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„Bocsánatot nyertek bőneid…” 

Vigasztaló az ember számára, hogy Isten ilyen jó hozzá, nem 
akarja a bőnös halálát; nem ítéli el; nem a kárát, hanem a javát 
akarja …hiszen a gyarlóság, a bőn egyidıs az emberiséggel és 
köznapi módon úgy fejezhetnénk ki, hogy elválaszthatatlanul hoz-
zá nıtt – már ami a lehetıséget illeti, aminek következtében köny-
nyebben bonyolódik hibáiba, mint nem. 
Gyakran érezték is, legalább is a készségesek, hogy gyarlóságaik-
tól szabadulni kell, ezért születtek különféle módozatok nemcsak a 
hibák megszüntetésére, hanem a következmények „kezelésére” 
is. Gondoljunk csak a legkiemelkedıbb eseményre, Dávid király 
vétkezésére! Amikor  a Próféta figyel-
meztetésére vezekelni kezd és már İ 
kifejezi, hogy ennek értelmében nem-
csak égı és engesztelı áldozatra gon-
dol, hanem a  bőnbánó életre. 
Voltak már az Úr  Jézus földi mőködé-
se idejében is bőnbánók, bőneiket jóvá 
tevık, akik nemcsak szakítottak addigi 
életmódjukkal, hanem feltették a kér-
dést, hogy hogyan tovább, hogy kife-
jezzék, „mit kell ( még ) tennem? – 
Lévi esetében látjuk, hogy a korábbi 
harácsoló élet helyébe lép: „vagyonom 
felét a szegényeknek adom és ha vala-
kit megkárosította, négy annyit adok 
helyette…” a szamariai asszony eseté-
ben is azt látjuk, hogy élményszerően 
beszél az Úr Jézussal való találkozás-
ról, aki megszólította és a szolgálatát 
kérte. 
Voltak természetesen, akiket hívni 
kellett, felszólítani a bőnbánatra, meg-
térésre – voltak, akik önmaguktól nem 
is gondoltak ilyesmire, de sokakat 
meghatott az Úr Jézus „módszere”, 
ahogyan kereste, ami elveszett.   
Nem mindenki született vétkezı, de mindenki magában hordja a 
lehetıséget a bőn elkövetésére, és sokszor úgy érezzük, milyen 
szerencsések voltak azok, akik találkoztak az irgalmas Jézussal, 
Aki bocsánatával megkönnyítette életük terheit. – Mi sem vagyunk 
hátrányosabb helyzetben, mert az irgalmas Jézus azért szenve-
dett a kereszten és azért halt meg, hogy bebizonyítsa a világnak, 
joga van a bőnök megbocsátására, és arra is, hogy ezt a folyama-
tot fenntartsa  a világ végezetéig. Gondoskodott is arról, hogy 
megszabadulhassunk bőneinktıl. – Amikor feltámadása után talál-
kozott a tanítványokkal, egyik igen fontos dolog, amit kimondott: 
„vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bőneit, az bo-
csánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, az bőnben marad!” – 
Egyértelmőez a kijelentése, hogy átadja a feloldozás megbízását, 
„hatalmát” a tanítványoknak és utódaiknak. Igaz ugyan, hogy nem 
mondja ki, hogy másokra is gondol ezzel a „felhatalmazással”, de 
ésszerő, hiszen bőn volt, ma is van és számolni kell azzal, hogy 
lesz is. A bőntıl való szabadulás lehetısége is ilyen, az Úr Jézus 

megbízta az apostolokat és ez a megbízatás az utódaikban él 
tovább – ma is és a világ végezetéig. 
Tulajdonképpen a megbocsátó, irgalmas Jézussal találkozunk, 
amikor a feloldozás ajándékában részesülünk. A szentgyónás 
szentségében, a bőnbánat szentségében valósul meg az Úr Jézus 
szándéka, aki a bőnbánót, a gyónót szeretettel fogadja, elfogadja 
bőnbánatát és az Egyház szolgálata által a feloldozásban részesí-
ti.  
A gyarló, a csetlı-botló ember számára külön szentséget rendelt, 
hogy megkönnyítse számára a lelki élet terheit, bocsánatban, fel-

oldozásban részesüljön. A szentgyó-
náskor a tékozló fiúról szóló példabe-
széd története elevenedik meg, amikor 
a jóságos Atya – az Isten – újból fiává 
fogadja hazatérı, bőnbánó gyermekét 
és úgy tekint rá  azontúl, mintha az 
eltávolodás nem is lett volna. – Itt való-
sul meg az a gondolat is, hogy bőnbá-
natunk és a szentgyónásban nyert 
feloldozásunk után örülnek  megtéré-
sünkön az angyalok is. 
Szép dolog hibáink felismerése és 
beismerése, szép dolog a bocsánatké-
rés is, mindennek az igazi értéke a 
szentgyónásban valósul meg. Ott és 
olyan körülmények között ennek meg-
történnie, ahol Isten „postása” a szent-
gyónásban átadja az İ ajándékát, és 
ezáltal a feloldozásban, annak nyomán 
pedig  bőneink eltörlésében részesü-
lünk. 
Nagy ajándék a szentgyónás lehetısé-
ge – nem helyettesítheti semmi! Sokfé-
le ima és áhítatgyakorlat létezik, ami 
kifejezi bőnbánatunkat, lelkünk készsé-
gét a bőntıl való szabadulásra, de 

egyik sem pótolhatja a valóságos szentgyónást! – Ezért a szentmi-
sék kezdetekor, amikor a bőnbánatra gondolunk, az az úgyneve-
zett bőnbánati ima csak arra elegendı, hogy tudatosítsuk magunk-
ban kicsinységünket és elindítója legyen egy olyan folyamatnak, 
hogy bekövetkezzék a bőntıl való szabadulás vágya, ami majd a 
szentgyónásban teljesedik be, mert a sok lehetıség, hogy sokszor 
és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasz-
tással, kell, hogy óvatosságra, nagyobb odafigyelésre indítson! – 
Lehet  megtévesztı a bőnbánati ima szövege: „gyónom a minden-
ható Istennek és nektek, testvéreim…” – hiába szerepel benne az 
a szó: Gyónom – attól ez még nem gyónás! – A  magam részérıl 
a szentmise kezdetén nem is ezt a „bánat-formulát” imádkozom, 
ne tévesszen meg senkit – aki a bőneitıl szabadulni akar, végez-
zen szentgyónást, ott nyernek bocsánatot  bőnei; ott és azért érez-
heti a  vigasztalást: „bőneid bocsánatot nyertek, menj békével!”- a 
gyakori és jó szentgyónás ajándékának örömével –  

Pekker Imre plébános  
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Évközi 22. Vasárnap  - Szeptember 01. – Mélyen emberi gondolkodás és 
viselkedésformát érint a mai Szent szövegek üzenete. Sajnos, mint annyi-
szor, úgy most is morális kérdésekre kell összpontosítani figyelmünket, ahe-
lyett, hogy arra figyelnénk,mi a lehetıségünk emberként, miként dicsıíthet-
nénk meg egyre inkább jóságos, szelíd és nagy irgalmú Istenünket. – Emberi 
„adottságaink” értelmében mérlegeljük tehát, hogy magunk is tapasztalhat-
juk, de legalább  érezzük, hogy az öntelt ember mennyire ellenszenves tud 
lenni, mennyi ellenérzést képes kiváltani környezetébıl. Sokféle emberi kife-
jezés is született már ezzel kapcsolatban; gondoljunk csak a búzakalászra – 
a szemekkel telt kalász szinte alázatosan meghajtja fejét, mert tele van tarta-
lommal, míg az üres kalász  úgymond fenn hordja fejét – nevezik önteltnek 
is, büszkének, a modern kifejezéssel nagyképőnek is – mind valamiféle ne-
gatívumot jelent, nem rokonszenveset, nem követendıt. – Isten szemével 
nézve még inkább elszomorító kép jelenik meg lelki szemeink elıtt, hiszen 
nemcsak egyszerően más, mint amit Isten elképzelt róla, rólunk, hanem 
olyasvalami  hordozójává emeli magát, amire nincs oka, nincs joga. Képes 
az ilyen ember önmagából egyfajta bálványt képezni, aki nem egyszer el is 
várja, hogy hódoljanak neki. – Sokáig sorolhatnánk a negatívumokat, de 
zárjuk az Úr Jézus jó indulatú tanácsával: „mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is,ha lelkének kárát vallja!” – hogy ne bonyolódjunk 
az eredetileg is rossz útra vezetı emberi természetünk hálójába, nagy figye-
lemmel vegyük komolyan Üdvözítınk tanítását: „tanuljatok tılem, mert szelíd 
vagyok és alázatos szívő!” – „Jézus minden alkalmat felhasznál arra, hogy 
tanítsa az embereket.”- A mai Evangéliumban is errıl van szó, meg akar óvni 
attól, hogy miközben önmagunkat és a magunk nagy értéknek vélt dolgainkat 
mindennél többre becsüljük, esetleg elveszítsük azt is, amit megérdemel-
nénk. 
Az az Úr Jézus tanít erre, Aki szerény körülmények közé jött hozzánk a föld-
re, vállalta az emberi sorsot minden következményével együtt, Akinek nem 
volt hová lehajtania a fejét, Akirıl mások gondoskodtak, Aki elfogadta mások 
vendégszeretetét akkor is, ha az olykor „meglepı” dolgokat is tartalmazott; 
Akit megalázó módon ítéltek el és öltek meg, Akit a másoknak készített sírba 
temettek, Aki most is páratlan szerénységgel él köztünk az Oltáriszentség-
ben, Aki Jel és Akinek sokan ellene mondhatnak … tanuljunk Tıle, ahogyan 
lelkünkre kötötte , ehhez kérjük Tıle: „Urunk, Mesterünk,…óvj meg minket, 
hogy soha el ne bizakodjunk !” – engedd úgy szolgálnunk Téged és ember-
társainkat, ahogyan Te akarod; „erısítsd szívünket, hogy Téged Önmagad-
ért, embertársainkat pedig Érted szolgáljuk!”- Engedd, hogy „szeretetbıl 
tegyük a jót, ne pedig a viszonzás reményében!”  

Évközi 23. Vasárnap – Szeptember 08. - Nem véletlenül kéri a mai 
szentmise Egyetemes Könyörgése a mennyei Atyától, hogy segítsen, 
hogy legalább a készséges lelkek megértsék és komolyan vegyék, hogy 
„mindennnél jobban szeressük a mi Urunkat, Istenünket!” – Valóság, hogy 
İ fogadott fiainak választott, gyermekeivé akar fogadni, megváltott ben-
nünket és a mennyei dicsıségbe vár, , ezt azonban nagyon is károsan 
képes befolyásolni, hogy „ a halandók gondolatai bizonytalanok, tervei 
ingatagok, mert a romlandó test gátolja a lelket, és a földi sátor ráneheze-
dik a sokat tőnıdı elmére…” – Milyen könnyen félreérthetı akár a mai 
Evangéliumból az Úr Jézus kijelentése: „Aki hozzám jön, de nem győlöli 
apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét, nıvéreit, sıt még saját magát 
is, nem lehet az én tanítványom …”  és talán komoly gondot is okoz a szó 
szerinti fordítás, hiszen az Úr Jézus a szelíd és alázatos szívő, Aki keres-
ni jött, ami elveszett és Aki ezt hangoztatta: az én békémet adom nek-
tek…”, most mégis győlöletrıl beszél, pedig csak arról van szó, hogy „a 
győlölni kifejezés hebraizmus, jelentése: kevésbé szeretni; aki tehát Jé-
zushoz akar csatlakozni, legyen kész minden áldozatra, mindennél job-
ban szeresse İt!” – Ez bizony azt jelenti, hogy el kell fogadni, hogy İ 
irányítsa, átformálja gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Ilyen 
átformáló, keresztény megnyilvánulásról beszél a mai Szentlecke és a 
mindennapi események Szerinte történı megnyilvánulásairól számos 
nekünk talán szokatlan Tanúságtevı. Az İ esetükben padig csak arról 
van szó, hogy komolyan veszik, „legyen meg a Te akaratod!” 
A győlölködés azt keresi, hogyan álljon bosszút, hogyan tegyen rosszat, a 
jézusi lelkület pedig azt a választ keresi, amikor még a rosszat is jóval 
igyekszik viszonozni, mert a rosszat nem rója fel… ezt azonban csak 
akkor vagyunk képesek megvalósítani, ha Istent soha, semmiben, semmi-
kor nem elızi meg senki és semmi; amikor mindenkit és mindent kevésbé 
szeretünk, mint İt. Ilyen formában találhatjuk meg Zsoldos Imre trombita 
mővész gondolatsorára a helyes megoldást, Aki így elmélkedik: „… légy 
szegény, vagy gazdag: mindkettı kereszt. Légy okos vagy ostoba: mind-
kettı kereszt;légy nı vagy férfi, mindkettı kereszt; légy hívı vagy hitetlen, 
mindkettı kereszt;légy nıs,hajadon vagy férjezett, mindkettı kereszt; 
szeretnek, szívlelnek, átkoznak, győlölnek? Ez is csak kemény ke-
reszt…”ezekre a megoldás bizonytalan emberi lehetıségeinkben csak 
abban van, „Aki szeretett engem és meghalt értem!” – İ megért bennün-
ket és segíteni akar és tud, de részünkrıl elengedhetetlen, hogy „életének 
részesei legyünk!” – Igyekezzünk felismerni az élet, életünk végsı célját 
és felhasználni a hozzá vezetı eszközöket! Ezek pedig nem a földi böl-
csesség eszközei, ezek Isten dolgai és számunkra az İ ajándékai.   

Évközi  24. Vasárnap – Szeptember  15. Templombúcsú  ünneplése 
Hivatalosan  Templombúcsúnk  Ünnepe=Szent  Kereszt  felmagasztalása. 
Külsıleg  ezt  a magasztalást  észre  sem  lehet  venni; hatalmas  kereszten  
az  Úr  Jézus, Aki  megalázottan,  felfeszítve  látható, keresztje  alatt  a  Sze-
retett  tanítvány – János  apostol, Mária  Magdolna – a  Szentírásból  tudjuk,  
hogy  Édesanyja  is  ott  volt, a  Fájdalmas  Anya. A  közelben  a  távozóban  
lévı  lévı  bámészkodó  tömeg,  a  diadalukat  nem  igazán  ünneplı  ellenfe-
lek, a  bátornak  mondható  Nikodémus,  aki  elkérte  Jézus  holttestét, né-
hány  asszony,  akik  sietve  végzik  a  legszükségesebbeket; az  ırség  
tagjai. Sehol  sem  láthatjuk  a  dicsıséget,  inkább  az  Emmauszi  tanítvá-
nyok  hangulatához  hasonlító  lemondás,  talán  fásultság  és  „elhagyottan,  
árván”  a  kereszt,  a  kivégzés  eszköze. – Sokat  változott  azóta  a  világ  
és  a  kereszt  már  nem  a  rabszolgák  kivégzésére  szánt  eszközként  áll  
elıttünk, látunk  már  virágokkal  díszített  útmenti  kereszteket, aranyozott  
kereszteket  tornyok  ormán; kereszttel  díszített  liturgikus ruhákat, esetleg  
emlékmőveket; néha-néha  nyakláncokon, vagy  hölgyek  fülében  nıi  dísz-
ként  és  sokféle  formában  is, ez  azonban  nem  jelenti,  nem  jelentheti  a  
kereszt  felmagasztalását. A  megdicsıítés  nem  aranyozásból,  gyakori  
emlegetésbıl, különféle  alkalmazásokból  áll és  ez  igaz  még  akkor  is,  ha  
hivatalosan  is  „értékesnek”  számít. A  felmagasztalás  abban  az  értelem-
ben    értendı,  ahogyan maga  az  Úr  Jézus  beszélt  róla, „ha  felmagasz-
taltatom, mindeneket  magamhoz  vonzok!”  - Az  Úr  Jézus  a  szenvedését  
és  a  kereszten  történt  megváltói  halálát  mondta  felmagasztalásnak. – A  
késıbbiekben  a  készséges  emberek  tudatosították  magukban,  hogy  
nagy  volt  a  lelkek,  a  váltság  ára,  amint  Szent  Péter  is  mondja,  az  
igazi,  amikor  megtörtént, hogy  Üdvözítınk  a  bőneinkrıl  szóló  adósságle-
velet  felvitte  magával  a  keresztre  és  ott  megsemmisítette. A  bennsı  
dolgokra  kell  most  igazán  figyelni  és,  ha  váltságunk  ára  és  eszköze 
nem  volt   hiábavaló,  akkor  beszélhetünk  megdicsıülésrıl, ha  jóságos  
Üdvözítınk, Jézus  Krisztus  megdicsıül  bennünk,  ha  az  Övé  a hatalom  
és  a  dicsıség.  Keresztúti  ájtatosságaink  során  a  nyolcadik  állomás  
énekében  hangzik  el „ó  nem  segít  itt  a  sírás-rívás, megtört  szívet  keres  
a  Messiás!” Ünneplésünk  lényege  legyen  ne  csak  szavakban: „a  kereszt  
üdvösség  jele,  éljünk  hát  és  haljunk  vele!” – legyen  a  kereszt  olyan jel,  
ami  mélységes  hitre  vezet! Mondjuk,  de ne  csak  mondjuk: „szent  Ke-
reszt, te  jelezd,  mily  nagy  hitünk  fénye!” – A  kereszt  indítson  hálára, 
melynek  értelmében  új  életre  támadunk  emberi  gyengeségeinkbıl, mely  
által  áldást  nyer  egész  életünk, mely  nem  jel  mindössze,  hanem  az  a  
jel,  amely  által  gyızedelmeskedhetünk  minden  rossz fölött! -   Ez  a  gyı-
zelem  legyen  a  dicsıség,  a  megdicsıítés; tudjunk  örvendezve  élni    a  
kereszt  által,  hassa  át  az  egész  életet  - nem  külsıleg,  bensıleg! – A  
külsı  keresztek  változzanak  bensıvé;  legyen  jel,  amit  nem  magunkon, 
hanem  magunkban  hordozunk! –  Ez  legyen  az  ıszinte  felmagasztalása!  

Évközi 25. Vasárnap –Szeptember 22. - Örvendetes gondolatokkal kezd-
jük mai elmélkedésünket, amikor a Szentlecke üzenetére gondolunk: 
„(Isten) azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság 
ismeretére.” Nem kevesebbrıl van itt szó, mint arról, hogy törékenysé-
günkben és gyengeségünkben segíteni akar, támogatni. 
Szükségünk van erre az atyai szeretetre, segítségre, mert önmagunkban, 
bár igényeljük a szépet és jót, de nem egyszer kevés az erınk mindezt 
magvalósítani. – Sok a furcsaság bennünk és általunk. – Az Ó-
szövetségben, mint hallottuk, Ámosz próféta az élet egy kis szeletkéjét 
villantja fel elıttünk és ez is tele van furcsaságokkal; ezek következménye 
a szegénység, szőkölködés, a gyengék szorongattatása, miközben egye-
sek szívtelenségük árán „elınyös helyzetbe” kerülnek. – Ezek a társadal-
mi élet „visszásságai”. Korántsem teljes ezzel a felsorolással a kép, köz-
ben elfelejtkezünk arról, hogy mennyivel nagyobb a különbség Isten és 
ember között – a Teremetı és teremtmény között. Nagyon kevésszer 
gondolunk arra, hogy az Úr imádságában mondott „legyen meg a Te aka-
ratod … szenteltessék meg a Te neved … jöjjön el a Te Országod!” 
mennyire másra utal. A kezdeti idık keresztényei között is volt már egyfaj-
ta „személyválogatás” – amire Szent Jakab apostol utal: „például gyüleke-
zetetekbe belép egy aranygyőrős férfi és bemegy egy kopott ruhájú  sze-
gény is, ti a fényes  öltözetőre figyeltek…” pedig „ugye  az Isten  éppen  
azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká 
tegye ıket a hitben, sıt örököseivé is annak az Országnak, melyet az İt 
szeretıknek  igért!” 
Nem reklám mindössze, hogy az élet csupa változás és lehetıség; az 
Isten atyai szeretetében „tenyerén hordozza” a világot, az embert, minden  
embert – ezért  azt akarja, hogy „szeretetének igaz tanúivá legyünk!” – 
Adott földi javakat, ugyanakkor elvárja, hogy azokat okosan használjuk 
fel, úgy, hogy „igazi, örök értékeket szerezzünk általuk!” – Istenünk gon-
dolatai vezéreljenek hát mindnyájunkat, erre hívja fel a figyelmet Szent 
Pál apostol, amikor arról beszél, hogy „Jézus Krisztus – bár gazdag volt – 
szegénnyé lett értetek * hogy szegénysége által gazdaggá legyetek!” – 
Olyan Valaki hívja fel a figyelme ezekre a dolgokra, Aki Maga is szerinte 
élt. – Nagyon is fontosnak tartja az Isten és embertárs iránti szeretetet, „a 
felebaráti szeretet ( ugyanis) az egyetlen olyan istenbizonyíték, amit a mai 
világ széles körben kész elfogadni.” – A segítés, a segítıkészség, a jóté-
temények nyelvén bármikor, bárki, bárhol megszólalhat és érteni fogják, s 
ami ennél is fontosabb, Üdvözítınk erre utal, amikor azt mondja: „Tedd 
ezt és élni fogsz!”- Bizonyosan erre utal, amikor kijelenti, „amit egynek a 
legkisebbeknek tettetek, nekem tettétek!” – Isten értéket bízott ránk ezek 
által (jó szó és jó példa ) éljünk velük a jó gazda gondosságával! 
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Évközi 26. Vasárnap - Szeptember 29. - Az embert úgy teremtette Isten, 
hogy testet adott neki és abba lehelte az élet leheletét, tehát az ember 
testbıl és lélekbıl áll. Nagyon sokszor csak a testi dolgokra gondolunk, 
mintha a lélek nem is lenne, pedig bennünk a kettı szorosan összetartozik 
– annyira, hogy nagyon is észrevehetıen hatással vannak egymásra. A 
lelki dolgok hatással vannak a mindennapi testi dolgokra, míg a testi dolgok 
hatással vannak a lelki dolgokra. Jó értelemben a gazdag-tartalmú lelki élet 
csodálatosan képes megnyilatkozni  testi vonatkozásban, és a szép testi 
megnyilatkozások  szép lelki tartalomra engednek következtetni. – A múlt 
Vasárnap megjegyzése is ezt igazolja, amikor a test gazdagságról beszél, 
de azt mondja: „a gazdagság lehet  jótékonyság forrása is. Sok embert 
áldottak már azért, mert szerette és segítette a szegényeket, aki örömét 
találta abban, hogy másokkal jót tehetett. Hálás volt Istennek is, mert ı 
maga nem szorult segítségre.” – Ez persze lehet jó adottság is valakiben, 
vele született jó tulajdonság, de sokkal biztosabb alapokon nyugszik, ha 
Isten elıtt kedves, lelki értékekbıl fakad. – Ellenkezıje a problémák töme-
ge, amikor a lelki bajok kihatnak a testi egészségre is, és viszont – a testi 
problémák okozói a lelki problémáknak is. Nem egyszer komoly lelki jelen-
ségekkel foglalkozó „szakemberek” azt ajánlják  gyötrıdı embereknek, 
hogy jó szentgyónásra volna szükségük; a mindennapok súlyos megnyilat-
kozásai viszont arra engednek következtetni, hogy az „elkövetık” életébıl 

nagyon is hiányzik Isten ismerete és szeretete, amivel elválaszthatatlanul  
együtt jár az embertársakkal is „rendezetlen” jó viszony. – Bizonyára erre 
gondolt Dániel próféta is, amikor a fogságban sínylıdık nevében is így 
imádkozik: „vétkeztünk Ellened és parancsaidnak nem engedelmesked-
tünk; mégis dicsıítsd meg nevedet és tégy velünk nagy irgalmasságod 
szerint!”( kezdıének ) – A szentmise könyörgése is lelki értékeket kér Is-
tentıl, hogy aztán lelkileg gazdagodva testileg is gazdagodhassunk: 
„Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással töreked-
jünk az örök boldogságra…!” Ezek által kerülhetjük el mindazokat amikrıl 
az Olvasmányban Ámosz próféta beszél, ezek által kerülhetünk egyre 
közelebb ahhoz a lelkülethez, amire Szent Pál biztatja tanítványát, 
Timóteust ( Szentlecke) :Vívd meg a hit jó harcát – törekedjél igazságos 
lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd 
meg a hit jó harcát…!” – Ezekhez a szép gondolatokhoz Istentıl segítséget 
is kapunk, hogy ne csak szabályok legyenek, hanem az azokhoz vezetı 
útat is ismerjük: „Van Mózesük, és vannak prófétáik, azokra hallgassa-
nak…!” – Nekünk is van közvetítınk: Jézus Krisztus, a Megváltó, hallgas-
sunk szavára és tanítására, hogy eljuthassunk az üdvösségre az İ Orszá-
gába, amely „olyan ház, amelyet idelenn építünk föl, és majd odaát lakunk 
benne!” (Chiara Lubich)  

Templombúcsúnk ünnepén Bosák Nándor, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye me-
gyéspüspöke mutatta be a misét, valamint 

szentbeszédével tanította az 
alsónémedieket.  

Püspök atya ebben az esztendıben több 
szempontból jubilál: 50 éve szentelték pappá 
és 20 éve püspökké. Egy nagyszerő lelki-

pásztort és embert ismerhettünk meg szemé-
lyében. Köszönjük, hogy vállalta értünk ezt a 
fáradságos hosszú utat. Igazi szép ünnepet 
élhettünk meg ebben az esztendıben is. 

Köszönet mindenkinek és hála Istennek érte! 
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A BUGYI SZENT ADALBERT TEMPLOM 
felszentelésének 250. évfordulójára 

 kapott meghívást az Alsónémedi Magya-
rok Nagyasszonya kórus. Pontosan 250 
éve,1763 szept.29-én szentelték fel a szép 
barokk templomot Szent Adalbert tisztele-
tére,aki Vajkot (a késıbbi Szent István 
királyt) megkeresztelte.  
Építtetıje gr. Eszterházy Károly és Migazzi 
Krisztóf váci püspökök voltak. Ismerıs ne-
vek. A 150 éves török uralom után alig pár 
évtizeddel már álltak ezek a templomok 
áldásos léleképítı és, országépítı munká-

juk következtében. Ugyanis ahol templom 
volt, ott hamarosan iskola is alakult, így a 
nevelés és oktatás is megoldott volt egyhá-
zi közremőködéssel. 
A templom berendezése kiemelkedıen 
értékes, a freskók, a festmények, az ólom-
üveg ablakok nagyon szépek. A fıhajó 
oldalfalán elhelyezett fából faragott feszü-
letrıl mondta egy képzımővész: hasonló 
szépségő, a szenvedés mélységét és alá-
zatát kifejezı ábrázolás a környéken, de 
még az országban sem, legfeljebb Ausztri-
ában található, a falu jelképe lehetne.. 

Az ünnepi szentmisére érkeztünk, 
amelyet Dr. Beer Miklós püspök 
atya mutatott be. Szentbeszéde a 
tevékeny hazaszeretetrıl és em-
berszeretetrıl, az építı munkáról 
szólt, mélyen érintett minket. A 
templom kórusának szép közremő-
ködése segített felemelt lélekkel 

résztvenni a szentmise-áldozatban. 
Az ebéd utáni hangverseny elsı szereplıje 
a mi énekkarunk volt. A legszebb hangot 
próbáltuk elıhozni, a fogadtatásból úgy 
láttuk, hogy sikerült is. Új énekünk is volt, a 
nagyajtai testvérkórustól tanultuk. Szövege 
aktuális: 

  Tartsd meg nemzetünk Isten,  
Esdve kérünk Téged 

Légyen bı áldásod rajtunk.  
Hiába bízunk, hiába élünk,  

hiába küzdünk, hiába vérzünk 
Ha nincs rajtunk Istenünk áldása,  

Az Isten áldása mindenkor… 
Majd a helyi templom kórusa, hangszeres 
szólistái, és az örkényi Cantate Domino 
kórus szép éneklése következett. 
Lélekben erısödve érkeztünk haza. Jó volt 
a szomszéd község szeretetteljes vendég-
látását érezni, részt venni az ünneplésben. 

Gyırvári Pálné 

Bugyi katolikus templomának felszente-
lésének 250. évfordulóját ünnepeltük szep-
tember 29-én vasárnap. 
Az ünnepségre meghívást kapott az 
Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Kó-
rus is. A 10 órakor kezdıdı szentmisét Dr. 
Beer Miklós püspök úr mutatta be.  A püs-
pök atya szent beszédében a szeretetrıl, a 
szeretet erejérıl beszélt. Felhívta a figyel-

münket, hogy járjunk 
nyitott szemmel, ve-
gyük észre a segítség-
re szorulókat a kör-
nyezetünkben. Te-

gyünk meg minden tılünk tel-
hetıt, cselekedjünk önzetlenül, 
szeretettel, viszonzást nem 
várva szőkebb környezetünk-
ben, hiszen „valamit mindenki 
tud adni”. A szentmisét körme-
nettel zártuk, az Oltáriszentsé-
get kivittük a templomból, a 
világ elıtt is tanúságot tettünk hitünkrıl.  
Ezt követıen, rövid próbát tartottunk a 
templomban, majd elfogyasztottuk a finom 
ebédet a plébánia udvarán felállított sátor-
ban. 
A zenés áhítat kettı órakor kezdıdött a 
templomban, a némedi vegyes kar éneké-
vel, majd a férfi és a nıi kórus külön-külön 
is bemutatkozott. Felcsendült nagyon sok 
ismert dallam is, de újakat is tanultunk erre 
az alkalomra. Nagyon szeretem a legújabb 
énekünket, melynek címe: „Tartsd meg 
nemzetünk, Isten”. Elıször az erdélyi ének-
karral énekeltük. Rövidnek bizonyult a fél 

óra, amely a rendelkezésünkre állt, de 
most is sikerült közösen énekelnünk a kö-
zönséggel együtt. Utánunk a bugyi Temp-
lomi Kórus, majd az örkényi Cantate 
Domino Kórus is megörvendeztette a kö-
zönséget színvonalas énekével. Nagyon jó 
volt együtt lenni, jó volt együtt énekelni. 
Köszönjük a meghívást, a szíves fogadta-
tás. Köszönjük, Benkó Péter karnagyunk 
áldozatos munkáját. Isten áldását kérem a 
program szervezıire és mindannyiunkra. 
Kívánom,hogy többször legyen részünk 
hasonló örömökben. 

Krasnyánszki  Sándorné 
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Tevékeny hónapot hagyott maga mögött Énekkarunk, hiszen szeptember-
ben mindegyik hétvégén valamilyen módon énekeltünk.  
Az elsın Surányi Miklós — egykori énekkari tag — lányának, Bernadett-
nek, és férjének, Róbertnek esküvıjén szólalt meg az énekkar.  
A második hétvégére a templombúcsú esett, így természetes volt az ének-
kar szereplése. A nıikar a templomhajóban, míg a férfikar a karzaton ka-
pott helyet. Köszönöm a zenekar szolgálatát is!  
A harmadik héten már az alsónémedi falunapokra próbáltunk, s a máso-
dik, csütörtöki próbán testvérközségünk, Nagyajta énekkarával közösen 
énekeltünk. A próba után jó hangulatú „kórustalálkozót” rögtönöztünk. A 
kórustagoknak lehetıségük volt beszélgetni, ismerkedni, s élményeiket 
egymással megosztani. Nagyon köszönöm mindazok segítségét, akik a 
vendéglátásban részt vettek, véleményem szerint igazi „némediesre” sike-
redett. Pénteken folytatódott az ismerkedés, barátkozás a faluháznál, míg 
szombaton az iskolában léptek fel a kórusok, a végén közösen énekelt a 
nagyajtai és az alsónémedi énekkar. Nagyon köszönöm Surányi Mária 
kolléganımnek, hogy távollétemben vezényelte a kórust, valamint megkö-
szönöm a hangszeres szólisták: Zagyva Gabriella, Morvai Róbert, és Tóth 
Béla közremőködését. Vasárnap a reggeli mise keretén belül a nagyajtai 
kórus énekelt. 
A negyedik hétvégén Bugyira látogattunk, ahol részt vettünk a templom 
szentelésének 250 éves jubileumi ünnepségén. A gyönyörő mise után 
kezdıdött az egyházzenei áhítat, amelyen a bugyi, és az örkényi kórussal 
énekeltünk. Szépen sikerült az elıadás! Nagyon köszönjük a meghívást, a 
bugyiak vendégszeretetét! Köszönöm a kórustagoknak a szép éneklést, a 
hangszeres szólistáknak, - Gyırvári Róbertnek, Lovas Imrének, Morvai 
Róbertnek, Tóth Jánosnak a hengszerkíséretet! Köszönöm mindazon 
alsónémedieknek, akik elkísértek minket Bugyira, (az úgynevezett 
„szurkolótábornak”) az érezhetı szeretetet, és támogatást! Köszönöm 
Vincze József polgármester úr, és Dr. György Balázs úr jelenlétét, vala-
mint Pekker Imre fıesperes úr támogatását! Fotósainknak—György Péter, 
Dr. Nagy Vilmos, Surányi Attila—köszönöm a fényképfelvételeket! Az 
énekkar tagjainak pedig nagyon-nagyon köszönöm a rengeteg áldozatot, 
a lelkesedést, a kitartást, a szorgalmat, és mindent, ami szükséges ahhoz, 
hogy eredményesen tudjunk munkálkodni Isten dicsıségére, s az embe-
rek örömére. Kórusunk névadójának, Magyarok Nagyasszonyának mon-
dok hálát, s az İ oltalmába ajánlom kórusom munkáját, tagjait, családtag-
jaikat, hogy még sokáig énekelhessünk így együtt az alsónémedi temp-
lomban!            Benkó Péter 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Magyarok Nagyasszonya  

Énekkarnak, hogy esküvınket szép énekükkel ünnepélyessé tették. 
Köszönet az énekkarnak és kérjük, hogy Isten áldása kísérje a további 

munkájukat,  szereplésüket, éneklésüket.  
Rizmajer Róbert és Rizmajerné Surányi Bernadett 
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Alsónémedi cserkészélet 
 

Már a második ırsgyőlésünket tartottuk nagy vidámsággal és renge-
teg tanulsággal. 
A soroksári csapat ırseként azon munkálkodunk, hogy kialakítsuk a 
leendı Alsónémedi csapattörzset. Azt szeretnénk, hogy a csapatnak 

hasznos szerepe legyen a 
község ifjúsági életében. 
Fontosnak tartjuk, hogy 
játszva és örömmel, közös-
ségben rengeteg hasznos 
tudást sajátítsanak el. Te-
hát célunk az, hogy embe-
rebb ember és magyarabb 
magyar legyen az, aki 
cserkész! 
 
Várunk szeretettel minden 
14 év feletti fiatalt! 
Keressetek minket! :) 

Bálint Betti és  
Bársony Pisti 

A Kötél  
 

Ez egy történet a hegymászóról, aki szeretett 
volna feljutni a legmagasabb hegycsúcsra. Erre a nagy útra sok 
évi felkészülés után indult el.  
De mivel a dicsıséget saját magának akarta, úgy 
döntött, hogy egyedül mászik fel a csúcsra.  
Elindult felfelé. Telt az idı és késı este lett. Ahelyett 
hogy éjjeli sátrát elkészítette volna, folytatta a má-
szást, mindaddig, hogy besötétedett.  
Sőrő éjszaka terült a hegytetıre. Az ember körül min-
den fekete volt.  
A napot és a holdat nehéz felhık takarták be és sem-
mi sem látszott.  
És ahogy így mászott felfelé, éppen egy pár lépésre a 
csúcstól, megcsúszott és nagy gyorsasággal esni 
kezdett. Csak fekete pontokat látott és érezte a nagy 
erıt ami borzasztóan húzta lefelé. Ezekben a félelme-
tes percekben életének minden szép és csúnya pillanatai leját-
szódtak a szeme elıtt.  
A teste a levegıben lógott... Csak a kötél tartotta.  
Abban a pillanatban csak azt tudta kiáltani: Istenem segíts!  
Elgondolkodva azon hogy milyen közel van a halálhoz, hirtelen 

megérezte, hogy milyen erısen húzza az a 
kötél amivel meg volt kötve.  
Az égbıl váratlanul egy mély hang hallat-

szott:  
«Mit akarsz hogy tegyek?»  

Ments meg, Istenem!  
“Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek?”  
Persze, hogy hiszem!  
AKKOR VÁGD EL A KÖTELET AMIVEL MEG VAGY 
KÖTVE...  
Egy pillanatra csend lett.  
Az ember úgy dönt, hogy teljes erejével kapaszkodik a 
kötelébe.  
A mentıcsapat meséli, hogyan találták meg másnap 
az elhunyt és megfagyott hegymászót. A teste lógott a 
kötélen, amihez oly görcsösen ragaszkodott.  
CSAK HÁROM MÉTERRE A FÖLDTİL...  
És te? Mennyire ragaszkodsz a kötelékedhez?  

Elengednéd?  
Soha ne kételkedj abban, ami Istentıl jön.  
Soha ne mondd, hogy elfelejtett vagy elhagyott.  
Soha ne gondold, hogy nem gondoskodik rólad.  
Jegyezd meg hogy mindig jobbján tart Téged. 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

A Katolikus Karitász  
Alsónémedi Csoportjának hírei 

 
 

Kérjük, a használható ruhanemőt, 
cipıt és más használati tárgyakat ne 
dobják ki.  

 
Szeretettel várjuk az adományokat  
október 3. szombatján /19-én/  

10 órától 12 óráig a  
Szent Imre Közösségi 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 /.  
 
December 17-én 10-14 óra között terménygyőjtést szer-
vezünk, a rászorulók karácsonyi  élelmezésének megse-

gítésére. 
 

Krízishelyzetben megpróbálunk gyorsan segíteni.  
Figyeljünk egymásra is, ha baj van, legyen valaki, aki se-

gítséget kér! 
Elérhetıségünk:  

Telefon: 06 30 394 22 29  
E-amail:  karitasz.alsonemedi@gmail.com 

      

Mikolyné Magdi 

Szent Gyermekség Mővek 
  
Egyházközségünk gyermekei is szere-
tettel csatlakoznak a Pápai Mővek 
Szent Gyermekség csoportjához, 
amely a gyermekeket és kamaszokat 
hívja a misszió kalandjába, hogy feléb-
ressze bennük a missziós lelkületet, 
támogassa a keresztény szolidaritás 
iránti nyitottságunkat. 
Az alsónémedi csoport alapítói: Benkó Bernadett és Takács Ferenc 

 Szeretettel várjuk társainkat is. 

Szentírás magyarázat  
 

2013. október 26-án 18 órakor Szentírás 
közös olvasására kerül sor, majd Imre atya 

tart Szentírás magyarázatot. 
 Mindenkit szeretettel várunk! 

A Szent Imre közösségi ház továbbra is helyt ad, minden olyam 
programnak ami egyházközségünk híveinek lelki épülését szolgálja. 

Idıpontot egyeztetni: 
Mikoly Istvánnénál lehet.  
Tel.: +36 30 394 22 29 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 
 

1 2 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

3 
 

4 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

5 
 

6 10 óra  
Csodavilág 
19 óra  
Jézus Szíve  

7 
 

8 
 

9 
 

10 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

11 
18 óra  
Ifi -hittan 

12 
 

13. 

14 
 

15 16 
 
 

17 
 
 

18 
18 óra  
Ifi -hittan 

19 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

20 
 
 

21 
16 óra 
Karitász 
 

22 
 

23 
 
 

24 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

25 
18 óra  
Ifi -hittan 

26 
18 óra  
Szentírás 
magyarázat 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

31 
 

 
 

 
18 óra  
Cursillo  
kiscsoport 

 
 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2013. JÚNIUS 

Októberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Jézus Szíve Családja 
 

Jézus Szentséges Szívének 
Családja a következı közös 
imaóráját okt. 6-án tartja az esti 
szentmise után a templomban. 
Ezen a szent órán emeljük te-
kintetünket Magyarok Nagyasz-
szonyára! Az İ szent nevét 
vette fel énekkarunk. Minden 
szolgálatunk végén elénekeljük 
himnuszunkat, amely a Szent 
Szőz anyához szól: - Óh, Nagy-
asszony Nemzetünk reménye… 
Szállj közénk és sírj te is ve-
lünk, vigasztald és mentsd meg 
nemzetünk! … Míg te élsz, a 
csillagok felett e világnak veszni 
nem lehet! … - és könnyes a 
szeme az énekeseknek, amely 
azt mutatja, hogy szívbıl száll 
fel a sóhaj! Ajánljuk fel ezt az imaórát a Szent Szőz Anya tisztele-
tére szeretetünk és hálaadásunk jeléül és az énekkar tagjainak 
szándékaira. Köszönjük meg azt a sok-sok kegyelmet, amelyet 
kaptunk Égi Édesanyánktól! Kérjük további kegyelmét, hogy szol-
gálataink által meg tudjuk mutatni Jézust és az İ szent Édesany-
ját, Magyarok Nagyasszonyát, ami pártfogónkat azoknak, akik ezt 
szívesen hallgatják és keresik az utat, amely hozzá elvezet! Szent 
Szőz Anyánk, hallgasd meg szeretettel imáinkat és fogadd el há-
laadásunkat minden kegyelemért! 

 
 
„Csak úgy szeretheti 
Anyját a gyermek, ha 
az vele sír és fájdal-
mát megosztja… 
Én drága Anyám, 
mennyi könnyed hullt 
ebben a világban, csak hogy magadhoz vonzz engem… 
Választottak Királynıje! … Nemsokára hallom már ezt az édes 
harmóniát!... 
Nemsokára a szépséges Mennybe megyek hozzád. Te rám mo-
solyogtál életem hajnalán, mosolyogj rám most is Anyám! Veled 
szenvedtem és most már a térdeden szeretném eldalolni miért, 
szeretlek Mária, és újra és újra azt mondani, hogy a Gyermeked 
vagyok.”   

(Lisieux-i Kis Szent Teréz) 
 
Mária a megtestesült igének szülıje és a mi legédesebb Anyánk! 
Itt vagyunk, a lábaid elıtt mialatt felvirrad egy új nap, Isten új nagy 
ajándéka. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Min-
denünk a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. 
Alakíts bennünk anyai szereteteddel új életet, ami Urunk Jézus 
életét! Mennyek Királynıje! A legkisebb értékő cselekedeteinket is 
támogasd Anyai sugallataiddal! Add, hogy a szent és szeplıtelen 
áldozatnál mindenünk tiszta és Istennek tetszı legyen! Jóságos 
Anyánk! Tégy minket szentekké, amint ezt tılünk Jézus elvárja és 
a Te szíved vágyakozva kéri! Amen. 

(ozv. Szlovicsak Balázsné) 
 

Szept. 30 – okt. 18 
 

Végh Antalné 
Nagy Balázsné 

Somogyi Jánosné 
Gyırvári Pálné 

 

Okt. 9 – 17 
 

Özv. Bársony Istvánné 
Molnárné Bálint Erzsébet 

Takács Ernıné 
Gyırvári Gáborné 

 

Okt. 18 – 26 
 

Sponga Istvánné 
Nagy Jánosné 
Jakab Mária 

Surányi Krisztina 
Kiss Katalin 

Okt. 27 – Nov. 4 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné 
Gábor Józsefné 
Csernák Nikolett 
Kiss Albertné 
Acsai Lászlóné  

19 
15 óra Ministráns 
foglalkozás 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 
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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. 

SZENTMISÉK RENDJE MINDENSZENTEK ÜNNEPÉN: 
 

November 1. (péntek) Mindenszentek ünnepe  
17 óra szentmise és megemlékezés  
 az elhunytakról 
 a régi temetı Kápolnájában 
 
November 2. (szombat) Halottak napja 
8 óra szentmise a Kápolnában 
17óra szentmise a templomban 
17.30 óra szentmise a templomban 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
 
  A Magyar Katolikus Egyház mővészeti 
értékeinek bemutatására, szélesebb körő 
megismertetésére a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia évrıl évre megrendezi a 
Magyar Katolikus Kultúra Napjait. 2013-
ban október 7. és 13. között kerül megren-
dezésre a rendezvénysorozat. Az idei év 
központi eseménye az az országos kórus-
találkozó, amelynek október 19-én, szom-
baton 15 órától a Budapest Kongresszusi 
Központ ad helyet. 

Sándor István lesz az elsı magyar szalézi 
szerzetes, akit az Egyház a boldogok so-
rába emel. 
Ferenc pápa döntése szerint Sándor Ist-
ván szalézi szerzetes testvér, vértanú 
boldoggáavatási szertartása október 19-én 
lesz Budapesten. Sándor István életének ismertetésével és be-
vezetı közös imádsággal veszi kezdetét az ünneplés a bazilika 
elıtti téren 9 óra 30 perctıl. A 10.30 perckor kezdıdı szentmise 
fıcelebránsa Erdı Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Az 
ünnepélyes szentmise keretében a Szentatya megbízásából 
Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjá-
nak prefektusa teszi közzé a boldoggá avatásra vonatkozó hatá-
rozatot. 
Sándor István felajánló imája  

 Uram Jézus ! 
 Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát, munká-

ját,örömét, csalódását, szenvedését. 
Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet,  

hogy úgy gondolkozzunk, mint te. 
Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk! 

Add hogy teljes szívünkbıl szeressünk téged, s mindenütt, min-
den erıvel neked szolgáljunk ! 

Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba. 
Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor. 

Ments meg minket a bajtól és a bőntıl! 
Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak. 

A munkában meghaltak békében nyugodjanak.  

Október a  
rózsafüzér hónapja 

 

A rózsafüzér imádság az Evan-
gélium rövid összefoglalása. Ben-
ne visszhangzik Mária imádsága, 
hálaadása a megváltás mővéért, 
mely tulajdonképpen az ı szőz 
méhében kezdıdött el. „A rózsa-
füzérrel a keresztény nép beirat-
kozik Mária iskolájába.” Általa 
hívı ember a kegyelmek bıségét 
nyeri el. Pontosan nem tudjuk, 
hogy mikor kezdték imádkozni, 
de a XV. század második felétıl 
már elterjedt imádkozási szokás 
volt. 
1480-tól kezdve biztos forrásokból tudjuk. hogy a keresztények 
15 „titok" segítségével imádkozva elmélkedtek Jézus életérıl, 
szenvedésérıl és megdicsıülésérıl. 
A pápáknak is mindig kedves imádságuk volt a rózsafüzér, ezért 
mindig gondosan ápolták egészen napjainkig. Az imádkozásnak 
ezt a formáját IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-ban.  
Minden bizonnyal II. János Pált is a rózsafüzér pápájaként fogják 
emlegetni, hiszen 2002. október és 2003. októbere közötti idıt a 
Rózsafüzér Évének nyilvánította Ebbıl az alkalomból adta ki 
Rosarium Virginis Mariae kezdető apostoli levelét, melyben az 
eddigi titkokat kiegészítette újabb öttel, a világosság titkaival. 

Mátraverebély–Szentkúton olyan építkezés kezdı-
dik, amely megújítja az épületegyüttest, miközben a 
nemzeti és a spirituális közösséget is erısíti – 
mondta október 3-án, Szent Ferenc ünnepének 
vigíliáján Áder János köztársasági elnök a nemzeti 
kegyhelyen, ahol 2,5 milliárd forintos beruházás 
alapkövét helyezték el. A köztársasági elnök hozzá-
tette: a fejlesztés olyan értéket szolgál, amelyre 
manapság mindenkinek nagy szüksége van. Kitért 
arra is: két héttel ezelıtt Rómában magyarországi látogatásra 
hívta meg Ferenc pápát, és megvan a remény arra, hogy az egy-
házfı Mátraverebély–Szentkútra is ellátogat. Ha így lesz, akkor 
nemzeti kegyhelyünk még ismertebbé válik az egész világ szá-
mára – mondta. A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy az 
idelátogató zarándokok az összetartozást és hitük megerısödé-
sét is megélik. Ez a hit volt az, amiért a kegyhelyet gondozó fe-

rences atyákat elüldözte, kolostorukat elvet-
te a kommunista hatalom. A ferences testvé-

rek négy évtized elteltével térhettek vissza, és az ı 
áldozatos munkájuknak is köszönhetı, hogy ma 
már ismét sok ezren keresik fel évente a kegyhe-
lyet. 
A Nógrád megyei búcsújáró helyet jövı novemberre 
újítják fel. Megszépül a szabadtéri misézıhely, meg-
közelíthetıbbé teszik a Szőzanya szobrát, felújítják 
a rendházat, komfortosabbá teszik a zarándokhá-
zat, és újabb zarándokszállásokat is építenek. Mind-

emellett rendezvényterem, szabadtéri színpad és fogadóépület is 
épül. 
Székely János esztergom-budapesti segédpüspök Szentkúton 
mondott beszédében megfogalmazta, a gonosznak öt halálos 
ellensége van: az Isten és a vallás, a család, a nemzet, a fizikai 
föld és a közösségek. Egy szent helynek legfıbb küldetése eze-
ket a szálakat erısíteni – tette hozzá. 

Templomunkban október hónapban minden szentmise 
alkalmával Rózsafőzér ájtatosságot tartunk. 


