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A  keresztény  élet-er ı 

A  szent  keresztség  minden  ember  számára  kezdet,  egy  új,  
Istennek  tetszı  élet  kezdetét  innentıl  kezdve  magától  értetı-
dıen  számítjuk. – Innentıl  kezdve  sokkal  inkább  kell  odafigyel-
ni  a megkereszteltnek  az  új  élet  minden  részletére. Tulajdon-
képpen   nem  szorul,  nem  is  szorulhat  magyarázatra  ez  a  
tény,  hiszen – ettıl  függetlenül  gyarló  hasonlattal  mégis  rávilá-
gíthatunk  a  lényegre,  miszerint,  egészen  addig,  amíg  valami-
féle  tömegközlekedı  eszközre  fel  nem  szállok, senki  nem  
kérdezi,  nem  is  kérdezheti,  hogy  van-e  jegyem  vagy  bérle-
tem. Amikor  azonban  elkezdem az 
utazást,  joggal  kérhetik  a  jegyet,  
bérletet,  igazolványt,  hiszen  az  
utazási  feltételek  között ez  szere-
pel. – Ennek  mintájára, ha  a szent  
keresztség  által  elkezdıdik  az  új,  
lelki  életem,  már  nem  mellékes,  
hogy  az  hogyan zajlik. Vonatkoznak  
rám,  megkereszteltre  a  keresztény  
élet  szabályai. – Igaz  az,  hogy  nem  
biztató  jel,  ha  akár  magam  elıtt,  
akár  mások  által  a  tılem elvárt    
élet  motivációja  egy  törvény,  elı-
írás. Sokkal  inkább  a  belsı  indítás  
kell,  hogy  vezessen,  amikor, ha  
nem  volna ilyen  vagy  olyan  tör-
vény,  akkor is  lelki  igényem  lenne  
egy  tökéletesebb  életforma.  
Az  új,  keresztény  élet  valóban  
nagy  feladatot  ró  mindenkire,  hi-
szen  Szent  Pál  megjegyzése  sze-
rint  kincset  hordozunk  magunkban, 
s  ezt  a  kincset  törékeny  cserép-
edényben  hordozzuk. Ez  azt  jelenti,  
hogy  a  bőn  által  megsebzett  em-
beri  természet  sokszor  bizonyítja,  amit  az  Úr  Jézus  Krisztus  
a  Maga  emberségében  megtapasztalt  szenvedése  éjszakáján: 
a  lélek  ugyan  kész, de  a  test gyenge. 
Az  új  életforma  a  kereszténység  nem  elmélet,  külsı  jelei  
igazolják,  hogy  mennyire  valóság  az  bennünk. Egy  egész  
életre  szóló  következetes,  kemény  küzdelem  eredménye,  ami-
nek  következtében  lényegében   majd  életünk  végén  mondhat-
juk,  ha  tényleg  megtörtént,  hogy a  jó  harcot  megharcoltam,a  
pályát  végigfutottam,  a  hitet  megtartottam. 
Addig  is  azonban  élni  kel  a  mindennapokat,  lényegében  
olyan  emberként, aki  egy  a  sok  közül  a  világon,  mégis  más, 
mivel  törekednie  kel  annak  megvalósítására,  hogy  úgy  sze-
resse  Istent  és  embertársait, ahogyan  az  Úr  Jézus  tanította. 
Amennyiben  ezt  megteszem, mások  is  láthatják,  hogyan  él  
egy  keresztény. Sokszor  meg  nem  értésben, ellenkezések  kö-
zepette,  rosszindulatú  bírálatok  ellenére,  néha  még  üldözések  
árán  is  kell  élni  és  bizonyítani. Nem  egyszer  hısnek  kell  len-
ni,  a  mindennapok  hısének,  a  körülmények  hısének,  a  re-
ménytelenség  ellenére  is  hőséges  hısnek,  ami  által  bizonyára  

nem  mindenki  számára,  de  sokak,  vagy  legalább  egyesek 
számára  lehet  az  ember  jel. Szent  Péter   buzdítása  szerint 
kell  megközelíteni  ezt  az  életet: Mindig  álljatok  készen  arra,  
hogy  megfeleljetek  mindenkinek, aki  reménységetekrıl  kérdıre  
von  titeket. De  ezt  szerényen, tisztességtudóan,  jó  lelkiismeret-
tel  tegyétek, hogy  akik  Krisztusban  való tisztességes  életeteket  
becsmérlik,  rágalmaikkal  szégyent  valljanak. Jobb  ugyanis, 
hogy  az ember  jócselekedeteiért  szenvedjen,  ha  ez  az  Isten 
akarata, mint  hogy  gonoszságáért. ( 1. Pét. 3,15-17.) 

A  papi  breviárium ( Zsolozsma ) Hús-
véti  idı  V.  hetében  a  
Diognétoszhoz  írt  levélbıl ( Nn. 5-6: 
Funk.397-401 ) olvassuk: a  kereszté-
nyek ott  laknak  a  görögök  és   bar-
bárok  városaiban,  ahogyan  kinek-
kinek  a  sorsa  megszabta. Öltözkö-
désben, táplálkozásban  a  lakosság  
szokásaihoz  alkalmazkodnak,  de  
más  szempontból  egy  csodálatos  
és  mindenki számára  hihetetlennek  
látszó  életmódot  folytatnak. Saját  
szülıhazájukban úgy  élnek,  mint  
jövevények … testben  vannak,  de  
nem  test  szerint  élnek. A  földön  
élnek,  de  hazájuk  az  égben  van …  
ami  a  testben  a  lélek, azok  a  ke-
resztények  a világban … e  mulandó  
világban  zarándokolnak  a  mennyei  
örökkévalóságra  várva. -  Ez  egy  
csodálatos  kép az  igazi  keresztény-
ségrıl;  ennek  megvalósításához 
olyan  erı, hit,  lélek  és  lelkület  kell,  
ami  a  mindenkori  emberben  nincs  
meg  elegendıképpen. Megvalósítá-

sához  az  kell,  amirıl  Szent  Pál  a  Rómaiakhoz  írt  levelében  
olvasható: tekintsétek  magatokat  úgy, hogy  meghaltatok  a  bőn-
nek,  de  éltek  az  Istennek  Urunkban, Jézus  Krisztusban! 
( Róm. 6,11. ) – A  keresztény  élethez  az  élet-erı  Jézus  Krisz-
tusban van,  Aki  mint  igazi  Szılıtı,  számunkra,  szılıvesszık  
számára  adni  akarja  élı  és  éltetı  erejét. Aki  komolyan  veszi  
helyzetét,  annak  nem  szabad  felednie,  hogy  szentségi  életet  
éljen,  táplálja,  erısítse  önmagában  azt  a  lelkületet,  ami  Jézus  
Krisztusban  van. Hozzá  kell  szorosan  kapcsolódni  a  szent  
Eucharistia,  mint  lelki  táplálék  által,  a  bérmálás  szentségében,  
az  erısítı  Lélek  ereje  által, az  újbóli  nekilendülés  lehetıségét  
jól  felhasználva  a  szentgyónás  által, a  fogyatkozó  testi  erı  
ellenére  a  lélek  ereje  által  a  szentkenet  szentségében; az  
egyik  legszebb  emberi  kapcsolat  a  házasság  szentségének  
kegyelmei  által; mindezeknek  a  szentségi  elısegítése  a  papi  
szolgálat  által,  de  a  szentelmények  és  minden jó  elkötelezett  
híveiként  is. Sok  lehetıség  vár  ránk, s  mindezt  Isten  ajándé-
kozó  szeretete  által  kapjuk, Aki  várja  válaszunkat  közeledési-
re!                                                               Pekker Imre  plébános  
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Urunk  mennybemenetele  Ünnepe  – Június  05.—Az  Úr  Jézus  mennybe-
menetelét  búcsúzás  elızte  meg,  hiszen  kivezette  a  tanítványokat  az  
Általa  kijelölt  helyre, még  szinte  utolsó  utasításait  adta  nekik,  és  ez  
bizonyára  mint  minden  búcsúzás,  elválás  egyfajta  szomorúságot  jelen-
tett. Errıl  most  ugyan  nincsen  szó,  de  korábban,  amikor  az  Úr  Jézus  
szenvedésérıl,  haláláról  és  a  földrıl  való  távozásáról  beszélt, világosan  
következtethetünk  a  szomorúságra, mivel  azt  mondja  nekik ne szomor-
kodjatok;  jobb  nektek  ha  elmegyek, mert  az  Atyához  megyek  és  azért,  
hogy  helyet  készítsek  nektek! Most,  amikor  tényleg  elköszön és  elmegy,  
mégis  a  szentmise  könyörgésében  örömrıl  beszélünk. Az eltávozás  szo-
morúságát  ugyanis  felülmúlja  a  megbízás, a  feladat  nagysága,  amit  Az  
Úr  Jézus  rájuk hagy. Most  kezdıdik  az  a  nagy  feladat,  aminek  értelmé-
ben  tanítaniok  kell,  keresztelni  kell,  tanúságot  kell  tenni.  Nemcsak  rájuk  
bíz  egy  nagyon fontos  feladatot,  hanem  meg  is  bízik  bennük,  hogy  ezt  
teljesíteni  is  fogják; annál  is  inkább, mivel  tudják,  hogy  a  Mester  velük 
van – én  veletek  vagyok mindennap a  világ  végezetéig! A  hívı  ember  
számára  ezek  a  szavak  az  Úr  Jézussal  való  állandó  kapcsolatot  jelzik. 
Akik  viszont   késedelmes  szívőek – adott  esetben  kifejezetten  kételke-
dık,  esetleg  kötekedık,  azok  számára  az  Úr  Jézus  mennybemenetele  
érthetetlen,  lehet,  hogy  elfogadhatatlan is,  hiszen az  a  kifejezés,  hogy  
felment  a  mennybe,  nehezen  értelmezhetı. Nem  egy  esetben  az  irány  
a  felfelé  is  gond,  mint  ahogyan az is,  hogy  a  távolság, amit  a  felemel-
kedés  fejez  ki,  vajon  mekkora  lehet? – A  hívı  ember  tudja,  hogy  itt  
nem fizikai  távolságról  van  szó,  hanem  arról,  amit  az  Úr  Jézus nem  is  
egyszer  mondott, hogy  İ az Atyához  megy.  Az  Atya  Országa,  ami  egy-
ben  az  Úr  Jézus  országát  is jelenti,  nem  ebbıl  a  világból  való. Létét és  
létezését  csak  jelképpel  tudjuk  kifejezni,  amit  a  magasság  jelent  a  jelen  
esetben,  de  ez egyben  azt  is  jelenti,  hogy  ide  várnak bennünket,  mert   
mi  hazánk  a  mennyben  van – odajutni  azonban  azt  jelenti  mindnyájunk 
számára, hogy  felül kell  emelkedni  mindenen,  ami  magához láncol,  lehúz, 
ami  kicsinyes  és  földies. Már  itt  a  földön  kell tudni  másképpen gondol-
kodni,  beszélni,  cselekedni. Krisztussal  kell  tudni  emelkedni  egyre  köze-
lebb az  Atyához. Ez  akkor  lesz  megvalósítható  számunkra, ha  meghívá-
sunkat  és  megbízásunkat  egy magasabb rendő  cél  értelmében  nagyon 
komolyan  vesszük. – Ebben  segít  bennünket,  ha  tekintetünket,  értelmün-
ket,  szívünket  İrá  irányítjuk. Nekünk  szükségünk  van  arra,  hogy  föl-
emeljük szívünket,  ahogyan  Szent  Pál  mondja: ami  odafönt  van,  arra  
irányuljon figyelmünk,  ahol  Krisztus  a mi Urunk az  Atya  jobbján  ül. – İ  
elment  a  földrıl,  de  ez a  távozás  nem  jelenthet  szomorúságot;  Vele  
úgy élhetünk,  mint  akiknek  van  reményük. 

A  Szentlélek  kiáradása – Pünkösd  Ünnepe  – Június 12.—Már  az  Ó-
szövetségben  olvashatunk  arról,  hogy  a  Zsoltáros  így  csodálkozik  rá  az  
Isteni  Lélekre: áraszd  ki  szent  Lelkedet  és  minden  életre  kel  és  megújí-
tod  a  föld  színét! – Készséges  lélekkel  meglátta  annak  igazságát, amirıl  
már  a  Teremtés  Könyve  így  ír: kezdetben  a  föld  puszta és  üres volt,  de  
Isten  Lelke  ott  lebegett  a  mélység felett.  Ez a  mélység  bizonyára  az  
áthatolhatatlant  jelentette,  így  is  mondhatjuk: az  alaktalant, a  még  nem  
létezıt,  amibıl  Isten Lelke – mint  láthatjuk  ma is  a  világot – remekmővet  
alkotott. Ennek  a  csúcsán  ott  van  az  ember  testével  és  lelkével – ezeket    
halmozza  el  Isten  a  mai  napig  is  áldásával,  szeretetével. A  legcsodála-
tosabb  az,  amivel  lelkünket  akarja  ápolni  és  gondozni – minden  mást  
rábíz az emberre,  mint  munkatársára. A  lelkek,  a  lelkünk  ügyében  elsı-
sorban  İ  maga  tevékenykedik – felülmúlhatatlan  módon,  amikor  mint  
jelképesen  egy  gondozott  nyájhoz  hasonlítja  és  azt  mondja: magam  
legeltetem  ıket,  dús  legelıre  vezetem,  frissítı  vizekhez, ápolom,  gondo-
zom;  a  sérültet  bekötözöm,  ölben  hordozva  viszem…gondosan  ültetett  
szılıskerthez hasonlítja;  ápolja  és  gondozza,  hogy  bıséges  termést  
hozzon – végül,  de nem  utolsó sorban  Egyszülött  Fiát  adja  áldozatul,  
hogy  a  bőntıl  megsebzett  lelkünket megmentse,  ahogyan  mondja, hogy  
éljünk  Általa. – Igaz ugyan,  hogy  mindezen  ajándékok  befogadásához  
olyan  folyamatra  van  szükség, hogy  mindezt  mi emberek  nagyra  értékel-
jük,  fontosnak tartsuk,  de  az  is  igaz,  hogy  mindez  lelki  dolog,  amit  
Isten  ad  és  csak  İ  adhat. Ellenkezı  esetben,  ha  egyáltalán  ráéreznénk  
is,  a  magunk  erejébıl  nem tudnánk  megszerezni. – Istenünk  a  nagy  
lehetıségek  mellé  még  a  szeretı,  atyai  meghívással  is  megajándékoz  
minket. S  hogy ennek a  meghívásnak  természetszerőleg  eleget  tegyünk: 
vezet  minket  jó  Szívével. A  Szentlélek  kiáradása  ünnep,  története  ponto-
san  ennek  az igazolása. Az  ısidıktıl  meglévı  aratási  és  hálaadási  ün-
nepet  választja ki  Isten,  hogy elküldje  Lelkét,  Aki aztán  lelkesít,  erısít, 
indítást  ad, eredményt  alkot. Egyik  nagy  jele  az,  hogy  aki  ott  van,  min-
denki észreveszi,  hogy  történt  valami. Az  erıt  a  szélzúgás  jelzi,  a  lelke-
sítést  a  lángnyelvek  érzékeltetik, az erıt  az apostolok bátor  kiállása, az  
eredményt  a  sok-nyelvő emberek  esete, akik  a  nagy  különbözıségek 
ellenére  úgy  tapasztalják,  hogy  hozzájuk szól,  nekik  szól  az  üzenet,  ami  
által az  ı  nyelvükön  hirdetik  Isten  nagy  tetteit. – A  lelki  eredmény  a  
jelen  lévık  közül  sokakban  megszületett  készség  a  bőnbánatra  és  a  
megkeresztelkedésre. Ez  a  kezdet;  a  késıbbiekben  is  nem  lehet  nem  
észrevenni  az Isten  Lelkének  jelenlétét  és  munkálkodását.  A  hívık  lét-
számának  növekedése,  az  a minıségi  életmód,  aminek  következtében  
mindenki  tiszteli  ıket;  a  vértanúk  hısiessége, azok  nagy serege – s  nap-
jainkban  is  a  hibák  ellenére  is  meglévı  erkölcsi  megújulás  vágya  és  
ténye  bizonyítja  Isten  Lelkének  jelenlétét, erejét, munkáját…ezt  a  Lelket, 
ezt a  lelkületet  kérjük, fogadjuk be! 

SzentHáromság  Ünnepe –  Június  19. — Naponta  imádkozzuk  a  
szentmisék  kezdetén: vizsgáljuk  meg  lelkiismeretünket  és  bánjuk  
meg  bőneinket, hogy  méltóképpen  ünnepelhessük  az  Úr  szent  titkait! 
– Már  az  is  egyfajta titok,  hogy  színe  elé  állhatunk és  szolgálhatunk  
Neki,  de ezenkívül  gondolhatunk  sok  másra  is.  A  mai  napon  való-
ban  olyan  titkot  emlegetünk  és  ünnepelünk,  ami  meghaladja  az 
emberi  értelmet,  még  a  legképzettebb  tudósét  is.  A  titok  lényege  
nem  abban  van,  ami  a  titkokat  jelenti  általában,  hogy  nem  minden-
ki  tud,  tudhat  róla. Ezek  a  titkok  azt  jelentik,  hogy  emberi  értelem-
mel  csak  annyit  tudhatunk  róluk,  hogy  léteznek. A  lényegük  haladja  
meg  képességeinket. Ma  a  Szentháromságra  gondolunk, amirıl  iga-
zában  csak  annyit tudunk,  amennyit  az  Isten  tudtunkra  adott – egy-
részt,  hogy  létezik,  másrészt,  hogy  mirıl  szól. Létezésérıl  a  Szent-
írás  számos  pontján  olvashatunk  és  ez annyit  jelent,  hogy  Isten  
üzen  felıle  a  minden  kor emberének, hiszen  a  Szentírás  az Isten  
írásba  foglalt  üzenete. Ebben beszél  a  szent  Szerzı  az  Isten  bensı  
indítására  a  teremtı  Atyáról,  a  Megváltó  Messiásról  és  a  megszen-
telı,erıt  és  életet  adó  Lélekrıl. Isteni  Üdvözítınk, Jézus  Krisztus  is  
beszél  róla  részleteiben is, de együtt  is,  amikor  búcsúzóul  is,  amikor  
a  keresztelésre  ad  megbízást: kereszteljétek  meg ıket az  Atya  a  Fiú 
és  a  Szentlélek  nevében. Az  emberi  gondolkodás  segítségével  pedig  
kikövetkeztetjük,  hogy  ez  a  fenséges  titok mirıl  szól:  az  Atya a  Fiú  
és  a  Szent-Lélek  tökéletes  egységét  jelenti. A  tökéletes  egység  az  
Egy Isten  és  a  három  Isteni  Személy  Közösségében  a  legteljesebb  
szeretet-kapcsolat  által  képzelhetı  el,  amint  az  Úr  Jézus szavaiból  
ki  is  derül,  amikor  akár  az Atyáról, akár  a Szentlélekrıl  beszél,  tanít. 
Szívesen   következtetek  a  keleti  emberek  gondolkodás  és  kifejezés-
módjára  utalva  nemcsak  a három Isteni  Személy  közös, egységes  
jellemzıjére,  a  szeretetre,  hanem   a  hármas  szám  együttes  jelenté-
sére= ugyanis  ez  jelentheti,  mint  ahogyan  gyakran  jelenti  is  a  teljes  
tökéletességet. Emberi vonatkozásban  a  többség  a  többes  kifejezés 
már  magában  hordoz  egyfajta  összetettséget,  ami  akár  hiba  forrása  
is  lehet. Az  Isten  tökéletessége pedig  éppen  ebben  áll;  ezért  is ha-
ladja meg  gondolkodásunk,  következtetésünk  kimerítı  lehetıségét. Ez  
Istenben  van  meg  teljes  mértékben  éspedig  úgy,  hogy  a  mi ember-
ségünket  megáldja, gazdagítsa,  segítse  általa. Nem  értjük  a  miben-
létét,  de azt  értjük,  hogy  İ-által,  İ-vele  és  İ-benne  van  a  tökélete-
sebb  emberségünk,  üdvösségünk. – Rácsodálkozunk erre  az isteni  
titokra,  egyben  köszönetet  mondunk  érte,  nemcsak azért,  mert  biza-
lommal  megosztja ezt  velünk  a Végtelen-tökéletességő  Isten,  hanem  
azért  is, hogy  szentelje  meg,  tegye  teljesebbé  mindennapjainkat,  
egész  keresztény  életünket.  

ÚRNAPJA  –  Június  26.—Minden  szentmisében  a  legszentebb  pillanat  a  
consecratio (átváltoztatás) pillanata,  amikor  tudatosítjuk  magunkban  a  csodá-
latos  eseményt,  aminek  tanúi  vagyunk: íme,  hitünk szent  titka!,  amire azután  
a  jelenlévık  hittel  és  hálával  válaszolnak. Ez  naponta  megismétlıdik  a  
templomokban  a  szentmisék  alkalmából. Ahogyan  a  Kaposvári  megyéspüs-
pök  Atya  mondja: ez  a  nagycsütörtök  folytatása. Amikor  az  Úrnapját  ünne-
peljük, ez  a  nap  is  a  nagycsütörtök  folytatása, imádságos  találkozó,  de  
egyúttal a  pünkösd  következménye  is. A  hívek  sokasága  ezen  keresztül is 
látszani  akar  ;  meg  akarja  mutatni  a  templom  falain  kívül  is, hogy  komo-
lyan  veszi  a  Mester, Jézus  tanítását:”Én  vagyok  a  mennybıl  alászállott  
kenyér. Aki  e  kenyérbıl  eszik,  örökké  él. A  kenyér, amelyet  adok,  a  testem  
a  világ  életéért” ( Jn. 6,51. ) – A  hívı  ember  számára  Jézus  szavai  új, cso-
dálatos  távlatokat  tárnak fel,  Aki  nemcsak  egyszer  adta  Testét  és  Vérét,  
hanem  elrendelte,  cselekedjük  meg  mi  is  azt,  amit  İ  tett. –  Túlzás  nélkül  
mondhatjuk,  amit  ünnepélyesen  1938-ban  a  Budapesti  34.  Eucharistikus  
Világkongresszus  himnuszában,  a  szerzı  így  fejezett  ki  ihletett  lélekkel: 
Krisztus  újra  földreszállott,  vándorlásunk  társa  lett;  mert  szerette  a  világot,  
kenyér-színbe  öltözött. -  A  mennybıl  alászállott  Kenyér  alakítja  szívünket, 
hogy  Vele  együtt  egyre  készségesebben  imádhassuk  az  Atyát  és szolgál-
hassuk  testvéreinket. Szeretett  Üdvözítınk  egy  új  életnek  a  táplálója  és  
erısítıje  akart  és  akar  lenni. Az  élet  és  a  táplálék  szorosan  összefügg  a  
mindennapokban. A  világszerte  látható  létért  való  küzdelem  többek  között és  
nagyobbrészt  az  élet  fenntartásáról  szól; jóléti  társadalmat  óhajt  mindenki,  
aminek  egyik,  igaz  nem  egyetlen  alkotóeleme  a  táplálék. – Amíg  a  minden-
napokban  csak  a  testi  táplálékról  esik  szó,  nekünk  kell,  hogy  fontos  legyen  
a  lelki  táplálék  is – fıleg  az!  Ezt  a  táplálékot  nem  képes  senki  biztosítani,  
csak    Aki  elmondhatta  és  elmondhatja  magáról: Én vagyok  az  égbıl  szállott  
élı  Kenyér,  aki  ebbıl  a  kenyérbıl  eszik,  nem  hal  meg  örökre! – Amint Já-
kob  kútjánál  a   szamariai  asszony  így  kiáltott fel,  amikor  az  Úr  Jézus  élı  
vizet  kínált  neki: Uram,  add  nekem  azt  a  vizet! – úgy  kell  nekünk  is  fohász-
kodni: Uram,  add  nekem  ezt  a  Kenyeret! –Tudnunk  kell, hogy minden  problé-
ma  megoldása  Krisztus! -  Igazságosság  és  szeretetet  Krisztus  nélkül  nincs; 
csak  álmodozók  hajszolják … – a  legfontosabb  támpont, az  Istennel  való  
találkozás. – A  krisztusi  örömhírt  hirdetni  minden  keresztény elsırendő  fel-
adata. Ehhez  nélkülözhetetlen, hogy  a  hívık  mint  közösség  is  tanúskodjanak  
Krisztusról,  feltámadásáról,  kiáradó  szeretetérıl. – Ezt  tesszük,  amikor  ünne-
pélyes  módon  is  kifejezzük  hálánkat,  köszönetünket  a  köztünk  élı  lelki  
erıforrás  iránt. – Jó  szívvel  adjuk  oda  Istennek,  azt  a  keveset,  amink  van – 
lelkesedésünket – hogy  megáldja  szegényes  igyekezetünket.     
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Szép idıben  

ünnepelhettük meg a régi 
temetıben lévı Kápolnánk 

búcsúját.  
 

Nagy létszámban vettünk 
részt a misén, ami  

csodálatosan sikerült. 

 
Köszönjük 
szépen a 
székek 

kiszállítá-
sát és  

mindenki-
nek a  

segítséget! 

 
Egy család 
felajánlásá-
ból megújult 

a  
harmónium. 
Imre atya a 
szentmise 
keretében 

megáldotta.  
 

Köszönjük 
az  

adományt! 
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Eseményekkel teli hónapot hagyott ma-
ga mögött kórusunk. Június 4-én a Tria-
nonban bekövetkezett tragédiára emlé-
kezvén mőködtünk közre a községi ün-
nepségen. Pünkösd vigíliáján egy kórus-
találkozón énekeltünk Rákoscsabán, 
melyen a Rotunda Énekegyüttes meghí-
vására vettünk részt. Pünkösdkor ha-
gyományosan a Férfikar élı– és elhuny-
ta tagjaiért ajánlottuk a szentmisét, me-
lyet követıen Gyırvári Imre (tenor) ven-
dégül látta a kórustagokat. Köszönet 
érte neki, és kedves családjának a fo-

gadtatásért. 
Természetesen a kápolna búcsúján, valamint az 
úrnapi misén és körmeneten is énekelt kórusunk. 
Köszönöm minden résztvevınek, kísérınek, 
hogy megtiszteltek minket figyelmükkel, a kórus-
tagoknak pedig megköszönöm munkájukat.  

Benkó Péter 



5                                              SZENT KERESZT— 2011. JÚLIUS 

 

Úrnapi sátrak és a hordozható 
Mária szobra, a Rozsálium 

 

Köszönjük a díszítést és  
mindenki segítségét! 

 

Az énekkar és zenekar kísérte a 
körmenetet. 

 

Az elsıáldozók szirmot szórtak 
az Oltáriszentség elé. 
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Alsónémedirıl a reggeli órákban indult a busz Szolnokra, az 
egyházmegyei találkozóra. A busz ugyan nem volt „tömve”, de 
vidám társaságunkkal hamar megtelítıdött. 
 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes elıadása volt a találkozó 
fıelıadása, címe: „A szeretet összeköt”. Ízes, humoros, gondolat-
ébresztı beszéde felejthetetlen élmény volt. 
 

Cigánypasztorációs programot szervezett a Ceferino köz-
pont a kis színpadon, színes kavalkádjuk, táncuk érdekes színfolt-
ja volt a találkozónak. 
 

Család évének választotta a 2011-es évet a Katolikus Püspöki 
Kar, ezért az idei találkozó központi gondolata is a családi élet 
volt. Programjaikban igyekeztek megjeleníteni ennek a legalapve-
tıbb emberi közösségnek a fontosságát. Megkapó volt Miklós 
püspök ezzel kapcsolatos gondolata: „A családban a szülık az 
élet ajándékozásában válnak a Teremtı munkatársaivá és a gyer-
mekeikrıl való gondoskodásban ennek az isteni szeretetnek a 
továbbadói”.  
 

Déli harangszót Szolnokról, a találkozóról közvetítette a Kos-
suth rádió. Majd a szervezık finom ebéddel vendégelték meg a 
résztvevıket. 
 

Egyen pólót viseltek a szervezık és rendezık, de lehetett vá-
sárolni is a különbözı színő pó-
lókból, me- lyet a találkozó logója 
díszített. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiataljaink már elızı nap elutaztak Szolnokra, ahol több hely-
színen, sok színes, érdekes program várta ıket. Amikor szomba-
ton találkoztunk velük, örömtıl sugárzó arcuk, vidámságuk egyér-
telmő jele volt annak, hogy jól érezték magukat. 
 

Gável testvérek írták a találkozó himnuszát, melyet gitáros kísé-
rettel a szolnoki családok (óvodásoktól a nagyszülıkig) adtak elı 
a színpadon. Ezt a fülbemászó dallamot hamar megtanultuk mi is, 
és ahányszor csak felcsendült, mindannyian együtt énekeltük. 
 

Gyónásra  is volt lehetıség: a sportpálya szélén, egy 
„karéjban” ülve várták az atyák a lelkükön könnyíteni vágyókat. 
 

Híd: a gyönyörő, új Tiszavirág gyaloghíd lett a jelképe a 
találkozónak. A különleges, merész építmény 1 éve készült el a 
gyalogosok, biciklisek nagy örömére. „Ahogyan ez a szépívő híd 
összeköti a Tisza két partját - a belvárost és a Tisza-ligetet - úgy 
kösse össze a krisztusi szeretet egyházmegyénk egyházközsége-
it. Ezzel máris az ég, az Isten felé is hidat képezünk. Kössön te-
hát össze Istennel és egymással is a szeretet!” hangzott el püs-
pökatya beszédében. 
 

Idıjárást nem lehetett egyhangúsággal vádolni: egyszer tőzött 
a nap, aztán elborult. Majd erıs szél fújt, végül kaptunk egy kis 
esıt is. Egyszóval változatos volt. 
 

Jó volt együtt lenni, egymás hitébıl bátorítást nyerni. Örülni tud-
tunk egymásnak, miközben kapcsolatokat építettünk közössége-
ink között.  
 

Karitász önkéntesei szinte egésznap járták a stadiont, hogy 
ásványvízzel és finom zöldségekkel díszített zsíros kenyérrel gon-
doskodjanak a vendégekrıl. 

 

Légierı Zenekar mősora a „gyepshow” igazi, jó hangulatot 
teremtett. A zenekar a népszerő dallamok elıadása közben nem-
csak a hangszereket szólaltatta meg, hanem táncolt is. 
 

Misét Dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök úr mutatta be a pap-
sággal. Felemelı látvány nyújtott a közel 40 fehér ruhába öltözött 
pap bevonulása, majd az áldoztatás a hosszú, tömött, mégis fe-
gyelmezett sorokban. Az énekkarok elıadása csak fokozta ezt az 
élményt.  
 

Népdalénekesek, népzenészek éneke, valamint néptánccso-
portok és együttesek bemutatója szórakoztatta a közönséget az 
ebéd alatt és a délutáni programok között. 
 

Ország közepe, ahol elhelyezkedik a mi egyházmegyénk. A 
találkozónak legnagyobb városa: Szolnok adott otthont, melyet a 
közelmúltig „Kis Moszkva” elnevezéssel illetek, most pedig meg-
újuló, egyre erısödı keresztény élet jellemzi. Büszkék szépen 
felújított, tisztán tartott városukra, és természeti adottságaikra. 
„Érezzék magukat nagyon jól városunkban és a találkozó prog-
ramjaiban!” ezzel a mondattal üdvözölték az érkezıket. Vendég-
szeretetük kifogástalan volt. Köszönet illeti a gondos házigazdá-
kat, a szervezıket, a városvezetıket akik egy éven át készítették, 
szervezték ezt a találkozást. Nekik nem csak az egész éves gon-
dok sokaságát, hanem az összefogás és a közösségek erısödé-
sét is jelentette a felkészülés idıszaka, mert mindannyian meg-
tiszteltetésnek érezték, hogy épp náluk lehet ez a rendezvény.  
 

Piliny 650 lelkes kis falu Nógrád megyében, a következı talál-
kozó helyszíne. Az Ipoly-folyó mellékvölgyében, Salgótarján és 
Balassagyarmat között félúton, a 400 méter magas Kõhegy és a 
368 méter magas Várhegy tövében, a Pilinyi-patak völgyében 
fekszik. Nógrád megye legrégibb, jelenleg is használt három ha-
rangjának egyike, a település római katolikus templomának ékes-
sége. Felirata alapján a kutatók Mohács ideje körüli idıpontra 
datálják. 
 

Római katolikusok, akik eljöttek erre a találkozóra, hitben, 
reménységben és szeretetben gazdagodva térhettek vissza ottho-
naikban, saját egyházközségeikbe. Lelkükben hordozva a meg-
gyızıdés örömét: a szeretet összeköt! 
 

Sok minden volt még, amit a teljesség kedvéért meg kell emlí-
teni: könyv és DVD árusok, kegytárgyárusok, szakpasztorációs 
sátrak, véradás, gyermekprogramok és játszóház a kicsiknek. 
Bemutatkozhattak a különbözı egyházi mozgalmak, szolgálatok, 
közösségek. Lehetıség volt városnézésre, sétára a Tisza-parton 
és persze átgyalogolni az új Tiszavirág hídon. 
 

SZeretet összeköt! Ez volt a találkozó jelmondata, és a püs-
pök atya záró gondolatában még kiegészítette: „A szeretet össze-
köt és hív!”, amely ösztönözzön bennünket némedieket arra, hogy 
jövıre is igazi közösséghez híven még  nagyobb létszámmal kép-
viseljük egyházközségünket az egyházmegyei  
 

Találkozón, 
 

Újra a 
 

Váci egyházmegyében, az Úr 2012. évében, Piliny köz-
ségben! 
 

Zászló felvonással kezdıdött a találkozó: a Légierı katonái, a 
hagyományırzı csoport és a cserkészek a Himnusz hangjai alatt 
ünnepélyesen húzták fel a nemzeti, a városi és a találkozó lobo-
góját. A találkozó záró mozzanata pedig a „vándorzászló” ünne-
pélyes átadása volt Szolnok polgármesterétıl Piliny polgármester-
ének. 

Bálint Andi  és Sanyi 

 

Elıszó: Rengeteg felemelı élmény ért minket ezen a találkozón, amelyeket úgy elmondani, hogy más is megérezze nem igazán 
lehet. Meg kell tapasztalni! Ezért arra gondoltunk, hogy ABC-be rendezzük a programok, emlékek, élmények, gondolatok pici részle-
teit, mint egy „emlékkép-villanást”, vagy egy gondolat foszlányt, így nyújtva egy kis ízelítıt belıle. 

Egyházmegyei találkozó A-Z-ig 
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A találkozó himnusza: 
A szeretet összeköt 

 

Hol az a híd, amely a szívtıl szívig 
ér, 

az a szó ami szebb jövıt ígér? 
Nézz rám, nyújtsd két kezed, 

mert összetartozunk! 
Ti meg én 

egy családot alkotunk! 
 

Ez az a hely, ahol felnevelt apám, 
ahol sírt, és átölelt anyám. 
Mint vén, látta két szemem, 

az élet él tovább. 
Gyere hát! 

Együtt érhetünk a hídon át! 

 

 
Otthonra lelt a szívünk, a lelkünk. 

Az új remény családban él! 
Hát védd a holnap kincsét! 
A szeretet összeköt és hív. 
Megtart a szent szövetség: 

áldozat az életért! 
 

És milyen szép, 
hogy amikor földre szállt az ég, 

anya karján apa óvta életét. 
Így szent örökké szent e hely, 

és szent e szövetség! 
Tüze fény: 

beragyogja létünk éjjelét! 
 

 Az egyházmegyei találkozó június 24-25-én, Szolnokon tartották. A 
találkozó témája a „Szeretet összeköt”. Ezzel a témában-kapcsolatban 
elıadásokat is hallgattunk, hogy mennyire fontos az emberek közti szere-
tet. Megérkeztünk Szolnokra, a Tiszaligeti Stadionba és egy másik busz-
szal mentünk tovább Jászkarajenıre. Tamási József a tiszaföldvári plébá-
nos egy vetített képes elıadást tartott Kósa József, Hornyik Károly és 
Kenyeres Lajos vértanú plébánosokról. A megemlékezés után a plébánia 
falára koszorút helyeztünk el a vértanúk boldoggá avatásának érdekében.  
Ezután Tiszavárkonyba gyalogoltunk át. A falu szélén, a Mővész-telephez 
érkeztek meg a buszok. Itt túrát tettünk a gáton. A cserkészek elıadták 
nekünk a Korona és kard címő történetet. Annál a kopjafánál ahol Kenye-
res atyát megölték, ott a boldoggá avatásáért imádkoztunk. Visszaérkez-
ve a Mővész-telephez frissítıvel vendégeltek meg minket. Szolnokon 
keresztül Rákócifalvára mentünk. Rákócifalván elmentünk egy temetıbe, 
ahol Kenyeres Lajos atya sírja van. Kenyeres atya egyik rokona mesélt 
nekünk az atyáról. Ezután a templomban litánián vettünk részt. Ezután 
visszamentünk a Stadionba és ebédeltünk. Délután 2-tıl 4-ig szabad fog-
lalkozás volt, ezalatt megnéztük a szállást és a várost megtekintettük. 5 
órától egy pantomin elıadást láttunk. Nagyon érdekes volt. Ezután már 
nem voltak kötött programok, választani lehetett a kiállítások és különbö-
zı zenészek elıadásaik között. 7órakor kezdıdött a szentmise, amit 
Kómár István és Dr. Varga Lajos váci segédpüspök atya tartott. Az esti 
mise után a plébánián vacsoráztunk. Közben a templom tornyában zenél-
tek nekünk. Vacsora után volt idınk a helyiekkel és a különbözı települé-
sekrıl érkezı fiatalokkal megismerkedni a koncert közben. Másnap virslis 
reggelivel vártak bennünket a helyiek. Utána a stadionba voltak a progra-
mok, amik érdekes voltak. Mi a könyves Gyuri bácsival és segédjeivel 
beszélgettünk, majd Bernártékkal játszottunk. Olajjal is festettünk, ami 
egész jól sikerült. Kiderült hogy ennek a festésnek a szervezıi az 
alsónémedi felsırádai tanyánál lévı Szeletkı Gyermekotthon lakói. A 
szentmise esıvel kezdıdött, de Isten által végül napsütéses idıben ré-
szesültünk a szabadtéri misén. Este olyan 8 körül érkeztünk haza. 

 Vincze Beatrix és Hornyák Réka 
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Zajlanak a templom körül a térkı lerakásával kapcsolatos munká-
latok. Úrnapján már megtarthattuk körmenetünket, azóta folyama-
tosan tovább szépül templomunk környéke. Köszönjük a munká-
sok áldozatos igyekezetét! Ezek a munkálatok az Önkormányzat 

pályázatából valósulnak meg, köszönjük szépen! 
A templom elıtti részre díszkı kerül lerakásra, valamint az út men-

tén rögzített, díszített kovácsoltvas korlát, lánc is elhelyezésre 
kerül. A díszkı és a korlát adományból és  
egyházközségi pénzbıl valósulhat meg. 

Rendezıdött a Plébánia és az új takarékszövetkezeti épület kö-
zötti terület is. Megújult a garázs és a mellette álló tároló épülete, 

megszépült a kocsibejáró.  
A plébánia mögötti terület és a diófák köze térkıvel lett kirakva.  
A plébánia elsı részén, a fıút elöl pedig díszköves járda épült. 

 
Köszönjük szépen az Alsónémedi Takarékszövetkezetnek!  
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beszámoló az Egyházközség Képvisel ıtestületének  

2011. június 17-én 19 órakor tartott rendkívüli ülé sérıl 
 

Június 17-én az egyháztanács rendkívüli győlést tartott.  
A plébános úr levelet kapott az újlengyeli plébános úr-

tól, aki 50 éve ott szolgál, hatvan éve szentelték pappá. 
Meghívta a plébánosunkat és a híve-
ket gyémántmiséjére, melyet július 
16.-án 10 órakor mutat be.  

 Második napirendi pont a torony-
óra mutatók javítása. A vihar a 
Halászy Károly felıl látható mutatót 
letörte. Monoron mőködı toronyóra- 
javító mester elvállalta a mutatók 
cseréjét. A költségek egy részét a 
biztosító fizeti,a nagyobbik részét az 
egyházközségnek kell fizetni. 

Harmadik téma a búcsú ügye. 
Varga Frigyes elnök urat a Polgár-
mester úr felhívta telefonon és a búcsúról beszélgettek. Az 
elmúlt évben a sok esı miatt a mutatványosok gépei tönk-
re tették a futballpálya melletti területet és hónapokig nem 
tudták a sportolók használni. Az önkormányzat szeretné, 

ha a búcsú a 
„ N a g yg ö d ö r b e n ” 
vagy a „Kistónál” 
lenne. A Polgármes-
ter úr véleményün-
ket kérte, egyhangú-

an a Nagygödörre szavaztunk. A búcsúval már november-
ben is foglalkoztunk. Az Önkormányzatnak levelet küld-
tünk, melynek lényege, hogy az egyházközségnek nincs 
köze a pálya környékén mőködı búcsúhoz, a hivatal adja 
ki a területfoglalási engedélyeket és szedi be a díját. A bú-
csú a templom búcsúja, mely szeptember 14-én vagy a 
következı vasárnap van.  

Negyedik téma az öregtemetı. Varga Frigyestıl meg-
kérdezte egy hölgy, hogy miért legelnek lovak a temetı-

ben? Ahol a lovak legelnek az már 
nem temetı, Laczkó Mihály plébános 
úr idejében teljesen szabályosan  - 2 
országos újságban és a helyi újság-
ban is - megjelent, hogy ki fogjuk 
vonni a temetı területébıl. Akinek 
volt ott hozzátartozója, rendezte a 
sírokat. A terület a katolikus egyhá-
zé, és gondoskodni kell a rendben 
tartásáról. A lovak ezt megoldják. 
Beszéltünk még a főnyírásról is. 
Szlovicsák János 7 éve vágja a stá-
ciók közötti területet és az árkot. 

Pénzt nem kér érte. A temetıben 90.000 Ft-ért vágta le 
egy vállalkozó a növényzetet. 

Ötödik napirendi pont a pályázat. Dr. Nagy Vilmos talált 
egy céget, amely pályázatok kiírását figyeli ötvenezer fo-
rintért. A templomtetı cseréjének terve elkészült. Ha meg-
jelenik a pályázat kiírása, akkor rövid idın belül elkészítik 
és beadják a formailag, alakilag és tartalmilag megfelelı 
pályázatot. 

Kiss Tamás, Jegyzı 

 

2011. június 6-án Imre atya vendégül látta azokat a paptársait, akikkel együtt végzett a teológián.  
Délelıtt 11 órakor közös szentmisével kezdték meg együttlétüket, 

 melyre szeretettel hívta és látta az alsónémedi híveket is. 

 

2011. április 7-érıl 8-ára virradó éjszaka a vihar leszakította a toronyóránk fıút 
felöli nagymutatóját. Ennek pótlását a biztosító fizeti. Az árajánlat kérésénél 

egyháztanácsunk tagjai úgy döntöttek, hogy a többi oldal mutatói is  
kicserélésre kerülnek, mert így biztosítható,  

hogy egyforma legyen a toronyóra összes mutatója.  
Az egyik oldal mutató párjára érkezett felajánlás, melyet ezúton is köszönünk! 

A másik két oldal mutató párjának cseréjét az egyházközség fizeti. 
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Egy neve  

elhallgatását kérı  
felajánló  

150 széket  
ajándékozott az 

Alsónémedi  
Katolikus  

Egyházközség-
nek, melyeket a 

Kápolna búcsúján 
már  

használhattunk is. 
 

Köszönjük szépen 
az adományt! 

Már a hátsó bejárat mellett is lehetıség 
van a kabátok felakasztására. 

A pincében fabur-
kolattal  védetten 

lehet a Dartsot  
használni. 

A pincében a  
lépcsı melletti 
kihasználatlan 
térbe beépített 
szekrény lett 

kialakítva, mely-
ben zártan, védet-
ten helyezhetık el 

a játékok,  
eszközök. 

Az elmúlt  
hónapban  

fejlesztések 
történtek a 
közösségi 
házban,  

melyek tovább  
növelték a ház 
használható-

ságát,  
szépségét . 

Térjenek be, 
tekintsék meg 
a változáso-

kat! 

 
A pincében lévı 
közösségi szoba 
falára farácsok  

készültek,  
melyekre  

elhelyezhetık a 
gyerekek  
alkotásai,  

beszámolói, 
képek és egyéb 
hirdetmények, 

dekorációk. 

A földszinten a mosdók fölé  
beépített szekrény lett elhelyezve. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 2 
 

3  
19 óra 
Jézus Szíve 
család imája 

4 5 6 7 
 

8 9  
18 óra  
Cursillo  
kiscsoport 

10 
 

11 
 

12 13 14 
 
 

15 
 

16 

 
17  
 

18 
 

19 
 

20  21 
18 óra  
Cursillo  
kiscsoport 

22 
 

23  
 
 

24  
 

25 
 

26 27 
 

28 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

29 30 31 

 
Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                 2011. július 

Jún. 27 – Júl. 5 
 

Sponga Anita 
Bolonovszky Lászlóné 

Acsai Lászlóné 
Kiss Alberné 

Özv. Gábor Józsefné 

Júl. 6 – 14 
 

Györgyövics Józsefné 
Özv. Surányi Tiborné 
Özv. Jakab Gáborné 

Özv. Gyırvári Balázsné 

Júl. 15 – 23 
 

Özv. Lovas Flóriánné 
Drozdik Jánosné 
Id. Surányi Miklós 
Özv. Tóth Jánosné 

Júl. 24 – Aug. 1 
 

Tamás Györgyné 
Özv. Kiss Ferencné 

Mikoly Istvánné 
Özv. Némedi Rezsıné 

Júliusban a Jézus Szíve Családjában a  kilencedet m ondják: 

Jézus Szíve Családja 
 
A Jézus Szíve Családja a Következı közös imaórá-
ját július 3-án az esti szentmisét követıen tartja. A 
reggeli szentmise a Jézus Szíve családokért lesz 
felajánlva. 
Ezen a szent imaórán megemlékezünk Jézus 
Szent Szívének ünnepérıl és felajánljuk neki azo-

kat a családokat, amelyek egész éven át egyetlen napot sem 
kihagyva folyamatosan, hőségesen imádkozzák a kilencedet és, 
akik eljárnak a közös imaórákra. Azokért is szól az imádság min-
den alkalommal, akik valamilyen okból otthon végzik el egyedül a 
havi imaórát. Ajánljuk ıket Jézus Szent Szívének szeretetébe! 
Ezeken az elmélkedéseken Jézus a saját szívét mutatja meg 
nekünk. A szívet, amely az embereket annyira szereti. Ennek a 
feltárásával akarja magához vonzani az embereket ebben a hitet-
len világban. Szomorú világban, szomorú szíveket. Az Istent ta-
gadó világban a gonosz lélek veszi birtokába a világot. Róla pe-
dig az Úr mondja, hogy az ördög gyilkos volt kezdettıl fogva. 
Megnövekszik a gonoszság és kihől sokakban a szeretet. Ezért 
mutat rá az Úr az isteni szeretet tárházára, a saját tulajdon szívé-
re. Ez a kézzel fogható érv, amelyet a bőnös is megért. Azt is 
üzente az Úr, hogy a papok a szentséges szív révén ismerik meg 
Urukat és sajátítják el erényeit.  Ez a szív az ajtó, amelyen beha-

tolhat Jézus lelküle-
tébe, és ha ott Jézus 
szellemét magába 
szívta, olyan lesz, 
mint a ragyogó tükör, 
amelyrıl a végtelen 
szeretet verıdik visz-
sza. ’Akik a szívemhez jönnek, azokat tisztává teszem.’ - mondja 
az Úr. ’Szent Szívem szeretete ellenségeim minden erılködése 
ellenére gyızni fog!’ Mi hiszünk ebben a gyızelemben. A szent 
szív tisztelete nyomán minden felé megújhodás, kegyelem és 
áldás fakad. A szent szívben van a bizodalmunk. A gyızelem 
teljességéhez apostoli munkásokat hív az Úr. Mi lehetne hát Jé-
zus barátai számára a legszentebb és legkedvesebb, mint hirdet-
ni a végtelen szeretetet. 
Uram, tégy engem méltóvá arra, hogy én is a te példádat követve 
méltóvá váljak az Atya szeretetére. Segíts, hogy rész vehessek 
Isten munkájában. Szükségem van a te állandó jelenlétedre az 
életemben. Kérlek, maradj a szívemben örökké, hogy mindig 
örülni tudjon a lelkem Isten jelenlétében. Add, hogy már itt a földi 
életben megtisztulva bőneimtıl Jézussal teljenek napjaim. Szük-
ségem van a te szent szívedbıl áradó szeretetre, hogy hitemben 
megerısödve csak neked éljek. Uram, hallgasd meg kérésemet! 

Szlovicsák Balázsné 
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A katolikus bál 2011-ben az elsı eleme volt az  
új kántorház megépítése céljából szervezett  

győjtésünknek. Erre a célra készített támogató jegyek 
megvásárolhatók a misék alkalmával a sekrestyében, 

valamint az alapítvány tagjainál. Kérjük és elıre is  
köszönjük támogató hozzáállásukat, adományaikat,  

imáikat!                   Dr. Tóth Éva, az alapítvány elnöke 

Hittantábor 2011. 
 

Ebben az esztendıben Kismaroson kerül megrendezésre a 
hittantábor,  július 11 és 17 . között.  

A tábor témája a Család évéhez kapcsolódik.  
 

Kérjük imáikat, hogy a tábor jól sikerüljön, töltekezve,  
megújultan érkezzenek haza gyermekeink, fiataljaink! 

SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 
Szerkesztık: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztıség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 
Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  

segítséget! 
 

Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az 
általunk megvásárolt nyomtatón készítjük. 

 
A kiadvány ingyenes,  

viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 

Szeszélyes vénasszony  
Az öregotthonban meghalt egy asszony. Az éjjeli 
szekrényre ki volt készítve egy boríték, az egyik 
ápolónınek címezve.  
"Mit látsz magad elıtt, amikor gondozol? Mit látsz, ha rám nézel? 
Mire gondolsz, amikor magamra hagysz? Mit szólsz, ha rólam 
beszélsz?  
Legtöbb alkalommal egy szeszélyes öregasszonyt látsz magad 
elıtt, aki már egy kicsit becsavarodott, és amikor eszik erısen, 
csámcsog. Amikor kérdezik, akkor nem válaszol.  
Egy vénasszonyt látsz, aki nem találja cipıjét, harisnyáját, és 
engedi, hogy úgy bánjál vele, ahogyan neked tetszik, akár tisztál-
kodásnál vagy az étkezésnél.  
Ezt látod.  
Nyisd ki a szemeidet. Ez nem én vagyok.  
Elárulom neked az életemet.  
Tizenhárom gyerek közül én vagyok az utolsó.  
Szüleim és testvéreim nagyon szerettek.  
Alig voltam tizenhat éves és arról álmodoztam, hogy megtalálom 
életemben az elsı férfit. Húszéves voltam, amikor férjhez men-
tem. Szívem erısebben megdobban, amikor az akkori idıkre 
gondolok.  
Huszonöt éves vagyok és van egy gyermekem, akinek nagy 
szüksége van rám, mert házat épít magának.  
Harmincéves lettem és érzem, hogy egymásra vagyunk utalva. 

Negyven éves koromban tudtam, hogy hamaro-
san el fog hagyni. Férjem hőségesen kitart mel-
lettem. Ötvenéves lettem és már unokák za-

jongnak mellettem.  
Mindenki szeret.  
Jönnek a sötét napok, férjem meghal. Félelemtıl reszketve gon-
dolok a jövıre. Gyerekeim nincsenek velem, sajátjukkal törıd-
nek.  
Visszagondolok az elmúlt évekre, amikor boldog voltam és sze-
rettem. Már megöregedtem. A természet durva játékos: az öreg-
séget együgyőségnek állítja be. Testem szépsége meglöttyen, 
az erım is elhagy. Haladnak az évek, és ahol valamikor szív 
dobogott, most egy darab kı van.  
Rozzant testemmel mégis megmaradok fiatalnak, mert érzem, 
hogy életem újból elkezdıdik, mert szeretek. Átgondolom a rövid 
éveket: milyen gyorsan elrohantak. Elfogadom a könyörtelen 
igazságot, hogy semmi sem lehet végtelen .  
Te, aki gondomat viseled, ne a szeszélyes vénasszonyt lásd 
bennem. Figyelj egy kicsit oda és meglátod!"  
 

Óh milyen sok tekintettel, milyen sok emberi tettel találkozunk 
nap mint nap. Mit veszünk észre? A ráncokat, a szeszélyt és a 
keménységet? Milyen szép lenne, ha arra törekednénk, hogy 
átérezzük az álmokat, a meleg szív dobogását és a sokszor egé-
szen elrejtett szeretetet! 

(Bruno Ferrero: Van ott fenn valaki c. könyvébıl) 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

Mozi6nánk 
 

2011.június 20,-21,-22-
én a plébánián töltöttük a 
délelıttöt. Hétfın meg-
néztük a Nagyon vadon 
címő mesefilmet, majd 
játszottunk. Volt aki pingpongozott, mások 
pedig társasjátékoztak Magdi nénivel. Ked-
den szintén filmnézéssel kezdtük a napot. 
Aranyhaj és a nagy gubanc volt a mese 
címe. Közben pattogatott kukoricát ettünk 
és szörpöt ittunk, mint az igazi moziban, 
utána megint játszottunk. Szerdán a Nagyon 
vadon második részét néztük. Szerintünk 
mindenki jól érezte magát, legszívesebben 
maradtunk volna estig is. 

Szlovicsák Kata és Varga Dominika 

Gyémántmise 
Tábori Nándor újlengyeli plébános atya, aki több, mint 50 éve szolgál Újlen-

gyelben ebben az esztendıben ünnepli pappá szentelésének 60. jubileumát. Sok 
szeretettel hívja és várja Imre atyát és az 
alsónémedi híveket a Gyémántmiséjére , melyet 
2011.július 16.-án 10 órakor mutat be az újlengyeli 
templomban. 

Menjünk el minél többen, ritka és értékes  
ilyen hosszú szolgálatot ünnepelni!  

 

A Váci Székesegyházban dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök 2011. június 18-án 10 órakor végezte a 

papszentelést : pappá szentelte Balázs Andrást, 
Krizsán Zoltánt, Izrael Pált és Moys Gábort; 

Skravanek Gábort, Berta Lászlót, Barazsuly Istvánt, 
Mihók Valeriánt és Fekete Rolandot  

pedig diakónussá. 


