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Amikor az Úr Jézus kimondta, hogy „tanítsatok minden népet és 
veletek vagyok minden nap a világ végéig!”, biztos, hogy nem csak 
a kezdeti időkre gondolt, nemcsak az akkori emberekre, nem is a 
közvetlen utódokra, hanem mindenkire, aki a világra születik és 
születni fog, miránk is és az utánunk következőkre is. – Azért lett 
áldozattá, hogy minden ember  számára lehetővé tegye nem csak 
ennek az életnek a szebb, tökéletesebb formáját, hanem annak az 
életnek is a lehetőségét, ami ez után következik. – Nagyszerű ér-
zés tudni azt, hogy már az evilági  élet is egészen más lehet Őálta-
la, de még nagyszerűbb, ha tudjuk, vagy legalább sejtjük, hogy 
létezik ennél is szebb, tökéletesebb, sőt a 
mostani hátrányokkal nem „terhelt” valóság. 
A mostani lehetőségek ugyanis, bármily szé-
pek és csábítók, magukban hordozzák a vál-
tozás  esélyét, azt, hogy bármikor teljesen 
megváltozhat minden és ami most szép és jó, 
egyszer csak emlék lesz belőle, de , ha nem 
is, az a biztos tudat gondolkoztasson el ben-
nünket, hogy ebben az életben minden  elmú-
lik! – Az el nem múlót is meg akarja adni a mi 
jóságos Üdvözítőnk. – Ennek azonban nem 
csak a tudata, hanem a megszerzése  és 
megtartása is egy egész életet igényel, annak 
minden igyekezetével együtt! Összességé-
ben ezt akár művészetnek is nevezhetjük, 
ami nem velünk született képesség  kérdése, 
ezt meg kell tanulnia mindenkinek. Erre a 
„tudományra” nem általános iskolákban, nem 
középiskolákban, nem főiskolákon, nem 
egyetemeken át jut el az ember, erre az Üd-
vözítő oktat és vezet el. – Amíg járta Földünk 
útjait, személyesen tanított, segített, menny-
bemenetele óta Anyaszentegyháza  által te-
szi meg ezt, amelynek az élén Ő Maga áll. 
Megbízottai lelkére kötötte azonban, hogy az 
Ő akarata szerint és az Ő nevében járjanak 
el. – Most így akar  megmenteni attól, hogy a 
nehézségek eluralkodjanak rajtunk, hogy kétségbe ne essünk, el 
ne bízzuk magunkat. – Tőle tanulhatjuk meg azt, hogy „nincs der-
mesztőbb gondolat, mint egy örök élet a jelenlegi formában!”, de 
azt is, hogy „mi lenne, ha az örök életet nem a mennyben, nem a 
holtak feltámadása után, hanem már itt, e világon megízlelhet-
nénk.” - Az Úr Jézus munkatársai, papjai által  áll mellettünk éle-
tünk első pillanatától kezdve az utolsó leheletünkig. – A papság 
„intézményét”   Ő ajándékozta a világtörténelemnek – először Sa-
ját, személyes Megbízottját  választotta ki Szent Péter személyé-
ben; azután az apostolokat , hogy tanúskodjanak mindarról, amit 
Tőle láttak és hallottak. – A látható papság ma is ezt jelenti: az Úr 
Jézustól ered és mint egy csodálatos láncolat épül eggyé: az Úr 
Jézus, Akit az Atya küldött, - Szent Péter – az Apostolok és az 
Utódok. Ma is láthatjuk mindezt a Pápa, a Püspökök és segítőtár-
saik, a papok által. Ma is hallhatjuk a szent tanítást, ma is érezhet-
jük a valóságot: „velünk az Isten!” 
Minden Pápa vissza tudja vezetni megbízatását egészen Szent 

Péterig, Akinek az Úr Jézus ezt mondta: „Te Péter vagy, azaz kő-
szikla, és erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol  hatalma 
nem vesz erőt rajta!” – Minden Püspök vissza tudja vezetni megbí-
zatását valamelyik Apostolig, Akit Maga  az Úr Jézus választott ki, 
Akinek egyértelműen a többiekkel együtt adta a lelkek gondozásá-
nak megbízatását. – Akinek volt már lehetősége látni püspök-
szentelést, láthatta, hogy a püspökség nem díszes ruhákból, mell-
keresztből, pásztorbotból, püspöksüvegből, püspöki gyűrűből áll, 
hanem abból a felelősségteljes megbízásból, amit a szenteléskor 
a vállára helyezett Szentírás jelképez, ami jelenti a felelősségteljes 

tanítást, a jó Pásztor képviseletét – nem mél-
tóságot, hanem szolgálatot. 
A papszenteléskor is hasonló dolgok történ-
nek, amikor a szentelő püspök megbízást ad 
a szentelendőnek a kézrátétel és a szent fela-
datok végzésére való megjelölés - a szent 
krizmával való megkenés - által. – „A pap 
Istentől származik.” A püspök „továbbítja” ezt 
a kiválasztottságot, mint munkatársának. – 
Amikor az Úr Jézus „kigondolta” ezt a megol-
dást, „látta bizonyára mindazokat, akik a szá-
zadok folyamán születtek és születni fognak – 
a földműveseket, a munkásokat, a hivatalno-
kokat és orvosokat, a tanítókat, a mérnökö-
ket, a dolgozókat, akiknek napi munkájuk és 
gondjaik mellé barátra, vigasztalóra van szük-
ségük.” – gondoskodott arról, hogy „a pap 
közvetítő legyen Isten és az emberek között, 
híd az ég és a föld között. Jézus Krisztus 
megváltói művének folytatója, az Evangélium 
hirdetője.” – „ A pap küldetése nem múló és 
átmeneti jellegű, mint a polgári és politikai élet 
irányítóinak a hivatása, mert a papság  szent 
jellege eltörölhetetlen és az egész életre szól. 
Aki ebben  részesül, az tudja ezt.” – A papság 
nehéz munkát végez – nem biztos, hogy a 
kezével, a fejével, de biztos, hogy a lelkével, 

amikor életének „legfontosabb  tevékenysége mindig az és az is 
marad, hogy minden pillanatában embertársainak lelki üdvösségé-
ért fáradjon, élő hídat  alkosson Isten és az emberek között.” – A 
papság mérhetetlen megbízatása sokszor nem látványos – emberi 
adottságai mellett. A felszenteltsége terhet ró rá, de nem veszi el 
az emberséggel járó kötöttségeket. Nem mindig sikerül teljes mér-
tékben visszatükrözni a szelíd és alázatos-szívű Mestert. – A pap 
is érzi önmagában a kettősséget, és komolyan küzd azért, hogy 
elsősorban a Mesternek feleljen meg, mint megbízatása Forrásá-
nak, de ne feledkezzen meg felelősségteljes megbízatásáról sem. 
– Kedves Testvér! , ha látod hiányosságait, „imádkozzál érte, mert 
ember ő, akinek isteni küldetése van; imádkozzál érte, hogy jó 
munkása lehessen Krisztus aratásának! – Emlékezzél  meg az Úr 
Jézusnak, az örök Főpapnak szavairól: >aki titeket hallgat, Engem 
hallgat, aki titeket megvet, Engem vet meg!<”Imádkozzunk egymá-
sért  

–          Pekker Imre plébános 

A papság 
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Húsvét-Vasárnapja – Április 05.—Nagycsütörtökön áhítattal és köszö-
nettel eltelve ünnepeltük emlékét „ama titkos estének, hol a piros borbul 
Krisztus Vére csordul, s lesz a kenyér áldozata Testének.” – Ünneplé-
sünket hamarosan felváltotta az áhítatos egyszerűség, mert a ministrán-
sok csengője helyébe kopogtatót használtunk, az orgona hangja elhall-
gatott, a harangok „lenémultak”. Már előre gondoltunk Krisztus nagypén-
tekjére, szenvedésére és halálára, amikor hálával eltelve ugyan, de 
szent egyszerűségben végeztük a szent tevékenységeket: a kereszt 
előtti hódolatunkat, a virrasztást és engesztelést, tudva azt, hogy minden 
a világ bűnei miatt történt s ebben igen gyakran a mi bűneinkről is kell 
beszélni, amikért  azonban az Üdvözítő engesztelő áldozatát felajánlotta 
az Atyának. – Nagyszombaton reménykedve és hálálkodva virrasztot-
tunk Jézus sírjánál, szemlélve azt és gondolva arra, hogy az Isten tervei-
ben a sírbatétel, a temetés nem az utolsó mozzanat, hanem csak egy 
közbenső állomás, következik utána a feltámadás. Ezért már a nagy-
szombati vigilia-szetartás komoly része a húsvéti örömének, az Alleluja 
römteli és sokszoros imádkozása és nem utolsósorban a külsőleg is jól 
látható és hallható események: ismét szólnak a ministráns-csengők, 
ismét hangzik az ünnepélyes  harangszó és mintha másképpen, ünnepé-
lyesebben szólna az orgona hangja is. Minden hirdeti az örömhírt, a 
feltámadás tényét. A feltámadásról beszélve nemcsak arra gondolunk, 
hogy az  Úr Jézus előre megmondta és most beteljesítette ígéretét, ha-
nem arra is, hogy ez a tény igazolta az Ő örökértékű megváltói áldozatát. 
Nemcsak szenvedett és meghalt, hanem ez a szenvedés és halál meg-
váltó szenvedés és halál volt – nem akárkinek az áldozata, nem egysze-
rűen kimagasló hőstett. Nélküle lehetne csodálni a történtek nagyságát, 
hősiességét, lehetne kimagasló bátorságról beszélni, lehetne igen nagy-
ra értékelni, de ettől még nem volna megváltó áldozat, még nem volna 
elegendő a bűnök jóvátételére, nem volna elegendő az üdvösségre. Az 
Úr Jézus áldozata a feltámadás által lett naggyá, az Atya által elfogadot-
tá és igazolttá. – Ez a feltámadás lehet alapja az ember lelki feltámadá-
sának is, amikor mintegy újjá születik valaki,  más életet kezd élni. Az Úr 
Jézus feltámadásával szentelte meg a szenvedés és a halál tényét is, 
így mostantól mondhatjuk, „a mi halálunk sem reménytelen elmúlás.” És, 
hogy megnyílt számunkra is a lehetőség, hogy „Vele együtt mi is feltáma-
dunk.” – A feltámadás, az újrakezdés, az új élet lehetőségét Maga az Úr 
Jézus igazán szépen a Tékozló fiú története-ben mondta el mindnyájunk 
számára megérthetően. Ebben az édesapa, aki csak a Mennyei Atyához 
hasonlítható, a rosszaságból jobb belátásra tért  és ismét az atyai házba 
térését mondja el, amire az atyai jóság így szól:”ez a fiam meghalt, de 
újra életre kelt!” – Krisztus feltámadása jelentse számunkra is azt, amiről 
Szent Pál beszél: „úgy tekintsétek magatokat, mint akik meghaltak a 
bűnnek és most Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban!” – Urunk 
feltámadása legyen számunkra is egy új, szebb élet kezdete!     

„Húsvét-hétfő” – Április 06. - A Húsvét lényege az öröm, amit azért ér-
zünk, mert tudjuk, hogy Isten terve megvalósult; nem a gonoszságé az 
utolsó szó, Isten hibái és bűnei ellenére megváltást ajándékozott a világ-
nak. Úgy is mondhatjuk, megváltást ajándékozott az embernek, mert 
hiszen a világ nem egy kifejezés csupán, a világnak vannak „alkotó-
elemei” és ezek között meghatározó teremtmény az ember. – Fontos ezt 
tudni, mert az ember tud igazán örülni, tudatosan jót, vagy rosszat tenni; 
az elkövetett jót erényként állandósítani, az elkövetett rosszat jóvátenni…  
A húsvéti örömök a hívő ember örömei, amikor Urunk feltámadásával a jó 
diadalát ünnepeljük és csak a hívő ember képes arra, hogy ezt örömként 
tudatosítsa magában. Igaz, az ember képes arra is, hogy gátolja a jó 
diadalát. Mi azonban a hívő ember örömével hálálkodunk a jó győzelmé-
nek, ezért is énekeljük ismételten: „Örvendetes napunk támadt!”- Az 
Evangéliumban szereplő esemény bizonyára ezen az alapon volt az asz-
szonyok számára nagy öröm, akik „gyorsan elsiettek a sírtól; remegve, de 
nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak”, és azért 
borultak le a feltámadt Jézus előtt.  
Az Úr Jézus  már most mintegy jelezte, hogy az Ő feltámadásának öröme 
az egész világ öröme is egyben, hiszen ahogyan az asszonyokat azzal az 
üzenettel küldi: „siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek 
Galileába, mert ott majd viszontlátnak engem!” – Galileáról a Szentírás 
úgy beszél, mint a pogányok földjéről, ha tehát Galileába akar az Úr Jé-
zus találkozni tanítványaival, ez bizonyára azt is jelenti, hogy az Ő akara-
ta az, hogy a pogányok is részesedjenek a húsvéti örömben. 
Ez az öröm a készséges emberek öröme is egyben. – Bizonyára azért 
nem tudnak örülni az Úr Jézus ellenfelei, a főpapok, írástudók és minda-
zok, akikből hiányzott a készség az Úr Jézus iránt. – Nemcsak örülni nem 
tudtak, hanem még a hazugságtól sem tartották távol magukat. – Beiga-
zolódik, hogy ahol a hit és a készség hiányzik, ott öröm sincsen, hiszen 
még anyagi áldozat árán is „útjára indították” a hazugságot. Hányszor és 
hányszor beigazolódott már, hogy pénzen mindent, még a valótlanságot 
is szolgálni lehet, hiszen az őrök tév-állítását is hajlandók voltak igaznak 
minősíteni. – Az Isten sokszoros ajándékát, az igazi öröm-forrást, a szé-
pet és a jót visszautasították, közben elfelejtkeztek arról, hogy örülhetné-
nek is. Igaz, ahhoz jobb belátásra, magukba szállásra lett volna szüksé-
gük. – Nevezhetjük mindezt, akár az „ősi gőg nyomorúságának” is, ami 
„elködösítette előttük” az igazságot. – A hívő és készséges ember számá-
ra más valóság válik nyilvánvalóvá, a názáreti Jézusban a húsvéti öröm, 
a lelki béke és derű. A készséges ember tud örülni Isten ajándékainak, 
nem feledi, hogy „a názáreti Jézust, Aki Isten Fiának vallotta Magát, a 
főtanács halálra ítélte. Előre  jelzett húsvéti feltámadásában mégis Isten 
Fiának bizonyult…”A hívő és készséges ember tudja, hogy a feltámadt 
Krisztus „követése az egyetlen biztos út az el nem múló teljességre!” 

Húsvét 2. Vasárnapja – Április 12. - Még hosszú ideig a Húsvét örömében 
élünk – a húsvéti időben, hiszen „Húsvétkor a világosság sötétség feletti győ-
zelmét, az élet halál feletti diadalát ünnepeljük…” és közben nem felejtkezünk 
el arról, hogy mindez az Atya ajándéka, hiszen „Ő ajándékozott nekünk új éle-
tet!” – Nekünk ezt élményszerűen kell átélnünk, ezért is fohászkodunk a mai 
szentmise könyörgésében: „örökké irgalmas Istenünk … add, hogy méltókép-
pen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjá-
születtünk Szentlélekből és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán!” – A 
megértés gondolata nagyon fontos, hogy ki tudjunk indulni a kapott ajándékok 
megköszönése felé! – A napokban hallottam olyan elgondolkoztató tényről, 
amiről eddigi életemben még nem emlékszem, hogy hallottam volna. Eszerint 
most kettőszáz éve annak, hogy Indonéziában volt egy óriási vulkán-kitörés, 
ami „hegyeket tarolt le”, alapjaiban befolyásolta a föld légköri körülményeit, 
városokat „söpört le a térképről” – röviden  átformálta az egész környezetet és 
a tudósok még ma is csak kezdik a következmények „feltérképezését”. – Elgon-
dolkoztam, igaz, hogy létezésünk előtt sokkal történtek ezek az események, de 
a közben eltelt idő elegendő volt ahhoz, hogy mindez majdnem teljesen fele-
désbe merüljön. – Sok minden történhet hasonlóképpen és nekünk nagyon kell 
ügyelni arra, hogy a megváltás isteni ajándéka az események forgatagában ne 
így fakuljon meg gondolkozásunkban és főképpen cselekedeteinkben! - A 
szentmise Olvasmányában arról hallunk, hogy milyen csodálatos erő nyilvánult 
meg a Krisztus-követők életében, cselekedeteiben. Az Úr Jézus mennybeme-
netele után az apostolok többszörösen is tanúskodtak az Ő feltámadásáról, de 
a legfőbb tanúságtétel a szeretet megnyilvánulása volt, ami ebből  eredt és 
táplálkozott, és így nem csodálkozhatunk a közvetlen környezet óriási ellenállá-
sa ellenére, és a pogány környezetben  is megnyilvánuló nagy hatásáról. – 
Nem csoda, hogy „a hívő sokaság egy szív, egy lélek volt … és, hogy … mind-
nyájan bővelkedtek a kegyelemben… mint, hogy arról sem, hogy nem akadt 
köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta és az érte kapott 
pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szük-
ségéhez mérten.”- A megváltás ingyenes isteni ajándékát megértették, tudták, 
hogy „…Krisztus győzött a bűn és a halál felett … és ebbe a győzelembe …az 
Ő élete és vére épült bele.” – Hinnünk kell nekünk is ezek értelmében, de iga-
zában ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha megértjük Isten szándékát velünk is 
kapcsolatban! Nem könnyű megvívnunk a hit harcát.” – Könnyen meglehet, 
hogy az Evangéliumban szereplő esemény, ami Tamás apostollal megtörtént, 
velünk is megtörténik. – „Tamás apostolhoz hasonlóan sokszor minket is gyötör 
a kételkedés… az a gondolat, hogy ugyan miért, és hogyan…, A feltámadt 
Jézus segítségével azonban úrrá lehetünk fölötte, és mi is hittel borulhatunk le 
Jézus előtt.” – „Ne kételkedjünk tehát sohasem Isten atyai jóságában és irgal-
masságában!”( Valentin Lohr ) 

Húsvét 3. Vasárnapja – Április  19. - Húsvét szent Ünnepe olyan 
nagyjelentőségű, hogy nemcsak az Ünnep napján, hanem utána is 
hosszú időn át ünnepeljük, sőt egy egész életen  át ünnepelnünk 
kell, mert a feltámadt Üdvözítő emberszerető áldozatára emléke-
zünk. Ez pedig kell, hogy az egész élet minden napját átjárja, aho-
gyan Szent Péter mondja „atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, 
Jézust … feltámasztotta a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk!” – 
Az Úr Jézus feltámadása pedig  számunkra  - és minden ember 
számára kötelezettséget jelent s ennek értelmében mindenkinek 
feladata, „hogy hitét és erkölcsi felfogását Krisztushoz alakítsa!” – 
Ez azért van, mert az Úr Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy 
élőknek is, holtaknak is Ura legyen, ez pedig azáltal valósul meg, 
ha Ő a mérce, Akiért lángolnia kell a szívünknek; ez a lángolás 
pedig akkor lesz egyértelmű, ha megtartjuk parancsait. – A 114. 
Zsoltárban ezt imádkozzuk: „Föld, rendülj meg az Úr színe előtt, 
Jákob Istenének szent arca előtt! … rendülj meg, lélek, amikor az 
Úr színe előtt állsz!” – Hinnünk kell a feltámadt Úr Jézus Krisztus-
ban és hitből fakadó jócselekedetekben kell Hozzá tartozásunkat 
bizonyítani. Nem könnyű az ember számára a hit és az ahhoz 
kapcsolódó életvitel. Az apostolok is csak nehezen, fokozatosan 
jutottak el erre a szintre, de az Úr Jézus segítette őket ebben; az 
emmauszi tanítványoknak is magyarázta a Róla szóló Írásokat és 
lassan rájöttek, hogy Ő velük van és amikor  ennek tudatára éb-
redtek, „lángolt a szívük.” – Amikor pedig még a saját szemüknek 
sem mertek hinni, „megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az 
Írásokat.” – Nekik is többszörösen meg kellett győződniök Jézus 
feltámadásáról, annak valóságáról, hogy Ő újra él; nem volt elég 
látni, tapintani, látniok kellett Jézust enni, hogy megértsék: „be 
kellett teljesedni mindannak, amit Mózes törvényében, a próféták-
ban és a zsoltárokban írtak.” – Ezekben az írásokban pedig szere-
pel nemcsak az Ő szenvedése, halála, temetése, hanem a feltá-
madása is: „meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és 
harmadnap fel kell támadnia a halálból.” – Az Ő feltámadása pedig 
nemcsak azt jelenti, hogy „rácsodálkozunk, hanem azt is, főként 
azt, hogy „Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeru-
zsálemtől kezdve minden népnek.”- A Benne való hit, a megtérés 
nem szabad, hogy csak egy fogalom legyen, nem szabad, hogy 
csak szavakban valósuljon meg, hanem  jelenteni kell, hogy „újra 
élek kegyelméből, ki szakíthat el szerelmétől!” – Örök életre szóló 
szentségeinek ajándékaival akar megújítani és ennek a megúju-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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lásnak be kell követ-
keznie; ez pedig nem 
akárhogyan következ-
het be, hanem aho-
gyan Roger Schütz 
mondja: „ma is és 
mindig azt jelenti, hogy 
áthaladunk a húsvéti 
misztériumon.” – Ez 
azt jelenti, hiszünk 
Urunk feltámadásá-
ban, hisszük, hogy 
Vele együtt mi is új 
életre támadhatunk, 
hisszük, hogy a Vele 
való közösség szá-
munkra lehetséges, 
bár sokszor sokat kell 
tennünk érte, hisszük, 
hogy egyedül az a 
helyes, ha így gondol-
juk, de tesszük is: 
„amikor Veled találko-
zunk … elhagyjuk 
önmagunkat és köve-
tünk Téged!”    

Húsvét 4. Vasárnapja – Április 26. - Kicsinységünk tudatában, de ugyanakkor Megváltónk jóságában bízva ünnepelünk 
ma, hiszen valóság – és ez örömünk forrása, hogy Ő szenvedése és vére árán váltott meg minket  - most már élhetünk 
Neki, Aki drága árat fizetett értünk. Mondhatjuk: „tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket Fiad drága vérén megváltot-
tál, vezesd az örök élet országába!”- Az a mondás, miszerint Ő a jó Pásztor és mi az Ő nyája vagyunk, nem lekicsinylő 
kifejezés, hanem nagyraértékelő valóság, hiszen az a páratlan kapcsolat, ami a pásztor és a rábízott nyáj között létezik, 
ebben az esetben még fokozottabban érvényes. Ő mint pásztor, gondoskodik övéiről, vezeti őket a jó felé, őrzi és védi 
őket. – Ebben a kapcsolatban valósággá válik, amire rácsodálkozunk a 22. zsoltárban: „az Úr nékem pásztorom, ínséget 
nem kell látnom – viruló réteken ad helyet nekem, fölüdít a tiszta vizek forrásából. – Előttem jár az igaz úton, vezet engem 
jó szívével…”- Neki köszönhetem, hogy táplál engem, hogy jósága gondoskodik rólam életemnek egész útján és végül 
„otthonom lesz az Isten háza – mindörökké, szünet nélkül.” – Rólunk való gondoskodása nemcsak a gondviselés minden-
napos dolgaiban nyilvánul meg, hanem azáltal is, hogy Önmaga helyett helyettesekről is gondoskodik, akiknek megbízást 
ad, hogy nevében gondozzák és vezessék azokat, akikért  életét adta, hogy együtt lehessenek Vele Országában, ahol sok 
hely van és ahová előre ment, hogy mindenkinek helyet készítsen és ezt a helyet ki-ki el is foglalhassa. Megbízottai mond-
hatjuk úgy, hogy az Ő bojtárjai, az igazi és jó Pásztor Ő maga, de az is az Ő jóságának a jele, hogy közülünk való, hozzánk 
hasonló, a mi életünk részesei azok, akiket megbíz. Megbízottainak ez a földi származása egyszerre csodálatos is, hiszen 
az Ő örök terveit hordozza, de esendő is, hiszen emberek kapják a természetfeletti szolgálatára. Sokszor érezzük ezt a 
kettősséget, ilyenkor kell arra gondolni, hogy az igazi és egyetlen Pásztor Ő maga! Igaz, megbízottaitól hűséget, szolgálat-
készséget és hősiességet is vár! – Mindegyiknek el kell tudni mondani a Prófétával: „én a dicséret szavát mutatom be Ne-
ked áldozatul…” – Egyedül Ő, a Megváltó és Üdvözítő mondhatja el, amit el is mondott az utolsó vacsora eseményeiben: 
„Atyám, a feladatot, amit rám bíztál, elvégeztem; akiket rámbíztál, azokat megőriztem…” – minden esendő bojtárja szeret-
né ha ugyanezt elmondhatná, de sokszor látnia kell, ahogyan Szent Pál mondja: áldozatot kell bemutatnia először a saját 
bűneiért és azután a rábízottakért is, mert látja a helyeset értelmében, de mást érez tagjaiban. Ilyenkor hajtja oda a fejét a 
jó Pásztor vállára és kéri az erősítést. Imádkozik, engesztel, könyörög önmagért is, de azokért is, akik, ha őszinték önma-
gukhoz ezt mondják: „sokszor megígérte, megfogadtam már, hogy gyakori áldozó leszek; nemcsak nézni és hallgatni aka-
rom a szentmisét, hanem részt is akarok venni benne!” – Imádkozzunk és segítsük a jó Pásztor megbízottait! _ Kérjük az 
egyedüli és igaz Pásztort, adj nekünk szent Szíved szerinti papokat, nekik pedig adj szent szíved szerinti nyájat!      

Szent József, a Mennyország kapusa 
 
„Milyen nagy szerepe van a futballmeccs-
nél a kapusnak, hiszen sokszor rajta mú-
lik a csapat győzelme." -Ezt mosolyogva 
mondta XXIII. János pápa, amikor ki-
hallgatásra jöttek a spanyol futballisták a 
Szentatyához. „Szent Péterről mondjuk - 
folytatta a humoros pápa - hogy Ö ar 
mennyország kapusa. Azért is ábrázolják 
nagy kapukulccsal a kezében." A min-
denkori pápának is a jelvénye a két, egy-
mást keresztező kapukulcs. Szent Péter-
nek bizony nagy szerepe van és sok dol-
ga akad, ezért a szenthagyományok úgy 
mondják, hogy Szent József, aki szíve-
sen tanyázik a mennyország kapuja kö-
rül, sokszor segítségére van Péternek. 
Bár azért vannak nézeteltérések is, mint 
ahogy a fut-balljáték közben is, nem min-
dig egyetértő, hogy igazságos-e a gól, 
mely berepül a kapu hálójába. Természe-
tesen ez csak hasonlat és a hasonlatok 
mindig sántikálnak, mert sokféleképpen 
lehet azokat alkalmazni. 
Egyszer egy öreg paraszt bácsi 
érkezett a mennyország kapujá-
hoz, - folytatta a Szentatya. Nagy 
görcsös botjával nagyot ütött a 
mennyország ajtajára. Szent Pé-
ter ijedten dugta ki a fejét: 
-  Na - mondta -, ne olyan hango-
san. Különben is, mit keres maga 
itt? Azt hiszem, házszámot 
tévesztett. Mi a neve?                                      
Az öreg paraszt csodálkozva 
mondta: 
-  Hát engem itt nem ismernek? 
Minden nap elmondtam egy Mia-
tyánkot és egy Üdvözlégyet Szent 
József tiszteletére. 
- Ohó, - mondta Szent Péter - ez nem elég ám az üdvösséghez. 
Különben is telt ház van, ide csak szentek jöhetnek be. 
- Hű-ha - vakarta meg fejét az öreg paraszt - de engem Szent 
József biztosan beenged. Addig innen én nem tágítok! 
- Mi ez a nagy hangoskodás? - szólt ki most Szent József, aki a 
közelből mindent jól hallott. 
-  Hát - mondta Szent Péter -, minden áron be akar ide jutni ez az 
öreg paraszt. 
-  Ha csak ez a probléma, engedje be - mondta Szent Péternek a 
jámbor Szent József. 

Szent Péter megint végigmérte az öreg 
parasztot és határozottan kijelentette: 
- Ez ide pedig nem jöhet, nagyon zavaros 
a múltja, templomba is alig járt, jobb ha 
máris odébb áll! 
- De drága Szent József - kiáltott fel térd-
re borulva, esdeklő hangon az öreg pa-
raszt -, hát én mindig Hozzád imádkoz-
tam, soha nem hagytál el, könyörült raj-
tam. 
-  Gyere csak fiam, már vártalak téged - 
mondta Szent József szelíd hangon.                                     
-» 
Szent Péter méltatlankodva ugrott az 
öreg paraszt elé, jó becsapta a mennyor-
szág kapuját: 
-  Itt enyém a szó, én vagyok a kapus, 
nem engedem, hogy becsússzon ez az 
öreg, hiszen olyan, mint egy betyár. 
> - Ha nem engeded be - emelte fel sza-
vát József, -akkor én is vele megyek! 
Szent Péter meghajolt Szent József felé 
és hangosan kijelentette: 
- Akkor tessék, máris mehet. 
Szent József felemelkedett, tett egy-két 

lépést, de nem kifelé, hanem be-
felé. 
-  Akkor megyek, de Mária és Jé-
zusom is jön ve-
lem!                                       ,: 
Erre aztán megszeppent Szent 
Péter: mi lesz itt, ha kivonul a 
Szent Család? 
-  Hát akkor inkább beengedem 
ezt az öreget -mondta megadóan 
Szent Péter. 
Bár nem szívesen, de hát így van 
ez, ennek a Szent Józsefnek min-
dig nagy szíve volt, végül mindig 
is nekem kellett engedni, - gondol-
ta beletörődve Szent Péter, aztán 

intett az öregnek: - Gyere, fiam, nagy szerencséd van Szent Jó-
zseffel. 
Ajánlom nektek, - fejezte be XXIII. János pápa, jót nevetve, - 
hogy ti is legyetek jóba Szent Józseffel, mert Ő mindig azon van, 
hogy minél több embert becsempésszen a mennyországba. Mind 
Szent József, mind Mária, de leginkább Jézus a nagy protektor, 
akikkel Szent Péter, a jó kapus nem tud szembeszállni. 
 
Táborhegyen—Kútvölgyi Engesztelő Mária Kápolna folyóirata—
1998. március 

Szent József ima 
Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa. 

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. 

Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. 

Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk. 

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. 

Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. 

Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást. 

Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,  

Hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. 

Amen. 
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Hálatelt szívvel emlékezem, és gondolok vissza az elmúlt énekka-
ros évekre, és bizalommal fordulok a jelen és a jövő felé is, viszont 
egy kicsit megállva eltűnődöm: jelentős jubileumához érkezett 2015. 
májusában énekkarunk. A férfikar 15 évvel ezelőtt, 2000. májusá-
ban újult meg, a nőikar pedig 2005. májusában, tehát pontosan 10 
évvel ezelőtt énekelt először egyházi kórussá válása után.   
2004. november 5-én az esti próba keretén belül kapott ajándékba 
az énekkar Nagy István hozzátartozóitól egy díszes, kifejezetten az 
énekkar részére készült könyvet, azzal a kéréssel, hogy az üres 
lapjait töltsük meg az énekkar történetével. Ettől kezdve kisebb-
nagyobb megszakításokkal naplót vezettem az énekkar dolgairól. 
(bár inkább számítógépen…)  
Ezen írás segítségével elevenítem fel a kezdeteket: 
„Az énekkarral a – hagyományokat követve – a 2000. év nagyböjtjé-
ben találkoztam először. A virágvasárnapi- és a nagypénteki passió 
eléneklése után megkérdeztem a jelenlévőktől, van-e kedvük a pün-
kösdi ünnepi szentmisén is együtt énekelni. Igenlő választ kaptam, 
s elkezdtük a próbákat. Még pünkösd előtt volt községünkben az 
elsőáldozás. Ifj. Surányi Miklós – akkori énekkari tag – kérésére, 
mivel lánya is elsőáldozó volt, már ezen a szép ünnepén is énekelt 
a férfikar. Tulajdonképpen ezt az éneklést tekinthetjük az újjászer-
vezett énekkar első szereplésének. Ezt volt az első alkalom, hogy 
hosszú évek, évtizedek múltán nem kizárólag a passiót énekelte az 
énekkar. Aztán természetesen pünkösdkor is megvalósult az ének-
lés templomunkban, és ettől a dátumtól fogva az egyházi év minden 
jelentősebb ünnepén, s az egyházközség jeles eseményein énekelt 
és énekel a kórus.”   
A visszaemlékezésből sajnálatosan kimaradt, hogy az elsőáldozás 
(2000. május 7.) után két héttel (2000. május 21.) bérmálkozás volt 
templomunkban, és ezen is énekelt az énekkar. 
A Nőikar 2005. február 25-én, egy pénteki napon találkozott először. 
Elkezdtük a próbákat, majd körülbelül egy hónap múlva 2005. 03. 
27-én, húsvétvasárnap, közösen a férfikarral először szólalt meg a 
húsvéti szekvencia a mise énekei között. Április 11-én, Szent II. 
János Pál pápa halálakor tartott emlékmisén szintén az összkar 
énekelt. A Nőikar első önálló éneklésére  ugyanezen év május  el-
sején, anyák napján került sor. 
Az első többszólamú megszólalások egyike volt a restaurált oltárok 
megszentelése 2005. augusztus 28-án. Ekkor énekeltük először 
Halmos László: Ecce Sacerdos-át, Werner Alajos: Égi Szűzvirág 
című művét, de például Varga László atya: Millenniumi himnusz-át 
is…  
Dr. Beer Miklós püspök atya a felajánlási ének végeztével tapsot 
„vezényelt” a templomban lévőknek, és mondta: „olyan szépen éne-
keltetek!...” 
2005. június 4-én, a férfikar egy családias ünnepségén, újjáalakulá-
sunk  ötéves jubileuma alkalmával Varga László atya meghívta az 
énekkart a váci székesegyházba, hogy egy vasárnapi szentmisén 
szolgáltassa az alsónémedi összkórus a szent zenét. Beszédét 
azzal zárta, hogy: „előre a tízéves jubileum felé!” S most már a 15. 
következik... Bíztatta a nőikar tagjait is akkor, hiszen akkor örömmel 
újságoltuk, hogy három hónappal azelőtt megalakult a nőikar is... 
2005. október 23-án jött létre a váci, székesegyházbeli fellépés.  
Este pedig Rimócon énekelt az énekkar… Szép emlékek... 
Rengeteg élményt, rengeteg érdekes eseményt kellene felidéznem 
az elmúlt évekből, de arra most nincs lehetőségem, hogy jelen kere-
tek között többet felsoroljak. 
Viszont az egyik legfontosabbat még megemlítem: 2006. október 8-
án, Mátraverebély-Szentkúton, a vegyeskar felvette Magyarok 
Nagyasszonyának nevét. 
Istennek és a Szűzanyának hála az elmúlt évekért! Köszönjük a 
kegyelmeket, hogy együtt énekelhet(t)ünk! Köszönettel tartozunk 
Pekker Imre főesperes Úrnak, akik gazdája az énekkarnak. Hálával 
említem meg mindazokat, akik bármilyen formában támogatják az 
énekkar működését. Köszönet érte! Köszönöm minden kórustag 
munkáját!  Isten tartsa meg az énekkarosokat erőben, egészség-
ben, s akik már elköltöztek közülünk, azoknak adjon örök nyugodal-
mat! S legvégül: Szűzanyánk, kórusunk védőszentjének közbenjá-
rást kérem az énekkar minden tagjára, szolgálataira, énekléseire. 
Laci atya szavait idézve: a férfikarnak előre a 20, a nőikarnak pedig 
a 15 éves jubileum felé! 

Benkó Péter 

Az első éneklés—2000. Elsőáldozás 

Virágzó Magyarország című film részlete 
2003. 

A Nőikar első önálló éneklése-2005. május 1. - Anyák napja 

Az énekkar alapításának 80 éves jubileuma—2007. 

Erdély—2014. 



5                                           SZENT KERESZT— 2015. MÁJUS 

 

Zágon István: Az anya meg a szülő 
 
 Ez a két fogalom alapjában véve ugya-
nazt jelenti, de azért mégsem ugyanaz. Olyan különbség van köztük, mint - hogy is 
magyarázzam - mint amikor az ember azt mondja, hogy állam, meg azt, hogy haza. 
 
A hazáért élek és halok, az államnak meg adót fizetek. És annak ellenére lényege-
sen könnyebb, mint meghalni, mégis több emberről hallottam, aki lelkes örömmel 
halt volna meg a hazáért, de soha senkiről nem hallottam, aki szívesen fizetett vol-
na adót. 
Hát így vagyunk valahogy az anyával, meg a szülővel is. A szülő hivatalos kifeje-
zés, az anya magánjellegű. 
A szülő minden, ami értelmet jelent, erőt és kötelességet, az anya pedig minden, 
ami érzelem, áldozat és a leggyönyörűbb gyöngédség a világon. 
Az anya, meg a szülő egy ember. De ennek az egy embernek egészen más tulaj-
donságai nyilvánulnak meg az anyában, mint a szülőben. 
 
Aki a harmadik szobából csukott ajtón át is meghallja, hogy hathetes kislánya sír, 
az, az anya. 
Aki szeretne berohanni hozzá és egy kis jó, langyos tejecskével elcsitítani azt a kis 
ártatlant, még az is az anya. 
Aki be is rohan hozzá, megnézi, kibontja, tisztába teszi, de soron kívül egyetlen 
korty anyatejet sem juttat neki, hanem szigorúan alkalmazkodik az orvosilag előírt 
étrendhez, az már a szülő. 
 
Akinek majd a szíve szakad ki, amikor a gyermeknek fogzási fájdalmai vannak, az, 
az anya, de aki csukamájolajat ad neki, hogy minél előbb nőjön ki a foga, az már a 
szülő. Általában aki képes arra, hogy saját önszülött gyermekének beadja a csuka-
májolajat, azt a csúszós, szörnyű, kibírhatatlan ízű kotyvalékot, az nem is lehet 
anya. Az csak szülő lehet. 
De aki közben azt hajtogatja; jaj de jó, de finom, a mama is ezt eszi, és hősies el-
szántsággal a szívében, de háborgó indulatokkal a gyomrában maga is megkóstol-
ja azt a szörnyű kotyvalékot, az már megint az anya. 
 
Aki büszke arra, hogy az ő kisfia már olyan nagy, 
hogy az első osztályba iratkozik, az a szülő. De aki az 
iskola megnyitásának napján sírva kíséri a gyereket 
abba a tiszteletre méltó épületbe, és amikor beengedi 
a többi gyerek közé, akkor úgy érzi, hogy a fia Dániel, 
aki most lép be az oroszlánbarlangba, az már megint 
az anya. 
Aki nappal megbünteti a gyermeket, mert elszaggatta 
a nadrágját, az a szülő, de aki azt a kisnadrágot éjjel 
könnyes mosollyal foltozza meg az, az anya. 
Aki azt mondja: haszontalan kölyök, már megint nem 
tanulsz, az a szülő, de aki fűnek-fának keservesen 
panaszkodik, hogy annak a szegény gyereknek már 
megint mennyit kell tanulnia, az, az anya. 
 
Aki a kamasz fiát tánciskolába viszi, az a szülő. Aki büszkén figyeli, hogy az a ha-
szontalan kölyök milyen ügyesen teszi a szépet annak a copfos kislánynak, az még 
mindig a szülő. 
De aki ugyanakkor nagyokat nyel, mert úgy érzi, hogy most kezdik tőle elszakítani 
lelkétől lelkezett magzatát és szeretné a fia táncpartnerét, azt a kis kacér, szőke 
démont megpofozni, az már megint az anya. 
 
És mégis az anyából lesz a jó anyós, a szülőből pedig a rossz. Amely anyósi álla-
pot tart mindaddig, míg meg nem születik az első unoka. És akkor valami egész 
váratlan és csodálatos dolog történik, eltűnik a szülő, eltűnik az anya, mondjuk in-
kább a kettő összeolvad és nagymama lesz belőle 
 
De ez a nagymama nem hasonlít sem az anyára, sem a szülőre, annyira nem, hogy 
hadilábon áll mindkettővel, a szülőt ridegnek, az anyát túlzottnak tartja, és csak 
egyvalakivel azonosítja magát teljesen és százszázalékosan, a gyerekkel. Mintha 
soha nem lett volna szülő, mintha soha nem lett volna anya. 
Mintha így született volna ötvenegynéhány éves korában egyenesen nagymamá-
nak. 

Egy perc bölcsesség…  

Áldd meg Uram áldd meg az édesanyákat.  
 

Áldd meg Uram áldd meg az édesanyákat.  
Ki értünk virrasztott hosszú éjszakákat.  

Mikoron feküdtünk a betegágyban.  
Gyógyított, vigasztalt jó meleg szavával.  

 
Anyák fénye Szűz Mária.  

Velünk együtt kérd Szent Fiad.  
Áldja Édesanyánkat.  

Boldogsággal, jósággal.  
 

Áldd meg Uram áldd meg édesanyánk kezét.  
Simogat, gyógyít, de fenyít a vétekért.  

Jaj mennyit dolgozott, varrt, főzött érettünk.  
Hogy boldog, mosolygós legyen az életünk.  

 
Anyák fénye Szűz Mária.  

Velünk együtt kérd Szent Fiad.  
Áldja Édesanyánkat.  

Boldogsággal, jósággal.  
 

Áldd meg Uram áldd meg édesanyánk szívét.  
Aggódott, remegett egykor egy kicsiért.  
Hogy embert faragjon kis palántából.  

Szívemnek gyümölcse legyen Uram áldott.  
 

Anyák fénye Szűz Mária.  
Velünk együtt kérd Szent Fiad.  

Áldja Édesanyánkat.  
Boldogsággal, jósággal.  

 
Áldd meg Uram áldd meg jó anyánk két szemét.  

Meglátták mibennünk Istennek gyermekét.  
Meglátták mibennünk Istennek képmását.  

Álmodjék mirólunk mennynek boldogságát.  
 

Anyák fénye Szűz Mária.  
Velünk együtt kérd Szent Fiad.  

Áldja Édesanyánkat.  
Boldogsággal, jósággal.  

 
Áldd meg Uram áldd meg az édesanyákat.  

Boldog sok évvel, erővel vígsággal.  
Kérünk, hogy legyenek Szívednek hű mása.  
Mi pedig Atyánknak, boldog szép országa.  

 
Anyák fénye Szűz Mária.  

Velünk együtt kérd Szent Fiad.  
Áldja Édesanyánkat.  

Boldogsággal, jósággal.  
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A kántorházban folyamatosan haladnak a 
tervezett munkálatok, nyilván ezek már 
kívülről kevésbé látványos fejlemények. 
Elkészült az összes belső szerelvénye-

zés (fűtés, vízvezetékek kiépítése), illetve 
az aljzatbeton, a vakolás. Most éppen a 
hidegburkolás zajlik, ezt követi majd a 

melegburkolatok elkészítése.  
Köszönünk szépen minden eddigi és 

további segítséget!  
Isten fizesse meg és áldja meg  

az adakozókat!  
 

A kántorház építésének  
koordinálásával megbízott bizottság 

 nevében Tóth Éva. 

Gyűjtés Nepál megsegítéséért 
Az utóbbi több mint 80 év legnagyobb, 7,9-es erősségű földrengése rázta 
meg Nepált. A halottak és sebesültek száma már több ezer és napról 
napra nő. A Caritas Nepál a katasztrófa kezdetétől segíti az áldozatokat. 
Bekapcsolódva a Nemzetközi Karitász munkájába, a Katolikus Karitász 
gyűjtést hirdet az áldozatok megsegítéséért. 
Az utóbbi több mint 80 év legnagyobb, 7,9-es erősségű földrengése rázta 
meg Nepált. A halottak és sebesültek száma már több ezer és napról 
napra nő. Százezrek kényszerültek sátortáborokba és komoly nehézséget 
okoz az ivóvíz és az élelmiszerek biztosítása. A súlyos helyzetet a rossz 
higiéniai körülmények tovább nehezítik. 
Ferenc pápa testvéri szolidaritást sürgetett a katasztrófa sújtotta emberek 
megsegítése érdekében. 
A Caritas Nepál a katasztrófa kezdetétől segíti az áldozatokat. Bekapcsolódva a Nem-
zetközi Karitász munkájába, a Katolikus Karitász gyűjtést hirdet az áldozatok megse-
gítéséért. 
A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal támogatják a Karitász Nepálban vég-
zett munkáját. 

Elkülönített bankszámlán is várjuk 
az adományokat: 
 

Katolikus Karitász 
Raiffeisen Bank Zrt. 12011148-

00124534-00900004 
A közlemény rovatba kérjük beír-

ni: „Nepál” 
 

Külföldről: 
Raiffeisen Bank Zrt. 

S.W.I.F.T.: UBRTHUHB 
IBAN: HU85 1201 1148 0012 

4534 0090 0004  

A Magyar Katolikus Karitász  
Helyi Szervezetének hírei 

 

Az Önkormányzat képviselő testüle-
te felajánlása alapján, rövidesen az 
Opálházba költözik a Karitász. Há-
lásan köszönjük, hogy egy köny-
nyebben megközelíthető, nagyobb 
helyiségbe szolgálhatjuk ezentúl 
embertársainkat! 

Következő ruha, cipő osztás és  
adomány gyűjtés  

 
május 16-án délelőtt 10-12 óra között 

lesz a Szent Imre közösségi házban  
(Magyari utca felől). 

 
Továbbra is várjuk nagylelkű adományai-
kat, hogy segíthessünk a szükséget szen-
vedő családokon, magányos és egyedül 
élő embereken.  Várjuk az adományokat, 
illetve a rászorultakról szóló jelzéseket. 

 
Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29 

és karitasz.alsonemedi@gmail.com    

A Csodavilág 
áprilisi alkal-

mán a gyerekek 
Anyák napjára 
készülvén kü-

lönböző ajándé-
kokat készítet-

tek. 

2015. április 26-án a 9 órai szentmise kere-
tében volt a Búzaszentelés egyházközsé-

günkben, könyörögtünk a jó termésért. 
Köszönet a búzáért Végh Józsefnek! 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 2 3 
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

4 5 
 

6 7 8 
18 óra  
Ifi -hittan 

9 
 
 

10 
Elsőáldozás 

11 
 

12 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

13 
 

14 15 
18 óra  
Ifi -hittan 

16 10-12 óra 

Ruhaosztás 
18 óra 
Cursillo kiscsop. 

17.  
Kápolna  
búcsú 

18 
18.30 óra 
Karitász 
megbeszélés 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
18 óra  
Ifi -hittan 

23 
 

24 

Pünkösd 

 

25 
Pünkösd 

26 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

27 28 
 

29 
18 óra  
Ifi -hittan 

30 
18 óra 
Cursillo kiscsop. 

31 
 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2015.  május 

Jézus Szíve Családja 
 
Jézus Szentséges Szívének Családja a következő közös ima-
óráját május 3-án vasárnap az esti 
szentmise után tartja.  
Ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek, az Én nevemben ott leszek 
közöttük. – mondta Jézus. Óriási 
ajándék. Különösen ma, amikor az 
édesanyákat ünnepeljük. Legfőkép-
pen Égi Édesanyánkat, aki az em-
beriség Megváltóját hordozhatta a 
szíve alatt. Köszönjük meg neki ezt 
a csodálatos ajándékot! Hálatelt 
szívvel ajánljuk fel ezt a szentórát, a 
mai édesanyákét, akik szerető gon-
doskodásukkal, imáikkal nevelik fel 
számunkra a jövő nemzedékét, a 
leendő elsőáldozókat. Amikor azt 
mondják, hogy Magyarországra 
fényes jövő vár akkor nem politiká-
ra, hanem megszentelődésre gon-
dolnak.  
Tegyetek tanítvánnyá minden em-
bert! – mondta Jézus. Minden em-
ber szívéhez szól az Isteni hívás. 
Ezért nekünk feladatunk, hogy megmutassuk Jézust. Isten szava 

mindenen áthatol. 
Az Ő szava formál 
és átalakít bennün-

ket. En-
gedjük 
hát, hogy 
cselekedjen bennünk és általunk. Ezekkel a gondola-
tokkal közeledjünk Jézus Szent Szívéhez. 
 
Szűz Mária! Égi Édesanyánk! Amikor Isten sajátos 
tervével belépett az életedbe és Te, mint az Ő alázatos 
szolgája szélesre tártad előtte szívednek kapuját. Pél-
dád ösztönöz, hogy én is az Úrhoz folyamodjam, és 
azt mondjam: Jöjj Uram! Jöjj! Lelkem önzetlenül vár és 
a szívem kész befogadni Téged! Tudom, méltatlan 
vagyok hozzád, de azt is tudom, hogy Te szeretsz 
engem! Jöjj el életem azon részeibe, ahol a saját aka-
ratomat jobban szerettem a Tiédnél! Térj be már most, 
mialatt Megváltóm keresztje és Égi Édesanyám szobra 
előtt elmélkedem. Mária! Te az ige szülője és a Meg-
váltás anyja vagy, ezért kérlek, imádkozz velem és 
értem, hogy Ő teljesen betérjen életembe! Térj be Jé-
zus családom és az egész világ életébe! Terjeszd ki 
kezed, hogy szélcsend legyen. Jézus! Csendesítsd le 
a viharokat! Add, hogy mindenki meghallja a Te békét 
hozó hangodat! 

özv. Szlovicsák Balázsné  

Májusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

ápr. 25 – máj. 3 
 

Csermákné Molnár Anna 
Geigerné  

Moldvai Marianna 
Özv. Lovas Zoltánné 
Mészáros Jánosné 

máj. 4 – 12 
 

Fodor Mária 
Özv. Sokorai Józsefné 

Morvai Margit 
Surányi Antalné 
Bársony Mónika 

máj. 13 – 21 
 

Györgyövics Miklósné 
Özv. Szlovicsák  

Balázsné 
Özv. Kiss Ferencné 

Győrvári Imréné 

máj. 22 – 30 
 

Ifj. Kiss Lászlóné 
Bársony Istvánné 

Gábor Marina 
Kovács Jánosné 

 

máj. 31 – jún. 8 
 

Nagy Balázsné 
Győrvári Pálné 

Özv. Somogyi Jánosné 
Özv. Végh Antalné 
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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. 

SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

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

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

Május  
hónap a  

Szűzanya hónapja.  
 

Mindenkit  
szeretettel  

várunk a szentmisék  
alkalmával a  

litániákra. 

2015. május 10-én 9 óra-
kor lesz az Elsőáldozás 
templomunkban. 
Imádkozzunk a gyerme-
kekért, hogy szép lelki 
élmény legyen nekik az 
első találkozás Jézussal. 

 
 
 

 

Mária az élet minden fájdalmát tegye számodra örömmé!” 
(Szent Pio atya breviáriuma, május 9.) 

Május 9-én immár kilencedik alkalommal, 5 helyszínről, 9 irányban indul el a 
fővárost körülölelő gyalogos zarándoklat.  

A zarándoklat fő célja közös ima hazánkért, fővárosunkért, saját lakóhelyün-
kért, egyházközségünkért, családunkért. 

Az idei évben is keljünk útra és kérjük Mennyei Édesanyánk közbenjárását!  

NAGYMAROSI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
MÁJUS 16-án,  

SZOMBATON reggel 9 órakor kezdődik 
 

Főbb programpontjaink: 
 

 9.00 közös reggeli ima - a Budai Ciszterci 

Szent Imre Plébánia Gitáros Kórusa vezetésé-
vel - (Plébániakert) 

 10.00 előadás - Gloviczki Eszter és férje, vala-

mint Hodász András atya - (Plébániakert) 

 11.00 fakultációk 

 13.00 ebédszünet - idő a személyes találkozá-

sokra 

 14.00 szentségimádás - a Ferences Szegény-

gondozó Nővérek vezetésével - (plébániakert) 

 15.00 szünet 

 15.30 énekpróba a szentmisére 

 16.00 szentmise - főcelebráns: Böcskei László 

nagyváradi megyéspüspök - (Plébániakert) 

 18.00 közös éneklés - Sillye Jenő 

 táncház - Jászok együttes 

Május 17-én 10 órakor lesz a  

Kápolna búcsújának ünnepi  

szentmiséje a régi temetőben! 


