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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM – 2020. OKTÓBER 4.  

Október — Szűzanya hónapja 

Október hónap minden évben a Boldogságos 
Szűzanya hónapja az Egyházban. Ilyenkor 

különösen figyelünk arra, hogy mennyei köz-
benjárónk segítségét kérjük. A szentmisék 
előtt közösségben imádkozzuk a szentolvasót 

Égi Édesanyánk közbenjárását kérve. Ennek 
segítségével végig elmélkedjük Szent Fiának, 
Jézusnak életét és életének misztériumait. 

Igyekszünk másokért és különösen a helyi 
egyházközösségért felajánlani imádságunkat.  
Vegyünk kezünkbe a rózsafüzért tevőlegesen 

vagy gondolatban. Imádkozzuk a dicsőséges, 
örvendetes, fájdalmas vagy a világosság titka-

it elmélkedve vagy akár egy tizedet elvégez-
ve. Imádkozzuk a templomban a szentmisék 
előtt vagy otthonról bekapcsolódva, közösség-

ben vagy egyedül. Imádkozzuk üres időnk-
ben, utazás vagy vezetés közben, várakozás 

vagy sorban állás alkalmával, otthon vagy 
máshol. „Az ima mindig kéznél van!” Az imád-
ság segít, hogy életünket Isten Igéjéhez tud-

juk igazítani és meg tudjuk valósítani a meg-
ismert tanítást. „Imádkozzál érettünk, Isten-
nek szent Anyja! – Hogy méltók lehessünk 

Krisztus ígéreteire! Úristen, a te egyszülött 
Fiad életével, halálával és feltámadásával 
megszerezte nekünk az örök élet ígéretét: 

add meg, kérünk, hogy a Boldogságos Szűz 
Mária szentolvasójának elmondásával utá-

nozzuk, amit tanít és elnyerjük, amit ígér. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!”    

 Fazekas Gábor 

Hogyan imádkozzuk a rózsa-
füzért? 
 

A rózsafüzért keresztvetéssel 
kezdjük. Az imákat, az imával 
töltött időnket konkrétan ajánljuk 
fel valamiért, valakiért, valaki-
kért! A bevezetés után követ-
keznek a tizedek (Miatyánk, tíz 
Üdvözlégy, Dicsőség és a Fati-
mai fohász), az ábrán látható 
módon. A végén elmondhatjuk a 
záró imádságot, majd befejezé-
sül keresztet vetünk. 
HISZEK EGY Istenben, minden-
ható Atyában, mennynek és 
földnek Teremtőjében. És Jézus 
Krisztusban, az Ő egyszülött 
Fiában, a mi Urunkban, aki fo-
gantatott Szentlélektől, született 
Szűz Máriától, szenvedett Pon-
cius Pilátus alatt, megfeszítet-
ték, meghalt és eltemették. Alá-
szállt a poklokra, harmadnapon 
feltámadt a halottak közül, fel-
ment a mennybe, ott ül a min-
denható Atya Isten jobbján, on-
nan jön el ítélni élőket és holta-
kat. Hiszek a Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszent-
egyházat, a szentek közössé-
gét, a bűnök bocsánatát, a test 
feltámadását és az örök életet. 
Ámen. (Apostoli hitvallás) 
MI ATYÁNK, aki a mennyekben 
vagy, szenteltessék meg a te 
neved, jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod, amint 
a mennyben, úgy a földön is! 
Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd 

meg vétke-
inket, mi-
képpen mi 
is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezők-
nek, és ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosz-
tól, mert Tiéd az ország, a hata-
lom és a dicsőség mindörökké! 
Ámen. 
ÜDVÖZLÉGY Mária, kegyelem-
mel teljes, az Úr van teveled. 
áldott vagy te az asszonyok 
között, és áldott a te méhednek 
gyümölcse, Jé-
zus...(a titok). 
Asszonyunk, 
Szűz Mária, Is-
tennek Szent 
Anyja, imádkoz-
zál érettünk és 
áraszd szeretet-
lángod kegyelmi 
hatását az egész 
emberiségre, 
most és halálunk 
óráján! Ámen.  (Az Üdvözlégy-
ben mindig mondjuk a titkot!) 
DICSŐSÉG az Atyának, a Fiú-
nak és a Szentléleknek, mikép-
pen kezdetben, most és mind-
örökké! Ámen. 
Ó, JÉZUSOM, bocsásd meg 
bűneinket, ments meg minket a 
pokol tüzétől, vidd a mennybe a 
lelkeket, különösen azokat, akik 
legjobban rászorulnak irgalmad-
ra! (Fatimai fohász) 
A rózsafüzér titkok (az Üdvözlé-
gyek közepén imádkozzuk)  

ÖRVEN-
DETES 
TITKOK: 
Bevezető 

három Üdvözlégyben: 1. aki 
hitünket növelje, 2. aki remé-
nyünket erősítse. 3. aki szerete-
tünket tökéletesítse. 
A tizedekben: 1. akit te, Szent 
Szűz a Szemtétektől fogantál, 2. 
akit te, Szent Szűz, Erzsébetet 
látogatván hordoztál, 3. akit te, 
Szent Szűz a világra szültél, 4. 
akit te, Szent Szűz a templom-

ban bemutattál, 
5. akit te, Szent 
Szűz a templom-
ban megtaláltál.  
VILÁGOSSÁ-
GOS TITKOK: 
Bevezető három 
Üdvözlégyre: 1. 
aki megtisztítson 
minket, 2. aki 
lelkünk békéjét 
megőrizze, 3. aki 

a Szentségekben megerősítsen. 
A tizedekre: 1. aki a Jordánban 
megkeresztelkedett, 2. aki Ká-
nában megmutatta isteni erejét, 
3. aki meghirdette Isten orszá-
gát, 4. aki a Tábor hegyén meg-
mutatta isteni dicsőségét, 5. aki 
az Eucharisztiában nekünk adta 
magát. 
FÁJDALMAS TITKOK: 
Bevezető három Üdvözlégyben: 
1. aki értelmünket megvilágosít-
sa, 2. aki emlékezetünket erősít-
se, 3. aki akaratunkat tökélete-

sítse. 
A tizedekben: 1. aki érettünk 
vérrel verítékezett, 2. akit éret-
tünk megostoroztak, 3. akit éret-
tünk tövissel koronáztak, 4. aki 
érettünk a keresztet hordozta, 5. 
akit érettünk keresztre feszítet-
tek. 
DICSŐSÉGES TITKOK: 
Bevezető három Üdvözlégyben: 
1. aki gondolatainkat irányítsa, 
2. aki szavainkat vezérelje, 3. 
aki cselekedeteinket kormá-
nyozza. 
A tizedekben: 1. aki halottaiból 
feltámadott, 2. aki a mennybe 
fölment, 3. aki nekünk a Szent-
lelket elküldte, 4. aki téged, 
Szent Szűz, a mennybe fölvett, 
5. aki téged, Szent Szűz, a 
mennyben megkoronázott. 
 
BEFEJEZÉS (a rózsafüzér vé-
gén): 
Pap: Imádkozzál érettünk, Isten-
nek Szent Anyja! 
Hívek: Hogy méltók lehessünk 
Krisztus ígéreteire! 
Pap: Könyörögjünk! Úristen, a 
Te egyszülött Fiad életével, 
halálával és feltámadásával 
megszerezte nekünk az örök 
élet jutalmát. Add meg. kérünk, 
hogy e titkokról a Boldogságos 
Szűz Mária szent olvasójának 
elmondásával megemlékezve 
utánozzuk, amit magukban fog-
lalnak, és elnyerjük, amit ígér-
nek! Krisztus, a mi Urunk által. 

 Ámen. 
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Szeptember 5-én 
nyárzáró sütögetés 
volt a közösségi ház 
udvarán. Felavatás-
ra került az új sütő-

gető is. 

Énekkari próbák Covid idején.  
Szabadtéren, biztonságos távolságtartással. 

Szeptember 14-én, 
Szent Kereszt Fel-
magasztalása ün-
nepnapján 18 óra-
kor volt szentmise 
templomunkban. 

Szeptember 13-án a mocorgós szentmisén 
vendégszerepelt az inárcsi gitáros együttes. 

Köszönjük szépen a miseszolgálatukat! 

Szeptember 26-án, szombaton volt az elsőáldozók felkészülési 
alkalma és első gyónása. 

Elsőáldozásra készülő gyerekeink megtisztult lélekkel léptek az 
oltáshoz és tűzték fel a fehér bárányt az Úr Jézus mellé, jelké-

pezve, hogy Őt szeretnék követni tiszta szívvel és lélekkel.  
Kövessük mi is a gyerekek és szüleik példáját és imádkozzunk 

az idei 11 elsőáldozónkért és családjaikért.  

Szeptember 5-én György Antal és Marczinák Katalin esküvőjén 
közreműködött az énekkar. Sok boldogságot az ifjú párnak! 

Magdi néninek és Mar-
git néninek köszönet a 
sok munkáért és ado-
mányokért, hogy min-

dig friss virágok díszítik 
templomunkat! 
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Szeptember 20-án,  
vasárnap  

10 órától tartottuk a 
Szent Kereszt  

Felmagasztalása  
ünnepi szentmisét  

és körmenetet.  
Vendégszónok:  

Vereb Zsolt,  
piarista szerzetes volt. 
Köszönjük mindenki-

nek a részvételt,  
segítséget,  

közreműködést! 

Fotó: Pap Tímea, Dr. Nagy Vilmos 



SZENT KERESZT — 2020. OKTÓBER    4 

 

Az Öregtemető 1782-ben jött létre. Ekkor  mérték ki temető-
nek a váci püspöki uradalom legelőjéből. (egymás mellett a 
katolikusok és a református hívek használatára.)  
Hogy az azt megelőző katolikus temető hol lehetett, egyrészt 
az idősek elmondása, másrészt az 1785-ből származó egy-
házlátogatási jegyzőkönyv adhat támpontot. A visitatio felso-
rolja a település öt keresztjét: „egy van kelet felé, egy másik 
nyugat felé, a harmadik a szőlőknél, a negyedik a régi teme-
tőben, ötödik az új temetőben.” Ha megvizsgáljuk az első 
katonai mérés térképét, csak négy kereszt van jelölve: az 
egyes és a kettes a falu szélein, a hármas Gyál felé a szőlők-
ben, akkor a négyes számúnak kell a temető közelében lenni. 
Ez a négyes számú kereszt a jelenlegi Halászy Károly utcai 
kereszt lehet, vagyis az Öregtemetőnél korábbi, nagyon régi 
temető a templomtól nem messze, a Halászy Károly utcához 
közel lehetett. Ez egybecseng azzal, amit idős emberektől 
hallottam.    
 
Az akkor új, mostani Öregtemetőről az első adataink egyike 
1796 decemberéből származik, mikor is az akkori plébános 
írja — „A kovácsnak a temető és a templom ajtajának igazítá-
sáért fizettem 50 krajcárt.” 
Az 1841-es egyházlátogatási jegyzőkönyv megjegyzi, hogy— 
„Temető nincs a templom körül, a falun kívül helyezkedik el, 
negyedórányira a templomtól. Kereszttel el van látva. A teme-
tő … az uradalom közös legelőjéből 1782-ben lett kijelölve.” 
Az első térképi ábrázolás a temetőről a második katonai mé-
résről való. Valószínűleg 1852 előtt készült a térkép, ugyanis  
keskenyebb téglalapot foglal el a temető, mint a későbbi tér-
képen.  
 
1852-ben ugyanis a váci püspök megnagyobbíttatta mind a 
katolikus, mind a református temetőt. Az 1782-ben adomá-
nyozott temető-terület körülbelül akkora lehetett, mint amilyen 
most is az egyházak gondozásában van. 70 év elmúltával, 
1852-ben pedig hozzámérték azt a területet, ami jelenleg a 
kápolna mögött található.  

A kataszteri térképen már a megnagyobbított temető látható.  
1904-ben épült fel a temetői kápolna. 
Sisa esperes úr idekerülése után, az  1920-as évek végén az 
alábbiakat írta a Historia Domusba a temetőről: 
„Maga a temető olyan, mint az alföldi temetők legtöbbje. Ren-
dezetlen, gondozatlan. Dróttal be volna az kerítve, de ez csak 
négylábú jószágok ellen nyújt védelmet. Csirke, liba bejár és 
legelik a sírok füveit, virágait. A fák egy részét kivágták, mikor 
1926-ban az orgonát javíttatták. A járási főszolgabíró ugyan 
1927-ben elrendelte a temető bekeríttetését, de eddig még 
nem telt reá.”  
1930-ban viszont új kerítés készült cementalapú, dróthálóval.  
1941-ben új, nagyalakú vaskapu készült. 
Schlachta atya a templomi hirdetéseiben többször olvasha-
tunk a temetőről: 
1956. május 20. Holnap ebéd után 2 órakor lesz a temetői fű 
árverés. 

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 

2.  

3.  
1.  

4.  Első katonai mérés 
térképe 

(1782-1785) 

Második katonai  
mérés térképe 

(XIX. század közepe) 

Kataszteri térkép 
(1856-1860) 

Képeslap 
(Szegvári Tibor 

gyűjteményéből) 
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1956. május-június—a temetői kápolna külső renoválása 
1965. április 11. „A temetői keresztúti stációk képeit dombor-
mű stációkkal cseréltetjük ki 5000 Frt-os költséggel.” 
 1965. május 23. „A temetői kápolna búcsújára készen lesz-
nek a temetői stációk domborművű képei. Ezeket nem festik 
be, műkőből készülnek, hogy az időjárás viszontagságai ne 
ártsanak neki.” 
1965-ben a Rákóczi úti oldalon a temető új kerítést kapott 
(85 m) beton szegélybe erősített fa oszlopokra kifeszített 
dróthálóból. 
1966. október 16. Kápolna esővédője is elkészült. 
1970. július 19.  „A temetői kápolna elé padokat szeretnénk 
leállítani, ráérő férfi és legény híveink segítségét kérjük.” 
 
Az 1970. szeptember 27-én elmondott hirdetésben közölte 
az atya, hogy a  Községi Tanács elnökétől tájékoztatás érke-
zett, mely szerint október elsejétől új temetőben lesznek a 
temetések. 
 
Schlacta atyát szeptember végén elhelyezték, helyére Kósa 
atya érkezett, aki az új temető megnyitásával kapcsolatos 
nehézségekről írt a Historia Domusba: 
„Október 1.-én lezárták az egyházközség temetőjét. A falutól 
Budapest felé kb. egy kilométeres távolságra nyitottak új 
községi temetőt. Ez a rendelkezés szinte az egész község 
ellenkezését váltotta ki. Feltűnően sokan szoktak ugyanis a 
temetéseken részt venni. S ez most nagyon nehézzé, sokak 
számára lehetetlenné vált. [...] A menetrendszerű autóbusz 
azonban úgyis csak kis töredékét tudná az embereknek a 
temetőbe szállítani. Kocsival az országúton nem szabad köz-
lekedni. Kerékpárral veszélyes az autók nagy forgalma miatt. 
Gyalogosan az idősebbek számára nagyon távol van. S az 
országúton való közlekedés gyalogosan is életveszélyes. A 
papot és a kántort a hozzátartozók által felkért autótulajdo-
nos szokta a temetőbe szállítani. Néhány autó többszörösen 
fordulva az embereket is szállítja - többnyire a gyászolókat. A 
többség azonban nem tud kijutni a temetésekre.” 
 
A temető megnyitása után 188 évvel, 1970. szeptember 29-
én Schlachta István atya  tartotta az utolsó temetést az öreg-
temetőben. Az új temetőben az első katolikus temetés 1970. 
október 22-én volt, melyen már Dr. Kósa László atya imádko-
zott az elhunytért. 
 
Természetesen a hívek a lezárást követően is magukénak 
érezték és érzik az Öregtemetőt. Gondozzák a kápolnát, a 
stációsort. Az egyházközség pedig minden év tavaszán szer-
vez temetőtakarítást, mely alkalommal sokan dolgoznak 
azért, hogy az Öregtemető még nagyon sokáig Alsónémedi 
egyik szép része legyen.  

 
Benkó Péter 

Képeslap 
(Szegvári Tibor 
gyűjteményéből) 

1970-es évek 
Végh Imre Norbert 

testvér fotója 

1970-es évek 
Végh Imre Norbert 

testvér fotója 

A temető  
napjainkban 

A temető műholdképe 
napjainkban 

(Google térkép) 
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A SZÍV 
 
- Holnap reggel, kezdte a sebész, Ki fogom 
nyitni a szívedet. 
- Ott fogod találni Jézust - vágott közbe a 
fiú. A sebész bosszankodva felnézett - Fel 
fogom vágni a szívedet, 
- folytatta, hogy lássam, mennyi károsodás 
történt. 
- De amikor felnyitod a szívemet, Jézust 
fogod ott találni...mondta a fiú. A sebész a 
szülőkre tekintett, akik csendben ültek. 
- Miután látom, hogy mennyi károsodás 
történt, vissza fogom varrni a szívedet és a 
mellkasodat, és eltervezem, mi a követke-
ző lépés. 
- De ott fogod találni Jézust a szívemben. 
A Biblia azt mondja, hogy Ő ott él. Minden 
zsoltár azt zengi, hogy Ő ott él. Ott fogod 
találni Őt az én szívemben. A sebésznek 
elege volt: 
- Majd megmondom neked, mit fogok talál-
ni a szívedben! Sérült izmokat, gyenge 
vérellátást, és elvékonyodott érfalakat fo-
gok találni. Ezután el fogom tervezni, hogy 
tudlak meggyógyítani. 
- Jézust is ott fogod találni, Ő ott él - mond-
ta a fiú. 

A sebész elment. Leült az irodájában, és 
magnószalagra vette a műtéttel kapcsola-
tos megjegyzéseit, gondolatait, sérült fő-
ütőér, sérült tüdőbe vezető erek, elterjedt 
izomsorvadás, 
(visszafejlődés) 
Nincs remény a szívátül-
tetésre, nincs remény a 
gyógyításra, kezelésre. 
Terápia: fájdalomcsillapí-
tók, és ágyban feküdni. 
Prognózis: itt kis szüne-
tet tartott, egy éven belüli 
halál. 
Megállította a magnót, 
de még volt mit monda-
nia. 
-Miért?? kérdezte hangosan. Miért tetted 
ezt??? Te juttattad őt ide! Te okoztad neki 
ezt a gyötrelmet és Te kárhoztattad őt ko-
rai halálra!! Miért ? 
Az Úr így válaszolt: 
-A fiú az Én bárányom, nem terveztem, 
hogy sokáig a TE nyájadhoz tartozzon, 

mert ő az én nyájamnak tagja, és az lesz 
örökké. Itt a én nyájamban nem lesz fájda-
lom, olyan jólétben lesz része, amit te el 
sem tudsz képzelni. Szülei egy napon, 
találkozni fognak vele és ők is megismerik 
a békességet és az én nyájam gyarapodni 
fog. 
A sebész, forró könnyeket hullajtott, de 
ingerültsége meg ennél is hevesebb volt. 
Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtetted 
ezt a szívet !!! Meg fog halni hónapokon 
belül. Miért ??? 
Az Úr válaszolt: 
-A fiú az Én bárányom, vissza fog térni az 
én nyájamhoz, amint elvégezte küldetését. 
Én nem azért küldtem az én bárányomat a 
nyájadba, hogy elveszítsem, hanem azért, 
hogy egy másik elveszett bárányt meg-
mentsen. 
Az orvos megértette, őróla van szó, már 
potyogtak a könnyei. 
A sebész odaült a fiú ágya szélére, a szü-
lők vele szemben ültek. Akkor felébredt és 
suttogva kérdezte: 
- Kinyitottad a szívemet??? 
- Igen, mondta a sebész. 
- Mit találtál ? -kérdezte a fiú. 
- Megtaláltam Jézust- felelte az orvos 

Egy perc bölcsesség…  

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN 
2020. szeptember 8. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i 
intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekin-
tettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket 
hozom: 
A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus 
betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatá-
sa, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi 
misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcso-
lódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi 
mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, ha hétköznap 
részt vesznek szentmisén. 
 - Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel 
csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója. 
- A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem 
csak javasolt.) 
- A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt 
nyitva és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek meg-
fognia, és a templom is szellőzik. 

 - A ministráns szolgálat fontos és 
szép hivatás, viszont ez időszak 
alatt javasolt csökkenteni a számu-
kat úgy, hogy egymástól a legalább 
1-1,5 méteres távolság tartható 
legyen, hiszen főleg a kicsik nem is 
tudnának maszkot hordani. 
- Ahol a templomon kívül a mise 
ki van hangosítva, ott 
javasolt a vasárnapi misén 
különösen a kisgyerekes 
családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csök-
kentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről hallgatva a miseláto-
gatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számuk-
ra a templom ajtóban külön megoldható. 
 - Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a ke-
züket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot. 
 - A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, 
szintén fertőtlenítse a kezét.            Marton Zsolt váci püspök 

Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu    

Szeptember elején került sor 
a kórus melletti helyiség 

kifestésére. 
Nagyon szépen köszönjük a 

mesterek munkáját! 

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 
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Az október 1-én csütörtökön tartandó szentségimá-
dási óránkon 18 órakor a templomban egyházközsé-
günk betegeit ajánljuk Jézus Szent Szívének oltalmá-
ba. Ebben az órában értük imádkozunk. A Covid víru-
sos betegekért és ápolóikért. Azokért, akik kórházban 
vannak és családtagjaikért. Kérjük Isten irgalmának 
gyógyító szeretetének kiáradását rájuk. Érezzék Isten 
jelenlétének hatalmas erejét. Az Úr hallja imám... 
Hogyha hívom válaszol... Jó az Úr, Benne bízom... A 
nevét magasztalom... Jézusom! Bízom Benned!  
Jézusom! Te a bűnösökért, betegekért, árvákért jöttél 
e világra. Kérünk áraszd szereteted fényét minden ember szívé-
be! Ez a fény töltsön el mindannyiunkat, hogy szent szereteted 

erőterében gyógyulhassunk erősödhessünk éle-
tünk hátralévő részében! Benned és általad éljük min-
dennapjainkat! Segíts ehhez bennünket! Szülessél 
meg minden ember szívében, hogy életünk Krisztus-
ban teljen, az örökkévalóban. 
 

Jézus nyája és szelíd, láss meg engemet! 
Hallgasd meg hü Megváltóm gyermekedet! 
Vezess engem utadon, Magad légy az út, 

Melyen lelkem a halálból Életre jut! 
Jézus nyájas és szelíd láss meg engemet, 

El ne engedd hő Megváltóm már a kezemet! 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

szept.30 – okt. 8 
Nagy Balázsné 

Horváth Albertné 
Végh Antalné 

Győrvári Pálné 
 

okt. 9 – okt. 17 
Molnár Gáborné 

Varga Pálné 
Bársony Lászlóné 

Nagy Attila 
 

okt. 18 – 26 
Nagy Jánosné 
Jakab Mária 

Kiss Menyhértné 
Józan Regina 
Kiss Katalin 

okt. 27 – nov. 4 
Bolonovszky Lászlóné 

Kiss Albertné 
Ifj. Józan Györgyné 

Acsai Lászlóné  

Októberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

 
Égi Édesanyánk imacsoportja október 5-én hétfőn 6 órakor tartja 
a következő közös imaóráját a templomban. Köszöntsük Máriát, 
Magyarok Nagyasszonyát énekkel. A szent igeliturgiában a szent 
olvasmányok és a szent beszéd után felajánláskor a hozott ima-
szándékainkat felolvasás után odatesszük az oltárasztalra és 
imádsággal és szentáldozásunkkal felajánljuk a Szűzanyának, 
Magyarok Nagyasszonyának nagy szeretettel. Kérjük Magyaror-
szág Nagyasszonyát és a Világ királynőjét vegye oltalmába azo-
kat a gyermekeit, akik Hozzá folyamodtak imáikkal, hálaadásaik-
kal. A liturgiánkat imával és énekkel zárjuk. Ezután megemléke-
zünk Lissieuxi Kis Szent Terézről a szent angyalainkról, a Rózsa-

füzér királynőjéről, Magyarok Nagyasszonyáról énekkarunk fő 
patrónájáról, majd imádkozzuk a rózsafüzért. Végül megköszön-
jük Égi Édesanyánknak, hogy Vele tölthettük ezt a mai estét. 
 
Kedves testvérek! 
 
Októberben a szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk! Minél 
többen vegyünk részt a Szűzanyával való bensőséges találkozá-
son! Nagy lelki ajándék! (családok is jelentkezhetnek) 
Október 2., elsőpéntek Krisztus Urunk szenvedésének és halálá-
nak az emléknapja. Megváltásunkra emlékezünk! A szentmisét a 
Teréz misszióban örökbefogadott papjainkért ajánljuk fel. 
4-én vasárnap az esti szentmisét Magyar hazánkért ajánljuk fel 
az Úrnak szeretettel és kérjük Magyarországra árassza ki áldását 
Isten gondviselését. 

 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

 

Október 11-én, vasárnap, 18.00 órakor  
budapesti gitáros együttessel. 

Némedi Filmklub 
 

Kedves Filmkedvelők!  
 

Minden hónap  
első péntekén  
este 8 órától  

a Halászy Károly  
Művelődési Ház mozitermé-

ben  
vetítjük az aktuális filmet.  

 
Kérjük, kövessék figyelemmel 
a Halászy Károly Művelődési 
Ház facebook oldalát, és kér-

jék felvételüket a Némedi 
Filmklub zárt 

facebook cso-
portba, ahol a 
további részle-
tekkel jelent-

kezünk!  

KATOLIKUS KARITÁSZ  
Helyi szervezete 

Ha nehéz helyzetben vagy, 
jelezd, segítünk!  

Elérhetőségeink: 
06 30 394 22 29  

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

Az ÉNEKKAR várja 
énekelni szerető új 
tagok jelentkezését! 
Próbák a Közösségi 
Házban a hirdetett 

időpontokban. 

CURSILLOS 
KÖZÖSSÉG 

TALÁLKOZÓ  

kéthetente szombaton . 

IDŐSEK ÉS BETEGEK LÁ-
TOGATÁSA ÉS ÁLDOZTA-

TÁSA  
minden hónap  

első péntekén délelőtt. 

Kéthetente csütörtök 
esténként. Várjuk az 

érdeklődőket, szentségi 
felkészülést igénylőket 
és azokat, akik beszél-
getni szeretnének hi-
tünkről és életünkről. 

Minden csütörtökön 
SZENTSÉGIMÁDÁS 
a Közösségi Házban 
18.00 – 19.00 óra kö-
zött. Az elcsendese-
dés és Jézusra figye-

lés ideje. Szánd rá 
magad és töltekezz Krisztus sze-

- csak férfiaknak – 
minőségi találkozás minden má-
sodik csütörtökön a Közösségi 
Házban 19.00-20.30 óra között. 

Kéthetente 
péntekenként 19.30 órától a Közös-

ségi Házban. Várjuk a fiatalokat!! 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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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! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

28. 
18 óra 
Szentlélek szemi-
nárium 

29. 
 

30.  
 

1. 
16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
közösség  
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

2. Elsőpéntek: 
Délelőtt idős 
betegek látoga-
tása,áldoztatása  
17 óra 
elsőáldozók és 
szüleik gyónása 
és próbája  
18 óra 
Szentmise pap-
jainkért, előtte 
rózssafűzér 

3.  
Nagymarosi Ifjú-
sági Találkozó 
online megren-
dezve  
18-19 óra 
Inárcsi templom: 
zenés dicsőítés 

4.  
Péter-fillérek 
gyűjtés  
11 óra 
Szentmise, előtte 
rózsafűzér 
12.30 óra 
Elsőáldozási 
szentmise 
18 óra 
Szentmise, előtte 
rózsafűzér 

5. 
18 óra 
Mária Rádiós kö-
zösség közbenjáró 
imatalálkozója 

6. 
 

7. 
18 óra 
Elsőáldozási elő-
készítő 

8. Magyarok 
Nagyasszonya 
ünnepe 
18 óra 
Szentség 
imádás 
19 óra 
Férfikör 
  

9.  
17.30 óra 
Rózsafűzér 
18 óra 
Szentmise  
18 óra 
Bérmálkozási 
felkészülés 
19.30 óra 
Ifihittan 

10. 
18 óra 
Cursillos  
kiscsoport 

11.  
11.óra 
Szentmise évfor-
dulós elhunyta-
kért, előtte rózsa-
fűzér 
18 óra 
Mocorgós 
 szentmise, előtte 
rózsafűzér 

12.  13. 
19 óra 
Énekkar 

14. 
18 óra 
Elsőáldozási elő-
készítő 
 

15.  
18 óra 
Szentség 
imádás 
19 óra 
Felnőtt 
 katekézis 

16. 
17.30 óra 
Rózsafűzér 
18 óra 
Szentmise  
19.30 óra 
Ifihittan 

17. 
Dél-Dunás Ifjúsá-
gi Találkozó Dél-
egyházán 

18.  Missziós 
gyűjtés  
10 óra  
Mária Gyermekei 
közösség: rózsa-
fűzért  
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise, előtte 
rózsafűzér 

19.  
 

20.  
19 óra 
Énekkar 

21. 
18 óra 
Elsőáldozási elő-
készítő 
18 óra 
Ministráns foglal-
kozás 

22,  
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Férfikör 

23. 
17.30 óra 
Rózsafűzér 
18 óra 
Szentmise  
18 óra 
Bérmálkozási 
felkészülés 

24.  
18 óra 
Cursillos 
kiscsoport 

25.  
11 óra 
Szentmise, előtte 
rózsafűzér 
18 óra 
Szentmise, előtte 
rózsafűzér 

26. 
 

27. 
19 óra 
Énekkar 

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  
Hazánkért 
17.30 óra 
Gyászmise a 
Kápolnában 

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

3. 4. 5. 
16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
közösség  
18 óra 
Szentségimá-
dás a Jézus 
Szíve közös-
séggel 
19 óra Férfikör 

6. Elsőpéntek: 
Délelőtt idős 
betegek látoga-
tása,áldoztatása  
18 óra Szentmi-
se papjainkért 
18 óra 
Bérmálkozási 
felkészülés 
19.30 óra 
Ifihittan 

7. 
10 óra 
Diakonátusra 
készülők találko-
zója 

8.  
11.óra 
Szentmise évfor-
dulós elhunyta-
kért, 
18 óra 
Mocorgós 
 szentmise, 


