
                                         SZENT KERESZT— 2020. MÁRCIUS 

 

NAGYBÖJT: A lelki készület Szent Negyvennapja 
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XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM – 2020. MÁRCIUS 1.  

SZENTÍRÁSI FELSZÓLÍTÁSOK A RÓMAI LEVÉL 12. FEJEZET 
ALAPJÁN  

2020. NAGYBÖJT NAPJAIRA  
Február 26. HAMVAZÓSZERDA „a szenvedésből türelem fakad” 
Február 27. „a türelemből kipróbált erény (válik)” 
Február 28. PÉNTEK „a kipróbált erényből reménység (lesz)”  
Február 29. SZÖKŐNAP „(a remény által) kiárad szívünkbe az 
Isten szeretete” 
Nagyböjt 1. vasárnap „ahol elhatalmasodott a bűn, túláradt a 
kegyelem” /szentlecke/ 
Március 2. „ne hasonuljatok a világhoz” 
Március 3. „gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át” 
Március 4. „senki se becsülje magát a kelleténél többre” 
Március 5. „józanul gondolkodjatok” 
Március 6. PÉNTEK „szeressetek tettetés nélkül” 
Március 7. „ragaszkodjatok a jóhoz” 
Nagyböjt 2. vasárnap „legyőzte a halált, s felragyogtatta előt-
tünk az életet” (2 Tim 1,10) 
Március 9. „testvéri szeretetben legyetek gyengédek egymáshoz” 
Március 10. „tiszteletadásban előzzétek meg egymást” 
Március 11. „buzgóságban ne lankadjatok” 
Március 12. „legyetek tüzes lelkűek” 
Március 13. PÉNTEK „a reményben legyetek derűsek” 
Március 14. „gyakoroljátok a vendégszeretetet” 
Nagyböjt 3. vasárnap (1848) „Krisztus az erre alkalmas időben 
meghalt a bűnösökért” 
Március 16. „a nyomorúságban (legyetek) béketűrőek” 
Március 17. „az imádságban (legyetek) állhatatosak” 
Március 18. „áldjátok üldözőiteket” 
Március 19. SZENT JÓZSEF „azokkal, akik örülnek, örüljetek, a 
sírókkal sírjatok” 
Március 20. PÉNTEK „ne legyetek fennhéjazóak” 
Március 21. „éljetek egyetértésben” 
Nagyböjt 4. laetarevasárnap „Azt keressétek, ami kedves az 
Úr szemében!” (Ef 5,10) 
Március 23. „a rosszért rosszal ne fizessetek” 
Március 24. „ne legyetek magatokkal eltelve” 
Március 25. GYÜMÖLCSOLTÓ B.A. „törekedjetek arra, ami jó 
minden ember szemében” 
Március 26. „amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békesség-
ben” 
Március 27. PÉNTEK „ne szolgáltassatok magatoknak igazságot” 
Március 28. „éljünk tisztességesen” 

Nagyböjt 5. vasárnap „lélek szerint éltek, ha valóban Isten 
Lelke lakik bennetek” 
Március 30. „ne engedd, hogy legyőzzön a rossz” 
Március 31. „inkább te győzd le a rosszat jóval” 
Április 1. „öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust” 
Április 2. „arra törekedjetek, ami békességre és kölcsönös épülés-
re szolgál” 
Április 3. PÉNTEK „törekedjék mindegyikünk embertársa javára és 
épülésére” 
Április 4. „egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent” 
 
VIRÁGVASÁRNAP „Jézus nevére hajoljon meg minden 
térd…” (Fil 2,10) 
Április 6. „Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére” 
Április 7. „általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést” 
Április 8. „neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért” 
Április 9. NAGYCSÜTÖRTÖK „Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre!” (1Kor 11,24) 
Április 10. NAGYPÉNTEK „legyünk állhatatosak a hitvallás-
ban” (Zsid 4,14) 
Április 11. NAGYSZOMBAT „a halál nem uralkodik többé raj-
ta” (Róm 6,9) 
 
HÚSVÉTVASÁRNAP: „Krisztussal együtt ti is feltámadta-
tok” (Kol 3,1) 

Hamvazószerdával, február 26-ával kezdetét veszi a Húsvéti felkészülés Szent Negyven-
napja, a Nagyböjt. Bűnbánati időszak, ilyenkor nincs virágdíszítés, az orgona csak az ének 
kíséretére szorítkozik, a szentmisében nincs Dicsőség és Alleluja. A böjti szabályok érvé-
nyesek és kerüljük a mulatozást. Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk és figye-

lünk a húsmentes étkezésre. Ne halogassuk és végezzük el a szentgyónásunkat! Vállaljunk 
önként Isten dicsőségére és önmagunk nevelésére lemondást, önmegtagadást. Ima, böjt 

és jótékonyság legyen a szívünkre helyezve, hogy megfelelően készüljünk Húsvétra! 
Ez a lelki készület, önnevelés és befelé figyelés időszaka! Hajrá! Fogjunk hozzá!  

Segítségül szolgál a nagyböjti naptár és a helybeni lelkigyakorlat,  
a Szentlélek Szeminárium.  

Használjuk és éljünk a lehetőséggel, vegyünk részt rajta! 
Fazekas Gábor, lelkipásztor 

MEGHÍVÁS A SZENTLÉLEK SZEMINÁRIUMRA 
Az Alsónémedi Plébánia közössége “Élet a Lélekben” szeminá-
riumot szervez, mely 10 alkalommal heti 1 találkozóból, otthoni 

szentírásolvasásból, illetve elmélkedésből áll. TÉMÁK: Isten atyai 
szeretete, Jézus melletti döntés, a Szentlélek szerepe, küldetés 
az Egyházban. A SZEMINÁRIUM SEGÍT, HOGY TELJES SZÍV-
VEL TUDD ÉLNI AZ EVANGÉLIUMOT, MERJÉL HINNI ISTEN 

HATÁRTALAN SZERETETÉBEN. MERJÉL HINNI ABBAN, 
HOGY A KERESZTÉNY ÉLET ÖRÖMTELI,  

ERŐVEL TELI ÉLET! 
A LELKIGYAKORLATOT KÁRMÁN JÁNOS ATYA VEZETI. 
Kezdés: 2020.03.16-án, hétfőn 18.00-20.00 óra között az 
Alsónémedi Római Katolikus Közösségi Házban. Jelentkezés: 
Fazekas Gábor diakónusnál 30/174-46-27 vagy a sekrestyében, 
plébénián. 

Szeretettel várunk! 
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A Keresztény Élet című katolikus hetilap interjút készített Marci 
atyával, mely 2020. február 23-án jelent meg. Az írást változtatás 
nélkül közöljük.  
 
PAPI ARCÉLEK 
Mária legyen az oltalmunk! 
Vukovich Márton 
inárcsi káplán 
Már gyermekkorában eldöntöt-
te, hogy pap lesz. Dolgozott 
mentálhigénés szakemberként, 
foglalkozott idősekkel, hajlékta-
lanokkal. Boldog Apor Vilmos 
élete esz-ményképe. 
„1978. február 15-én születtem 
Budapesten, de gyerekkoromat 
vi-déken töltöttem. Csak hétvé-
gen-ként vagy szünidőben él-
tem Buda-pesten, édesanyám-
nál. 1990 nya-rán a falunkba, 
Kenyeribe helyez-ték Takács 
Ferenc plébános urat, aki mély 
benyomást tett rám. Sok-szor 
ministráltam nála, és egyszer 
megkérdezte tőlem, mi szeret-
nék lenni? Elmondtam, hogy 
pap. Ek-kor kaptam tőle egy 
Hozsanna éne-keskönyvet, és ő az imakönyv utol-só oldalára írt 
néhány sort: Édes Jézus, neked élek, Édes Jézus, neked halok! 
Életemben, halálomban, Édes Jézus, Tied vagyok. Ezek a monda-
tok nagy hatással voltak rám, és ezt követően rendszeresen kezd-
tem ministrálni. 
1992-től a hétvégéket és a nya-rakat Budapesten töltöttem és a 
Villányi úti Szent lmre templomba jártam, ahol cserkészkedtem, 
ministráltam és részt vettem a kö-zösség életében. Brückner Ákos 
Előd ciszter atya vett szárnyai alá. Sátoraljaújhelyen a Piarista 
Kollé-giumba és a Kossuth Lajos Gim-náziumba jártam, ahol Var-
ga Zol-tán piarista atyát választottam lel-ki vezetőmnek” - emlék-
szik fia-talkorára az atya. 
Az esztergomi szemináriumban kezdte meg teológiai tanulmányait. 
Szülei először értetlenül fogadták döntését, de végül belenyugod-
tak. 
Édesanyja később megtért és azóta is rendszeresen imádkozik 
fiáért. Nővére szeretettel támogatja hivatását. Most már mindnyá-
jan örülnek, hogy boldog az oltárnál. 
„A szemináriumban olyan személyekkel találkoztam, akik kibonta-
koztatták bennem a papi hivatást és élő egyházképet nyitottak 
meg előttem. Ott baráti közösségek jöttek létre, akikkel most is 
szoros a kapcsolatom. Szeretettel emlékszem többek között Vé-
nusz Gellért atyára, aki reverendába öltöztetett, Gaál Endre pro-
fesszorra, Hollai Antal atyára, Válóczy Józsefre. 
A szemináriumban eltöltött öt év után hét esztendő 
„érlelődési” idő következett. A kecskemét-
széchenyvárosi Szent Család Plébánián Jávorka Lajos 
plébános mellett az ifi-hittanos barátaimmal együtt 
fokozatosan váltunk felnőtté. A fokolárés lelkiség segí-
tett az önállósulásban. Közben a Margaréta Idősek 
Otthonában végeztem a polgári katonai szolgálatot. 
Miskolcon fél évet töltöttem Cebula Pavel minorita 
mellett, ahol a minorita szerzetesség után érdeklőd-
tem. Ekkor a diósgyőri Máltai Szeretetszolgálatnál 
kocsikísérőként dolgoztam. Megtanultam, hogyan kell 
foglalkozni a hajléktalanokkal, nincstelenekkel. Munka 
mellett a jezsuita egyetemi hittanokra jártam. Majd 
Pécs következett, ahol a pálosoknál szerzetesjelölt-
ként éltem a kolostorban négy hónapig. 
Dabas-Gyónon már Váci Egyházmegyés kispapként 
tevékenykedhettem Tibay László és Bisztrai László 
atyákkal. Az egyházi feladatok elvégzése mellett az 
ottani Zárdakert Idősek Otthonában dolgoztam mentál-
higiéniás munkatársként.” 
2006-ban szentelték diakónussá a váci székesegyház-
ban, és négy társával együtt 2009. június 20-án szen-
telte pappá Beer Miklós váci megyéspüspök. 
„Boldog Apor Vilmos nagyon közel áll a szívemhez, 
ezért választottam papi hivatásom védőszentjévé és 
életem eszményképévé. 

Hernádon összesen hét évig szolgáltam, először diakónusként, 
majd szentelésem után kisegítő lelkészként Gubicza Balázs plébá-
niai vezető szárnyai alatt. Mindig nagy készülődéssel, meleg szív-
vel és nyitottsággal fogadtak a hívek az új településeken. Minden-
ütt éreztem a helybéliek szeretetét. 

2014-től Újlengyel következett, 
2016-tól Nyáregyházára és még 
ebben az évben az inárcsi plébá-
niára helyeztek át, ahol a mai 
napig végzem papi feladataimat. 
2018. augusztus közepétől min-
den vasárnap helyettesítéseket 
vállalok Alsónémediben, a Szent 
Kereszt Felmagasztalása-
templomban. Rendszeresen eljá-
rok a Vinculum Caritatis papi kö-
zösségbe P. Szabó Ferenc SJ 
jezsuita atya vezetése alatt.” 
Marci atya mindegyik egyházköz-
ségben igyekezett minél több 
közösségépítő programot rendez-
ni. 2014-től kezdve színházláto-
gatásokat szervezett Budapestre, 
hogy kultúrát szerelő életformára 
nevelje a rábízottakat. Az ifjúsági 
gitáros szentmisék sokakat von-
zanak. 

„A közösségi és nagyközségi programok mind-mind maradandó 
emlékeket adnak számomra. Plébánosommal együtt hetente já-
runk papi közösségekbe, mely fontos a hivatásunk megmaradásá-
ban. 
Ferenc pápa a szerdai katekézisein sorra veszi a nyolc boldogsá-
got. Ezek közül a legkedvesebb számomra, ami egyúttal az ars 
poétikám is: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 
(Mt 5,8-9) 
Mária a papi hivatások édesanyja. 2003 márciusában részt vettem 
Boldog Batthyány-Strattmann László családapa boldoggá avatá-
sán Rómában. Ez még a gondolkodási, „érlelődési” időszakomban 
történt, 
A Santa Maria Maggiore bazilikában tartották a magyar szentmisét, 
amelynek prédikációjából jelet kaptam: Tegyem le az életemet a 
Szűzanya kezébe! A szentmisét követően a Mária-ikon alatti oltár-
ra helyeztem papi civilemből a kollárét (fehér gallér). Mindez hatal-
mas lelki élmény és nagy találkozás volt a Boldogságos Szent 
Szűzzel. 
Mária legyen mindig az oltalmunk, hiszen nagy élmény minden 
egyes esetben „odabújni” a köpenye alá. Ő a hitünk anyja, aki min-
dig kitartott Szent Fia mellett. Bátorítson minket, hogy mi is kitartó-
ak, a pápához és az Egyházhoz hűségesen ragaszkodó hívek 
legyünk! 

Rózsásné Kubányi Andrea 

Február hónapban elkészült a 
Missziós Keresztet tartó már-
vány-oszlop az Egyháztanács 

anyagi áldozatával.  
Köszönet érte, Isten fizesse 
meg mindenki támogatását! 
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Alsónémedi Szent Kereszt felmagasztalása templomban  
misszionáltunk  

 
Csodálatos élményben lehetett részünk 2020.február 23-án, amikor ked-
ves felkérésre az Alsónémedi Szent Kereszt felmagasztalása templomba 
látogattunk Fótról és részt vettünk a 10 órakor kezdődő szentmisén, me-
lyet Marci atya mutatott be. Látogatásunknak az volt a célja, hogy a gyer-
mekekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel megismertessük a Szent Gyermek-
ség Művét, a missziós gyermekek társaságát. Ebben a kis „missziós kül-
döttségben” kedves feleségem, Keserű Márta, (aki a váci egyházmegye 
missziós koordinátora) és három missziós lányka mellett én is helyet kap-
tam. A lányokat név szerint is megemlítem, mert nagy örömet adtak, bá-
torságukkal és szép énekükkel a szentmisén résztvevő híveknek. A há-
rom tündéri gyermek neve: Koródi Dorka, Kovács Julka és drága unoká-
ink közül a legidősebb, Báncsi Lilla. A Szentmise keretén belül, a homília 
után Márti röviden 15-20 percben ismertette a Szent Gyermekség Műve 
céljait. Fő céljuk, a tettekre váltott hit továbbadása, a szeretet és a lemon-
dás jegyében. „Kis imával és kis áldozattal” segítik a világban bárhol élő, 
rászoruló gyermekeket és az értük dolgozó felnőtteket. Ezek az apró le-
mondások, a krisztusi szeretetben nemesítik az adakozó gyermekek lel-
két is. A bemutatkozás végén a fóti missziós lányok elénekelték a Szent 
Gyermekség himnuszát. „Édes Jézus, kérlek, Ne tűrj gyermekkönnyeket! 
Tégy szívemmel boldogabbá Minden szegény gyermeket!” Úgy gondo-
lom, mindannyian lélekben gazdagodva jöttünk ki ebből a gyönyörűen 
felújított, 270 éves barokk templomból. Köszönjük a meghívást és én kü-
lön, hogy én is a kis missziósokkal ott lehettem.  
Fót, 2020. 02. 23.  

Keserű József (nagypapa)  
 

*** 
 
2020. február 23-án 
elutaztunk Alsónéme-
dibe. Mikor megérkeztünk, a 
templomban nagyon szívélye-
sen fogadtak minket. Mise 
előtt még bementünk az igen 
otthonos közösségi házba, 
ittunk egy pohár vizet, elmen-
tünk a mosdóba és beszélget-
tünk. Amikor a szentmise ho-
míliája után minket szólítottak, 
hogy mutassuk be a Szent 
Gyermekség Művét, az alsó-
némedi gyerekek Márti néni 

kérésére előrejöttek. Meglepetten figyeltem, hogy fiatal koruk ellenére milyen 
okosak és érdeklődőek. Mikor Márti néni komolyabban kezdett beszélni a misszi-
óról, kiderült, hogy néhányan tudják a szó jelentését. A játékokban is szívesen 
részt vettek. Kicsit izgultunk, amikor Julkával és Lillával kiálltunk elénekelni a 
Szent Gyermekség himnuszát, de felemelő érzés volt. A mise végén otthonról 
hozott missziós tollat, kitűzőt, táskát és könyvet ajándékoztunk azoknak, akik 
adományaikkal segítették a rászoruló gyermekeket. Végül beinvitáltak bennünket 
finom sütire és üdítőre a közösségi házba. Ott beszélgettünk nagyon kedves Mar-
ci atyával, Magdi nénivel és Gábor diakónussal is. Nagyon jó délelőtt volt. Örülök, 
hogy megadatott nekem ez a lehetőség.  

Koródi Dorka (6.o. fóti missziós)  

Gyertyaszentelés, február 2-án Betegek szentségének kiszolgáltatása, február 9-én 
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Ferenc pápa homíliája hamvazószerdán:  
Jézus, te szeretsz engem, alakíts át engem! 

 
FERENC PÁPA – 2020. február 26., szerda  

 
Február 26-án délután a római Aventinus dombon lévő Szent 
Anzelm-templomban a Szentatya rövid imát mondott, majd bűn-
bánati körmenetet vezetett a közeli Szent Szabina-bazilikába, 
ahol hamvazással egybekötött misét mutatott be. Ferenc pápa 
magyarra fordított homíliáját teljes terjedelmében közreadjuk. 
Hamvazkodással kezdjük a szent negyvennapot: „Emlékezz, 
hogy por vagy, és újra porrá válsz” (vö. Ter 3,19). A fejünkre szórt 
por visszavisz bennünket a földre, emlékeztet, hogy földből vétet-
tünk és visszatérünk a földbe. Vagyis gyengék, esendők, halan-
dók vagyunk. Az évszázadok és évezredek folyamán csak átme-
netiek, a galaxisok és a világűr mérhetetlenségével szemben pa-
rányiak vagyunk. Por vagyunk az univerzumban. De Isten által 
szeretett por! Az Úr szeretetből felmarkolta porunkat, és belefújta 
az ő éltető leheletét (vö. Ter 2,7). Tehát értékes por vagyunk, arra 
rendeltettünk, 
hogy örökké él-
jünk. Mi vagyunk 
a föld, amelyre 
Isten ráárasztotta 
egét, a por, mely 
álmait tartalmaz-
za. Isten remé-
nye, kincse, di-
csősége vagyunk! 
A hamu így léte-
zésünk útjára 
emlékeztet ben-
nünket: a porból 
az életre. Por, 
föld, agyag va-
gyunk, de ha en-
gedjük, hogy Isten 
keze formáljon, 
csodálatossá vá-
lunk. De gyakran, 
különösen nehéz-
ségek között és a 
magányban, csak porunkat látjuk! Az Úr azonban bátorít bennün-
ket: az a kicsi, ami vagyunk, az ő szemében végtelenül értékes. 
Bátorság, arra születtünk, hogy szeretettek legyünk, arra szület-
tünk, hogy Isten gyermekei legyünk! 
Kedves testvérek, a nagyböjt kezdetén vegyük ezt észre! Mert a 
nagyböjti idő nem arra szolgál, hogy az emberek fejére felesleges 
erkölcsi prédikációkat zúdítsunk, hanem annak felismerésére, 
hogy a mi nyomorult hamunkat szereti Isten. Kegyelmi időszak 
ez, hogy elfogadjuk Isten ránk vetett szerető pillantását, és ennek 
tudatában megváltoztassuk életünket. Azért vagyunk a világon, 
hogy a hamuból az élet felé haladjunk. Tehát ne zúzzuk porrá a 
reményt, ne hamvasszuk el Isten rólunk szőtt álmát! Ne adjuk át 
magunkat a lemondásnak! Te viszont azt mondod: „Hogyan bíz-
hatnék? A világ rossz irányba megy, a félelem terjed, sok a go-
noszság, a társadalom elkereszténytelenedik…” Nem hiszed, 
hogy Isten dicsőséggé alakíthatja porunkat? 
A hamu, melyet fejünkre szórnak, felrázza a gondolatokat, melyek 
fejünkben vannak. Emlékeztet bennünket, hogy nekünk, Isten 
gyermekeinek nem szabad úgy élnünk, hogy az elenyésző port 
hajszoljuk. A fejünkből a szívünkhöz érkezhet egy kérdés: „Én 
miért élek?”. Ha a világ mulandó dolgaiért élek, a porhoz térek 
vissza, megtagadom azt, amit Isten bennem tett. Ha csak azért 
élek, hogy hazavigyek egy kis pénzt és jól érezzem magam, hogy 
egy kis hírnévre tegyek szert, egy kis karriert csináljak, akkor por-
ból élek. Ha rossznak ítélem az életet, csak mert nem vesznek 
kellőképpen figyelembe, vagy mert nem kapom meg másoktól, 
amit szerintem megérdemlek, akkor még mindig a porra nézek. 
Nem ezért jöttünk a világra. Sokkal többet érünk, sokkal többért 
élünk: hogy megvalósítsuk Isten álmát, hogy szeressünk! Azért 
van hamu a fejünkön, hogy szívünkben fellobbanjon a szeretet 
tüze. Mivel az ég állampolgárai vagyunk, s az Isten és felebarát 
iránti szeretet az égbe szóló útlevelünk; ez a mi útlevelünk. A 
birtokunkban lévő földi javakra nem lesz már szükségünk, azok 
nem mások, mint elenyésző por, de a szeretet, melyet adunk – a 

családban, a munkahelyen, az Egyházban, a világban –, üdvözít 
bennünket, az örökre megmarad. 
A fejünkre szórt hamu egy második, ezzel ellentétes útvonalra is 
emlékeztet, arra, amely az életből a porba vezet. Ha körülnézünk, 
a halál porát látjuk. Hamuvá lett életeket. Törmeléket, pusztítást, 
háborút. Be nem fogadott ártatlan kicsinyek életét, elutasított sze-
gények életét, kidobott öregek életét. Folytatjuk egymás elpusztí-
tását, visszaküldjük egymást a porba. És mennyi por van kapcso-
latainkban! Nézzünk csak otthonunkra, családunkra: mennyi ve-
szekedés, mennyi képtelenség a konfliktusok kezelésére, mennyi 
nehézkedés a bocsánatkérésben, a megbocsátásban, az újrakez-
désben, miközben mennyire könnyen követeljük tereinket és joga-
inkat! Sok a por, mely beszennyezi a szeretetet és elcsúfítja az 
életet. Hagytuk, hogy az Egyházban, Isten házában is lerakódjon 
sok por, a világiasság pora. 
És tekintsünk magunkba, a szívünkbe: hányszor fojtjuk el Isten 
tüzét a képmutatás hamujával! A képmutatás: ez az a szenny, 
amelynek eltávolítását kéri Jézus a mai evangéliumban. Az Úr 
ugyanis nemcsak azt mondja, hogy gyakoroljuk a tevékeny szere-

tetet, imádkoz-
zunk és böjtöljünk, 
hanem azt, hogy 
mindezt tettetés 
nélkül, kétszínű-
ség nélkül, kép-
mutatás nélkül 
tegyük (vö. Mt 
6,2.5.16). Mégis 
hányszor teszünk 
valamit csak azért, 
hogy elfogadja-
nak, hogy újra 
kedvezően ítélje-
nek meg bennün-
ket, az egónk ér-
dekében! Hány-
szor hivalkodunk 
azzal, hogy ke-
resztények va-
gyunk, de szí-
vünkben gátlás 
nélkül engedünk 

szenvedélyeinknek, melyek rabbá tesznek bennünket! Hányszor 
prédikálunk valamit, és aztán csinálunk egészen mást! Hányszor 
mutatjuk jónak magunkat, miközben bensőnkben haragot táplá-
lunk! Mennyi kétszínűség van szívünkben… Mindez por, mely 
beszennyez, hamu, mely elfojtja a szeretet tüzét. 
Meg kell tisztulnunk a szívünkre rakódott portól. Hogyan tegyük? 
Segít nekünk Szent Pál sürgető felhívása a szentleckében: 
„Engedjétek magatokat kiengesztelni Istennel!” Pál nem kéri, ha-
nem könyörögve kéri: „Krisztus nevében könyörögünk: Engedjé-
tek magatokat kiengesztelni Istennel!” (2Kor 5,20). Mi azt mond-
hatnánk: „Engesztelődjetek ki Istennel!” De ő nem, ő passzív ige-
alakot használ: „Engedjétek magatokat kiengesztelni.” Mert az 
életszentség nem a mi tevékenységünk, hanem kegyelem! Mert 
önmagunkban nem tudjuk eltávolítani a port, mely beszennyezi 
szívünket. Mert csak Jézus, aki ismeri és szereti szívünket, ő ké-
pes meggyógyítani azt. A nagyböjt gyógyulási idő. 
Mit tegyünk hát? A húsvét felé vezető úton két lépést tehetünk: az 
első a porból az életbe, törékeny emberségünktől Jézus embersé-
géhez, aki meggyógyít bennünket. A feszület elé állhatunk, ott 
időzhetünk, és rá tekintve ismételhetjük: „Jézus, te szeretsz en-
gem, alakíts át engem… Jézus, te szeretsz engem, alakíts át 
engem!” És miután befogadtuk szeretetét, miután sírtunk ez előtt 
a szeretet előtt, a második lépés következik, hogy ne essünk visz-
sza az életből a porba. Megyünk befogadni Isten bocsánatát a 
gyónásban, mert ott Isten szeretetének tüze elemészti bűnünk 
hamuját. Az Atya ölelése a gyónásban megújít bennünket ben-
sőnkben, megtisztítja szívünket. Engedjük magunkat kiengesztel-
ni, hogy szeretett gyermekként bocsánatot nyert bűnösként, meg-
gyógyított betegként, kísért vándorként éljünk! Engedjük, hogy 
szeressenek, hogy szerethessünk! Engedjük, hogy felsegítsenek, 
hogy haladhassunk a cél felé, húsvét felé. Örömmel fogjuk felfe-
dezni, hogy Isten feltámaszt bennünket hamvainkból. 

 
Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír 
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Milinda, a hatalmas király azt mondta az 
öreg papnak:  
- Te azt mondod, hogy aki száz éven ke-
resztül mindenféle lehetséges rosszat elkö-
vet, de a halála előtt bocsánatot kér Isten-
től, újjászülethet az égben. Viszont ha va-
laki csak egy bűnt követ el, de azt nem 
bánja meg, akkor a pokolban végzi. Igaz-
ságos ez? Száz bűn könnyebb, mint egy? 
Az öreg pap így válaszolt a királynak: 
- Ha fogom ezt a nagy követ és a víz felszí-
nére helyezem, le fog süllyedni és elmerül 
vagy lebegni fog? 
- Elmerül - válaszolta a király. 
- És ha fogok száz nagy követ, egy csó-
nakba teszem őket, és a csónakot pedig a 
vízre lököm, le fognak süllyedni, vagy le-
begni fognak? 
- Lebegni fognak. 

- Akkor száz kő és egy csónak könnyebb, 
mint egy kő? 
A király nem tudta mit válaszoljon, az öreg 
pedig elmagyarázta: 

- Így van, király, az emberekkel is. Bárm-
ennyi bűn terheli is vállukat, ha Istenre 
támaszkodnak, nem kerülnek a pokolba. 

Az pedig, aki csak egyszer vétkezik ugyan, 
de nem kéri Isten irgalmát, el fog veszni 
 
Mert a bűn zsoldja a halál az Isten kegyel-

mi ajándéka pedig az örök élet Krisztus 
Jézusban a mi Urunkban. (Római levél 

6,23) 
 

"Bizony mondom néktek minden bűn meg 
fog bocsáttatni az emberek fiainak még a 
káromlások is bármennyi káromlást szól-

nak. (Márk evangéliuma 3,28) 
 

...hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál 
által úgy uralkodjék a kegyelem is az igaz-
sággal az örök életre Jézus Krisztus a mi 

Urunk által. (Római levél 5,21)  

Egy perc bölcsesség…  

Csatlakozz a Zöld Böjthöz! 
 

Hortobágyi Cirill OSB, pannonhalmi főapát, hamvazószerdán, a 
húsvét előtti negyven napos böjt kezdetén, zöld böjtöt hirdetett a 
közösségi médiában, és csatlakozásra buzdított. 
Tempus adest! - Itt az idő! 
„Ezt a 40 napos időszakot adjuk a teremtésnek. Keressük meg 
azt, hogy miben kell megújulnunk, környezettudatossá válnunk, 
tulajdonképpen megtérnünk. Mindenkit arra hívok, hogy induljunk 
el ezen az úton. A keresztények a nagyböjtben gyakran konkrét 
fogadalmakat tesznek: miben változok, mit ígérek, miről mondok 
le?” – írta oldalán a bencés szerzetesek elöljárója. 
A Zöld böjthöz öt szempontot adott útmutatásként: 
1. Takarékoskodj az energiával! 
2. Tudatosan vásárolj! 
3. Tölts több időt a természetben! 
4. Táplálkozz egészségesen! 
5. Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a föl-
dön! 
 

A főapát arra 
kérte barátai, 
munkatársait, 
diákjait, hogy jó 
lélekkel vállal-
ják ezt a kez-
deményezést. 
A felhíváshoz 
csatolt fotón 
Cirill atya nagy 
T betűt formáz 
a kezével, és 
azt javasolja 
követőinek, ők 
is készítsenek hasonló fotót és cseréljék le erre a profilképüket, 
legyen ez a Zöld böjthöz való csatlakozás egyezményes jele, 
ezzel kifejezve, hogy időt adunk a teremtésnek. 

 
Forrás: Hortobágyi Cirill OSB, pannonhalmi főapát Facebook oldala 

ZARÁNDOKLAT  
SÜMEGRE  

 
Április 4-én, szomba-
ton buszos kirándu-

lást szervez  
Pető Gábor atya a 
kakucsi, inárcsi és 

dabas-gyóni egyház-
közösségekkel 

együtt.  
A kiránduláson meghallgathatják Barsi Balázs atya  

lelkigyakorlatos szentmiséjét is. 
Várunk szeretettel! 

Jelentkezni Fazekas Gábor diakónusnál lehet 

 

 
Március 15-én, 22-én  

és 29-én  
 

az esti misék keretében  
lelkigyakorlatos  

szentbeszédet hallhatunk  
Vereb Zsolt piarista atyától. 

 
Jöjjünk el minél többen! 

A Nagyböjt péntekjein Keresztutat tartunk a közösségeink 
vezetésével a következő beosztás szerint: 

 
február 28. péntek 18.00 a lelkipásztorral, a  Férfikör és a 
Felnőtt Hittan tagjaival 
 
március 6. elsőpéntek (mise előtt) 17.30 a Mária Rádiós és 
Jézus Szíve közösséggel 
 
március 13. péntek 18.00 a bérmálkozásra készülőkkel és 

ifisekkel 
 
március 20. péntek 
18.00 a Szent Teréz kö-
zösséggel és a Rózsafü-
zértársulattal 
 
március 27. péntek 
18.00 az Énekkarral 
 
április 3. elsőpéntek 
18.00 (a mise előtt) a 
Cursillósokkkal és a Kari-
tasz tagjaival 
 
április 10. nagypéntek 
15.00 a régi temetőben 
az egyháztanáccsal 

Az első idei  
keresztúti ájtatosság  

február 28-án 
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HÁZASSÁG(SZ)ÉPÍTÉS 

Egy párkapcsolat állandó törődést és odafigyelést igényel. Eh-
hez szeretnénk segítséget nyújtani a télies, szürke időszakban.  
Kapcsolatépítő játékra hívunk benneteket, amely időben és tér-
ben kötetlen. Intenzitása és intimitása rajtatok áll. A házasság-
szépítő játékot 5+1 feladat alkotja, melyeket sorban, de egyéni 
ütemezés szerint lehet teljesíteni március 28-ig. Mindig a feladat 
elvégzéséről való visszajelzés után küldjük a következőt. Az 
összes feladatot teljesítő párra meglepetés vár. A leggyorsabbak 
könyvjutalomban részesülnek, a végén pedig ajándékok kerül-
nek kisorsolásra. A  zárórendezvény március 28-án, szombaton 
17 órakor lesz a Katolikus Közösségi Házban,  

A Csilla és Gábor 

 
TEMETŐTAKARÍTÁS 

 

Március 7-én, szombaton 8.00 órától 
Várjuk a szorgos kezű segítőket!  

Bérmálkozásra készülőknek kreditpontért! 

 

 

 

1. március 16, hétfő 18.00-20.00 Kezdő alkalom 

2. március 23. hétfő 18.00-20.00 I.alkalom 

3. március 30. hétfő 18.00-20.00 II. alkalom 

4. április 6. hétfő 18.00-20.00 III. alkalom 

5. április 20. hétfő 18.00-20.00 IV. alkalom 

6. április 27. hétfő 18.00-20.00 V. alkalom 

7. május 4. hétfő 18.00-20.00 VI. alkalom 

8. május 11. hétfő 18.00-20.00 VII. alkalom 

9. május 18. hétfő 18.00-20.00 VIII. alkalom 

10. május 25. hétfő 18.00-20.00 Záró alkalom 

A hit hegyeket mozgatott! 
Több, mint 2020 önkéntes szereplő Európa legnagyobb passiójá-
tékára! 
A Passió2020 szervezői örömmel adják a nyilvánosság tudtára, 
hogy az április 4-én 15.00 és 19.00 órai kezdettel a Papp Lász-
ló Budapest Sportaréna küzdőterén előadásra kerülő Passió 
2020 – Európa legnagyobb passiójátékára az önkéntes szereplők 
toborzása az eredeti ütemterv szerint tegnap éjfélre, azaz hamva-
zószerdára sikerrel zárult: több, mint 2020 önkéntes jelentkezett. 
A nagyszabású előadáshoz mindenkire számítunk. 
Megható és felemelő látni, hogy a hit valóban hegyeket képes 
megmozgatni, és hogy már több mint 2000-en vállalták a próbafo-
lyamaton és a két előadáson való részvétellel járó önkéntes sze-
replést. Ez a lelkesedés nemcsak az Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek fővédnökségével megrendezésre 
kerülő, az őszi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust előkészítő rendezvény sikerét jelenti, de az önkéntesség 
örömünnepe is egyszerre! 
A produkcióban való részvétel hidat képez a különböző korú és 
hivatású emberek között. Önkéntes szereplőink között ugyanis 
minden generáció képviselteti magát: a középiskolás és egyete-
mista fiatalok mellett van olyan vállalkozó kedvű idős úr is, aki a 
84. évében jár, de a munka melletti szereplést vállaló középgene-
ráció is nagy számban lesz jelen. A Passió2020 szereplői számá-
ra nem ismeretlen az önkéntes tevékenység, hiszen a jelentkezők 
közel harmada szerepet vállal valamilyen egyházi vagy civil szer-

vezet működésében. Vannak köztük cserkészek, nagycsaládos 
szervezetek tagjai, kulturális egyesületekben, kórusokban, dalár-
dákban vagy épp irodalmi társaságokban tevékenykedő szemé-
lyek is. S habár az eseményre a fővárosban kerül sor, jó látni, 
hogy az ország minden megyéjéből, sőt a határon túlról is jelent-
keztek önkéntesek, akik között vannak tanárok, jogászok, optiku-
sok, fodrászok, művészettörténészek, óvónők, gyógypedagógu-
sok, kézművesek, szakácsok és informatikusok is. Ami azonban 
ezt a sokszínű csoportot összeköti, az a közös cél melletti elköte-
lezettség, a Jézus szenvedéstörténetének megelevenítésében 
való szerepvállalás vonzása. 
Bizonyosak vagyunk abban is, hogy azok a nézők, akik a lelátók-
ról követik majd a történelem legnagyobb drámájának, Jézus 
kereszthalálának egy mai huszonéves fiatal nézőpontján át látta-
tott, korhű jelmezekben előadott eseményeit, olyan lélekemelő 
élmény részesei lesznek, amely akár egész életükön át elkíséri 
majd őket. 
Az előadásra 2020 Ft-os áron jegyeket vásárolni a jegy.hu olda-
lon lehet. 
A passiójátékon való részvételre és annak megtekintésre olyan 
kiválóságok invitálják a közönséget, mint Böjte Csaba testvér, 
Kubik Anna és Simorjay Emese színművésznők, Miklósa Erika 
operaénekes, Varga Miklós rockzenész, Szikora Róbert, György-
Rózsa Sándor színművész, Baricz Gergő és Palcsó Tamás éne-
kesek. 

Forrás:www.passio2020.hu 
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Március 5-én 6.30-kor Jézus Szíve Család közös 
szentségimádási órát tart a közösségi házban. Február 26 Ham-
vazószerda. A nagyböjt kezdete. Készüljünk fel gyónással a 
szent böjtre. Megkezdődik a szent 40 nap. Keresztény testvére-
ink számára böjtben, imádságban, Istenre figyelésben testi-lelki 
fegyelemben való felkészülés a szent húsvétra. Szent Benedek 
írja: Az ember ezekben a napokban teljes tisztasággal élje az 
életét! A más időben elkövetett bűneit hanyagságait tegye jóvá! 
Ez akkor történik megfelelő módon, ha minden bűntől tartózko-
dunk, könnyek között imádkozunk, szent  olvasmányokat olva-
sunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire 
törekszünk. Ezekben a napokban szolgálatunk szokott mértéké-
hez adjunk hozzá valamit! (Külön imádságot, ételben-italban ön-
megtartóztatást). A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon fel 

valamit a saját akaratából a 
Szentlélek örömében Istennek. 
Így a lelki vágyakozás örömében 
várja a szent húsvétot. A saját 
akaratunkból vállalt önmegtartóz-
tatásnak nagy értéke van. Ezen a 
szent órán kérjük a szent lelket, 
erősítsen meg bennünket ebben 
a böjti felkészülésben, hogy Isten 
gyermekeihez méltóan tudjuk 
átelmélkedni ezt a kegyelmi időt 
és általa mélyebb önismeretre, 
alázatra és szorosabb Isten kap-
csolatra juthassunk! Szentlélek 
Isten jöjj szívünkbe! Igen óhaj-
tunk.  

özv. Szlovicsák Balázsné 

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! 

Febr. 26 – Márc. 6 
 

Bolonovszky Lászlóné 
Acsai Lászlóné 

Kis Albertné 
 
 

Márc. 7 – 15 
 

Ács Istvánné 
Györgyövics Józsefné 

Drozdik Jánosné 
Surányi Tiborné 
Jakab Gáborné 

Márc. 16 – 24 
 

Özv. Tóth Jánosné 
Özv. Lovas Flóriánné 

Drozdik Jánosné 
Surányi Miklós 

 

Márc.25 – Ápr.2 
 

Némedi Rezsőné 
Tamás Györgyné 

Nyékiné Kristály Regina 
Mikoly Istvánné 

Márciusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

A márciusi imaóránk változik a 
hétfői szentlélek szeminárium miatt. A következő alkalom első-
pénteken 6-án lesz 17.30-kor. Keresztúttal kezdünk a templom-
ban, ezt követi a szentmise a Teréz misszió papjaiért, majd ima-
kérések olvasása, felajánlás, beszélgetés. Témakör: Mi a böjt?  
Nagyböjtben milyen önmegtartóztatást vállaltál az Úrral való Is-
tenkapcsolatod  megerősítéséért. Ezt követi az imádság és hála-

adás, amiért ismét együtt lehettünk a nagyböjti felké-
szülés idején a Gyümölcsoltó Boldogasszony jelen-
létében. Vasárnap 2-án de. 10 órakor Magyar Ha-
zánkért mutatunk be szentmisét a Rózsafüzér társu-
lat felajánlásával. Márc. 20-án pénteken a kereszt-
utat a Teréz misszió tagjaival és a Rózsafüzér társu-
lat tagjaival végezzük a templomban. Márc.  24-én 
imakörök találkozója lesz szombaton 10 órakor. 
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! Jöjj 

gyámolító, jöjj vigasztaló, jöjj mennyei társ, hogy a bús árvaság-
ból kiválts. Szentlélek  Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! Jöjj égi 
erő, jöjj lelkesítő, jöjj szent, tiszta láng! Tüzet fogjon e fásult világ! 
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe! Igen óhajtunk! 

 
özv. Szlovicsák Balázsné 

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! 

A Szent Gyermekség Imacsoport 
februári alkalma 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

26. 27. 
18 óra 
Szentmise 

26. 
HAMVAZÓ-
SZERDA 
18 óra 
Igeliturgia és 
hamvazás 

27. 
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Férfikör 

28. 
18 óra 
Keresztút 
19.30 óra 
ifihittan 

29.  
10 óra 
Mária Gyermekei 
imacsoport  
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

1. Hamvazás 
9 óra 
Mocorgós gyer-
mekek miséje  
10 óra 
Szentmise Ha-
zánkért 
17 óra 
Szentmise 

2. 
9-11 óra 
Baba-mama 
klub 

3. 
18 óra 
Szentmise 
19 óra 
Közös  
kóruspróba 

4. 
18 óra 
Ministráns  
Képzés 
18 óra 
Karitász megbe-
szélés 

5.  
16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
gyerekcsoport  
18 óra 
Szentség-
imádás  
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra 
Felnőtt  
hittan 

6. ELSŐPÉNTEK 

Délelőtt: idős 
betegek látoga-
tása és áldozta-
tása  
17.30 óra  
Keresztút  
18 óra  
Szentmise a 
papokért 
18 óra  
bérmálkozási 
felkészítő  
18.30 óra  
Mária Rádió 

7. 
8 óra  
Régi temető ren-
dezés 

 
 
 
 
8.Nagyböjt 
2.vasárnapja 
 
10 óra 
Szentmise az 
évfordulós el-
hunytakért  
17 óra 
Szentmise  

9.  10. 
17 óra 
Iskolai tájékozta-
tás a hitoktatásról 
18 óra 
Szentmise 
19 óra 
Nőikar 

11. 
 

12.  
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Férfikör 

13. 
18 óra  
bérmálkozási 
felkészítő  
18 óra  
Keresztút a bér-
málkozókkal 
19 óra Férfikar 
19.30 óra 
Ifihittan 

14. 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

15. Nagyböjt 
3.vasárnapja 
10 óra  
Szentmise  
10.50 óra 
koszorúzás  
11.óra  
megemlékezés  
17 óra 
Szentmise  

16.  
9-11 óra 
Baba-mama 
Klub 
18-20 óra 
Szentlélek  
szeminárium 

17.  
18 óra 
Szentmise 
19 óra 
Nőikar 

18. 
 

19.  
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Felnőtt  
hittan 

20. 
18 óra  
Keresztút a 
Szent Teréz 
Közösséggel és 
a Rózsafüzér 
társulattal 
19 óra Férfikar 

21.  
 

22. Nagyböjt 
4.vasárnapja 

9 óra 
Mocorgós gyer-
mekek miséje  
10 óra Gitáros 
szentmise 
17 óra  
Szentmise 

23. 
18-20 óra 
Szentlélek  
szeminárium 

24. 
18 óra 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 
előesti mise 

25.  
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony  

26. 
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Férfikör 

27. 
18 óra 
Keresztút az 
énekkarral 
18 óra  
bérmálkozási 
felkészítő  
19.30 óra 
ifihittan 

28.  
10 óra 
Mária Gyermekei 
imacsoport  
17 óra 
Házasság(sz)
építő játék zár-
órendezvénye 

29. Nagyböjt 
5.vasárnapja 
Feketevasárnap 
Szentföldi gyűjtés 

10 óra 
Szentmise  
Hazánkért  
18 óra 
Szentmise 

30. 
9-11 óra 
Baba-mama 
Klub 
18-20 óra 
Szentlélek  
szeminárium 

31. 
18.30 óra 
Szentmise 
19 óra 
Nőikar 

1. 2.16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
gyerekcsoport  
18 óra  
Szentség-
imádás  
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra 
Felnőtt hittan 

3. 4. 
ZARÁNDOK-
LAT  
SÜMEGRE 

5. Virágva-
sárnap 
10 óra 
Szentmise  
Hazánkért és 
évfordulós el-
hunytakért 
Passio 
18 óra 
Szentmise 

NAGYBÖJT KEZDETE 

6. ELSŐPÉNTEK 

Délelőtt: idős betegek látogatá-
sa és áldoztatása  
17.30 óra  
Keresztút  
18 óra  
Szentmise a papokért 
18 óra  
bérmálkozási felkészítő  
18.30 óra  
Mária Rádió imacsoport  
19 óra  
Filmklub a művelődési ház-
ban 
19.30 óra  
Ifihittan 

7. 
8 óra  
Régi temető rende-
zése 

3. ELSŐPÉNTEK Délelőtt: idős bete-
gek látogatása és áldoztatása  
Délután: Karitász élelmiszerosztás 
18 óra Keresztút a Cursillosokkal és 
a Karitásszal 
18.30 óra Szentmise a papokért 
19 óra Mária Rádió imacsoport  
19 óra Férfikar 
19.30 óra Ifihittan 
20 óra Filmklub a műv. házban 

4.ZARÁNDOKLAT SÜMEGRE 

ÓRAÁTÁLLÍTÁS 


