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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2021. JÚNIUS 6.  

Találkozás Krisztussal 

Nagyon sok helyen terjed az a szép szokás, hogy az elsőáldozók 
fényképeit az ünnep előtt kihelyezik a templomban. A plakátra rá 
van írva, hogy elsőáldozásra készülünk, vagy imádkozzatok ér-
tünk. Ne ballagási tab-
lóra gondoljunk, hanem 
sokszor még annál is 
látványosabb formára. 
Öt érdekes dolgot írnék 
le, hogy milyen ötletes 
ábrázolásokkal talál-
kozhatunk a templom-
ban.  
1.  Az első ilyen ábrá-
zolás, ahol egy nagy 
díszes monstrancia van 
rajzolva a kartonlap 
közepére, benne az 
Oltáriszentség, amelyet 
körbevesznek a gyere-
kek fényképei. Jézus 
köré gyűlnek össze az 
elsőáldozó gyerekek. 
Az Eucharisztia szere-
tete hozza őket össze.  
2. Egy másik forma, 
hogy az Egyház egy 
nagy hajóval van ábrá-
zolva. A hajó az élet 
tengerén az örökkéva-
lóság felé tart. A hajó 
kormánykerekét a pápa 
irányítja, aki hófehér ruhában van. A hajón vannak az elsőáldozás-
ra készülő gyerekek fényképei. A vitorlát a Szentlélek szele fújja. 
3. A harmadik is egy nagyon szép és ötletes megoldás: egy terem-
ben  hatalmas asztal körül ülnek a 
gyerekek, középen Jézussal, ép-
pen úgy, mintha az elsőáldozók 
lennének ott az utolsó vacsorán, 
amelyen az Úr először ajándékoz-
ta nekünk az Oltáriszentséget.  
4. A negyedik pedig egy nagy kék 
színű tenger , amely hullámzik, és 
abban úsznak  különböző féle és 
színű halak. A halakra vannak 
ragasztva a gyerekek fényképei. 
(Ilyen van a kakucsi templomban 
is kitéve.)  
5. Az utolsó pedig olyan, ahol egy 
álló kartonlapra igazi szőlőtőre 
papírból tettek színes szőlőfürtö-
ket, amelyeken az elsőáldozó 
gyerekek arcképe van. A megol-
dások közül ez utóbbi jól szemlél-
teti, hogy egy gyermeknek, aki 
első szentáldozására készül, hogyan kell Jézushoz kapcsolódnia: 
úgy, ahogyan a szőlőtőhöz kapcsolódnak a szőlővesszők és a 
szőlőfürtök. 
 Ez a kép nem csak a gyermekekre, hanem a felnőttekre és min-

den keresztény emberre is vonatkozik. Az evangéliumában éppen 
erről tanít Jézus. Ezt mondja: „Amint a szőlővessző nem hozhat 
gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha 

nem maradtok ben-
nem. Én vagyok a sző-
lőtő, ti a szőlővesszők. 
Aki bennem marad, és 
én őbenne, az bő ter-
mést hoz. Hisz nélkü-
lem semmit sem tehet-
tek.”  (Jn 15, 4-6) 
A szőlő olyan növény, 
amelynek bőséges 
termése több dologtól 
is függ. Természetesen 
függ az időjárástól, 
hiszen nem mindegy, 
hogy mennyi napfényt 
és esőt kap, s az sem 
mindegy, hogy ezek az 
égi áldások mikor érik. 
A termés másik feltéte-
le az emberi munka, az 
odafigyelés. Ha a gaz-
da nem törődik a sző-
lőjével, akkor az köny-
nyen elburjánzik. A 
szőlősgazda annak 
tudatában dolgozik, 
hogy munkáját a zord 

időjárás, a fagy, egy 
jégeső vagy heves vihar könnyen tönkre teheti. Egy szőlőskertben 
mindig van munka bőven. Bármikor ki lehet menni oda, mert van 
mit csinálni.  Azt is hallani, hogy „a gazda szeme növeli a szőlőt.”  

Jézus kortársai ismerték a szőlővel 
kapcsolatos munkákat. Napjainkban 
a hittanórán a gyerekeknek meg kell 
magyarázni, hogy zajlik a szőlő mű-
velése, mert sokan nem is láttak 
szőlőskertet.  
 Az ószövetségi iratokban többször 
szerepel ugyanis az a kép, hogy a 
választott nép Isten szőlőskertje. A 
nép lelkileg terméketlen marad, ha 
nem tartja meg Isten parancsait illet-
ve törvényeit, amelynek alapja a 
szeretet. Ezt a gondolatot azonban 
Jézus tanítása alapján továbbvihet-
jük. Az Egyház, a krisztusi közösség, 
Isten új szőlőskertje. A hívők, az 
Egyház tagjai szoros kapcsolatban 
vannak a szőlőtővel, Krisztussal, 
illetve rajta keresztül egymással. Két 
lényeges elem rejlik e képben. 

 1.) Egyrészt Krisztusból merítjük az életet, tehát, ha leválunk róla, 
akkor megszűnik az éltető forrás, elszáradunk, és többé soha nem 
fogunk  bőséges termést hozni. 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

Az elsőáldozók gyónás utáni csoportképe.  
Elsőáldozás ünnepe: 2021. július 13. 12.00 

A bűnök jelképes 
elégetése 
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Urunk  
Mennybe- 
menetele 

2021. május 16. 
Kápolnabúcsú az 

esős időjárás 
miatt  

a templomban  
lett megtartva.  

Az esti mise ke-
retén belül  
a feltámadt  

Krisztus szobra 
visszakerült  

őrzési  
helyére. 

Született Makón, 1934. október 1., szentelték Vácott, 1959. június 21., inkardinálva a főegyházmegyébe 
1993. Káplán Kiskunfélegyházán 1959, hitoktató Újszászon 1959–61, Sáriban 1961, hitoktató-káplán 
Csongrádon 1961–62, Dunaharasztin 1962–63, Verőcén 1963–64, hitoktató Kartalon 1964–65, káplán-
hitoktató Alsónémedin és Ócsán 1965–67, káplán Mindszenten 1967–68, Bp.-Újpest főplébánián 1969, 
Bp.-Soroksár főplébánián 1969–72, Bp.-Rákosligeten 1972, Bp.-Rákoskeresztúron 1972, Hatvanban 1972
–74, Bp.-Újpest-Kertvárosban 1974–75, Bp.-Kispest főplébánián 1975–77, Bp.-Pestszenterzsébet-
Pacsirtatelepen 1977–80, Hamiltonban (Kanada) 1980–92, kisegítő lelkész Bp.-Pestszentlőrinc főplébáni-
án 1992–95, plébános Csobánkán 1995–2004.  
Betegszabadságon, majd nyugállományban 2004-2021. Elhunyt 2021. április 10-én. 

 2.) Másrészt Krisztusnak köszönhetjük azt is, hogy kö-
zösséget alkotunk, tehát ha tőle elszakadunk, akkor 
kiszakadunk a közösségből is.  
    Honnan tudhatjuk, hogy valóban Krisztushoz tarto-
zunk? A Krisztusban való élet azt jelenti, hogy törek-
szünk az életszentségre, keressük Isten akaratát és 
készek vagyunk engedelmeskedni neki. Az élő hitű em-
ber jellemzője továbbá, hogy hitét megvallja mások előtt, 

megvallja, hogy Jézus 
életének az Ura. Egy 
következő jellemző az, 
hogy a közösség többi 
tagjával is szeretetben él, 
azaz feléjük a szeretet 
érzésével és jócseleke-
deteivel fordul.  Most, 
hogy a pandémia vége 
felé járunk és kezd visz-
szaállni az élet körülöttünk, erősítsük mi a közösségi és baráti szálakat, hogy valóban 
bőséges termést hozzunk!  

2021. május 8.  
Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó 

Györgyövics Károly és ifjú Györgyövics Károly 
elszállították a plébániáról a zöldhulladékot 

Bai Zoltán rendszeresen 
segít a fűnyírásban a temp-
lom körül és a plébánián.  

Az áprilisi baleset után megtörtént a templom előtti 
oszlopok helyreállítása. Kiss János és munkatársa 

felajánlásból végezte el.  

Kiss Tibor kollégáival  
kifestette a kápolnát. 

Végh Sanyi bácsi megmetszet-
te a szőlőt a plébánián. 
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Szintén megáldásra került egy Gyümölcsoltó Boldogasszony dombormű is, mely a közösségi házban került elhelyezésre. A dombor-
mű adományozója Elisch János solymári díszítőfestő és aranyozó mester, aki legutóbb a kápolna oltárát és szobrait újította meg 

egyházközségünkben. (orgona festése, szembemiséző-oltár és ambó festése is az ő keze munkája) Köszönjük adományát! 

Hosszú idő után az énekkar is énekelt... 

Emléktábla megáldása 

Pünkösdkor a délelőtti szentmise után Pekker Imre atya emléktáblá-
jának megáldására és megszentelésére került sor. 
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Értesítés jött: a Soroksár Újtelepi Fatimai Szűzanya tiszteletére 
felszentelt templomban 2021.05.12-én este fél 7 órakor, a fatimai 
jelenések 104.évfordulójának és a Szent II. János Pál pápa elleni 
merénylet 40. évfordulójának elő estéjén szent misét mutat be 
Bese Gergő atya. Alsónéme-
diről is néhányan elindultunk, 
és mikor megérkeztünk, már 
több csoport is várakozott a 
templom bejáratánál. Sokakkal 
ismerősként üdvözöltük egy-
mást, hiszen korábban közös 
zarándoklatokon már találkoz-
tunk. 
Gergő atyával is váltottunk 
néhány szót, sőt közös fotó is 
készült, Benkó Péter kántor úr 
közreműködésével. Folyama-
tosan érkeztek a hívek, sok-
sok településről. Megható volt 
hallgatni Gergő atya köszöntő-
jét, milyen sokan gyűltünk ösz-
sze, ebben a nehéz időszak-
ban a Szűzanya palástja alá, 
hogy együtt imádkozzunk a 
betegekért, a megholtakért, 
valamint hálát adjunk a sok-
sok kegyelemért, amit kaptunk. 
A litánia után következett a szentmise.  Örömmel láttuk az oltárnál 
Hefler Gábor atyát, aki korábban sokszor misézett templomunk-
ban és rokoni kapcsolatai is vannak Némedin.  Király Attila plébá-
nos is közre-
működött a 
szentmise 
bemutatásá-
ban, Benkó 
Péter karna-
gyunk pedig a 
zenei szolgá-
latban vállalt 
szerepet.   
Gergő atya a 
prédikációjá-
ban áttekintést 
adott a fatimai 
jelenéseket 
megelőző 
időszak viha-
ros történelmi eseményiről is és részletesen elmesélte a három 
pásztorgyermek történetét: 
„1917. május 13-án egy Cova da Iria nevű helyen, a fatimai egy-
házközség területén három pásztorgyermek őrizte nyáját: a tíz-
éves Lúcia, és unokatestvérei, a kilencéves Ferenc és a hétéves 
Jácinta. Délben szokás szerint elimádkozták a rózsafüzért, majd 
játszani kezdtek ott, ahol ma a fatimai bazilika áll. Hirtelen nagy 
fényességet láttak, amit villámnak gondoltak, és úgy döntöttek, 
hazasietnek még a vihar előtt. Ám rögtön ezután újra fényt láttak, 
és egy kis tölgyfa fölött (ahol ma a Jelenési 
kápolna áll), megpillantottak egy „Asszonyt, 
aki ragyogóbb volt, mint a nap”. Az Asszony 
imádságra buzdította a kis pásztorokat, és 
kérte őket, hogy öt hónapon át minden hónap 
13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A jelenések 
alkalmával a Szűzanya mindig arra kérte a 
gyermekeket, hogy imádkozzanak, hozzanak 
áldozatot a bűnösök megtéréséért, és en-
geszteljék Szeplőtelen Szívét az ellene elkö-
vetett vétkekért. A júliusi jelenés alkalmával a 
gyermekeknek látomásban volt részük a po-
kolról. A Szűzanya ekkor kérte először, hogy 
ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen 
Szívének. „Ha kérésemet teljesítik, Oroszor-
szág megtér, és béke lesz, ha nem, akkor 
tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, 
háborúkat és egyházüldözést fog előidézni, a 
jó embereket kínozni fogják, a Szentatya 

sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban 
Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog. A Szentatya fölajánlja 
nekem Oroszországot, és az megtér. A világra pedig egy békés 
kor virrad…” /forrás: Magyar Kurír/ 

Ezek után beszélt a Szent II. 
János Pál pápa elleni merény-
letről, a „csodáról: egy anyai 
kéz egyengette a golyó útját” 
és a súlyos sérülés ellenére a 
pápa felgyógyult. Nem csak ez 
volt a csoda 40 évvel ezelőtt, 
hiszen a szent atya többször 
került életveszélybe, de a 
Szűzanya mindannyiszor segí-
tette. 1981-ben a harmadik 
titok is napvilágra került, amit a 
három pásztorgyermeknek 
mondott a Szűz anya „a fehér-
be öltözött püspök holtan esik 
össze”. A Szűzanya védte, 
megóvta a pápát! 
1981-ben folytatódtak a jelené-
sek. Međugorjében 1981. júni-
us 24. óta megjelenik 
a Szűzanya, és üzeneteket ad 
át, amelyek a béke, a hit, a 
megtérés, az ima, a böjt és 

a bűnbánat gyakorlására hívnak meg minket. Szűzanyánk nem 
hagyja magára az emberiséget, állhatatosan terelget bennünket a 
Jó Isten felé. A 
szentmise kö-
nyörgésében 
imádkoztunk a 
népek vezetői-
ért, az egyház-
ban szolgálatot 
tevőkért, közös-
ségeinkért, 
családjainkért. 
Saját kérésein-
ket is megfogal-
maztuk, kértük 
a Szűzanyát, 
hogy segítsen 
és támogasson 
bennünket.  
A szentmise után elimádkoztuk az Dicsőséges rózsafűzért, majd 
gyertyás körmenetben kisértük a nagyon szépen feldíszített fati-
mai Szűzanya szobrát, amelyet jánoshalmi fiatalok vittek. A temp-
lomba visszaérve Mária énekeket énekeltünk, majd következett 
az elbocsátó áldás. 
Nagyon nagy élmény volt közösen ünnepelni, lelkiekben gazda-
godva, hálával a szívünkben indultunk haza a késő esti órában.                                                               
Krasnyánszkiné Erzsi 
Az eseményről készült felvétel elérhető: 
https://www.facebook.com/keletfiataljai/videos/186313040025526 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ima
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6jt
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1nb%C3%A1nat
https://www.facebook.com/keletfiataljai/videos/186313040025526


5                                            SZENT KERESZT— 2021. JÚNIUS 

 

A Kapitány 
 
Egy öreg hajóskapitány 
nyugdíjba vonulása után 
egy kis hajóval vitt turistákat egy közeli 
szigetre. 
Egy nap, egy csoport fiatal szállt a hajóra, 
és várták az indulást. A kapitány imádko-
zott, majd meghúzta a kürtöt és elindult. Az 
utasok nevettek, minek imádkozik, hiszen 
szép idő van…Este egy nagyon durva vi-
har kerekedett a visszaúton, a hullámok 
vadul dobálták a hajót. 
 A fiatalok megfogták egymás kezét és 
imádkozni kezdtek. Az egyik utas hívta a 
kapitányt is, hogy csatlakozzon az imádko-
zókhoz. 

„Én az imáimat szép 
időben mondom el. 
Ha tombol a tenger 
nekem a kormányt 

kell fogni” 
– mondta, és figyelmét a tengerre össz-
pontosította. Ezt kellene megtanulni. Akkor 
kell a nehéz 
időre készül-
ni amikor 
megy a sze-
kér. Amikor 
baj van sok-
kal nehe-
zebb megol-
dásokat 
találni. 

* 
Nem akkor kell buzgón elkezdeni imádkoz-
ni és könyörögni, amikor már teljesen két-
ségbe estünk. A védelemért és a gonosztól 
való szabadulásért mondott imádságaink 
még ennél is előbbre valóbbak. Elsősorban 
azért, mert eredendően védelemre vá-

gyunk, mindenki számára fontos a 
biztonság. Hasonlóképpen, ez a re-
mény lehetővé teszi számunkra, hogy 
tisztában legyünk helyzetünkkel és 
minden ránk leselkedő potenciális ve-
széllyel. Ezért jobb idejében figyelnünk 
a figyelmeztető jelekre, és imádkozni 
védelemért és szabadulásért, még 
mielőtt szembesülünk a valódi fenye-
getéssel. 

Egy perc bölcsesség… 

Megtartják a  
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 
A NEK minden jószándékú ember első nagy 

találkozása lehet a világjárvány után 
 
Budapestre várják Ferenc pápát és öt konti-
nens zarándokait szeptember 5-12. között - 
jelentették be a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) szervezői sajtótájékoztató 
keretében. 

Elkészült a világtalálkozó programja, amelynek nyitó- és záróese-
ménye a Hősök terén lesz. Utóbbin Ferenc pá-
pa személyesen szeretne részt venni. Üzenet-
értékű a Szentatya látogatása, hiszen utoljára 
21 évvel ezelőtt, II. János Pál pápa volt jelen 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. A 
pápák követek útján képviseltetik magukat a 
világeseményeken és általában videóüzenetek-
ben köszöntik a zarándokokat. 

 
A találkozások ünnepe 

A NEK alapvetően katolikus világtalálkozó, de 
2021-ben jóval több ennél: minden jószándékú 
ember első nagy találkozása lehet a világjár-
vány után. Mohos Gábor segédpüspök, a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságá-
nak vezetője és Fábry Kornél főtitkár ismertet-
ték a világesemény helyszíneit, programjait, 
céljait. 
A kongresszus programjai változatosak 
lesznek, megszólítják a hitet mélységében 
megélőket csakúgy, mint azokat, akik kere-
sik az utat, a találkozást Jézussal, amelyre 
a világesemény meghívása is utal. Az első-
re példa a Teológiai Szimpózium, amely a 
Kongresszus bevezető eseménye lesz – 
szeptember 2-4. között – Esztergomban. Az 
Eucharisztiáról, a szentségimádásról hallha-
tunk előadásokat magyar és külföldi – köz-
tük európai és tengerentúli – teológusoktól. 
A részvétel regisztrációhoz kötött és díjköte-
les. 
 

Hármas ünnep a Hősök terén 
A Kongresszus nagyszabású nyitóünnep-
séggel – ezerfős kórus közreműködésével – 
szeptember 5-én a Hősök terén veszi kez-
detét. Június 30-ig jelentkezhetnek azok, akik elsőáldozóként 
szeretnének részt venni a nyitó szentmisén. Ilyen lehetőség leg-
utóbb 83 évvel ezelőtt, az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson volt. Az esemény egyben az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye iskoláinak tanévnyitó ünnepsége is. A 
szervezők tájékoztatása alapján a NEK rendezvényei akadály-
mentesek, és jeltolmácsolás is biztosított. 

 
A NEK „hétköznapjai”, nem hétköznapi találkozásokkal 

Szeptember 6-10. között a NEK eseményeinek fő helyszíne a 
Hungexpo lesz. A szentmiséken kívül tanúságtételek és előadá-
sok hangzanak el. Öt kontinensről várják a szervezők az előadó-

kat és természetesen a zarándokokat is. 
A legmesszebbről, a Fülöp-szigetekről José Palma, Cebu érseke 
érkezik, aki közel 11 ezer kilométert utazik. Találkozhatnak az 
érdeklődők Andrew Yeom Soo-jung bíborossal, Szöul érsekével 
is. Ő az első római katolikus vezető, aki 2014 májusában átlépte 
a diktatórikus Észak-Korea határát. Jön továbbá Piero Marini 

érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusok Pápai Tanácsának elnöke – ő Szent II. 
János Pál pápa egykori szertartásmestere volt 
évtizedeken át. 
A golyóálló bíborosként emlegetett riói érsekkel 
is találkozhatunk. A brazil Orani João Tempesta 
bíboros túlélt két fegyveres rablást és egy utcai 
lövöldözést. Számos előadó érkezik olyan or-
szágból, ahol napi szinten kell szembesülni a 
keresztények elnyomásával, üldözésével. 
Június 30-ig kedvezményesen válthatnak belé-
pőt a Hungexpón lévő programokra, amely tar-
talmaz egy meleg ebédet is. 
Egész héten változatos programokkal várják a 
szervezők városszerte az érdeklődőket a NEK 
keretében: Böjte Csaba előadása, Forráspont, 
Ákos koncert, családi nap a Margitszigeten, 
Szent István Könyvhét és vásár a Szent István-

bazilika előtti téren, a Csík Zenekar, a Szent 
Efrém Férfikar, a 100 Tagú Cigányzenekar, 
a Moszkvai Patriarchátus Kórus koncertje – 
csak néhány ezek közül. A Kongresszus 
hetében zajlik az Ars Sacra Fesztivál is. 

A NEK csúcspontjai, szeptember 11-12. 
A Kossuth téren szeptember 11-én Erdő 
Péter bíboros celebrál szentmisét, amely 
után gyertyás körmenetet tartanak a Hősök 
teréig. Az esemény egyben országos minist-
ránstalálkozó is. 
Statio Orbis, záró szentmise, szeptember 12. 
- Ferenc pápa részvételével 
A záró szentmise szeptember 12-én, 11 óra 
30 perckor kezdődik a Hősök terén. Az Ope-
raház 120 fős zenekarán kívül fellép az Ope-
raház kórusa és az ország minden tájáról 
érkező tagokból álló nagykórus több mint 

2000 fővel. A tervek szerint Ferenc pápa szeptember 12-én érke-
zik Budapestre, ő celebrálja a NEK záró szentmiséjét. 
 

Városszerte infópontok nyújtanak majd segítséget az érdeklődők-
nek. A NEK sikeres lebonyolításában rengeteg önkéntes is részt 
vesz. Május végéig még van lehetőség hozzájuk csatlakozni. 
Erre biztatnak az önkéntesek hírnökei is: többek között Miklósa 
Erika operaénekes, Dani Gyöngyi paralimpikon világbajnok tőrö-
ző, Dánielfy Gergő színész, Kuzmányi István a Magyar Kurír és 
az Új Ember főszerkesztője. 
Az eseményekre regisztrálni az iec2020.hu oldalon lehet. 

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/megtartjak-nemzetkozi-
eucharisztikus-kongresszust 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

Budapest, 2021. szeptember 5-12.  

Részletek az 1938-ban tartott világkong-
resszus alkalmából készített, Alsónémedi 

egyházközségének zászlójáról 
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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 egyházközség Face-
book oldalán található jelentkezési felüle-
ten. 
 
https://www.facebook.com/
Katolikusplebania 

 
Alsónémedi Katolikus Egyházközség  

 
Szeretettel várunk  mindenkit! 

A kápolna külső és belső felújítása elkészült. A 
felújítás teljeskörű volt: megtörtént a külső és belső 
festés, az oltár és szobrok restaurálása. 
 

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

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

megáldására és megszentelésére is. 
A szentelést Országh Tibor kerületi esperes végzi. 

 

Szeretettel várunk mindenkit a szentmise utáni szerény agapéra is! 

Plébániatakarítás 
 

2021. június 28—július 2 között napközis tábor lesz 
a plébánián. 

Szeretnénk rá előkészülni, ezért  
 

2021. június 12-én, szombaton 8 órától 
 

várunk mindenkit a plébánia, az udvar és a környé-
kének a rendezéséhez. 

Előre is köszönjük a segítséget! 

Babits Mihály: ÁLDÁS A MAGYARRA 
  

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. 
  

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal. 
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal. 
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe. 
Visszakapta ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.   

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere őrizze. 
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, 
de leghatalmasabb mégis az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.   

Él a nagy Isten és semmise megy kárba, 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. 
  

Erős igazsággal az erőszak ellen: 
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb... 

 

 1938. nov. 2-6. 

Községi megemlékezés: 2021. június 6., vasárnap, 17.00 óra 
Szabadság tér 
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„Jézus Teste és Vére az élet étele és itala. Táplálj 
minket, ments meg minket!” Énekeljük együtt öröm-
mel. A szent ostyában van a Te erőd. Ő fog megvé-
deni! Szent Fausztina mondta. Mi is kérjük ezt Jézus-
tól, amikor otthonainkból imádkozunk Hozzá június 
hatodikán, az Úr napján. Jézus Testének és Vérének 
ünnepén. Június a papszentelések hónapja. Gondol-
junk most azokra az atyákra, akik kiszolgáltatták és 
kiszolgáltatják nekünk ma is ezt a szentséget. Ajánl-
juk fel ezt a szent órát értük! Kérjük Isten bőséges 
áldását életükre, munkájukra! Június 11. Jézus Szív-
ének ünnepe, június 12. Mária szívének az ünnepe. 
Alsónémedin 1998 óta imádkozzuk a Jézus Szíve 
kilencedet. 23 éve működik a Jézus Szíve Család. 
Ma 65 tagja van. Ezek a testvérek 9 naponta egymást váltva 
folyamatosan az Úr Jézus Szent Szívéhez viszik minden örömün-
ket és bajainkat. Szívből jövő őszinte kapcsolatot tartanak Jézus 
Szent Szívével. Nagy örömmel számolnak be az imameghallga-
tásokról, gyógyulásról, vizsgák sikeréről és személyes jelekről. 
Istennek hála minden érintéséért! A Lisieuxi kis szent Teréz ima 
misszióban 15 testvérünk imádkozik naponta azért az atyáért, 
akit örökbe fogadott és vállalta, hogy a lelki édesanyja lesz és 
minden nap imát mond érte. Így Magyarországon nincsen egyet-
len pap sem, akiért nem imádkozik senki a Teréz misszióban! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Jézusom, olyan jó itt melletted, lenni   
Téged egyedül csak Téged szeretni. 

Szent kegyelmed fénye a lelkembe ragyog 
Jézusom, ilyenkor nagyon boldog vagyok. 

 
Szent Szíved itt dobog és úgy megért engem, 

A teremtményekhez miért tapadna lelkem, 
A Te hajlékodban elég egy kis sarok, 

Ahonnan nézhetlek, s akkor boldog vagyok. 
 

Nincsenek terveim, semmit nem kívánok, 
Csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok. 

Mint a szűzi lelkek, a szentek, a nagyok 
Jézusom, a vágytól nagyon boldog vagyok. 

 
Gyenge, gyarló vagyok, a jó kevés bennem 
Taníts jó Mesterem hogyan, mit kell tennem. 

Szólj, mit kívánsz tőlem. Érted mindent hagyok, 
Csak Te légy az enyém, akkor boldog vagyok. 

 
Csak Te légy mindenem, a szívem égjen, 
Lángoló szerelmed csak folyton emésszen 

Végy Magadhoz Jézus, hogyha majd meghalok, 
Örökké mondhassam, nagyon boldog vagyok. Amen 

Égi Édesanyánk imacsoportja most is otthonról imádkozik június 
12. én szűz Mária Szent Szívének ünnepén. Ezen az ünnepen 

ott álljon lelki szemeink előtt a mi Égi Édesanyánk, akit Édes-
anyánkul adott nekünk Szent Fia mielőtt meghalt értünk a ke-
reszten. Kérjük, hogy árassza ránk megszentelő kegyelmét és 

vigye ügyeinket az Ő Szent Fia elé! Boldog Asszony! Az Örök Ige 
Szülőanyja Mária! Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlot-
ta Nemzetünket. Járj közben értünk a mai járvány idején is Szent 

Fiadnál! Imádkozz értünk, hogy minden rezdülésünkkel elősegít-

hessük a keresztény Magyarország megvalósulását! Mária! Ma-
gyarország Égi Királynője! Könyörögj érettünk! 

 
Irgalmas Anyánk, Nagyasszonyunk! 

Ma ismét veszély szakadt reánk. 

A Te országodért harcolunk  
Védj meg bennünket Édesanyánk! 

Kihez mennénk, ha nem Tehozzád… 

Ki érti jobban szívünk szavát, 
Mint Te nagyfájdalmú Szűzanyánk,  

Kinek szívét hét tőr járta át. 

Ma is küzdenek gyermekeid, 
Óvd őket minden veszélyen át! 

Segítsd Szent Szíved győzelméhez 

Vérünket, a Magyar Hazát! 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

 
 
 

 
Közös imádság és harangszó  

a járvány áldozataiért 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
és a Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa arra kérik egyházukat és hí-
veiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt 
emlékeztessenek a harang szavával az 
elhunytakra, a járvány okozta vesztesége-
inkre. Legyen ez a harangzúgás a hála-
adás kifejezője is azért, hogy megmarad-
tunk, hogy Isten segítségével újat kezdhe-
tünk. Kérjük, imádkozzák minden templom-
ban a vasárnapi szentmisén, istentisztele-
ten ezt az imádságot: 
 

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A 
veszteség, a bezártság, a betegség, a 

tanácstalanság terhe sújtott minket az el-
múlt időben. Gyászolunk.  

A Te kezedbe ajánljuk azokat,  
akik elmentek.  

Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök 

üdvösséget! Tőled kérünk vigasztalást az 
itt maradóknak. 

Számba vesszük veszteségeinket, keres-
sük egymást, az újrakezdés lehetőségét, 
és keresünk Téged, az élet Urát és meg-
tartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd 
meg nekünk szándékodat, amikor meg 

akarjuk érteni azt,  
ami körülöttünk és bennünk történik. 
Köszönjük, hogy megtartottál minket  

ebben a bajban  
és megpróbáltatásban. 

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a 
betegek mellett.  

Ők naponta azért dolgoznak, hogy  
megmentsék életünket a járványtól.  
Adj nekik továbbra is erőt, kitartást,  

hitet és reménységet. 
Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meg-

lássuk a bajbajutottakat,  
és segíteni tudjunk nekik. 

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, 
szebben, nagyobb hittel  

és szeretettel akarunk élni. 
Áldd meg egyházunkat, hazánkat  

és minden embert,  
akiknek életet ajándékoztál. 

Jézus Krisztus, a Te Fiad által. 
 

Ámen. 

Templomunkban e napon 9.00 órától 
szólt a harang...  
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1.  2.  3. 
15-17 óra 
Irodaidő  
18 óra 
Szentség- 
imádás 

4.  
18 óra 
Szentmise 

5.  
 

6. 
Úrnapja 
10.30 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

7. 
9-12 óra 
Irodaidő  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
15-17 óra 
Irodaidő  
18 óra 
Szentség- 
imádás 

11.  
18 óra 
Szentmise 

12. 
 

13.  
Évközi 11. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

14.  
9-12 óra 
Irodaidő  

 
 

15. 
 

16.  17.  
15-17 óra 
Irodaidő  
18 óra 
Szentség- 
imádás 

18. 
18 óra 
Szentmise 

19. 20.  
Évközi 12. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

21.  
9-12 óra 
Irodaidő  

 
 

22.  
 

23. 
 

24.  
15-17 óra 
Irodaidő  
18 óra 
Szentség- 
imádás 

25. 
18 óra 
Szentmise 

26. 27.  
Évközi 13. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

28. 
9-12 óra 
Irodaidő  

 
 

29. 
 

30.  
 

1. 
15-17 óra 
Irodaidő  
18 óra 
Szentség- 
imádás 

2.  
18 óra 
Szentmise 

3.  
 

4.  
Évközi 14. 
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! 

A járványhelyzet kedvező alakulására és az ezzel 
összefüggő állami rendelkezések enyhítésére 
tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. június 
6. napjától az alábbiakat rendelem el: 
 
A vasárnapi szentmisén való részvétel kötele-
zettsége alóli általános felmentést a Váci Egy-
házmegyében visszavonom. 
Ismét lehetővé válik a kóruspróba és a kórus-

éneklés, a szükséges elővigyázatosság megtartásával. Köszö-
nöm a kórustagok eddigi türelmét és hűségét. 
 
A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kap-
csolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező: 
– Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad. 
– A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a 
misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára 
könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. 
– A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen for-
mában nem megengedett. 
A felsoroltakon túl a liturgikus szertartásokkal és a szentségki-

szolgáltatással összefüg-
gésben az egyházmegyé-
ben külön egyházi korláto-
zás nincs, e tekintetben a továbbiakban a mindenkori állami és 
intézményi (pl. kórházi) rendelkezéseket (korlátozásokat) 
kell figyelembe venni. Kérem ugyanakkor ezek szigorú betartását 
és betartatását. 
Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom 
során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól 
való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és 
a kézfertőtlenítésre. 
 
Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye terüle-
tén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szol-
gálattevő és a kedves hívek türelmét. Továbbra is kérem, hogy 
vigyázzunk egymásra, és imádkozzunk a járvány áldozataiért, 
hozzátartozóikért, és mindazokért, akik kitartó munkával segítik a 
járvány elleni védekezést. 

Vác, 2021. június 4. 
 Marton Zsolt, váci püspök 


