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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM – 2021. SZEPTEMBER 5.  

  

A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus küldetésnyilatkozata 
1. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egy-
ház életének forrása és csúcsa az Eucharisztia. 
2. Az Eucharisztia „életforrás". Így az egyes hívő, a hívek közössége és a társadalom számára erőforrás lehet. A NEK célja, hogy erre 
rávilágítson, kutassa és bemutassa. 
3. A NEK feladata a katolikus hívek hitbeli, tudásbeli, hitvédelmi megerősítése, hogy egyéni és plébánia szinten, még elkötelezettebben 
belegyökerezve a katolikus hagyományba, hitvalló keresztényekként éljék életüket, és megújult missziós lelkülettel adják tovább az 
örömhírt a világnak. Ezzel is kivegyék a részüket Európa újraevangelizálásában. A megújult, és hitükben megerősödött hívek segítség-
ével szolgálja a NEK a plébániák megújulását. Ezt a folyamatot segítik a felkészülés éveiben a különböző szintű képzések, kurzusok, 
találkozók, lelkigyakorlatok, kiadványok, tájékoztatók stb. A Kongresszus ezért tudományos fórum is, aminek feladata, hogy segítse az 
Oltáriszentség tiszteletét a gyakorlatban, közérthető és kézzelfogható módon. 
4. A NEK, nemzetközi jellegénél fogva, a magyar egyház és társadalom aktuális kérdéseit nemzetközi kontextusban tudja látni és lát-
tatni. A nemzetközi tapasztalatok által akarja megújítani a társadalmat. Fontos, hogy a sajátosan magyar értékeket nemzetközi szinten 
tudja terjeszteni. Itt egyházi, lelki, történelmi, kulturális, művészeti, 
nemzeti stb. értékekről van szó. 
5. A NEK céljai között szerepel a „sajátos katolikus és magyar 
értékek" felkutatása és a mai nyelven való kommunikációja: egy-
házzenei, egyházi művészeti, liturgiai, stb. 
6. Az Eucharisztia az élet kenyere, ezért a NEK feladata horizon-
tális síkon is kézzelfogható: társadalmi, szociális, karitatív progra-
mok, valamint a szegények felé való nyitottság kell, hogy szerves 
részét képezzék. 
7. A NEK lehetőséget ad arra, hogy a párbeszédet és az egymás 
jobb megértését segítse a különböző felekezetek, vagy akár más 
vallások között. Helyet adhat a közös, szociális, karitatív összefo-
gásra. 
8. A NEK célkitűzései közé tartozik, hogy Jézus tanítása szerint a 
mi katolikusságunk kovász legyen a magyar társadalomban, és 
miközben megerősödünk ebben az identitásunkban, 
„eucharisztikus" kovász kívánunk lenni az emberek és a felekeze-
tek között. 
9. Végül a NEK az Oltáriszentségben köztünk lakó Krisztust kíván-
ja megdicsőíteni, ünnepelni, bemutatni és közel hozni minden jó 
szándékú emberhez. 

Ünnepélyes megnyitó és szentmise Elsőáldozással 
1. NAP - SZEPTEMBER 5., VASÁRNAP 
Időpont: 15: 00 - 18: 00 
Helyszín: Hősök tere - Nyitó szentmise, 1146 Budapest 

Statio orbis - Ünnepi zárómise Ferenc pápával 
8. NAP - SZEPTEMBER 12., VASÁRNAP 
Időpont:11: 30 - 13: 00 
Helyszín: Hősök tere - Statio Orbis - ünnepi zárómise 
1146 Budapest, Hősök tere Magyarország 
Zenei szolgálat: A Magyar Állami Opera ének és zenekara; a ma-
gyar katolikus egyházi énekkarok több mint kétezer fős egyesített 
kórusa. 

Szentmise és eucharisztikus, gyertyás körmenet 
7. NAP - SZEPTEMBER 11., SZOMBAT 
Időpont: 17: 00 - 21: 00 
Helyszín: Kossuth Lajos tér,1055 Budapest Magyarország 
Főcelebráns: Erdő Péter bíboros 
Záróáldás a Hősök terén 
Zenei szolgálat: Váci Székesegyházi Kórusiskola Tanári Énekkara; 
Váci Székesegyház Cecília Kórusa; Honvédség Központi Fúvós 
Zenekara. 
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Augusztus hónapban egyháztanácsunk egykori tagjától vettünk végső búcsút: Szlo-
vicsák Ferenctől. Több évtizeden keresztül gyarapította egyházközségünket munkájá-
val, odafigyelésével, szeretetével az egyházközség képviselőtestületének tagjaként. 
„Igaz átérzéssel imádkozunk, Urunk, hozzád: Engedd be őt az öröm házába, mert a 

kicsiben jó és hűséges szolgád volt és elvégezte,  
amit rábíztál itt a földön!” 

Nyugodjon békében! 
 
 

„Tisztelt Családtagok, Rokonok, Énekkarosok, 
Ismerősök! 

Az Alsónémedi Római Katolikus Énekkar nevében 
szeretnék búcsúzóul pár szót szólni. Ezek a per-

cek sajnos soha senkinek nem könnyűek! Különö-
sen nem, amikor ismét egy  régi társunk fekszik a 
ravatalon. Már régen találkoztunk vele, régen éne-

kelhettünk együtt a jó Istent dicsérve. Mégis ne-
héz a búcsúzás, hiszen mindenkiben régi emlékek 

tűnnek elő, a közös éneklések hosszú sora. De 
emlékezni fogunk hangjára, mely mindig betöltötte 
a templomot. Kedves Feri bácsi! Az Alsónémedi 
Katolikus Férfi Énekkar, de az egész Magyarok 
Nagyasszonya Kórus nevében köszönöm, hogy 
együtt énekelt velünk életében! Az ezredfordulón 
életre hívott énekkarból tizenöt dalostársa várja 

odaát, hogy az angyalok kórusával együtt zengjék 
Isten dicsőségét! 

 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Feri bácsi! Nyugodjon békében! A család pedig fogadja őszinte részvétünket!” 

Benkó Péter 

 

10 évvel ezelőtt készült el a templom kö-
rüli díszburkolat, valamint az ajtó előtti 

díszkorlát. Az elmúlt hónap végén az Ön-
kormányzat jóvoltából virágládák kerültek 

ki a templom elé.  

Az új kenyér megáldása a községi ünnep keretében. 
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Pontosan 100 évvel 
ezelőtt, 1921-ben 
öntötték templo-
munk nagyharang-
ját. Az „össze-
harangozásokon” 
kívül ez a harang 
szólal meg szomba-
ton este, valamint 
vasárnap a hajnali, 
déli, és esti harang-
szókor. Szép, telt 
hangját hallhatjuk az 
ünnepi misék 
„Úrfelmutatásakor”, 
valamint e misék 
„első harangszója-

ként”, kezdés előtt egy órával. Temetési hírharangozáskor is használatban 
van. 
Az első világháború alkalmával (1914-1918) a templomokból ágyúfémnek 
elvitték a harangokat. Általában egyet hagytak a helyükön. Ahol három ha-
rang volt a toronyban, mint Alsónémedin is, a legkisebbet, és legnagyobbat 
vitték el, a középsőt pedig a helyén hagyták. Az idősek így emlékeztek visz-
sza: 
„A faluban nagy volt a sürgés-forgás. Később még nagyobb riadalom támadt, 
amikor a katonák a három öreg harangból kettőt elvittek [ágyúfémnek]. A 
harangokat lelökdösték a templom elé. Az egyiknek lecsordult a széle. Az 
emberek körbeállták a megszégyenített harangokat, és sírtak fájdalmukban.”   
1921-ben nyílt lehetőség a harang pótlására. Ekkor Ribarik István (1921-
1926) volt Alsónémedi plébánosa. A Historia Domusban ez a bejegyzés áll: 
„Az 1921. évben Ribárik István plébános és Földes Gábor kántortanító buz-
gólkodása folytán az 1914 - 18. évi világháborúban ágyúöntésre felajánlott 
harangok helyére a hívek készséges adakozásából egy 410 kg-os harangot 
öntetett az hitközség az Ecclesia Harangművek R. Társaságnál. A harang 
kellemes zengésű.”  
A Katolikus Lexikonban olvashatunk az Ecclesia Harangművek cégről: „1921
-1930: az I. világháború után a harangok pótlására alakult cég. - 1921-22-ben 
a megrendelt harangokat August Rincker műhelyében (Sinn, Németország) 
öntették. 1922-ben Fritz Rincker Magyarországra jött, és Csepelen a Weiss 
Manfréd gyár egyik üres műhelyében harangöntőt rendezett be. 1927 végéig 
kb. 1800 harangot öntött, feliratuk általában: „Harangművek R.T. öntött en-
gem F. W. Rincker által Budapesten”. Rincker visszatért Németországba, a 
cég Peternell és Kulhanek mesterekkel Pesterzsébeten dolgozott tovább 
1930-ig.”  
Templomunk nagyharangjának adatai: 
Súlya: 410 kg. Átmérő: 87, 6 cm.  
Palást magassága: kb. 70 cm. 
Feliratai: 
Felül található egy dombormű, melyen Krisztus látható a kereszten, mellette 

két oldalon egy-egy 
angyal. 
Alatta egy felirat: 
 
A = HÍVEK + KÖZ-
ADAKOZÁSÁBÓL 
ÖNTETETT + 1921 
 
A másik oldalon:  
 

F. W. RINCKER 
GMBH 

A * 1921 * D 
IN SINN GOSS 

MICH 
 

No 2419 
 
Felül egy sor dísz 
fut körbe. 

A feliratokból kiderül, hogy a némedi harangot is Németországban, Sinn-ben 
öntötték. A felszentelési ünnepség 1921. szeptember 18-án volt. Pontosan 
100 éve hallhatjuk gyönyörű hangját.  
(A háborúba elvitt kisharangot 4 évvel később, 1925-ben sikerült pótolni.) 

 
Benkó Péter 
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Rimóc -  
Mátraverebély Szentkút  

zarándoklat  
 
Eddigi életem egyik kiemelkedő lelki 
élménye, hogy augusztus 14-én részt 
vehettem a Mária Mennybevétele, 
Nagyboldogasszony ünnepére szerve-
zett Rimóc-Mátraverebély Szentkút 
zarándoklaton. 
Erről a zarándoklatról természetesen 
kántorunktól, Benkó Pétertől hallottam, 
illetve Valcsitól, a feleségétől. Ők min-
dig igyekeztek részt venni rajta. Rég-
óta kacérkodtam a gondolattal, hogy 
egyszer kipróbálom én is. Vali és Peti 
mindig szeretettel invitáltak. A több, 
mint 2 évtizedes barátságunk során az 
idei évben volt olyan erős a hívás a zarándoklatra, hogy a tettek 
mezejére léptem. Most viszont akkora elszánás volt bennem, ami 
a férjemet is magával ragadta. Vali szülei, Beszkid Józsi bácsiék 
befogadtak bennünket előző éjsza-
kára. Gyakorlott túrázóként a 25 kilo-
méteres út nem tűnt riasztónak, bár 
tudtam, hogy ez nem sima séta lesz. 
Valiék részletesen elmesélték, mire 
számíthatunk, de ha őszinte vagyok, el 
sem tudtam képzelni milyen lesz. Za-
rándoklaton természetesen már vol-
tam: busszal, autóval, illetve gyalogo-
san is (Medjugorjéban), de tudtam, 
hogy ez teljesen más lesz. 
A negyed 5-ös ébresztő nem okozott 
problémát, nagyon izgatott voltam, 
hogy mi vár ránk. 5 órakor a templom-
ban kezdve az ember imádkozik az út 
sikeréért, erőt kér, illetve felajánlja a 
fáradalmakat biztos, ami biztos, előre 
is. Ezután a Szűz Mária szobrot „kikísértük” a falu határában álló 
kápolnába. Ez egyedülálló élmény volt számomra: az útközben 
becsatlakozó zarándokok, a zenei aláfestést szolgáltató harmoni-
kás hölgyek, a hangos zeneszóval-
énekkel vonulás (hajnal 5-kor).  
A zarándoklat során a közös imák, a 
pihenők, a beszélgetések, mind sokat 
adtak. Szeretnék néhány, számomra 
kiemelkedő pillanatot, élményt meg-
osztani. Az egyik ilyen a szomszéd 
falu, a varsányiak általi vendéglátás. 
Az út egy pontján pálinkával, süte-
ménnyel vártak minket. Az a szeretet, 
ahogy készültek, sütöttek számunkra, 
pálinkával kínáltak, beszélgettek ve-
lünk, bíztattak minket nagyon felemelő 
volt. Azt gondolom, hogy ez az igazi 
emberség: az úton lévő embertársak 
iránti tisztelet jeleként vendégül látá-
sunk, biztatásuk, támogatásuk kifejezése. És mindezt a szomszé-
dos falu híveinek adják. Teljesen lenyűgözött. A másik kimagasló 
élmény számomra az volt, hogy végig imával és énekkel bírták a 
zarándoktársaim az utat. Nekem már voltak szakaszok, amikor 
igencsak számoltam a lépéseket, kifulladva nem voltam ugyan, 
de beszélni sem volt erőm, nemhogy énekelni! Példaértékű volt, 
elismerésre méltó ez a kitartás. Nagyon sokat jelentettek nekem 
továbbá az egyik szervező társunk szavai, 
aki Márkházát elhagyva, a legnehezebb 
szakasz után, az utolsó pihenőnknél szólt 
hozzánk. Megköszönte mindenki kitartását 
és kiemelte, hogy a legnagyobb dolog a mai 
világban közösséget vállalni másokkal és mi 
103-an ezt tettük most. Kívánta, hogy min-
denki találja meg Szentkúton, amiért jött és 
reméli jövőre is eljövünk. Szavai nagyon 
felemelőek voltak. Addig bele sem gondol-
tam, hogy ez a csapat, aki együtt járt ezen 
az úton, közösen vállalva a megpróbáltatá-
sokat valóban egyfajta kis közösség lett erre 
az időre és ez milyen szépen szimbolizálja 

az egész életünket: úton vagyunk valakik-
kel életünk minden helyzetében 
(munkahelyen, családban, barátainkkal), 
megismerjük-segítjük egymást, vagy csak 
éppen együtt eljutunk a célunkhoz és en-
nek felvállalása az egyik legszebb emberi 
feladat.  
Említettem, hogy készültem rá, hogy ez 
nem sima séta, nem egy klasszikus túra 
lesz. Miben is más mégis egy zarándok-
lat? Gondoltam, hogy nem kellemes erdei 
sétányokon fogunk haladni, hanem szinte 
szó szerint „toronyiránt”, erdőn, mezőn 
keresztül. De abba nem gondoltam bele, 
hogy a majd 40 fokos melegben ez olyan 
lesz, mint egy olvasztó kemence. Nagyon 

emberpróbáló volt a hőség, de ez is egy nagyon szép szimbólum-
má vált bennem: az út során izzadom le mindazt, amit feleslege-
sen cipelek, mint amikor a kemencében kiég a felesleges anyag, 

a salak és ez edzi az anyagot. Formál az 
Úr általa. Egy zarándoklatra általában 
azért indulunk el, mert viszünk valami 
problémát, ki akarunk valamit eszközölni a 
Teremtőtől, vagy egyszerűen csak felajánl-
juk a fáradalmainkat valakiért, vagy valami-
ért. Természetesen ez bennem is megvolt. 
Az út során a nehezebb szakaszokon átélt 
nehézségeimet fel tudtam ajánlani, oda 
tudtam tenni az Úr elé áldozatul. Remélem 
mind az én, mind a zarándoktársaim imái 
kedvesek lesznek az Úr előtt és meghall-
gatásra találnak.  
Egy zarándoklatban a megérkezés is más, 
mint egy sima túra után. A hosszú gyalog-
lást követően énekelve, imával értünk cél-
ba, nagyon jó volt, hogy az utunk a temp-

lomba vezetett, ahol átélhettük a valódi megérkezést és hálát 
adhattunk az Úrnak. Olyan volt, mintha hazatértünk volna. A 
kegyhely kisugárzása, a hely átimádkozottsága csak fokozza ezt 

az érzést. 
A lelki oldal mellett azonban a megérke-
zéshez hozzátartozik a test megpihenése, 
regenerálódása is. A tisztálkodást követő-
en újabb közösségi élményben volt ré-
szünk, a Szent József Szövetség 
(amelynek Beszkid Józsi bácsi is oszlopos 
tagja) által készített gulyásleves azonnal 
vérré vált bennünk. 
Az előesti miséig fennmaradó időben még 
lehetőség volt imádkozni, bejárni a kegy-
helyet, búcsúajándékot vásárolni. A misére 
készület is tartogatott új élményt számom-
ra: szemtanúja és segédje lehettem a Ben-
kó gyerekek népviseletbe öltözésének. 
Vali édesanyjának köszönhetően előállt az 

a csoda, ami a megtestesült hagyományőrzés. És köszönet a 
Benkó gyerekeknek (Benkó Anna, Bernadett, Mária és ifj. Péter), 
és még sok társuknak, hogy vállalják ezt a sok áldozattal járó 
feladatot. A nap beteljesülése az előesti mise volt, ahol már test-
ben—lélekben megérkezve találkozhattunk Jézussal. Hálát adok 
Istennek, részesei lehettünk ennek a csodának! 

Urai-Tóth Éva 
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Egyházközségünk két tagja:  
Szlovicsák Béla és  

Szlovicsák Zoltán Nagyboldog-
asszony főbúcsújára, Mátravere-

bély-Szentkútra kerékpárral keltek 
útra. Szombaton odaút, majd  
ottalvás után, vasárnap jöttek 

haza. A túra-gps számlálója 123 
km-t mutatott. Ezt visszafelé is 

meg kellett tenni… 
Gratulálunk a teljesítéshez! 

Jövőre várják az új jelentkezőket!   

Avilai Szent Teréz ünnepe—október 1. 
RÓZSAESŐ IMAESTEK A NYOLC BOLDOGSÁG KÖZÖSSÉGGEL 

 
Vajon miről olyan híres október elseje?! Ezen a 
napon ünnepli az Egyház Gyermek Jézusról és a 
Szent Arcról nevezett Szent Teréz liturgikus ünnep-
napját…  
Ez a fiatal apáca különleges engedéllyel, 15 évesen 
lépett be a lisieux-i kármelbe Franciaországban. És 
bár 1897-ben, 24 évesen bekövetkezett haláláig 
nem hagyta el a kolostort, mégis a missziók védő-
szentje lett! Szent X. Piusz pápa a modern idők 
legnagyobb szentjének nevezte, Szent II. János Pál 
pápa pedig egyházdoktorrá avatta. 
A Nyolc Boldogság Közösség, aki lisieux-i Szent 
Terézt mintegy lelki mesterének tekinti az isten-
gyermekség kis útján. Ő halálos ágyán kijelentette, 
hogy “azzal akarom tölteni a Mennyországomat, 
hogy jót teszek a földön”. Ebbe az égi misszióba 
akar bekapcsolódni az ún. Rózsaeső imaestek 
szervezése által. 
Az elnevezés Szent Teréz egyik mondására vezethető vissza. Halálos ágyán egyik nővérének azon kijelentésére, hogy “milyen nagy 
fájdalom lesz számunkra, amikor itthagysz minket” Teréz így válaszolt: “Ó, nem, meglátjátok, olyan lesz, mint egy rózsaeső!” Az első 
ilyen imaestet 1992-ben szervezték Lisieux-ben, ahol az est folyamán a bazilika kupolájából ezernyi rózsaszirom hullott a résztvevők-
re. Ez nem puszta látványelem volt, hanem a bátorítást szolgálta: emlékeztetés a szent azon ígéretére, hogy szüntelenül közbenjár 
az égben azokért, akik segítségét kérik. 
Azóta a Nyolc Boldogság Közösség csaknem minden házában – így Magyarországon is több helyszínen – szerveznek Rózsaeső 
imaesteket minden év őszén. Hagyományosan rövid tanítás ismerteti Szent Teréz életét és lelki örökségét, tanúságtételek hangzanak 
el az elmúlt években történt imameghallgatásokról, majd a résztvevőknek lehetőségük van levelet írni Szent Teréznek, az ő közbenjá-
rását kérve. Ezekért az imaszándékokért aztán közösen is imádkozunk egy imaharmincad segítségével. 
 
Levélírás Szent Teréznek 
A Rózsaeső imaestek sajátos mozzanata egy nagyon egyszerű, és mégis különleges lépés: levélírás Szent Teréznek. Mindenki meg-
írhatja neki kéréseit, mindazt, amiben közbenjárását kéri az Istennél. A levél aztán egy borítékba kerül, amit lezárnak, és mindenki a 
saját nevét és postai címét írja rá – azoban rendhagyó módon nem a feladó, hanem a címzett helyére! Az este folyamán végül min-
denki leteheti levelét Szent Teréz képe elé, ezzel is kifejezve, hogy rábízza a benne foglalt szándékokat. A borítékokat az íróján kivül 
senki sem fogja felnyitni, a Közösség a leveleket olvasatlanul hordozza imáiban és őrzi azokat a következő év őszéig. A Szent Teréz-
nek való levélírás természetesen nem egy mágikus cselekedet. Nem történik minden esetben és automatikusan imameghallgatás. 
Belső, személyes hitet és ráhagyatkozást kíván tőlünk, valamint nyitottságot, hogy engedjük Isten által formálni magunkat a minden-
napokban, életünk minden eseményében! 
Hogy miért van szükség a különleges, ha úgy tetszik, fordított postai címzésre? Mert a rákövetkező év őszén, a Rózseső imaest kö-
zeledtével a Közösség postán vissza-
juttatja a Szent Teréznek szóló leve-
leket az írójuknak! Így lehetőség van 
visszatekinteni, hogy az elmúlt idő-
szakban meghallgatást nyertek-e 
kéréseink, Isten hogyan vezetett ben-
nünket, és milyen csodákat cseleke-
dett az életünkben. Ez egyben egy 
meghívás is, hogy tanúságot tehes-
sünk Isten irgalmáról a következő 
Rózsaeső imaesten, illetve hogy 
Szent Terézhez hasonlóan mi is egy-
re inkább Isten szeretetének misszio-
náriusaivá válljunk – akár azáltal, 
hogy sokakat meghívunk a Ró-
zsaesőre… 

RÓZSAESŐ IMAESTEK 2021-BAN 
 
Majdnem három évtizedes hagyomány a Nyolc Boldogság Közösségben, hogy minden év 
őszén Rózsaeső imaesteket szervezünk Lisieux-i avagy Kis Szent Teréz közbenjárását kérve.  
Őszintén reméljük, hogy ez a szép hagyomány idén sem szakad meg! Amennyiben a járvány 
miatti előírások mégsem teszik lehetővé az imaestek megtartását, vagy bármilyen változás 
lesz a tervezett programban, azt ezen a felületen jelezni fogjuk.  
 
 
A tervezett imaestek 2021-ban: 
Örökimádás-templom (Budapest, 9. kerület, Üllői út 77.): Október 2. szombat 
Program: 18 órakor szentmise 
19 órától: buzdítás, tanúságtételek, levélírás Szent Teréznek 
Örökimádás-templom (Budapest, 9. kerület, Üllői út 77.): Október 3. vasárnap 
Program: 16 órától buzdítás, tanúságtételek, levélírás Szent Teréznek, 18 órakor szentmise  
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Hálát adunk az Urunknak, hogy újra a templom-
ban imádkozhattunk együtt az Oltáriszentség 
előtt szeptember 2-án 18 órakor. Ezt az imaórát 
gyermekeinkért ajánlottuk fel az Úr Jézus Szent 
Szívének. Kértük gondviselő szeretetét és áldá-
sát az elkövetkező tanévben minden tanulóra és 
tanáraikra, hitoktatóikra, szüleikre, nagyszüleikre. 
Gyermekeink életünk továbbvivői. Ezért tiszta és 
őszinte szívvel lelkünk minden rezzenésével át-
adjuk őket Jézusnak. Lélekben elhoztuk őket, 
hogy a legjobbat adjuk nekik, Jézust. Maga 
mondta Jézus,                   
Engedjétek Hozzám a gyermekeket, mert övék a 
menyek országa,--Mielőtt anyád méhében meg-
formáltalak, neveden szólítottalak! Jézus több-
ször is kifejezte, hogy a gyermek nagy érték az Ő 
számára! Most bizalommal Ráhagyatkozva átad-
juk Neki azokat akik nekünk a legdrágábbak 
gyermekeink, unokáink sorsát! 
Ebben a hónapban emeljük tekintetünket a Szent keresztre, 
amelyen Önmagát adta értünk Jézus! Minél tovább nézed, annál 
mélyebben egyesülsz Vele! Ha nehézségeid vannak, életed so-

rán a kereszt megtanít arra, hogy alázattal elfo-
gadd azt és Jézussal együtt hordozzad! Csak így 
találod meg lelki békédet! Jézus olyan lelki táplá-
lékot ad, amely átsegít mindenen! Jusson eszed-
be, hogy ilyenkor nem teszel mást, mint Cirenei 
Simon, viszed az Úr Jézussal a keresztet! 
Uram, Istenem! Tudom, hogy életem célja a Ve-
led való végső nagy találkozás és a Veled való 
végső örök együttlét. Tudom, hogy életem értel-
me erre a nagy találkozásra való felkészülés. 
Találkozom Veled Uram, amikor szívvel-lélekkel 
imádlak, amikor lelkem mélyéből imádkozom 
Hozzád és Te meghallod szavam. Találkozom 
Veled a szentáldozásban, amikor lelkem Veled 
egyesül. Találkozom Uram Veled minden kísér-
tés visszautasításakor, minden bűn legyőzése-
kor, minden jó gondolatban és minden jó csele-
kedetben is. Add Uram Istenem, hogy ezek a 
találkozások elvezessenek végleg Hozzád! Add, 

hogy általuk felismerhessed lelkem, ha Eléd jut! 
Jézusom Bízom Benned!                     

  Szlovicsák Balázsné 

Aug.25 - Szept. 2 
Nagy Tiborné 

Csermákné Molnár Anna 
Mészáros Jánosné 

Nagy Vidorné 
Csermák Béláné 

Geigerné  
Moldvai Mariann 

Szept. 3 – 11 
 

Rózsáné  
Pelsőczi Mónika 

Fodor Mária 
Sokorai Józsefné 

Morvai Margit 
 

Szept. 12 – 20 
 

Krasnyánszki Sándorné 
Györgyövics Miklósné 

Győrvári Imréné 
Szlovicsák Balázsné 

 
 

Szept. 21 – 29 
 

Agárdi Erzsébet 
Kiss Lászlóné 

Bársony Istvánné 
Jakab Rozália 

 
 

Szept. 30 – Okt. 8 
 

Horváth Albertné 
Nagy Balázsné 

Özv. Végh Antalné 
Győrvári Páln  

Szeptemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

Mária rádió imakör Égi Édesanyánk  
imacsoportja 

Hálát adunk Égi Édesanyánknak, hogy újra itt a templomban 
imádkozhatunk Hozzá csoportunkkal együtt szept. 6-án 18 óra-
kor. Kérjük a szentlélek kiáradását egy szép énekkel az itt jelen-

lévőkre, majd köszöntsük a Szűzanyát. Elhoztuk Neki mindazt, 
ami szívünkben megfogalmazódott. Köszönetünket, hálánkat, 
kéréseinket, amelyeket itt átadunk a Szent Szűzanyánknak nagy 

bizalommal. Majd beszélgetést kezdeményezünk a közösség 
lelki élményeiről, amelyek a járvány alatt történtek velünk. Utoljá-
ra pedig megköszönjük Égi Édesanyánknak, hogy újra itt lehet-

tünk és együtt imádkozhattunk Vele.  

Szűz Anyánk! Kísérj el bennünket életünk útján, ahogy 
Szent Fiadat is elkísérted. Fájdalmas Anyát ünnepeljük, 

15-én. Veled együtt imádkozunk a Szent Kereszt alatt 
is!  
Továbbra is szeretettel imádkozunk minden testvérünk 
imaszándékára. A Szűzanyánk várja lelki gyermekeinek 
bizalmát, hogy segíthessen az Ú szeretett gyermekei-
nek gondjaiban, örömeiben osztozni, keresni az utat az 

Ő Szent Fia felé. Köszönjük Neked Égi Édesanyánk, hogy mindig 
Velünk vagy. 
Ó Mária, kegyelemmel teljes! Oly sok kegyelemre van szüksé-

gem! Add nekem, ami a Tiéd! Add nekem, amire szükségem van! 
Nagyok a szorongattatások! Körül vesz a hitetlenség. A kétke-
dők.  Mária, Urunknak anyja, légy az én anyám is! Mutasd meg 

nekem az Urat! Mutasd meg Jézust, mutasd meg az Ő arcát, 
jelenlétét! Ismerni akarom Őt! Vele élni, az Ő erejében munkál-
kodni akarok! Mária, lelkemnek anyja! Szükségem van Rád! Kö-

nyörögj értem most és mindörökké! Ámen. 
             Szlovicsák Balázsné 

Egy férfi és a felesége elmentek az 
állatkertbe. Ott láttak egy hím majmot, 
aki szenvedélyesen simogatta a nősté-
nyét. A feleség nosztalgikusan így szólt: 
"Milyen romantikus !!” 
Aztán megláttak egy oroszlánt párt, akik messze feküdtek egy-
mástól "... a hím oroszlán némán hátat fordítva feküdt és nem 
figyelt a nőstényre, mintha a másik 
oroszlán nem létezett volna ... 
Felesége azt mondta a férjnek: "Milyen 
szomorú jelenet, szerelem nélkül ... !!" 
Erre a férje azt mondta: "Dobd azt a 
követ az oroszlánra, és figyelj!" 
Amikor az asszony eldobta, az orosz-
lán üvöltve ugrott, hogy megvédje a 
párját ... 
Megfordultak, hogy megnézzék a maj-
mokat, és ugyanezt tették. A kő kop-

panását meghallva, a hím majom félve 
ugrott arrébb, ott hagyva a párját! 
A férje odafordult a feleségéhez és azt 
mondta: 
"Ne tévesszen meg az, amit egyeseknél 

romantikának látsz, gyakran megtévesztő és üres szívet rejt. 
Vannak, akik nem mutatnak semmit a külvilág felé, de a szívük 

tele van őszinte szeretet-
tel! Sokan kirakatban 
szeretik egymást, a való-
ságban nem számíthat-
nak egymásra, ha baj 
van.  
Sajnos a mai világban, 
nagyon sok majmunk, és 
olyan kevés oroszlánunk 
van !!! 

Egy perc bölcsesség… 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1  2. 
18 óra 
Szentségimádás 

3.  
18 óra 
Szentmise 

4.  
 

5. Évközi 23. 
11 óra 
Szentmise 
Veni Sancte 
18 óra 
Szentmise  

6. 
18 óra 
Mária Rádió  
Imakor imaórája 

7.  
19 óra  
Kóruspróba 

8. Kisboldog-
asszony 
 

9.  
18 óra 
Szentségimádás 

10.  
18 óra 
Szentmise 

11. 
 

12. Évközi 24. 
Délelőtt NINCS 
szentmise 
(Kongresszus) 
18 óra 
Szentmise  

13.  
 

14.   Szent 
Kereszt Fel-
magasztalása 
18 óra 
Szentmise 
19 óra 
Kóruspróba  

15.  16.  
18 óra 
Szentségimádás 

17. 
18 óra 
Szentmise 

18. 19. Templom-
búcsú 
10 óra 
Szentmise 
Körmenet 
 

Este NINCS 
szentmise  

20.  
 

21  
19 óra 
Kóruspróba 

22. 
 

23.  
18 óra 
Szentségimádás 

 
 

24. Szent  
Gellért Napja 
18 óra 
Szentmise 

25. 26. Évközi 26. 
11 óra 
Szentmise 
Betegek kenete 
18 óra 
Szentmise  
Betegek kenete 

27.  
 

28.  
19 óra 
Kóruspróba 

29. Szent  
Mihály Napja 
E naptól az esti 
harangszó 20.00 
óra helyett 19.00 
órakor lesz.  

30.  
18 óra 
Szentségimádás 

 
 

1. 
Nincs  
szentmise! 

2. Szent  
Őrzőangyalok 
Napja 

3. Évközi 27. 
11 óra 
Szentmise 
Barotai Endre  
19 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! 

Zarándokutat szervezünk szeptember 
18-án (szombaton) Máriapócsra. A 

kegyhely mellett tervezzük Debrecen, 
Nyírbátor és Nyíregyháza egy-egy 
nevezetességének 

megtekintését is. Az 
útiköltség kb. 5000 Ft.  

Aki részt szeretne 
venni a zarándokla-

ton, kérjük, minél 
előbb jelentkezzen a 
sekrestyében 2000 Ft 
előleg befizetésével. 
Az utazásra mindhá-

rom egyházközségből 
lehetőség van  

jelentkezni. 

Szeptember 5-én,  
a 11 órai  

szentmise keretében 
Veni Sancte lesz,  

valamint sor kerül az 
iskolatáskák  

megáldására. 

Szeptember hónapban elkezdődnek 
az énekkar próbái! (kedd, 19.00) 

Várjuk a régi-, és esetleges új tagokat! 

Októberben a betegláto-
gatás a második pénte-
ken, október 8-án lesz. 

Betegek kenete 
 

Szeptember 26-án mind-
két szentmise (11 és 18 
óra) keretében sort kerí-
tünk a Betegek Szentsé-
gének kiszolgáltatására. 

Kérjük, segítsék idős 
hozzátartozóikat, hogy 

eljuthassanak  
a szentmisékre. 

Templomunk búcsúmiséjét szeptem-
ber 19-én, 10 órakor tartjuk, utána 

körmenet lesz.  
A szentmisét Futó Béla piarista atya 

celebrálja. 
Este már nem lesz másik szentmise. 

Szeptember 26-án az 
esti szentmise gitáros 

mise lesz. 

Szeptember 12-én, a 
kongresszus pápai 

szentmiséjének délelőtt-
jén templomunkban 

nem  lesz szentmise. 


