszél-
getni egymással, és hogy 
boldog családként élnek. Te 
viszont, és Anyu egész nap 
dolgoztok, és alig látlak tite-
ket. 
Az Apa csak fogta a kor-
mányt, vezetett csöndben, 
mire a kisfiú hozzátette: 
- Köszönöm Apa, hogy meg-
mutattad, hogy milyen gazda-
gok is lehetnénk! 
(Kis Németh Tímea nyomán) 

Egy perc bölcsesség…  Némedi Filmklub 
Kedves Filmkedvelők! Ahogyan a jár-
ványügyi szigorítások lazulnak, úgy 
fokozatosan visszatérhetünk a meg-

szokott életmódhoz, és így reményeink 
szerint lassan újra mozizhatunk a Né-

medi Filmklubban. Terveink szerint 
júliustól folytatódna a filmklub koráb-
ban meghirdetett programterve. Nyá-

ron pedig a filmklub mellett kertmozival 
kedveskednénk, melynek első állomá-
sa Szent Iván éjszakájának hetéhez 
kapcsolódna. A kertmozi szervezés 

alatt áll, kérjük, kövessék figyelemmel 
a Halászy Károly Művelődési Ház 

facebook oldalát, és kérjék felvételüket 
a Némedi Filmklub zárt facebook cso-

portba, ahol a további részletekkel 
jelentkezünk!  

TRIANON 100 
megemlékezés, 
mise után fúvó-
sok hangverse-
nye a templom 
mögött, majd 
11.00 ünnepség a 
Szabadság téren 


