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Bemutatták a NEK himnuszát, imázsfilmjét és a világrendezvény tizenkét hírnökét 

A Budapesten tartandó 52. Nemzetközi Euc-
harisztikus Kongresszus (NEK) himnuszá-
nak és imázsfilmjének június 14-i sajtóbe-
mutatóján Erdő Péter bíboros, prímás meg-
bízó oklevelet adott át a világesemény tizen-
két hírnökének a budapesti D50 Kulturális 
Központban. 
A sajtórendezvény kezdetén a jelenlévők 
megtekinthették a NEK himnuszát kísérő 
imázsfilmet. 
Örvendetes, hogy 1938-ból, az előző buda-
pesti eucharisztikus kongresszus idejéből 

átmentettük őseink hitét, szellemi-lelki örökségét és sok-sok tárgyi 
emléket – mondta a kisfilm bemutatása után Zsuffa Tünde, a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának 
sajtófőnöke, aki megjegyezte, hogy a „mostani sajtóbemutatóra 
éppen 83 évvel az előző kongresszus után és 83 nappal a közelgő 
világesemény előtt kerül sor”. 
Erdő Péter bíboros köszöntőjében elmondta: „Nem akármilyen 
eucharisztikus kongresszusra készülünk. Talán még egyszer sem 
fordult elő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok történeté-
ben, hogy az egész ren-
dezvényt el kelljen halasz-
tani egy járvány miatt. Nem 
véletlenül imádkozunk im-
már ötödik éve a kongresz-
szusért. 
Már eleinte is tudtuk, de 
most már tapasztaljuk, 
hogy nemcsak a mi előké-
szítő munkánkon, hanem 
az isteni Gondviselésen is 
múlik, hogy lesz-e, illetve 
milyen lesz ez az egész 
Egyháznak szóló ünnepi 
esemény. 
Ami pedig a hagyományt 
és a zenét illeti, aki ott volt 
2019-ben Csíksomlyón a 
pápai misén, emlékezhet 
arra, hogy százezer ember 
énekelte az 1938-as euc-
harisztikus kongresszus 
himnuszát, a Győzelemről 
énekeljen kezdetű népéneket, s a tömeg fejből tudta annak szöve-
gét, az ének minden strófáját. 
Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak a budapesti plébániákon, vagy 
itt-ott az országban, hanem ahol magyar él, ezt az éneket ma is 
ismerik és szeretik.  
Amikor tehát a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok általá-
nos szabályai szerint meg kellett határozni, hogy mi lesz a NEK 
himnusza, akkor a püspöki konferencia úgy döntött, hogy a Bang-
ha Béla SJ által írt himnusz szövege maradjon meg (bátran éne-
kelhető Koudela Géza régi dallamával). Ugyanakkor – látva az 
előző eucharisztikus kongresszusok modern hangszerelésű him-
nuszait – a püspöki testület arról is döntött, hogy felkéri Kovács 
Ákos énekest, hogy öltöztesse modern zenei köntösbe a klasszi-
kus himnuszéneket. 
Ez meg is történt, és azt hiszem, hogy az eredmény lehetővé te-
szi, hogy e himnusz üzenete a világon mindenkihez eljusson, olya-

nokhoz is, akik a magyar kultúrát egyáltalán nem ismerik” – tette 
hozzá a bíboros, aki arról is beszélt, hogy a NEK-re hazánkba 
látogató vendégek megismerkedhetnek a „magyar zenei élet teljes 
spektrumával”. A kongresszus napjaiban erre nemcsak a délelőt-
tönkénti miséken és programokon nyílik lehetőség, hanem a dél-
utáni koncertek és más rendezvények is arra szolgálnak majd, 
hogy bemutassák a magyar kultúrát. 
„Adja Isten, hogy az eucharisztikus kongresszus régi-új himnusza 
eljusson minden ember szívéhez! Köszönjük a szakértő munkát 
és az ihletett hangszerelést” – zárta beszédét Erdő Péter bíboros. 
A sajtótájékoztatón ezután Kovács Ákos Kossuth-díjas dalszerző, 
énekes ismertette a Győzelemről énekeljen kezdetű himnusz újra-
hangszerelésének folyamatát, a hozzá kapcsolódó imázsfilm hát-
térmunkáit. Kovács Ákos elmondta, hogy producerként szervezte 

az alkotói folyamatot, 
amelyben kiemelte a hang-
szerelésért felelős Pejtsik 
Péter zeneszerző, az After 
Crying együttes egyik ala-
pító tagjának munkáját. 
A régi-új himnusz zenei 
hátterét az Operaház Ze-
nekara és Kórusa adta, a 
három szólóénekes pedig 
a televíziós tehetségkuta-
tókból ismert Nagy Bogi, 
Czinke Máté és Dánielfy 
Gergő, akik az imázsfilm-
ben is szerepelnek. Hét 
különböző variációban 
vették fel a himnuszéneket 
– van angol és magyar 
nyelvű, illetve csak hang-
szeres változat is. A felvé-
telek a Magyar Rádió világ-
színvonalú 22-es stúdiójá-
ban készültek. 

Kovács Ákos ismertette az imázsfilm koncepcióját is: három fiatal 
– az életét a hit fényében éppen átgondolni készülő ápolónő; a 
rockzenész, akit kinevettek a nyakában lógó kereszt miatt; illetve a 
pap, aki egy elmélyült gyónás után megerősödik hivatásában – a 
templomban, az oltárnál találkoznak, hogy Jézus előtt rátalálhas-
sanak életük kibontakozásának útjára. 
Kovács Ákos az imázsfilm tavaly márciusban zajlott forgatásának 
nehézségeiről is beszélt: a kórházi jelenetet éppen a karantén 
meghirdetése előtti napon vették fel (ezután bezártak a kórházak), 
s a Szent István-bazilikában sem forgathattak volna egy nappal 
később. Mindez a „felsőbb segítség” jeleiként értelmezhető, mond-
ta a NEK előkészületeivel kapcsolatban az énekes. 
A sajtóbemutató résztvevői meghallgathatták a NEK himnuszát; 
az újrahangszerelt mű ősbemutatója június 14-én 12.05 perctől 
hangzott el a Magyar Katolikus Rádióban. 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

Budapest, 2021. szeptember 5-12. 
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A D50 Kulturális Központban tartott sajtó-
rendezvényen Erdő Péter bíboros átadta a 
NEK népszerűsítésével megbízott tizenkét 
hírnök oklevelét. 
A Budapesten tartandó világesemény hír-
nökei: Baricz Gergő zenész, Böjte Csaba 
ferences szerzetes, Csókay András ideg-
sebész, Dolhai Attila színész, Kubik Anna 
színész, Lackfi János költő-műfordító, Pet-
rás Mária népdalénekes-képzőművész (a 
sajtóbemutatón moldvai csángó népvise-
letben jelent meg), Pindroch Csaba szín-
ész, Sena Dagadu zenész, Szalóki Ágnes 
népzenész,  Szikora Róbert zenész és 
Ürge-Vorsatz Diána fizikus. 
Perényi Szilvia, a NEK önkénteseinek 
szervezője a sajtótájékoztatón közölte, 
hogy a világrendezvényre eddig 2700 ön-
kéntes jelentkezett, de várják a további 
jelentkezőket, ezért a jelentkezési határidőt 
június 24-ig meghosszabbították. 

Zsuffa Tünde sajtófőnök a Siklósi Beatrix 
kezdeményezése nyomán a Duna TV-n 
elindított Ő és én című műsorról is beszélt; 
a karanténidőszakban megszakadt sorozat 
részeiben 52 ember vall a hitéről öt-öt 
percben. A sorozat készítői, Hajnal Ger-
gely és Andronyi Kolos megszervezték, 
hogy az 52 tanúságtevő találkozzon. A 
részben a nyilvánosság előtt zajló találko-
zót a közeljövőben tartják az egyik vallo-
mástevő alföldi tanyáján. 
A sajtótájékoztató zárásaként a NEK 
imázsfilmjében is szereplő Farkas Attila 
érseki tanácsos, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye nyugalmazott vasmisés 
papja nyilatkozott egy filmbejátszásban a 
régi-új himnuszról, illetve arról, hogy első-
áldozó volt az 1938-as Nemzetközi Euc-
harisztikus Kongresszus idején. „Akkor 
először éreztem meg azt a titkot, hogy a 
Jézus Krisztussal való találkozásunkban 

valósul meg az életünk beteljesedése” – 
mondta. – Az újrahangszerelt himnusz 
„összeköt minket 1938-cal, Jézus jelenlé-
tét, a vele való találkozás élményét jelzi. 
Ezt a himnuszt annak idején gyermekhan-
gon daloltam, ma már megvénült papként 
énekelgetem, s hiszem, hogy a jelen lévő 
Jézus elvezet az Eucharisztia által abba az 
örökkévalóságba, amelyben ő lesz az Úr, a 
király és a mindenható” – mondta vallomá-
sában a vasmisés pap. 
Az imázsfilmben közreműködik Sára Ber-
nadette Jászai Mari-díjas színésznő; férje, 
Cseke Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színész, rendező, színházigazgató keze 
pedig a gondviselő Isten jobbját jeleníti 
meg az egyik kulcsjelenetben. 
 

Szerző: Körössy László,  
Fotó: Ambrus Marcsi 
Forrás: Magyar Kurír 

Fotó: Pap Tímea 
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2021. június 12-én, szombaton 8 órától 
a napközis táborra készülve rendbe 

tettük a közösségi házat, a környékét, 
a plébánia udvart. 
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2021. június 13. 12 óra — Fotó: BRV Products 

Elsőáldozók névsora: Antal Szabolcs, Győrvári Amanda, Győrvári Tamás, Kádas Gergő, Kiss Jázmin, Kiss Zoé,  
Kozma Roxána, Pénzes Balázs, Salamon Viktor, Tamási Áron, Vígh Tamara 



SZENT KERESZT — 2021. JÚLIUS    6 

 

A HIT PRÓBÁJA 
 
Van egy gyönyörű Cherokee indián 
legenda a hitről, amely így szól: 
′′ Az apa kiviszi a fiát az erdőbe, beköti 
a szemét és ott hagyja, egyedül. 
A fiúnak egész éjjel egy farönkön kell 
ülnie, anélkül, hogy levehetné a szem-
kötőt, amíg a nap sugarai fel nem ra-
gyognak és reggel nem lesz.. Nem tud 
és nem is akar segítséget kérni senki-
től. 
Ha kibírja az éjszakát anélkül, hogy 
összeomlana, férfi lesz belőle. 
Ez az egyetlen dolog ami a fejében jár. 
A kisfiú egyértelműen retteg... sok fur-
csa hangot hall maga körül. Bizonyára 

gonosz szörnyek, vannak körülötte. Talán 
még veszélyes emberek is, akik bánthatják 
őt. 
Éjszaka erősen fúj a szél, rázza a fákat, de 

bátran folytatja, nem veszi le a szemkötőt. 
Végül is csak így lehet férfivá válni! 
Végre egy ijesztő éjszaka után előbújik a nap, 
és leveszi a szemkötőt. 
Ekkor veszi észre, hogy az apja mellette ül a 
törzsön. Egész éjjel őrködött, hogy megvédje 
a fiát a veszélytől. Ott volt az apa, ha a fiú 
nem is tudott róla . 
Mi sem vagyunk egyedül. A legfélelmetesebb 
éjszakában, a legmélyebb sötétben, a legtelje-
sebb magányban, is ott van velünk Isten, és 
vigyáz ránk... ülve a törzsön mellettünk. 
Higgy, benne! 

Egy perc bölcsesség… 

SZENT SZOLGÁKKÁ KELL VÁLNOTOK 
 
Marton Zsolt váci megyéspüspök június 19-
én Huszár Attila és Olgyay Bálint személyé-
ben két új állandó diakónust szentelt fel 
Vácon. Az ünnepi szentmisén köszöntötték 
az egyházmegye jubiláns papjait, köztük az 
55. papi jubileumát ünneplő dr. Beer Miklós 
nyugalmazott megyéspüspököt. 
A felújítási munkálatok miatt bezárt váci 
Székesegyház helyett a Piarista Templom 
biztosította a helyszínt az ünnepi szentmi-
séhez, amelyet online is közvetítettek. 
Marton Zsolt püspök homíliájában felidézte, 
hogy a II. Vatikáni Zsinat nyúlt vissza az 
egyház azon ősi hagyományához, amely 
alapján nős férfiakat is diakónussá szentel-
nek. Szent Pál Timóteushoz írt leveléből 
idézve emlékeztette a szentelendőket, hogy 
mostantól szent titok lesz rájuk bízva: a keresztény katolikus hit 
tisztaságának őrzése és továbbadása. Feladatuk lesz, hogy „az 
evangélium buzgó, szelíd és imádságos hirdetőivé” váljanak. Az 
állandó diakónusok hivatása ebben a tekintetben közös az áldo-
zópapokéval, amelyet - a felszentelésben kapott karizma alapján 
– velük, egymást kiegészítve kell, hogy teljesítsenek az Egyház 
javára. A főpásztor felhívta a leendő diakónusok figyelmét arra, 
hogy „szent szolgákká kell válniuk”, akik készek életüket adni 
vele és a paptestvérekkel együtt a hívekért. A szentbeszédben 
megemlékezett a diakónusok feleségeiről is, akik hozzájárulásu-
kat adták férjeik jelentkezésekor és akik közvetetten, de szintén 
részesülnek a szolgálatból. 
A szentelési szertartást követően az új diakónusok megköszönték 
a püspöknek a lehetőséget, hogy egy csodálatos család része-
ként életük új szakasza kezdődhet el. Olgyay Bálint a diakónusi 
képzés és lelkigyakorlat zárásakor így vallott: „Szeretném a 
Mennyei Atya kegyelmi ajándékait azzal megköszönni, hogy a 
meghívásnak véges képességeimmel, de nagy hálával és lelke-
sedéssel, mint diakónus tegyek eleget.” Huszár Attila azt mondta: 
„Célom, úgy szeretni Istent és testvéreimet, ahogyan Ő szeret 
bennünket: feltétel nélkül. Olyan diakónus szeretnék lenni, aki 
Isten mindenkit üdvözíteni akaró tervét segíti megvalósulni.” 
A szentmisén a váci székesegyház Szent Cecília kórusa és a 
csömöri katolikus templom egyesített énekkara végezte a zenei 

szolgálatot Varga László kar-
nagy vezényletével. 
A szentmise végén köszöntöt-
ték az egyházmegye jubiláns 
papjait is: Molnár Zsolt, Urr 
Zsolt Ipoly atyákat 25. évi papi 
jubileumuk, Ország Tibor atyát 
40., Hefler Gábor atyát 50. 
Szádoczky Károly és Miklós 
János atyákat 55. papi jubileu-
muk alkalmából és a gyémánt-
miséjét ünneplő Pásztor Győző 
atyát. Marton Zsolt püspök kü-
lön köszöntötte a felszentelésé-
nek 55. évfordulóját éppen 
ezen a napon ünneplő elődjét, 
dr. Beer Miklós nyugalmazott 
megyéspüspököt. 
Huszár Attila (1968) elektroni-

kai-műszerész, informatikus végzettséggel rendelkezik, egy infor-
matikai kft. ügyvezető tulajdonosa, aki felnőtt korában tért meg 
felesége és egy meghatározó húsvéti lelki élmény hatására. Az 
egyházi szolgálatba egykori pestújhelyi plébánosa, Márton Mihály 
atya meghívására kapcsolódott be, mint ifjúsági imacsoport veze-
tő, ministráns vezető. 2012 óta élnek Csömörön, két felnőtt fiú-
gyermekük és 3 unokájuk van. 2015-ben avatták fel akolitusnak 
és már a képzés alatt érezte a hívást a diakónusi szolgálatra. 
Szoros kapcsolatban van a Cursillo lelkiségi mozgalommal, fele-
ségével tagjai a helyi MÉCS közösségnek, gyermekeik révén 
pedig jól ismerik a Szentjánosbogár közösséget is. Kateketikai 
tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 
Szolgálata keretében segíti majd a MotiVÁCió Képzési Központ 
munkáját a diakónusképzés során. 
Olgyay Bálint (1968) Csömörön él feleségével és 3 gyermeké-
vel. Vallásos, több gyermekes családból származik. A kecskeméti 
Piarista Gimnázium elvégzése után a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen szerzett diplomát, majd marketing szakemberként 
dolgozott közel 30 éven át. 2015-ben avatták akolitussá, és már 
akkor érezte a hívást a diakónusi szolgálatra. Teológiai tanulmá-
nyait levelezős hallgatóként az Esztergomi Hittudományi Főiskola 
Kateketika szakirányán végezte, jelenleg hitoktatóként dolgozik. 

 

https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4463/SZENT-SZOLGAKKA-
KELL-VALNOTOK.html 

A hittanosok az utolsó órán közös 
fagylaltozás keretében, jókedvűen 

mondtak búcsút az idei tanévnek, és 
hittanévnek. 

 
Szép szünetet,  

tartalmas kikapcsolódást kívánunk  
a nyári vakáció idejére! 

https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/images/004463-20210620230329-01.jpg
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Július 1-én csütörtökön 18 órakor, aki tud a temp-
lomban a szentségimádáson imádkozik aki nem 
tud elmenni az otthonról imádkozik az Egy óra a 
szentségi Jézussal című könyvből. A mai imádsá-
gunkat a gyermekeinkért, pedagógusainkért, hitok-
tatókért ajánljuk fel az Úr Jézus szent szívének 
nagy szeretettel. Kérjük, hogy őrizze meg őket a 
nyáriszünetben minden bajtól! Irányítsa gondolatai-
kat, tetteiket, hogy egyre jobban felismerjék életük-
ben az igazi értékeket! Helyezzük egészen az Úr 
oltalmába őket!  
Urunk Jézus Krisztus! 
Újítsd meg bennünk az imádság lelkét gyermeke-
inkben családjainkban egyházközségünkben! Add 

meg az ima és a böjt  kegyelmét, hogy szere-
tettel és önátadással végezhessük és általa 

bensőségesebb legyen a lelki kapcsolatunk 
Istennel! Máriával együtt kérünk Téged áldj 
meg bennünket! Add meg a békét minden ke-

resztény ember szívébe, hogy általa a béke 
hordozóivá váljunk ebben a megsebzett világ-
ban! Áldd meg Ferenc pápánkat, Zsolt püspö-

künket, Miklós püspökünket, Zoltán atyánkat és 
minden keresztény testvérünket, hogy a szent-
lélek ereje és munkálkodása által eggyé lehes-

sünk abban, aki nekünk a szentlelket elküldte! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Jún. 27 – Júl. 5 
Bolonovszky Lászlóné 

Józan Annamária 
Acsai Lászlóné 
Kiss Albertné 

 

Júl. 6 – 14 
Ács Istvánné 

Györgyövics Józsefné 
Surányi Tiborné 
Józan Györgyné 

 

Júl. 15 – 23 
Özv. Tóth Jánosné 
id. Surányi Miklós 

Özv. Lovas Flóriánné 
Sipos Imréné 

Drozdik Jánosné 

Júl. 24 – Aug. 1 
Némedi Rezsőné 
Tamás Györgyné 
Mikoly Istvánné 

Nyékiné Kristály Regina  

Júliusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

Július 2-án imádkozunk a papjainkért, diakónusainkért egy szent-
mise felajánlással. Július 4-én vasárnap felajánlunk egy szentmi-
sét Magyar Hazánkért. Július 16-án Kármelhegyi Boldogasszony 
ünnepén imádkozzunk Égi Édesanyánkhoz, nagy hálával kö-
szönjük meg neki anyai gondoskodását! Július 26-án Szent Joa-
kim és Szent Anna a Szűzanya szüleit ünnepeljük meg. Kérjük 
imáikat nehéz óráinkban segítségüket és könyörgésüket értünk.  

Hirdetmény: Július 24-én szombaton imakörök találkozója 
lesz a Lehel téri Szent Margit templomban. Aki jönni sze-
retne időben szóljon, hogy szervezni tudjuk az utazást és 
a vendéglátók is tudni szeretnék, hogy hányan megyünk! 
Maszk viselése és védettségi igazolvány szükséges. 
Szept. 5-én az Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmi-

séjére és a 11-én szervezett körmentetre és 12-án a búcsú 
szentmisére a Pápával, sétát szervez a Mária rádió a Belvárosi 
Nagyboldogasszony templom elől. Aki együtt szeretne velük 
menni ülőhelyet hozzon magával, maszkot, védettségi igazol-
ványt és feltétlenül regisztrálva legyen előtte! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Az MKPK közleménye  
a járványügyi rendelkezések  

további enyhítéséről 
 
Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 
25-én kiadott közleményét olvashatják. 
Örömmel értesültünk a járványügyi helyzet javulásáról, ezért – figyelembe 

véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és a 
Covid-19-járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére – Egyházunk sajá-
tosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. július 4-től kezdő-
dően az alábbi módon rendelkezünk: 
 
1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azon-
ban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra. 
 
2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a jár-
vány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem ren-
delkezik. 
 
3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járvány-
ügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a 
kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk. 
 
Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve 
akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak. 
 
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes. 
 
Szeretnénk újfent köszönetet mondani mindenkinek a helytállásért ebben a rendkívüli 
helyzetben. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra. 

 
Budapest, 2021. június 25. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Forrás: MKPK Sajtószolgála 

IFJÚSÁGI HITTANTÁBOR  

 

Nyári hittan tábort szervezünk  
felső tagozatos és ifi hittanos diákok 

számára. 
 

Helye: Tiszajenő 

Időtartama: 2021. augusztus 9-14. 

Ha még nem jelentkeztél, akkor 
június 30.-ig van lehetőséged 

5.000Ft előleggel a hitoktatóknál, 
vagy az egy-
házközség 
Facebook 

oldalán talál-
ható jelentke-
zési felületen. 

 
Szeretettel 

várunk   
mindenkit! 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1. 
18 óra 
Szentség- 
imádás 
 

2.  
18 óra 
Szentmise 

3.  
 

4. 
Évközi 14. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

5. 
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
18 óra 
Szentmise 

10. 
 

11.  
11 óra 
Szentmise 
16 óra 
Szentmise  
a Kápolnában 

12.  
 

13. 
 

14.  15.  
 

16. 
18 óra 
Szentmise 

17. 18.  
Évközi 16. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

19.  
 

20.  
 

21. 
 

22.  
 
 

23. 
18 óra 
Szentmise 

24. 25.  
Évközi 17. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

26. 
 

27. 
 

28.  
 

29. 
 

30.  
18 óra 
Szentmise 

31.  
 

1.  
Évközi 18. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  
 

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! 

Elkészült a régi temetőben lévő kápolna 
külső és belső felújítása. 

A felújítás teljeskörű volt: megtörtént  
a külső és belső festés,  

az oltár és szobrok restaurálása. 
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult!  

Isten fizesse meg az áldozatos munkát, imákat, anyagi támogatást. 
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit  
2021.július 11-én, vasárnap 16 órára 

a kápolnában megtartásra kerülő szentmisére,  
melynek keretében sor kerül a megszépült, megújult  

kápolnánk megáldására is. 
 

Utána szeretettel látunk mindenkit egy szerény agapéra. 

Nem lesz 
Szentség-
imádás! 


