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Hálaadás 

Minden szentmisében, a legszentebb pillanatokban – az átváltozta-
tás és Úr-felmutatás pillanataiban mondjuk: „Ime, hitünk szent tit-
ka!” – Jelezni akarjuk ezzel azt, hogy tudjuk, emberi ésszel fel nem 
fogható dolgok tanúi vagyunk, mégis az Istenre figyelı ember kész-
ségével fogadjuk. Azzal a készséggel, ami csak az emberre jellem-
zı – hogy hálával fodrul Ajándékozója felé. Mert mindez ajándék 
számunkra még akkor is, ha nem értjük. Ajándék, mint minden, ami 
az Istentıl jön. Az ajándékot pedig illik megköszönni és ami még 
ettıl is több, megbecsülni! – A megbecsülés kezdete a hálálkodás, 
ami kezdete egy olyan folyamatnak, aminek  folyamán kimondhat-
juk: „nagyra értékeljük!” 
A hála megnyilatkozása egyértelmő a teremtett világban – lehet, 
hogy jelképesen kell értelmezni, de a létezı a maga teljes megnyi-
latkozásában hálát jelent, mint pl. a tiszta felület azzal hálálja meg 
a gondozást, hogy a maga teljességében tükrözi vissza a valósá-
got. A növényvilágban is hányszor emlegetjük, hogy a gondozott 
növény „meghálálja” a törıdést 
– dúsabb leveleket hajt, szebb, 
bıségesebb termést hoz. Bizo-
nyára erre utal a Szentírásban 
a fügefáról szóló történet, ami-
kor a terméketlen fügefáról azt 
mondja a kertész: „körülásom, 
megtrágyázom, hátha akkor 
hoz termést” – Várták az apos-
tolok is az eredményt, amikor 
az ördögtıl megszállottat meg  
akarták gyógyítani, várta a 
csodát, mint eredményt Heró-
des, amikor végre az Úr Jé-
zussal találkozott, várták az Úr 
Jézus keresztrıl való leszállá-
sát az ellenfelei, amikor fejüket 
csóválva gúnyolódtak Rajta. 
Mivel ez az eredmény 
„elmaradt”, csalódottak let-
tek. Emberileg érthetı, hi-
szen amikor az ember elkép-
zelése nem teljesül, egyfajta 
kudarcként, csalódásként éli 
meg és sokszor talán még 
hálátlanságnak is érzékeli az 
ilyen dolgokat. – Maga az Úr Jézus is csodálkozik a názáretiek 
magatartásán, botránkozásán és nem is tesz ott sok csodát, ami-
kor pedig meggyógyítja a tíz leprást és azt adja nekik feladatul, 
hogy mutassák meg magukat a hivatalos Személyeknek és mutas-
sák be a hálaáldozatot, hiányolja a kilencet, akik nem mennek 
megköszönni a gyógyulásukat és szóvá is teszi: „nemde tízen 
gyógyultak meg? Hol a többi kilenc?” – Eléggé erıteljes véleményt 
mond azokról, akik az İ mennybemenetele utáni idıkben küldötteit 
nem fogadják készséggel: „Ahol nem fogadnak be titeket, még a 
port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Amikor a szent-
misében kimondjuk a titokról szóló kijelentést, azt is érzékelni akar-
juk, tudjuk, hogy Isten nagy ajándékáról van szó. – Isten ránk bízta 

Önmagát, még akkor is, ha nem értjük, hogyan. Megtisztel, kitünte-
tett helyzete hoz, érthetı, hogy hálálkodni kell érte. Nem mindenkor 
és nem mindenkivel osztjuk meg titkainkat. Minél nagyobb, tartal-
masabb ez a titok, annál nagyobb jelentısége van a hálának az 
iránt, aki azt ránk bízta. Isten iránt kell, hogy a legnagyobb legyen 
minden emberben a hála a rábízott titkokért.  
Az Eucharistia ünneplése – az áldozat, a lakoma, a közösségte-
remtı erı, a Vele való közvetlen találkozás ajándékai mind-mind 
alkalmak arra, hogy hálára indítsák a készséges embert. Talán 
ünneprontásnak tőnik, de gyarló hasonlatként hadd említsem a 
sportolók erıfeszítéseinek nézıit, akik annyira tudnak örülni egy-
egy gólnak, egy-egy pontnak, egy-egy másodperc elıbbre jutás-
nak. Tudnak együtt ünnepelni és lelkesedésükkel „hálálkodnak” a 
küzdıkkel, akik eredményeikkel „megajándékozzák” ıket. – Ezek 
az eredmények pedig milyen mulandók – lehet, hogy már a legkö-
zelebbi alkalommal túlszárnyalja ıket valaki, akiket most még nem 

ünnepelnek. – Amikor az isteni 
ajándékozásról van szó, az nem 
ilyen, hiszen Az adja, Aki Maga 
az Örökkévalóság. – Ráfigyelé-
sünk és Iránta való hálaadásunk 
jelezze azt a tudatot, hogy tud-
juk, Kinek hiszünk! – Tudjuk, 
hogy a az Iránta való hála egy-
fajta minısítés is számunkra, 
hiszen hit nélkül lehetetlen ez  a 
készség. Aki nem hisz Istenben, 
annak nincs hozzá lelkülete, 
hogy mindezt megtegye. Fordít-
va is igaz, aki az isteni ajándé-
kokat nem értékeli, annak nin-
csen hite – még, ha azt hiszi is, 
hogy van. Tettei igazolják, hi-

szen ebbıl nem fakad hoz-
záállás, hála – nélküle pedig 
minden csak felszínes, ér-
téktelen. – A megoldás ter-
mészetesen nem az, hogy 
vagy így teljesítünk, vagy 
sehogyan – az emberhez a 
jó, az egyre jobb a méltó! 
Lehetıségeink nagyok, bı-

ségesek a hálálkodásra Isten iránt – a szentmisén való részvétel, a 
szentáldozás, a szentségimádás, a szentséglátogatás, az ájtatos-
ságok, a körmenetek, áhítat-gyakorlatok, a szentségek „vétele”, a 
szentelmények  értékelése és „használata”, az imádság, a Szent-
írás olvasása és mindennapi életbe való  alkalmazása … mind 
alkalmasak arra, hogy önmagunkat is ellenırizzük, hogyan él ben-
nünk a hála, mennyit ér a hitünk! – Legyen mindennapos fohá-
szunk, ami akkor válik nemcsak sóhajjá, hanem valósággá, ha 
bıséges következményei lesznek: „Uram, ne engedd, hogy a hála 
érzése szívünkbe kialudjon!” – Áldja meg a jó Isten mindnyájunk  
jóravaló erıfeszítéseit! –  

Pekker Imre  plébános  

Rómában a Húsvéti és a Pünkösdi Szentmisén azt a  aranyozott misekönyv borítót 
használták, melyet a Magyar Örökség Díjas Ozsvári Csaba készített, és amit 
a  Magyar Katolikus Egyház ajándékozott II. János Pál pápának. Benedek pápa is 
használta, most pedig Ferenc pápa miséjén is a Föld sok-sok lakója láthatta. Nem 
akármilyen elismerésnek számít, ha egy egyházmővészeti alkotás, liturgikus eszköz 
elnyeri mindkét pápa és a szertartásmester tetszését. Egyik oldalán a négy evangé-
lista jelképe és az Isten Báránya ábrázolása szerepel, a másikon pedig a Magyarok 
Nagyasszonya mellett kétoldalt Magyarország, illetve II. János Pál címere, valamint 
négy magyar szent, István, László, Imre és Gellért alakja díszíti. 
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Húsvét 6. Vasárnapja – Május 05. - A Szentírásban – Szent Máté Evangéli-
umában olvassuk a 16. fejezetben, hogy az Úr Jézus megjövendöli szenve-
dését – errıl egyébként Szent Márk és Szent Lukács is ír: „ettıl fogva Jézus 
többször fölhívta tanítványai figyelmét arra, hogy Jeruzsálembe kell mennie, 
sokat kell szenvednie a vénektıl, fıpapoktól és írástudóktól, megölik, de 
harmadnapon föltámad. Péter ekkor félrevonta és ezekkel a szavakkal tett 
Neki szemrehányást: Ments Isten, Uram! Ilyesmi nem történhetik Veled!, de 
İ elfordult és így korholta Pétert:Takarodj elılem, sátán!Terhemre vagy, 
mert ember módon és nem Isten tervei szerint gondolkodol!” - Ez juthat az 
eszünkbe akkor, amikor a kezdeti idık eseményeirıl hallunk, aminek értel-
mében az új Krisztus-követık már nem csak a választott nép közül voltak, 
hanem a pogányságból megtértek is. A választott nép ismerte Istent, a jeru-
zsálemi Templom áldozatai és a zsinagógák áhítatai által ápolta is Vele a 
kapcsolatot, míg a pogányságból megtértek másképpen voltak. A választott 
népbıl „megtértek” a régi alapokra építhettek, amik valóban az Úr Jézus 
szerint is továbbra is érvényben maradtak, tökéletesedésre volt szükség, de 
mégis a Mester mondása szerint „egy Í-bető, egy vesszıcske sem maradhat 
el!” – Elıször is nehezen tudták elfogadni, az Új-szövetség elkezdıdött és 
ennek értelmében Isten Országában velük együtt a pogányok is társ-
örökösök. Nekik viszont nem volt kapcsolatuk Istennel, nem voltak alapjaik, 
amire építhettek az új életforma szerint. Emberi módon gondolkozva nem 
lehetett más megoldás, mint, hogy elıször a választott nép gondolkozását, 
törvényeit, szokásait kellett volna elfogadni, utána következhetett volna az 
új. - Addig is számos jelét adta az Úr Jézus, hogy elkezdıdött valami egé-
szen más, hiszen szóbaállt a vámosokkal és bőnösökkel, együtt is étkezett 
velük, válogatás nélkül tanított mindenkit, meggyógyította betegeiket, meg-
bocsátotta bőneiket, megvendégelte ıket és a legcsodálatosabb módon a 
kereszten a Vele együtt haldokló jobb latornak megígérte az üdvösséget és 
búcsúzáskor „megszorítás nélkül” adta a bőnbocsánatra vonatkozó felhatal-
mazását; az oldás és kötés hatalmát. 
Fellelhetjük a kezdeti idık keresztényei életében – legalább is az apostolok 
gondolkodásában – azt a komoly törekvést, hogy emberi testben, de új mó-
don gondolkodjanak: „ A Szentlélek és mi magunk is úgy láttuk jónak…” írják 
és ez az Isten szándéka szerinti gondolkodásmód többször is hangsúlyt kap 
( pl. Mátyás apostol kiválasztásakor; a diakónusok kiválasztásakor, egyesek 
küldetésének megadásakor…) – Újból és újból szüksége van nemcsak az 
egyes embernek, de az egész világnak arra, hogy ne csak emberi módon 
gondolkodjon – sokszor nekünk magunknak is – kérjük is Istent, hogy segít-
se erıfeszítéseinket, hogy életünk eseményei úgy történjenek, hogy „A 
Szentlélek és mi magunk is … „ egybehangzóan gondoljuk!  

Urunk mennybemenetele Ünnepe – Május 12. - Valójában az Úr Jézus 
feltámadása után a negyvenedik napon ünnepeljük mennybemenetelének 
Ünnepét. Emberileg ez az Ünnep búcsúzás, és mint ilyen egyfajta szomo-
rúságot is jelenthetne. A szomorúság érthetı, hiszen az elválás legalább is 
annak számára, aki marad, hagy maga után valami ürességet. Emberileg 
az elválás annak is szomorúság, aki elmegy, hiszen az kétoldalú dolog, 
abban is történik valami, ami ok, aki távozik. 
Ez az elválás azonban nem egyszerően emberi, több annál. Elıször néz-
nünk kell Azt, Aki távozik. Az Úr Jézus távozása más, hiszen İ vissza-
megy az Atyához, ahonnan jött és İ, mint Isten és Ember is egyben, Övé 
az idı és az Örökkévalóság és minden lehetıség, jelzi is, hogy „veletek 
vagyok mindennap a világ végezetéig!” Mondhatjuk, hogy ez az elmenetel 
egyfaja itt-maradást is jelent. Az Apostolok számára ez azt is jelenti, hogy 
mielıtt az Úr Jézus elmegy, feladatot kapnak, ami nagy megtiszteltetés 
számukra és mint ilyen, mintegy „enyhíti” az elválás fájdalmát. Igaz, hogy 
még igazán nem is értik, mégis a végsı kicsengés az, örömmel mennek 
vissza arra a helyre, amit az Úr Jézus „kijelölt” számukra. Idıre van szük-
ségük, hogy egészen „ráhangolódjanak” az eseményekre, hiszen még 
kifelé menet a közeli hegyre is szinte érthetetlenül azt kérdezik: „Uram, 
most fogod helyreállítani Izrael Országát?” – ezenkívül csak néznek a 
távozó Úr Jézus után, figyelmeztetni kell ıket, hogy mást is kell tenni. – 
Igaz, hogy kettıezer év távlatából az égre-nézés már nagyjelentıségővé 
lett. Milyen hálásak lehetnénk, ha a mai kor embere tudna az égre tekinte-
ni, ahonnan várja Üdvözítıjének újbóli eljövetelét, de addig is hőséges és 
nem telik az élete hiába. A ma embere nem szívesen néz az égre, hacsak 
nem a rakétáit és mőholdjait ellenırzi; sokkal szívesebben tekint gazdasá-
gi és matematikai könyveibe, eszme-áramlatok világába, a TV és internet 
képeire, az okos telefonok „szolgáltatásaira” , sokkal inkább érdeklik a 
százalékok, az irányadó adatok … ebben a világban nagyon nehéz felis-
merni a világ Üdvözítıjét, annak szándékait, ajándékait. Sokkal bonyolul-
tabbak ezek annál, mintsem mellettük másra is figyelhessen az ember, 
sajnos sokszor még saját önmagára sem, családjára, környezetére, 
felebarátaira … méginkább nem. Pedig, tudhatná, hogy a távozó Úr Jézus 
pontosan azt várja tıle, hogy a saját életét is, a  környezetét is égre emelt 
tekintettel tegye alkalmassá arra, hogy amiért İ elment, tudniillik, hogy 
helyet készítsen számunkra, azt most kell magunknak úgy elıkészíteni, 
hogy majd el  is foglalhassuk. İ azt mondta: „Atyám Országában sok hely 
van!” – Rajtunk múlik, hogy ezek a helyek üresek maradnak-e, vagy nem! 
Nekünk fontos, hogy a Mennybement Üdvözítı, Aki velünk is maradt egy-
ben, Magával visz-e bennünket! 

Szentlélek kiáradása Ünnepe – Május 19. - Ünnepi szentmisénk szöve-
gében a dicsıítı énekben (Praefatio) ezt imádkozzuk: „ezen a napon 
elküldted a Szentlelket azoknak, akiket az Egyszülött Fiaddal való közös-
ség révén gyermekeiddé fogadtál…” – Csodálatos eseményrıl beszél ez  
az imádság, hiszen a már a teremtés által Isten  gyermekeinek számítunk, 
de a Szentlélek kiáradás ezt még teljesebbé teszi. Ez a kiáradás már a 
kezdet kezdetén „megmutatta” a nagy különbséget, hiszen mindazok, akik 
tanúi voltak az Úr Jézus tanításának, csodáinak, mondhatjuk, hogy mind-
ezek ellenére sem  tudatosították magukban a Vele való közösséget. – 
Rácsodálkoztak példabeszédeire, bölcsességére, de, mint a názáretiek 
inkább botránkoztak ezeken: „honnan van a tudása, bölcsessége…”, 
mondták ugyan csodáinak láttán, hogy „Isten meglátogatta ( Általa) né-
pét”, de mintha mindezt elfelejtették volna a következı „eseményig.” – 
Ellenfelei pedig az írástudók és farizeusok egyenesen Neki szegezik a 
kérdést: „mit tudsz tenni?” – amikor pedig próbálja lelki síkra terelni a 
figyelmet a béna meggyógyításakor vagy a pusztai kenyérszaporításkor, 
enyhén szólva rosszat gondolnak magukban ( „káromkodik; kemény be-
széd ez…”) A Vele való közösséget tanítványai is igazán a Szentlélek 
kiáradása után mutatják meg, amikor hirdetik, hogy İ az, Akit az Isten 
küldött, İ a Messiás, Aki szenvedett, meghalt, de feltámadt. Igazán a 
messiási fogalmat a maga tiszta valóságában most „ragyogtatják fel”, 
amikor elmondják, hogy Isten İt tette  örök terveinek hordozójává, ami 
annyit jelent, hogy  İ az Egyszülött Fiú, Aki áldozattá lett a világ üdvössé-
géért. Elıtte ık maguk is olyan Messiásról „álmodoztak”, Aki „helyreállítja 
Izrael Országát.” – Nagy hatással lehetet rájuk a korabeli messiás-
gondolat, miszerint a Messiás  politikai feladatot tölt majd be. A Szentlélek 
eljövetele által vált valóra a Vele való lelki egység, és attól kezdve már 
nem jelentett problémát tanúskodni Róla, kimondani a nagyszámú tömeg 
elıtt.”A názáreti Jézust Isten igazolta elıttetek azokkal a hatalmas cso-
dákkal és jelekkel, amelyeket – mint ti is tudjátok – İ általa mővelt közte-
tek! Vagy a fıtanács elıtt: Inkább kell engedelmeskedni Istennek!” 
Mindezek nemcsak természetessé váltak, hanem életfeladattá. – A Szent-
lélek kiáradása a jó Isten szándéka szerint nem egyszeri és kivételes eset 
volt; a mindenkori Hívek közösségében a világ végezetéig  ható valóság-
gá lett és ma is  az kell, hogy legyen, így lesz teljessé bennünk általa 
Isten szándéka. Ezért imádkozzuk: „Istenünk, Te bıségesen árasztod 
Egyházadra mennyei ajándékaidat; ırizd bennünk a kegyelmet, amelyet 
adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje (bennünk is ) mindenkor ele-
venen mőködjék!”, hogy a mi szívünkbe is kiáradó Szentlélek 
„ösztönözzön” és mi ennek engedelmeskedve „valljuk meg hitünket és 
hitünk szerint éljünk!”  

Szentháromság Ünnepe – Május 26. - Minden ember, aki Istenbe vetett 
hitben él, naponta imádkozik és minden imádságát keresztvetéssel, az Atya 
a Fiú és a Szentlélek nevében kezdi és fejezi be. Hálával fogadja az Atya a 
Fiú és a Szentlélek nevében az áldásokat, gyakran mond dicsıítı imát a 
Szentháromság tiszteletére. Szentháromságnak nevezzük ugyanis egyszó-
val az Atya, a Fiú és a Szentlélek titokzatos közösségét. – A mai napon még-
is külön Ünnepet tartunk az Isteni Személyek dicsıítésére. Azért tesszük ezt, 
hogy emberi gyengeségünk miatt ne eshessünk a megszokás csapdájába. 
Elképzelhetı, hogy még a lelki dolgokban is erıt vesz rajtunk az egyhangú-
ság abban a tekintetben, hogy szinte gépiessé válik, ami gyakran elıfordul. 
Bárki tapasztalhatta, hogy milyen sokszor nem is figyelünk a kenyér fontos-
ságára, amikor evésrıl van szó, holott a kenyérgondok nagyon is nyomasz-
tóak tudnak lenni. Akkor érezzük igazi fontosságát,a mikor kevés van belıle, 
vagy talán nincs is. Most a bıség idején ez nem olyan egyértelmő, de  külö-
nösen az idısebbek életében lehettek ismerıs jelenségek. – Más területen is 
jelentkezhet a megszokottság nyomasztó érzése, ha esetleg nem is így érté-
keljük, pl. gondoljunk csak a leggyakrabban elıforduló szórakozásokra, min-
dig újabb kell a megszokott helyett, hogy kielégítse az ember elképzeléseit. – 
A Szentháromság titkának ünneplése azért is nagyon fontos, mert nemcsak 
a megszokottság lehet az odafigyelés hiányának az oka, hanem az az u.n. 
titokzatosság is, amivel szembesülünk, ami  rácsodálkozunk. Meghaladja az 
emberi az emberi elképzelés határait és ez is lehet  egyfajta akadály. .- Titok-
zatosságának valósága jelentse azt a számunkra, hogy belıle a végtelenül 
tökéletes és az embert mindenkor és minden módon szeretı Isten megtisztel 
bizalmával, miáltal ennek létezését tudtunkra adja. Úgy kell kezelnünk, mint 
kincset – még akkor is, ha a „hogyant” nem értjük. – Az ember bölcsességé-
re  enged következtetni, ha inkább a „miért” kérdést tesszük fel.- Itt viszont 
csodálatos távlatok nyílnak meg számunkra. Ránk ragyog az Atya szeretete, 
ami a teremtés és a gondviselés ajándékaiban mutatkozik meg, de a maga 
teljességével abban a csodálatos valóságában, hogy „úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta áldozatul, hogy éljünk Általa!” – Ránk ra-
gyog a Fiú  kegyelme, lelki ajándékai által – a megváltás, a tanítás, a szent-
ségek ajándékai által – ránk ragyog a Szentlélek egyesítı és megszentelı 
ereje, amely által gyengeségeinkben erısít és állandóan vezet a jóra. – Az 
ember sokszor önmagával sincs összhangban, pl. amikor más törvényt hor-
doz az elméjében és mást érez tagjaiban, és ha egészen ıszinte akar lenni, 
elismeri, hogy hányszor még ennél is nehezebben találja meg az összhangot 
Istennek, környezetével, lehetıségeivel … Ilyenkor érezzük igazán, ha mind-
ezek megoldódnak, milyen ajándék számunkra  a  Szentlélek. Legyen dicsı-
ség a titokzatos Istennek, Akit, ha mi nem értünk is át, İ megért és segíteni 
akar minket!   
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Templomi búcsú a Fatimai Szőzanya  
Templomban 

 
Az idén május 19-én volt a búcsú Soroksár-
Újtelepen. A program a következı volt: 

9 órától zarándokok fogadása 
11 órakor ünnepélyes rózsafüzér 
12 órakor ünnepi mise.  
Vendég: Dr. Gábor Henrik atya 

A pünkösdi mise után elindultam a legközelebbi 
busszal a templomi búcsúra. A sárga busz, ami 
Soroksárról elvisz a templomig, elment, így elin-
dultam gyalog, mert siettem. A közelben levı 166-
os buszra felszálltam, hogy idıt nyerjek. Igen ám, 
de amikor a Péteri-majorhoz értünk, idegen volt a 
táj. Leszálltam a buszról és körbenéztem, hogy 
látom-e a Szőzanya szobrot, de nem láttam. Már tudtam, hogy ez 
az irány nem jó nekem. Gyalogoltam vissza egészen a vonatsí-
nekig, majd a sínek mellett eljutottam a temetıig. Bementem a 
hátsó kapun, az elsı kapun ki, majd tovább a kegytemplomig 
szinte futva az én zarándok utamon az idı rövidsége miatt.  
Így beestem a templomba és sorba álltam a gyónáshoz. Lassan 

ment, mert aki bejutott, az egész életét átbeszélte, 
nem gondolva a többi gyónni váróra. Már elkezdı-
dött az áldoztatás, de én még a gyóntató szék elıtt 
álltam. De hála a sok áldozónak, sikerült a gyónás 
és áldozás, a teljes búcsút is felajánlhattam. Végig 
kaptam a segítséget, hogy gyızzek.  
Itt megtudtam, hogy az igazi zarándoklat nem egy 
bizonyos helyhez való megérkezést jelenti, hanem 
egy lelki felemelkedést, amit az ember nem a saját 
erejébıl visz végbe, hanem az Isten kegyelme eme-
li ıt a vele való közelségbe. Ezen az úton is megta-
pasztaltam, hogy Isten számít rám és én is számí-
tok rá. Nem kell Fatimába menni, elég ide Soroksár-
Újtelepre. A torony tetején mindenkit vár a Szőz-
anya.  
Mi az üzenete? Legfontosabb az engedelmesség. A 

Szőzanya kérése , hogy tegyük meg azt, amit tılünk Jézus kér. 
Ha az İ kérését teljesítjük, ha felfigyelünk a szelíd figyelmezteté-
sekre, ha felébred az emberiség a gıgjébıl és meghajol az Isten 
akarata elıtt és elfogadja azt, akkor talál kiutat a békesség és a 
megújulás felé. Köszönöm, hogy hívtál Istenem. 

Egy alsónémedi hívı 

A Mária Rádió elsı Mindszenty zarándoklata, május 2-3-4. 
 
A Mária Rádió stábja, önkéntesei és hallgatói gyalogos zarándok-
latra indultak május 2-án Máriaremetérıl  Esztergom a hagyomá-
nyos Mindszenty misére. 
A zarándokokat Balla Barnabás pálos testvér kísérte, nála lehe-
tett lelki terheinket letenni, kérdezni a pálos 
rendrıl, a szerzetesi életrıl a XXI. század-
ban és egyben pótolhatatlan sereghajtónk-
nak bizonyult. A zarándoklatot Szabó Tamás 
a Mária Rádió elnöke vezette a tıle megszo-
kott módon, búcsús –zarándokénekeket éne-
kelve. A zarándoknapokat áthatotta az imád-
ság,  rózsafüzéreztünk, többször csendsza-
kaszt iktattunk be és lelkünket készítettük a 
szombati Mindszenty misére, a bíboros éle-
térıl, munkásságáról, prédikációiból idéztünk 
zarándokutunk állomásin. Az út elején még 
az egymásnak ismeretlen zarándoktársaság 
az út során egy közösséggé kovácsolódott, 
ehhez hozzásegítettek az emelkedık, az 
egymás segítése, az út közbeni beszélgeté-
sek, egy-egy mosoly vagy elkapott szenve-

dés, az együttes ima az otthoniakért vagy zarándoklásunk céljai-
ért. 
Köszönet Pilisszentkereszt polgármesterének Lendvai Józsefnek, 
aki maga is aktív zarándok , hogy bokros teendıi ellenére kísért 
minket , együtt imádkozott velünk  Pilisszentkereszt–Szentkúton, 
gondoskodott szállásunkról, vacsoránkról, reggelirıl, szívélyesen 

fogadott minket segítıivel községe nevében és 
utunk második napján kísérınk volt Pilisszentlé-
lekre. 
Bár az idı a második napon esıvel kísért min-
ket, ennek oka csak az lehetett, hogy az égiek 
bőneinket akarták így lemosni. A rossz idı miatt 
kisebb útvonal módosítással, de már napsütés-
ben vonultunk be Esztergomba. 
Zarándokutunk végén a Bakócz kápolnában 
mondtunk imát az elmúlt napokért és köszöntük 
meg a Jó Istennek megérkezésünket. Még az-
nap este Székely püspök Úr is fogadta a zarán-
dokokat. Végül május 4-én a zarándokok részt 
vettek az ünnepélyes Mindszenty szentmisén. 

Bernáth Marica 
Ezen a zarándoklaton Alsónémedirıl Bálint   

Erzsébet és Benkó Péter vett részt. 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
 

Május 25-én rendezték meg a tavaszi találkozót, amire hárman 
mentünk el Alsónémedirıl. A program reggel 9-kor kezdıdött 
közös imával a plébánia kertben. Rengeteg ember győlt össze, 

az összes egyházmegyénkbıl, sıt határainkon 
túlról is jöttek résztvevık.  A találkozó mottója a 
következı volt: „Állj vele elı, akár alkalmas, 
akár alkalmatlan…” (2Tim. 4,2) 
A közös ima után meghallgathattuk Pál Feri 
atya gondolatait az evangelizációról. Kiemelte 
az elıadásában, hogy az evangelizációnak két 
lehetısége van. Vagy „fényt viszünk oda, ahol 
nincs” (ezt egy remek példával szemléltette: a 

tükör segítségével oda irányítható a fény, ahol sötét van), vagy 
„felfedezzük a fényt, ahol van, de nem látható”. Beszélt még 
arról is, hogy fontos az önismeret, mert csak így tudunk hitelesen 
tanúságot tenni a hitünkrıl. Ám ezt az utat sok-sok kudarc kíséri, 
de ettıl leszünk erısek és tapasztaltak. 
Ezek után a találkozó egy különleges programja következett. 
Nagymaroson az ifjúsági találkozó résztvevıi fogadhatták a világ-
körüli útján lévı Don Bosco ereklyét. A szervezıktıl láthattunk 
egy kis elıadást és hallhattunk néhány információt róla. İt neve-
zik a fiatalok atyjának, többek között a Szalézi rendet is ı alapí-
totta meg. 
A nap további részében lehetıség nyílt különféle foglalkozásokon 

részt venni. Volt kérdezz-felelek, ahol bármilyen hittel kapcsola-
tos kérdésre válaszoltak az atyák, lehetıség nyílt megismerkedni 
néhány szerzetesrenddel (férfival és nıivel is egyaránt), köze-
lebbrıl is megismerkedhettek az érdeklıdık a Bosco szent János 
ereklyével és a szalézi renddel, Kerényi Lajos atya tartott elı-
adást Keresık címmel és lehetett beszélgetni Pál Feri atyával 
is. Valamint volt lehetıség az egész találkozó alatt gyónni és 
szentségimádáson részt venni. 
Ebédidıben mindenki kapott ebédet, mi saj-
nos lemaradtunk róla, mert inkább a Dunaka-
nyar csodálatos látványát választottuk és az 
otthonról hozott szendvicseinket a Duna par-
ton ettük meg. 
Utána közös énekpróba volt a szentmisére, 
végül elkezdıdött a mise is, aminek a 
fıcelebránsa Seregély István nyugalmazott 
Egri érsek volt. Felemelı volt a nagy sokaság-
gal részt venni ezen az eseményen. J 
A szentmise végeztével indultunk haza. A vonaton átbeszéltük a 
nap tanúságait és a közösségben átélt élmények sorait. Remé-
lem, még sokan részesei lesznek ennek a nagyszerő rendez-
vénynek! Szeretek ide járni, mert mindig nagy nyugalommal, hit-
tel és lelki feltöltıdéssel jövök haza. 
A következı találkozó ısszel lesz, menjünk együtt, mert nem 
csak a fiataloknak hasznos és érdekes! 

Bálint Bernadett 
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A király és a szolga  
- tanmese - 

  
 Egy napon a király és az ı szolgája,( aki minden körülmények 
között, amikor az uralkodónak rossz napja volt azt mondta, 
„Királyom ne legyél kedvetlen, hitetlen,mert amit Isten csinál az 
mindig tökéletes, hiba nélküli és jó.”) elmentek vadászni. A vadá-
szat során egy állat megtámadta a királyt, aki 
csak annak köszönheti az életét, hogy a szolgája 
megölte a bestiát, ezzel megmentve ıt. Igen ám, 
de az egyik ujját elvesztette az uralkodó a harc 
alatt. Felháborodva így szólt a szolgájához: 
„Ha a te Istened tényleg jó, akkor mond meg 
nekem, miért veszítettem el az ujjamat?” 
„Mindent figyelembe véve uram, csak azt tudom 
mondani, hogy Isten jó. Amit ı csinál az tökéle-
tes és hiba nélküli.” –felelte. Erre a válaszra a 
király még dühösebb lett és elrendelte, hogy 
zárják tömlöcbe ezt a némbert. Teltek a napok 
és újabb vadászatra indult az uralkodó. Az erdı-
ben viszont olyan dolog történt amire nem szá-
mított. Elkapták a bennszülöttek, és a falujukba 
hurcolták, hogy feláldozhassák ıt az isteneiknek. 

Igen ám, de amint máglyára vetették volna észrevették, hogy 
nincs meg az egyik ujja. Egy ujj nélküli, „nem egész” embert még-
se áldozhatnak fel az isteneiknek. Így hát a király szabadon távoz-
hatott. Visszaérve a várba, azonnal a tömlöcbe küldetett katoná-
kat, hogy hozzák elé a szolgáját. 
„Drága szolgálóm! Isten tényleg jó! Az amit tesz tényleg tökéletes 
és hiba nélküli. Viszont egy valamit nem értek. Ha ı tényleg ilyen 

jóságos, akkor miért engedte, hogy téged börtön-
be zárassalak, hisz te jó ember vagy?” –fordult a 
király a szolga felé. 
„Uram. Ha te nem záratsz engem tömlöcbe, akkor 
én is veled megyek a vadászatra. Ebben az eset-
ben engem is elkapnak, és így, hogy nekem meg-
van minden testrészem biztos, hogy én lettem 
volna az áldozat. Azzal, hogy Isten engedte, hogy 
bezárj megmentette az életemet.” –felelte tüstént 
a szolga. Isten tudja, hogy mi miért történik. Néha 
amikor azt gondoljuk, hogy ennél rosszabb már 
nem lehet, jusson eszünkbe, hogy ez csak egy 
tömlöc, így elkerüljük a nagyobb bajokat és ha-
marosan újra szabadok leszünk és boldogok! 
Semmi sem történik véletlenül, mindennek meg-
van a maga oka. Csak higgy és bízz Istenben! 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

Urunk Mennybe-
menetele ünne-
pén, május 12-
én volt kápol-
nánk búcsúja. 
Köszönet min-
denkinek, ki 
bármi módon 

segített  
megszépíteni  
ünnepünket! 

Május elsı vasárnapján, anyák 
napján a gyerekek köszöntötték 

az édesanyákat. 
Köszönet a felajánlott virágokért! 
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Pünkösd hétfıjén 17 gyermek végezte el elsı szentgyónását. Ezt az alkalmat ünnepélyessé tette, hogy az elsı penitenci-
át szüleikkel imádkozták el a gyermekek, majd egy szép fehér bárány képét – ami az ı tiszta lelküket jelképezte – tettek fel 
Jézus képe mellé. Végül pedig, a kis papírokat – amire bőneiket írták össze – 
pici, apró darabokra tépték, és elégették. Úgy semmisültek meg ezek a papír-
lapok, mint ahogy a megbocsátó Isten, semmissé teszi a bőneinket a gyónás 
szentsége által. Szombaton ismét gyóntak a gyerekek, majd Szentháromság 
vasárnapján elıször járultak szentáldozáshoz.           Mikoly Istvánné hitoktató 
Gyerekek írták: 
Az elsıáldozás feledhetetlen élmény volt! A szertartás maga nagyon ünnepé-
lyes volt. A beöltöztetési szertartásnál már kezdtem nagyon izgulni. A kereszt-
ségi fogadalom megújítása után elıreültünk a székekre. Nemsokára elindul-
tunk Jézus testéért. A pillanatot, amikor Bevettem a számba az Ostyát, sosem 
fogom elfelejteni. szerintem a szívem már készen állt Jézus fogadására. Áldo-
zás után boldogan adtam az ajándékot az atyának, ültem le 
fényképezkedni.  Az egész szertartás után indultunk haza, ahol fogadtuk a 
vendégeket.—Horváth Blanka Lujza,   
Az elsıáldozáskor sok elıkészület volt, de megérte! Most a hittanos gyerekek, 
köztük én is, boldogok, amiatt ami 26-án történt. A gyerekeknek tanulni, az 

anyukáknak és Magdi 
néninek elı kellett készül-
niük. A Magdi néninek 
még tanítani is kellett.—
Pieczka Zsuzsanna 

Bálint Virág, Dicriscito Laura, Farkas Angéla, Farkas Amarilla, Galambos Lilla, Gyıri Tímea, Häger Attila, Horváth Blanka, Kiss Anita, 
Pieczka Zsuzsanna, Sellyey Sára, Szapula Levente, Szarka Szabolcs, Szöllısi Melinda, Tótyik Dominik,  

Voda Alina, Voda Szebastian (a Voda testvérpár nem szerepel fotónkon) 
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A Katolikus Karitász  
Alsónémedi Csoportjának hírei 

 
Köszönjük a gyors segítséget, nagy örömmel 
fogadták a felajánlott fekvıhelyet egy család-
ban. /Nem lóg le a gyerek lába éjszaka az ágy-
ról.../ Köszönjük a Szent Antal perselyben össze-
győlt pénzadományt is, tartós élelmiszert vásáro-
lunk belıle a nehezen élı családoknak. 

Májusban 18-án volt adománygyőjtés és ruhaosztás. Szívesen 
válogatnak belıle azok akik vásárolni nem tudnak. Kérjük, a 
használható ruhanemőt, cipıt és más használati tárgyakat 
ne dobják ki. Szeretettel várjuk az adományokat június 3. 
szombatján /15-én/ 10 órától 12 óráig a Szent Imre Közössé-
gi házban, bejárat a Magyari úti kapun. Természetesen ebben 
az idıpontban lesz adományosztás is. Mindig továbbítjuk a 
felajánlott élelmiszert is /tartós vagy akár másodosztályú, piacra 
nem vihetı friss zöldségfélét /.  
Ismét van egy különleges kérés: szükség lenne egy ruhásszek-
rényre és egy konyhaszekrényre. Ha valakinek van felesleges, 
kérjük értesítsen minket. Krízishelyzetben megpróbálunk gyor-
san segíteni. Figyeljünk egymásra is, ha baj van, legyen vala-
ki, aki segítséget kér!                            
Elérhetıségünk:   
 

06 30 394 22 29 és karitasz.alsonemedi@gmail.com 
 

Gyırvári Pálné Erzsi néni 
      

 

 
Baranyi Károly: Szerpentinen a 

magasba  
(Kairosz Kiadó, 2012) 

 

Dr. Baranyi Károly matematika-fizika szakos tanár, oktatási 
szakértı, vallásfilozófus, író, hittanár, lelki vezetı, de ami a leg-
fontosabb: hiteles ember. Szerpentinen a magasba címő könyvét 
ajánlja Aczél Petra egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egye-
tem), Barsi Balázs ofm, Bencze Lóránd prof., lelki vezetıje: Bíró 
László püspök, Frenyó Zoltán filozófus, Pálhegyi Ferenc 
pszichológus, Szentmihályi Szabó Péter író, Tarjányi Béla te-
ológiai tanár, Turgonyi Zoltán filozófus, és mindenki, aki olvasta. 

 “Baranyi Károly életét 
beszéli el, s közben az em-
beri élet nagy kérdésein 
elmélkedik. Könyvében 
sokszorosan tanúságot tesz 
katolikus hitérıl, bevezet e 
szellemiség nagy témáiba, 
s miközben az életrıl és a 
halálról, az istenérvekrıl, és 
az imáról, a házasságról, 

az erotikáról, a bőnrıl és megannyi nagy kérdésrıl elmélkedik, 
megajándékoz bennünket a hitet keresı értelem és az értelmet 
keresı hit kalandjaival, tépelıdéseivel és felismeréseivel.” (részlet 
Frenyó Zoltán reflexiójából) 
 “Hiteles a házassággal, a szerzetességgel és a papi 
hivatással kapcsolatos fejezet is. A kétnemőség kérdésében a 
szerzı ragaszkodik a keresztény tanításhoz, de fogalmai és 
szóhasználata vonzó megközelítést tár a fiatalok elé. Ebbıl a 
szempontból is hiánypótló ez a könyv.” (részlet Bíró László 
püspök méltatásából) 
 “Olyan vallomás és tanúságtétel ez a könyv, amilyenre a 
mai világban igazán nagy szükség van: tanúságtétel az olyan 
értékekrıl, mint a házastársi szeretet és hőség, a gyermek- és 
családszeretet, az igazság keresése a hit fényében, a fiatalság 
nevelése a krisztusi életelvek szellemében.” (részlet Tarjányi Béla 
ajánlásából) 
 “Baranyi Károly könyve az élet, a kor, a vallás és a hit 
derős, biztos útikönyve. Vezet: a szerpentinen egészen a ma-

gasba. Olyan, mint a jó kalauzé, aki kicsit elıbbre jár, és kezét 
hátranyújtva nekünk teszi fényessé az utat. Olyan, mint a 
tanúságtevıé, aki nemcsak megértette létének ajándékait, hanem 
örömmel, bizonyossággal elfogadta azokat.  A kötet 
hiánypótló.” (részlet Aczél Petra elıszavából) 
 Bár a könyv életrajz is, tanúságtétel is, de mégis sokkal 
több ennél, amint Szent Ágoston Vallomásai sem életrajz és 
Avilai Nagy Szent Teréz Belsı várkastélya sem tanúságtétel. A 
könyv a racionális misztika forrásmőve és a katolikus nevelés 
alapvetı, a kor kérdéseire is választ keresı, választ adó do-
kumentuma.  
 Ajánlom ezt a könyvet minden útkeresı fiatalnak, minden 
házasságban élınek, és mindenkinek aki szeretne még közelebb 
kerülni szeretı Istenéhez.  
 A részletek megtekinhetık interneten a www.baranyi.hu 
honlapon és a youtube-on a 'youtube BarkaDr' szókapcsolatra 
keresve.    

                                                     Nagy Krisztina 

Pünkösd vasárnapján templomunk énekkarának élı– és elhunyt 
tagjaiért ajánlottuk fel az ünnepi szentmisét. 

Bibliodráma 
  
Ebben az évben bibliodráma foglalko-
zás indult a közösségi házban. Nagyon 
lelkes és lelki épülésre vágyó hitoktatók 
és egy pedagógus jött össze ezekre az 
alkalmakra. Nagyon jól éreztük magun-
kat együtt, de még jobb volt amikor 
egy-egy bibliai történetbe, belehelyez-
hettük magunkat. Ezeken a történeteken át jobban megismerhet-
tük önmagunkat és egymást. Nagyon mély lelki élményeket adtak 
ezek az alkalmak. Úgy érzem, hogy minden keresztény embernek 
idınként részt kellene vennie egy bibliodráma tanfolyamon, hogy 
megismerje önmagát,  Istenhez való viszonyát és elmélyítse hitét. 
Köszönet a vezetıknek Klárinak és Andinak!       

 Mikoly Istvánné 
 
A nagyon kellemesen eltöltött, vidám órákon felül segítséget kap-
tam az egyes bibliai témák hittan órán való feldolgozásához.. 
Ezenkívül olyan problémák fogalmazódtak meg bennem, melyek 
felismerése  sokat segített a lelki fejlıdésemben. Hálásan köszö-
nöm,hogy részese lehettem,még ha csak rövid ideig is ennek  a 
nagyszerő kis közösségnek! Köszönet a két rendkívüli vezetınek! 
Mindenkinek szívbıl ajánlom a bibliodrámát, nagyon sokat segít 
az önismeretben!               

      Beles Tünde /katekéta/ 

Kedves Olvasóink! 
Akinek van olyan olvasmányélménye, amit szívesen megoszta-
na másokkal, kérjük és bíztatjuk, hogy tegye meg. Amennyiben 
nincs lehetısége legépelni és elküldeni a szerkesztıség címére, 
leírhatja kézírással is. Valamint szólhat a szerkesztıknek, szíve-
sen meghallgatjuk és lejegyezzük. Köszönjük szépen!  
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Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2013. JÚNIUS 

Jézus Szíve Családja 
 
Jézus Szentsége 
Szívének Családja 
az elkövetkezı kö-
zös imaóráját június 
2-án az esti szent-
mise után tartja a 
Szent Imre Közös-
ségi házban. 
Ezt a szentmisét a 
Jézus Szívét tiszte-
lı imacsoport szán-
dékaiért, élı és 
meghalt tagjaiért 
ajánljuk fel Jézus 
Szent Szívének 
tiszteletére. Kérjük 
a Szentlélek köz-
benjárását, a Szőz 
Anya oltalmát és az 
Úr Jézus irgalmas 
szeretetét ezen szándékokra! Imádni 
jöttünk İt a Tabernákulum magányában 
mindazon testvéreinkkel együtt, akik hittel 
és szeretettel fáradoznak az Úr Jézussal 
együtt a világ megmentésének gyönyörő, 
csodálatos tervében. Térden állva imád-
juk İt és szemléljük Szent Szíve magá-
nyát, kimerültségét és szívszaggató halál-
tusáját. Urunk, Istenünk! Eljöttünk, hogy 
lábaidhoz helyezzük legbensıbb érzel-

meink aján- dékát és annak a sok-
sok szenvedınek a fájdal-
mát, aki imád téged az élet 
keresztjének hordozása 
közben. Betegek, szegé-
nyek, erıtlenek, mindnyájan 
hozzád jöttünk, hogy a Te 
erıd és szereteted által 
gyógyulást nyerjünk! Emlé-
kezzél meg rólunk Jézus, 
amikor eljössz a Te orszá-
godban! A Tabernákulum 
csendjén át vezess minket 
üdvösségre és a Te békédet 
add minden léleknek, aki 
bizalommal feltárja elıtted 
szívének legbensıbb titkait! 
Jézusom! Bízom Benned! 
 
Megváltó Jézusom! Hatolj 
be szívem legnagyobb 
mélységeibe! Szállj le odáig, 

ahol a titkos fájdalmak gyökereznek, 
amelyeket lelkem szeretettel elszenved 
érted! Érintsd meg teremtı kezeddel azo-
kat a mindenki számára ismeretlen sebe-
ket, melyek oly régóta véreznek! Amelye-
ket csak egyedül Te tudsz meggyógyíta-
ni! Fogadd el Uram Jézus ezeket a szív-
tıl-szívig érı ajándékokat, Isteni szerete-
ted gyızelméért! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Júniusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

máj. 31 – jún. 8 jún. 9 – 17 jún. 18 – 26 jún. 27-júl. 5 
özv. Somogyi Jánosné Takács Ernıné Surányi Krisztina özv. Kiss Albertné 
özv. Nagy Balázsné Molnárné Bálint Erzsébet Jakab Mária özv. Gábor Józsefné 
özv. Végh Antalné özv. Bársony Istvánné Sponga Istvánné Csernák Nikolett 
Gyırvári Pálné özv. Gyırvári Gáborné Nagy Jánosné Sponga Anita 

    Kiss Katalin Bolonovszky Lászlóné 

Szentírás magyarázat  
 

2013. június 22-én 18 órakor Szentírás 
közös olvasására 
kerül sor, majd 
Imre atya tart 
Szentírás  

magyarázatot. 
 Mindenkit szere-
tettel várunk! 

Moziz6nánk  
Közkívánatra 

 
Indítsuk jól a  

nyári nagy vakációt!  
A vakáció elsı három 

napján,  
június 17-18-19-én délelıtt 10 órától 
mozi délelıttöt tartunk a Szent Imre 

közösségi házban!   
Minden hittanost és nem hittanost is  

szeretettel várok: Magdi néni 
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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. 

Hittantábor 2013 
A nyári 

hittantáborunk  
augusztus 5-11  

között lesz Patakon!  
Minden hittanos gye-
reket szeretettel vá-

runk!  
Még van lehetıség 
a jelentkezésre 

5.000,- Ft elıleg befizetésével, Magdi néninél. A 
tábor összköltsége 15.000,- Ft. 

Úr napja 
 

Az Úr napja megünneplésére 
június 2-án  

9 órakor  kerül sor.  
 

Ezen a napon 17-18 óra között 
csendes Szent-
ségimádás lesz 
templomunkban,  

csatlakozva  
Egyházunk 
 világmérető 

szervezéséhez. 

Váci Egyházmegye—papszentelés 2013. 
 

A Váci Székesegyházban a papszentelés 
2013. június 22-én  délelıtt 10 órakor 

kezdıdik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsónémedin a kápolnai mise ezen a napon 
16 órakor kezdıdik! 

PÉNTEK - június 28. 
8:00 REGISZTRÁCIÓ 
9:00 KÖSZÖNTİK – Megnyitó - Találkozó Himnusza 
A napi program ismertetése (helyszínek és a fakultatív: túra 
és sport) 
10:00 Dr. Hír János helytörténeti elıadása, Egyháztörténeti kiállítás megnyitó a hat-
szöglető kápolnában, 
a templom bemutatása – orgonajáték 
11:30 A mátraszılısi Pillangó Majorettcsoport mősora 
12:00 A pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda mősora 
12:30 EBÉD - közben egyházmegyei csoportok bemutatkozása 
15:30 SZİKE GÁBOR atya "Ne félj, csak higgy!" címő elıadása 
16:30 Beszélgetés a témáról 
17:30 SZENTMISE - fıcelebráns és igehirdetı Dr. Varga Lajos segédpüspök 
a Forrás zenekar szolgálatával 
19:00 VACSORA - közben zenél a Forrás zenekar - tanúságtételek 
20:00 HÁLAADÁS a napért! A GÁVEL TESTVÉREK vezette virrasztás, szentségimá-
dás 
SZOMBAT - június 29. 
8:00 REGISZTRÁCIÓ 
9:00 KÖSZÖNTİK - a Találkozó Himnusza – program ismertetése 
- a pásztói plébánia egyházközségeinek bemutatkozása 
10:00 GULYÁS ZSOLT atya "Félelem és hit" címő elıadása 
11:00 - Beszélgetés az elıadóval 
- a templomban Vedres Csaba és Gyermán Júlia koncertje - tanúságtétele 
- a Mővelıdési Házban Turek Miklós színmővész elıadása 
12:30 EBÉD - közben egyházmegyei csoportok bemutatkozása 
14:00 A nagybárkányi Kis Szent Teréz missziós csoport névadójáról "A szeretet kis 
útja" címő elıadása 
- Benvin Sebastian Madassery verbita missziós szerzetes beszéde 
15:00 a pásztói MUZSLA néptánc együttes mősora 
16:00 a jobbágyi Hit és Fény közösség "Ne félj, csak higgy!" címő megjelenítése 
16:30 Ráhangolódás a szentmisére 
17:00 ÜNNEPI SZENTMISE-fıcelebráns és igehirdetı Dr. Beer Miklós megyéspüspök 
- a programok teljes ideje alatt szentségimádás és gyónási lehetıség 
- foglalkozások kisgyermekek részére az óvodában, nagyobbaknak az iskolában 
- véradás - ingyenes vércukor és vérnyomásmérés 
- helyi ízekkel és jellegzetes kézmőves eszközökkel is képviseljük térségünket az „Ízek 
és formák utcájában.” 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 
Imre atya papszentelése 1963. június 
23-án volt, vagyis 50 évvel ezelıtt.  

Ennek megünneplésére  
2013. június 29-én kerül sor,  

délelıtt 10 órakor  
tartandó Szentmise keretében. 

 Ezt követıen mindenkit szeretettel  
várunk egy koccintásra, köszöntésre a 

Szent Imre közösségi házba! 

Körmenet az  
Emberi méltóság  

tiszteletben tartásáért 
 
2013. június 15-én Ró-
mában a Hit éve alkalmá-
ból megemlékezést hir-
detnek. Az emberi méltó-
ság megırzésére, fontos-
ságára szeretnék felhívni az emberiség 
figyelmét, körmenetek tartásával.  

Alsónémedi is csatlakozik ehhez. 
Június 15-én, szombaton a Kápolnában 
17 órakor kezdıdik a szentmise, majd ezt 
követıen gyertyás körmenetet tartunk. 

Hívunk mindenkit, vegyen  
részt az ünnepen! 

Imádkozzunk Imre atyáért tartsa meg még 
sokáig a Jóisten szolgálatában! 


