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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM – 2020. NOVEMBER 1.  

Mindenszentek ünnepe — Halottak napja 

Tekintettel arra, hogy sokan a két 
ünnepet összekeverik, ezért egy pár 
gondolatban mindegyikről írok, hogy 
ezáltal is jobban megértsük a lénye-
get.   
 

November 1.  
Mindenszentek ünnepe  

 
Mai formájában a Mindenszentek 
ünnepe több mint ezeréves ünnep. 
Eredetében és jelentésében vissza-
megy az első keresztény századok-
ra.  Minden nép mindenkor tisztelet-
ben tartotta nagyjait és elődjeit. A 
hajdani rómaiaknál az ünneplés és 
tisztelet legnagyobb foka volt, hogy 
hőseiknek és őseiknek isteni és félis-
teni címeket adományoztak, akiknek 
aztán szobrot emeltek, esetleg szen-
télyt állítottak fel. Marcus Agrippa az 
összes istenek tiszteletére templo-
mot építtetett Kr.e. 27-ben , s a fel-
épült szentélyt Panteonnak nevezték 
el. Itt mutattak be áldozatot az ösz-
szes istenek tiszteletére. A kereszté-
nyek természtesen  csak az egy igaz 
Istent imádták, s távoltartották magu-
kat a bálványimádó szokásoktól. 
Ezért többen életükkel fizettek. Sok 
ezren haltak meg hitükért csak  Ró-
ma városában, az első  századok-
ban. A vértanúkat az élők hősöknek 
tartották és tisztelték őket.  Elsősor-
ban ők voltak méltók a feltámadt 
Krisztust, az égi Bárányt kísérni a 
mennyei Jeruzsálemben, hiszen  ők 
vértanú halálukban, véres életáldo-
zatukban lettek Krisztushoz hasonló-
vá.  Ünnepük az összes mártírok 
ünnepe a húsvéti időszakban volt, 
húsvét utáni pénteken. IV. Gergely 
pápa helyezte át az ünnepüket nov-
ember 1-re. Lassanként az összes 
szentek ünnepévé vált. Testvéreink, 
barátaink, ismerőseink ünnepe ez, 
azoké, akik üdvözültek. Sőt, saját 
reménybeli ünnepünk is, mert mind-
nyájan arra vágyunk, hogy egykor a Min-
denszentek seregében éljünk a mennyben. 
A földkerekségen Mindenszentek ünnepén 
minden hívő ember a szemét az ég felé 
irányozza. Föltekint a trónra, amelyen az 
Emberfia ül. Ma mindenki arra gondol, hogy 
az Ő helye is odafönt van, s az Isten akara-

ta szerint hamarosan ő is a menybe kerül. 
„A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, 
semmit sem ad nekik magasztalásunk. 
Csupán a mi javunkra válik, ha róluk meg-
emlékezve tiszteljük őket”- tanítja Szent 
Bernát apát. A mindenszentek litániájának 
imádkozásával többször is kérjük közbenjá-

rásukat. Ilyen alkalmak a követke-
zők: húsvét vigíliája, búzaszentelő 
körmenet, diakónus-, pap- vagy 
püspökszentelés ünnepi szertartá-
sa. Az Egyház szándéka, hogy 
akik előttünk jártak és a mennyei 
dicsőségbe jutottak, legyenek köz-
benjáróink. Számos helyen szokás 
ezen az estén a halottak zsolozs-
májának Esti  dicséretét elimád-
kozni, vagy a halottakért más ájta-
tosságot végezni, és a temetőkben 
szeretteink sírját meglátogatni. A 
legújabb rendelkezések szerint 
parancsolt ünnep, vagyis szentmi-
sén való részvétellel ünneplünk. 
 

 November 2.  
Halottak napja  

 
A clunyi bencés szerzetesek már a 
X. században ezen a napon emlé-
keztek meg az összes megholtról. 
XV. Benedek pápa 1915. augusz-
tus 10-én  adott engedélyt arra, 
hogy ezen a napon minden pap 
három szentmisét végezhessen az 
elhunytakért. Ezen a napon imád-
ságainkkal és temetőlátogatása-
inkkal különféle búcsúkat nyerhe-
tünk az elhunytak  javára. Szent 
Ambrus püspök  így vigasztal min-
ket, amikor testvérének, Satyu-
rusnak a haláláról ír: „ Krisztus  
nem akart a haláltól menekülni, és 
minket sem tudott  volna semmi 
mással jobban megmenteni, mint 
éppen halálával. Így tehát az ő 
halála mindenki élete lett.”  A ha-
lotti misék prefációi Isten  üdvözítő 
tetteire, a megváltásra, az örök 
életre és dicsőséges  feltámadásá-
ra emlékeznek. „ A te akaratodból 
születünk, és gondviselésed  kor-
mányoz minket, a bűn  miatt tes-
tünk  a te parancsodra tér vissza a 
földbe, amelyből vétetett. De  Fiad 
halála megváltott minket, egy  inté-

sed felébreszt halálos álmunkból, hogy 
feltámadva megosszuk ővele dicsőséges 
életét.” Napi fohászunk  legyen értük: Nyu-
godjanak békében!  
 

Kelemen Zoltán 
plébániai kormányzó 
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Ministráns-képzés, és elsőáldozási felkészítő utáni közös játék 
a közösségi házban.  

Magyarok Nagyasszonya ünnepét követő vasárnapon  
énekkarunk elhunyt tagjaiért imádkoztunk. 

Október hónapban két vasárnap este is gitáros mise volt. A 
fotón az újpalotai gitáros zenekar látható. A másik alkalommal 
a múlt havi újságban közölt inárcsi együttes működött közre.  

Köszönjük szolgálataikat!  

Zoltán atya megáldotta és megszentelte Alsónémedi legújabb 
intézményét, a Napsugár Mini Bölcsödét (Kossuth Lajos úti—

volt református—iskola helyén). (Fotó: BRV Products) 

 
Október 18-án világszerte gyermekek imádkoztak fél órán át a 
békéért és az egységért. Alsónémedin is csatlakoztak az ese-
ményhez. Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, 
Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen 
imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfog-
hatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdemé-
nyezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elter-
jedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, 
miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a 
világ meg fog változni”.  (https://www.magyarkurir.hu) 

Felajánló ima gyermekek részére 
 
Mária, Édesanyám, örömteli szívvel jövök ma 
Hozzád, hogy egészen Neked ajándékozzam a 
szívemet. Neked adok mindent, amim van, és 
amit teszek, az egész életemet. 
Tehozzád akarok hozni mindenkit, akit a szívem-
ben hordozok: a szüleimet, testvéreimet, minden 
barátomat, de azokat is, akik megbántottak. 
Légy Te a mi Édesanyánk, oltalmazz és áldj meg minket. 
Mint gyermeked, Édesanyámként akarlak szeretni és hűségesen 
imádkozni. Minden nap gondolni akarok arra, hogy a Tiéd vagyok. 
Édesanyám, a Tiéd vagyok, most és mindörökre. 
Általad, és Veled akarok mindörökre egészen Jézusé lenni. Ámen. 
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Fotó: BRV Products 

Elsőáldozóink: (balról jobbra) Molnár Olga, Kiss Nóra, Szabó Péter, Zsákai Judit, Kulcsár László, Györgyövics Nikolett,  
Gurdics Nikolett, Mátyás Edina, Csorba Lola, Kramarics Viktória, Végh Zoltán.  

Hátul állnak: Mikoly Istvánné, hitoktató, Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó, Csernák Nikolett, hitoktató.  
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Surányi Miklós bácsival két évvel ezelőtt beszélgettem a régi teme-
tésekről (is). Most, novemberben, az elhunytak hónapjában szeret-
ném megosztani a Szent Kereszt újság olvasóival az értékes gon-
dolatokat: 
„Kimondottan a családi közösség temette el saját halottját. Ha valaki 
meghalt, az első dolog az volt, hogy szóltak a harangozónak, hogy 
„lélekváltságot” húzzon. Ez még este is megtörtént. Sötétedésig 
lehetett. Vagy a hajnali harangszóhoz kapcsolódott másnap reggel 
öt órakor a lélekváltság. A rokonságnak igencsak szóltak, meg az-
tán a faluban gyorsan hírül is ment. A temetés három napon belül 
megtörtént. Temettek vasárnap is. Ha nagyon meleg volt, akkor a 
ravatalozásnál gond volt. Olyankor hoztak jeget, amivel hűtötték a 
ravatal alatt a levegőt. 
A temetés házaktól történt. Otthon ravatalozták fel az elhunytat.   
Ünneplő ruhába öltöztették, meg volt hagyva, hogy milyenbe. Az 
asszonyoknál el volt készítve, a férfiaknál pedig, úgy hallottam, 
hogy a fehér gatya volt régen, később jött az öltöny.  
Ahány nap „fenn volt”, míg a temetés meg nem történt, minden este 
mentek virrasztani. Legtöbb esetben asszonyok imádkozni. A ház-
hoz, a ravatal körül. A ravatal a tisztaszobában volt. A nagy tükröt 
letakarták. Két gyertya égett. A férfiak a kis szobában beszélgettek, 
iszogattak, míg az asszonyok imádkoztak. Misét a temetés reggelén 
mondattak az elhunytért.  
A sírt szintén a temetés reggelén ásták meg, rokonokat hívtak. Egy 
fiatalabb gyereket a keresztet vinni, illetve két lobogót és négy lám-
pát vivő embert. Abban az időben még hosszú szárú lámpa volt. A 
rokonok ezt megtiszteltetésnek vették. A temetés a Szent Mihály 
lovával volt, arra is szintén emberek voltak meghívva a rokonság-
ból.  A kereszt, a lobogók a templomban voltak, akiket megtiszteltek 
a hordozásukkal, azok elmentek értük a templomba.  
A temetésre induló atyával ment a kántor, - általában - két minist-
ráns, illetve a sekrestyés, akinek a feladata volt a tömjénfüstölő 
előkészítése, illetve hozzá a parazsat előállítani.  
Elérkeztek a házhoz, a temető atya (plébános) bement a szobába, 
akkor még latinul ment a szertartás, ezért nem tudom elmondani, 
hogy miket imádkozott. Beszentelte a halottat, utána tették rá a 
szemfödelet, aztán a koporsó tetejét. Szeggel, kalapáccsal leszö-
gezték, az zuhogott, s ez nagyon szívbemarkoló volt.  Kihozták az 
udvarra, ott is felravatalozták, s ott folytatódott a szertartás tovább.  
Az atya szintén latinul imádkozott. Aztán elindult a menet az udvar-
ból. Ekkor megszólaltak a templom harangjai. Nálunk nagyon soká-
ig, még a Schlachta atya idejében is Szent Mihály lován vitték a 
koporsót, később vettek egy halottas kocsit, s utána már azzal. Ha 
messzebbre kellett vinni, akkor cserélték egymást az emberek. Az 
úton imádkoztak és énekeltek. Az énekeket a kántor vezette. Végig-
énekelték, végigimádkozták a temetőig az utat. A koszorúkat is vit-
ték. Nem volt annyi, mint manapság: öt, hat, hét esetleg. Amint a 
temetőkapuhoz értek, megszólalt a kápolna harangja – mintha kö-
szöntötte volna az érkezőt. Amint bementek a temetőkapun, a kán-
tor úr azt kezdte énekelni latinul, hogy „Paradicsomba vigyenek az 
angyalok…” Aztán a sírnál folytatódott a további szertartás, mint 
ahogy most is megy. Azok a rokonok, akik kivitték, a koporsó hanto-
lását is elvégezték. Ha sok volt a föld, akkor többen is, kapával se-
gítettek behúzni. Amíg a hantolás, és a koszorúk elhelyezése tör-
tént, az asszonyok rózsafüzért imádkoztak: „Ki halottaiból feltáma-
dott…” titokkal. A kántor énekes búcsúztatót énekelt.  
A halottas kocsit a kántorház fészerében tárolták. A lovak használa-
ta - megint csak - megtisztelő felkérés volt. „Neked két, szép lovad 
van, nyugodt, csendes lovak, megtennéd?” Legtöbbször az volt a 
válasz, hogy igen. Nem illett visszautasítani.     
A temetéshez a kötél a kápolnában volt. 
A papokat a templomban ravatalozták fel - Molnár atyára emlék-
szem - , úgy mint nemrégen a Béla atyát, de emlékszem, Gruber 
tanító urat is elvitték a templomba, aztán utána vitték a temetőbe.  
Schlachta atya idejében hoztak egy olyan törvényt, hogy ha valaki 
kórházban hal meg, nem szabad hazavinni, ilyen esetben a kápol-
nában ravatalozták fel temetésig. 
Végh Imre egyedül is temetett olyan esetben, amikor olyan valaki 
halt meg, akiknek nem voltak hozzátartozói.  
A gyerekeket külön temették. A temető túlsó végén, akkor domb 
volt. Négy, vagy öt sor volt. Kisgyereket fehérbe öltöztették, fehér 
koporsóba tették. Tizenéves lányokat pedig már menyasszonynak 
öltöztettek.  
A koporsókat helyi asztalosok készítették. Ha valaki meghalt, men-

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 

Ravatal az udvaron — XX. század eleje  
Surányi Miklós gyűjteményéből 

Szent Mihály lova — az Alsónémedi Faluház gyűjteményében 
2016. 03. 11.  

Temetőlátogatás —  2016. 03. 25. 

Temetőtakarítás — Szlovicsák János temetőgondnok úr,  
és Varga Frigyes elnök úr a bobcat mellett. 2016. 03. 05. 
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Egész novemberre kiterjesztik  
a halottak napi búcsú elnyerésének lehetőségét 

 
Október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján az 
Apostoli Penitenciária rövid dekrétumot tett közzé, mely a világjár-
vány rendkívüli körülményeire alkalmazza a mindenszentek és 
halottak napja ünnepeihez kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének 
feltételeit. Az érvényes és kötelező lelki feltételek betartásával 
egész novemberben teljes búcsút lehet szerezni az elhunyt lelkek 
javára. 
A dekrétum bevezetője megemlíti, hogy a Covid-19-járvány miatt 
idén számos kérés érkezett a papság részéről az Apostoli Peni-
tenciáriához, hogy változtassák meg a teljes búcsú elnyerésének 
lehetőségeit a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára, A búcsúk 
kézikönyvének normái szerint. 
Ennek alapján – tekintettel a csoportosulások kötelező elkerülésé-
re – az Apostoli Penitenciária Ferenc pápa különleges rendelke-
zése révén megállapítja és elrendeli erre az évre: a teljes búcsút, 
melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak és imádkoz-
nak az elhunytakért a szabály szerint megállapított napokon nov-
ember 1. és 8. között, most kiterjesztik a hónap végéig. Ebben az 
időszakban a hívek ehhez szabadon választhatnak alkalmas na-
pot, és külön-külön is mehetnek temetőbe. 
November 2-án, halottak napján, az elhunyt lelkekre való emléke-
zés kapcsán teljes búcsút nyernek azok, akik vallásos lelkülettel 
templomot vagy kápolnát látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot 
és a Hiszekegyet. Ez a gyakorlat most áthelyezhető nemcsak a 
mindenszentek ünnepét megelőző és követő vasárnapokra, ha-
nem november szabadon választott bármelyik napjára. 
Az idősek, a betegek és mindazok, akik súlyos oknál fogva nem 
hagyhatják el a lakásukat (például a pandémia miatt elrendelt 
hatósági korlátozások következtében, hogy elkerüljék a szent 
helyeken a csoportosulás lehetőségét), teljes búcsút nyerhetnek, 
ha – lelkileg a többi hívővel való egységben, szakítva a bűnnel – 

szándékuk szerint készek a három szokásos feltételt elvégezni: a 
szentgyónást, a szentáldozást és a Szentatya szándékára végzett 
imádságot. 
Az imádság – Jézus vagy Szűz Mária szentképe előtt végezve, az 
elhunytakért fohászkodva – lehet a halottak napi reggeli vagy esti 
dicséret, rózsafüzér imádság, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, 
az elhunytakért végzett egyéb imádság, a halottak napi liturgia 
által javasolt evangéliumi szakaszok átelmélkedése, vagy az Is-
tennek felajánlott irgalmasságcselekedet, felajánlva életünk fájdal-
mait, nehézségeit. 
Azért, hogy a lelkipásztori szolgálaton keresztül az isteni kegye-
lem mind jobban elérhetővé váljon, az Apostoli Penitenciária nyo-
matékosan kér minden papot, hogy különleges nagylelkűséggel 
ajánlják fel a bűnbocsánat szentségének elérhetőségét, és lássák 
el a betegeket a szent kenettel. 
A teljes búcsú elnyerése lelki feltételeinek tekintetében az Apostoli 
Penitenciária emlékeztet a 2020. március 19-én kiadott dekrétum-
ban foglaltakra, melyek a gyó-
nás módját szabályozzák a 
világjárvány jelenlegi helyzeté-
ben. 
Minthogy a tisztítótűzben 
szenvedő lelkek javát szolgálja 
a hívek értük mondott imája, 
főként az oltár Istennek tetsző 
szent áldozata révén, ezért az 
Apostoli Penitenciária arra kéri 
a papokat, hogy halottak nap-
ján három szentmisét mutas-
sanak be a XV. Benedek pápa 
által 1915. augusztus 10-én 
kiadott Incruentum Altaris 
apostoli konstitúció jegyében. 

 

forrás: www.magyarkurir.hu 

tek a „koporsóshoz”, aki gyorsan összeütötte a koporsót, lefestették, legtöbbször feketére, 
ráfestették a nevet is. Az asztalosok hozták az „asztalt”, amire a koporsót rátették, meg a gyer-
tyáknak is. 
Voltak a faluban ügyes kezű asszonyok, akik megkötötték a koszorúkat. A házaknál az udvari 
falrészre szögeket vertek, s oda akasztották a temetés napján. A temetési menet indulásakor 
elvették az összeset, és vitték a sorban. 
Elől ment a kereszt. Az egy fekete kereszt volt. Utána mentek a lobogóval. Majd az atya ment, 
a halottas kocsi, vagy a Szent Mihály lova, s utána következett a rokonság, illetve a többi 
résztvevők. 
Az „első hely” a kápolna sora volt. (Stációk mellett) Azért fizetni kellett, a többiért nem.  
Minden családnak volt a temetőben „helye”, a családtagokat is oda szerették volna eltemetni. 
Az egyszerű keresztet az készítette, aki a koporsót is készítette. Aki tehette, az a család, ro-
konság, később kőből készíttetett síremléket. Ott is voltak különbözők: márványból, vagy ce-
mentből készült. Pestről rendelték. Surányi Mátyás műköves is készített helyben. (Ő hozta 
rendbe az áldoztatórácsot is annakidején) 
Volt egy kezdetleges kis épület is, „Boncház”-nak hívták. Egy helyiségből álló téglaépület volt. 
A református és katolikus temető között helyezkedett el. Egyszerű ajtó volt rajta. Ha esetleg 
valakit baleset ér, tudják hová tenni. Az közös volt, a község csináltathatta.  
Halotti tort általában tartottak. Legtöbb esetben a háznál. Megfőztek egy sonkát, vagy kettőt, 
aztán meghívták azokat, akik segédkeztek a temetésben. Olyan is előfordult, hogy egy kocs-
mába hívták meg a segítőket. 
Temetőcsősz is volt. Minden este kiment, például a favödört felhúzta, reggel leengedte, meg-
kerülte a temetőt.  

Áldozócsütörtökön meg volt hir-
detve, hogy a temetőben lévő 
füvet eladják. Aki többet adott 
érte, azé volt a temetőben a fű. 
Volt olyan időszak, hogy a temető-
csőszé volt fizetség fejében.” 
 

Id. Surányi Miklós  
* 1932. október 27. 

Alsónémedi,  
Kisfaludy utca) 

 
Riport időpontja:  
2018. július 30.  

 
Lejegyezte  

és szerkesztette:  
Benkó Péter 

Mindenszentek 
 

November 1., vasárnap 
11 órakor Ünnepi szentmise  

a templomban 
12 órakor sírkőszentelés 
17.30 órakor régi temető  
kápolnájában gyászmise. 

 
Halottak Napja 

 
November 2., hétfő 
18 órakor Szentmise  

a templomban 

Mindenszentek ünnepe  
2017. 11. 01. 

Id. Surányi Miklós a temetői 
kápolnánál 2016. 05. 08.  

2016. 05. 08. 
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Mindannyian sötétségből indulunk életünk kezdetén. Mi is elindulunk 
Budapest utcáin, ahol hajnalban, öt óra tájt csak a város fényei pislog-
nak. Nem tudjuk pontosan, mi áll előttünk, vagy hogy meddig tart az út, 
de a szívünk mégis különös reménnyel van tele. A lendületünk könnye-
dén visz minket az első szakaszokon. 
Az állomások kápolnák, templomok, egykori kolostorok romjai, ahol 
megpihenhetünk, erőt gyűjthetünk az útra, mind testileg, mind lelkileg. 
Ezeken a helyeken nagylelkű segítők bátorítanak minket, igyekeznek 
könnyebbé tenni az előttünk álló próbatételt étellel, itallal, egy-egy mo-
sollyal vagy kedves szóval. De az út felénél mégis jelentkeznek a ne-
hézség tünetei. Már a lábunk nem olyan könnyed, a hátunkat is a táska 
nyomja, és a cipő, mintha a lábunkat törné. Társaink és velük együtt mi 
is szótlanná válunk, testünk merő gépezetté válik. Egyik láb a másik elé 
újra és újra és újra. 
Aztán a sötétség hirtelen ránkborul. Túl sokat kell még menni a révig. 
Az eget nem látni, felettünk, mögöttünk és előttünk végtelen sötét erdő, 
ahonnan úgy tűnik, nincs kiút. Minden lépésért komoly harcokat vívunk, 
cipőnk ólomsúllyal húz lefelé, a szomjúság folyamatosan fojtogat, de 
érzed, ha megállsz, mindennek vége, mert nem leszel képes újra elin-
dulni. Hatalmába kerít a félelem, mert hiába elvétve körülötted egy-két 
kimerült ember, mégis egyedül vagy. 
Úgy érzed, már nem bírod tovább cipelni ezt a keresztet, rádöbbensz 
arra, hogy az erőd, a kitartásod véges, és mennyire esendő is vagy 
valójában. Bármelyik adandó pillanatban feladnád, de nincs rá mód, 
hisz akkor elnyel a sötét. 
Lassan haladunk előre, de lépésről lépésre közeledünk a révhez, még 
akkor is, ha mi ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, de hinnünk kell, bármennyi-
re is nehezünkre esik. 
A levegő egy nem várt pillanatban valahogy hűvösebb lesz, az égen 
egy aprócska fénypont látszik, a távolban halk morajt hallunk. Tudjuk, 
hogy közel járunk, de még egy örökkévalóságnak hat, amíg megpillant-
juk a folyót. Mégis sikerül. Révbe értünk. 
A hajó átvisz minket a túloldalra, de onnan még hosszú út vezet a cé-
lunkhoz. Olyan könnyű lenne itt maradni! Lerakni a terhet és a fájdal-
mat. Nem biztos, hogy elbírunk még több szenvedést. 
De Ő is megtette értünk.. Így elindulunk az utolsó szakaszon. 
Félelmeink apránkénk szétfoszlanak,  új erőre kapunk, ismét remélünk, 
mert érezzük a Közelségét. Tudjuk, 
hogy a sok gyötrelem után elérke-
zünk Őhozzá. Az utat egyszerre 
apró mécsesek szegélyezik, meglát-
juk a templom fénylő tornyát, ahol a 
cél vár bennünket.  Testünk való-
sággal szárnyra kel, az utolsó méte-
reket egyenesen futva tesszük meg. 
Megérkezünk. Túlcsordul bennünk 
az öröm és a hála. Istenem, hát 
nem hagytál elveszni! S most min-
den olyan békés. 
Megtettük az utat. Hosszú volt, fáj-
dalmas és megpróbáltatásokkal teli. 
De mégis mit jelentett számunkra ez 
az út? 75 km-t a mennyország felé.   

 
Benkó Bernadett 

A „Pálos 70” a zarándoklat és a tel-
jesítménytúra elválaszthatatlan és 

összekeverhetetlen elegye. Teljesít-
ménytúra, mert komoly távot kell 
legyalogolni, és zarándoklat, mert 

templomokat, egykori templomokat, 
kolostorokat érint az útvonal, valamint az ember „ráér arra”, hogy rendszerezze gondolatait, 

szembenézzen önmagával, hálát adjon a dolgaiért, lehet rózsafüzért mondani… és lehetne még 
tovább sorolni. Hol az egyik, hol a másik „jelleg” kerül előtérbe. Ahogyan a hirdetést olvastuk: „A 
város fokozatos elhagyásának élménye. Kiszakadás a mindennapokból. Találkozás a múlt emlé-
keivel és a jelen értékeivel, beleértve egymást és önmagunkat is. Fordulás a jövő, a megérkezés 
felé…” Általában október 8. körül, Magyarok Nagyasszonyának ünnepéhez közel kerül megren-

dezésre. Az út folyamán - hivatalosan - 74 km-t, és 2350 m szintkülönbséget kell legyőzni. Buda-
pestről, a Sziklatemplomtól indul az út, aztán különböző helységeken, gyönyörű tájakon keresztül 
(Tabán, Városmajor, Regőczi atya  Kútvölgyi kápolnája, Normafa, Budaszentlőrinc, Máriaremete, 
Solymári vár, Csobánkai Szentkút, Klastrompuszta, Pilis-nyereg, Pilisszentlélek, Maróti-hegyek) 
érjük el a  Basaharcnál található révet, ahonnan Szobra megyünk át a Duna másik oldalára. On-
nan a cél, Márianosztra temploma már „csak” 8 km…ahova megfáradtan, de hálatelt szívvel sé-
táltunk be 18 óra gyaloglás után.                                                                             Benkó Péter 

A cél: Márianosztra 
23.27 

A túra-GPS 
mutatja a 

megtett utat: 
74.8 km 

Klastrompuszta —  A pálosok itt építették fel Boldog 
Özséb vezetésével első, Szent Kereszt tiszteletére emelt 

monostorukat 1250 táján.  

Budaszentlőrinc — 
1301 körül kezdték épí-
teni a Szent Lőrincről 

elnevezett pálos kolos-
tort, melyet  1308-ban a 
rend főkolostorává tet-
tek, és fennállásáig e 

minőségében működött.   

Normafa, Szent Anna 
kápolnánál, pirkadatkor... 

Rajt: Budapest, 
Sziklatemplom 

4.47 

1381-től a kolostor búcsújáróhellyé vált: Nagy Lajos király 
ide hozatta Remete Szent Pál testét. Kevesek által ismert 

tény, hogy a király Thebai Remete Szent Pál oltalmába 
ajánlotta hazánkat, társ-védőszentként. 
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Jézus Szentséges Szívének 
Családja nov. 5-én csütörtökön 
este tartja a következő imaóráját 
a templomban. Ezen a szent-
órán halottainkért imádkozunk 
Jézus Szent Szívéhez. Krisztus 
királyunk szívébe helyezzük 
szeretteink sorsát és azoknak 
az elfelejtett lelkeknek a sorsát, 
akikért nem imádkozik senki. 
Halottak napjának nyolcadában 
ne felejtkezzünk meg arról a 
nagy kegyelemről, hogy kiszabadíthassuk 
őket a tisztítótűz rabságából, teljes búcsút 
nyerhetünk számukra, ha a kegyelem álla-
potában, megtisztult lélekkel felajánljuk 
imádságainkat a Szentatya szándékával 
egyesítve a tisztítótűzben szenvedő lelkek 
bűneinek bocsánatáért. Ezt adja nekünk a 
Megfeszített, ha látja a Hozzá közeledőt! 
Közeledik Krisztus Király ünnepe. Tegyük 
fel magunknak a kérdést: Én hogyan ké-

szülök Krisztus Királlyal való 
találkozásra? 
Uram! Királyom! Egy bűnös az, 
aki az alázat és a szerénység 
lelkületével közeledik Hozzád. 
Irgalmas Urához, királyához. Te, 
aki kívánod tőlem, hogy másokat 
is hozzak másokat is biztassak 
és induljunk szentséged trónja 
felé. Azért vagyunk mi apostolok, 
küldöttek, hogy hívjunk és ve-
zessünk minden lelket Krisztus 

uralmához. Neked szívekre van szüksé-
ged. Íme egy kihűlt, megfáradt szív, amely 
tapad Hozzád, hogy melegítsd fel szerete-
teddel. Egy szomorú lélek keres vigaszt 
nálad. Egy méltatlan barát óhajt látni Té-
ged és töltekezni szeretne Belőled. Egy 
nagy beteg az, aki Hozzád, orvosához jött 
el. Egy tékozló jött vissza Urához. Egy 
koldus az, aki kéri alamizsnádat. Egy 
gyenge, elesett lélek keresi az erőt Nálad. 

Egy bánattal teli lélek kéri vigasztalásodat, 
megnyugvást keres Nálad. 
Jézus! Te láttad őket a keresztfáról. Ezek a 
lelkek ma is közel vannak a szívedhez! 
Öleld Szentséges Szívedhez őket örökké-
való Urunk, Krisztus Király! 
A végtelen szeretet 
/szeretetre hangolva/ 
Ha majd szemed a szentostyára néz fel 
Gondolj rám szívvel, mert Veled vagyok! 
Lehet, hogy nem látsz,  
de lelkünk az imában  
Újra találkozhat, ha akarod! 
Amikor a holdat nézed az égbolton 
És körülötte a sok csillagot 
Isten lelke emel fel az égbe, 
Mert ott van, aki érted imádkozott! 
S ha majd a szíved is eljut hozzám, 
És lelkünk az imában összeért, 
Nem lesz akadály sem égen, sem földön, 
Mely megszabhatná a szeretet határait! 

Özv. Szlovicsák Balázsné) 

Okt. 27 – Nov. 4 
Ifj. Józan Györgyné 

Kiss Albertné 
Bolonovszky Lászlóné 

Acsai Lászlóné 
 

Nov. 5 – 13 
Györgyövics Józsefné 

Józan Györgyné 
Ács Istvánné 

Surányi Tiborné 
 

Nov. 14 – 22 
Id. Surányi Miklós 

Sipos Imréné 
Id. Tóth Jánosné 

Id. Lovas Flóriánné 
Drozdik Jánosné  

Nov. 23 – Dec. 1 
Tamási Györgyné 
Mikoly Istvánné 

Némedi Rezsőné 
Nyékiné Kristály Regina 

Novemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

A mi Égi Édesanyánk imacso-
portja nov. 2-án este a szentmise után 
tartja a következő imatalálkozóját, amely  
már a szentmisével kezdődik. Ezen az 
imaalkalmon halottainkért ajánljuk fel imád-
ságainkat és az Alsónémedin szolgált, 
elhunyt papjainkért. Schlachta István atyá-
ért, Kósa László atyáért, Pekker Imre atyá-
ért imádkozunk, Isten irgalmas szeretetét 
kérjük számukra a szentáldozásunk alkal-

mával. Szentmise után 
a dicsőséges rózsafü-
zér első tizedét elimád-
kozzuk a Szentatya 
szándékára /
Hiszekegy, Miatyánk, 
Üdvözlégy, Dicsőség/. 

Majd megköszönjük Égi Édes-
anyánknak, hogy ismét Vele lehettünk és 
Vele együtt imádkozhattunk az Ő anyai 
jelenlétében. 
Évforduló! Egy évvel ezelőtt okt. 23-án 
imakörök találkozóján a Bp. Belvárosi 
Nagyboldogasszony templomban imacso-
portunk csatlakozott az ott működő rózsa-
füzért társulathoz. Azóta onnan kapjuk a 

tizedeket, az imaszándékot, amelyben már 
1 éve minden nap a Hazánkért imádko-
zunk és minden hónap első vasárnapján 
szentmisét ajánlunk fel Magyarországért. 
Szentkorona látogatásra is lehet velük 
menni a Parlamentbe ott együtt lenni kb. 
egy órás imádságban. Ezt szentmise köve-
ti Osztie Zoltán atyával a Nagyboldogasz-
szony templomban. 
Kedves Testvérek! Elsőpénteken a Teréz 
missziós papjainkért ajánljuk fel a szentmi-
sét. Imaszándékaikat továbbra is várjuk 
nagy szeretettel! Kérem, hogy név nélkül 
dobják be a padsor végén elhelyezett do-
bozba! Köszönöm a megtisztelő bizalmat! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

 
Ha össze-
gyűjtesz 
100 fekete hangyát és 100 vörös hangyát, 
és beteszed őket egy üvegbe, semmi sem 
fog történni. De fogd az üveget, rázd meg 
erőszakosan és tedd az asztalra. A hangyák 
elkezdik ölni egymást. A vörös azt hiszi, 
hogy a fekete az ellenség, míg a fekete a 
vörös az ellenség, amikor az igazi ellenség 
az, aki megrázta az üvegeket.  
Ugyanez igaz a 
társadalomban 
is. 
Férfiak és nők 
Bal és jobb oldal 
Gazdag és sze-
gény 
Hit és tudomány 
Fiatalok és öregek 
Stb… 
Mielőtt egymással harcolnánk, meg kell 
kérdeznünk magunktól:  
Ki rázta meg a tégelyt? 

Egy perc bölcsesség…  

Surányi Berta-
lan szorgos 
kezei által 

október 24-én, 
szombaton, 
megújult a 

templom mel-
letti hirdető-

tábla, amelyre már nagyon ráfért a festés, a 
felújítás! Köszönet munkájáért, felajánlásá-

ért! Isten fizesse meg fáradozását!  

 
 

 
A  

MAGYAROK NAGYASSZONYA 
ÉNEKKAR  

idei évzáró hangversenye  
a kialakult vírushelyzet miatt 

elmarad. 
 

Köszönjük megértésüket! 
 

A tervek szerint húsvét táján 
kerül pótlásra  

elmaradó rendezvényünk. 
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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 kiadvány ingyenes, viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  fenntartására.  
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

26. 
 

27. 
 

28.  
 

29. 
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Felnőtt 
katekézis 
 

30.  
17.30 óra 
Rózsafűzér 
18 óra 
Szentmise  
19.30 óra 
Ifihittan 

31.  
 

1. 
Mindenszentek 
11 óra 
Szentmise Ha-
zánkért 
Sírszentelés 
17.30 óra 
Gyászmise a 
Kápolnában 

2. Halottak 
Napja 
18 óra 
Szentmise 
Mária Rádiós kö-
zösség közbenjáró 
imatalálkozója 

3. 4. 5. Szent Imre 
ünnepe 
18 óra 
Szentségimá-
dás a Jézus 
Szíve közös-
séggel 
19 óra  
Férfikör 

6. Elsőpéntek: 
Délelőtt idős be-
tegek látogatása, 
áldoztatása  
18 óra Szentmi-
se papjainkért 
19 óra 
Filmklub a közös-
ségi házban a 
Halottak Napjá-
hoz kapcsolódó-
an 

7. 
10 óra 
Diakonátusra 
készülők találko-
zója 

8.  
11.30 óra 
Szentmise  
évfordulós  
elhunytakért, 
17 óra 
Mocorgós 
Szentmise az 
újpalotai gitáros 
együttessel 

9.  10. 
 

11. 12.  
18 óra 
Szentség 
imádás 
19 óra 
Felnőtt 
katekézis 

13. 
17 óra 
Szentmise  
 

14. 
 

15.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

16.  
 

17.  
 

18. 
18 óra 
Ministráns  
foglalkozás 

19. Szent 
Erzsébet 
ünnepe 
18 óra 
Szentség 
imádás 
19 óra 
Férfikör 

20. 
17 óra 
Szentmise  
 

21.  
 

22. Krisztus 
Király vasár-
napja 
11 óra 
Szentmise 
Karitász gyűjtés 
17 óra 
Szentmise az 
inárcsi gitáros 
együttessel 

23. 
 

24. 
 

25.  
 

26. 
18 óra 
Szentségi 
mádás 
19 óra 
Felnőtt 
katekézis 

27.  
17 óra 
Szentmise  
 

28.  
 

29. Advent 1. 
vasárnapja 
11 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise 

30.  
6 óra 
Roráte szentmise 

1. 
6 óra 
Roráte szentmise 

2. 3. 
18 óra 
Szentségimá-
dás a Jézus 
Szíve közös-
séggel 
19 óra Férfikör 

4. Elsőpéntek:   
6 óra 
Roráte szentmise 
18 óra 
Filmklub 

5. 
 

6. Advent 2. 
vasárnapja 
11.óra 
Szentmise Ha-
zánkért 
17 óra 
Mocorgós 
 szentmise 


