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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2022. JÚLIUS 3.  

 Elsőáldozás 

Fotók: Dr. Nagy Vilmos (BRV Products) 

„2 év felkeszülés után eljött a várva várt nap, június 12-én az elsőáldozásom napja! Nagy izgalommal készültem az első szentgyóná-
somra, gyónásom után nagyon könnyűnek éreztem magam és tisztának. Vasárnap magamhoz vehettem elsőnek az Oltáriszentséget, 
ami nagyon nagy izgatottsággal töltött el. Hitoktatóim, Magni néni, Niki néni és Zoltán atya kedvességével és segítségével egy felejthe-
tetlen örök élmény marad a szívemben.”                                                                                       Garai Benedek 3.b osztályos tanuló 
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Először a fiatalok, majd a kicsit kevésbé fiatalok mérkőz-
tek meg egymással. Jó meccseket láthatunk, lelkes 

szurkolótáborral. Mindkét kupát a katolikus csapat hozta 
el, a kupákat Györgyövics Szilvia és Kovács Miklós vet-
ték át. A gyerekek ezen idő alatt kézműves foglalkozá-

sokon vehettek részt, továbbá bohócok szórakoztatták őket. Minden résztvevő kis tarisznyát 
kapott, melybe ajándékkönyvet, és szentírási idézetet választ-
hatott. Köszönjük az önkormányzatnak! A sportprogram után 

az ebéd következett. 
Finomabbnál finomabb 
ételeket kóstolhattunk. 
Köszönjük a főzést vég-
ző családoknak a renge-
teg munkát. 

Köszönet továbbá a 
desszertet készítő asz-

szonyok áldozatos mun-
kájáért: kürtöskalács és 
palacsinta készült abban 

a melegben. 

2022. június 18-án, 10 órakor kezdődött az első Ökumenikus Piknik Alsónémedin. Köszönjük 
az Önkormányzatnak az ötletet és a megvalósításban nyújtott óriási segítséget, mind anyagi 

értelemben, mind a szervezőmunka és lebonyolítás tekintetében. Köszönet továbbá a két 
egyházközség vezetőinek és minden hívének, akik fáradtságot nem ismerve vállaltak feladatot 

a rendezvényen, 
 illetve részvételükkel járultak hozzá a program sikeréhez. 

Vidám nap volt, rengeteg közös élménnyel gazdagodtunk, nagyon sok jó találkozásban volt 
részünk.  

Az Önkormányzat Facebook oldaláról, illetve az alábbi címről elérhető az egyórás videó a 
piknikről: https://www.youtube.com/watch?v=VWd3CWIgZuo 

A program 10 órakor zenés áhítattal vette kezdetét. Lelkész úr vidám, megmozgató játéka, 
valamint Zoltán atya bevezetője és imája, illetve Benkó Péter kántor úr és lányai, Anna és 

Marcsika éneke jó indítást adott a napnak. Köszönjük!  
Ezt követte az ökumenikus futball mérkőzés…. 
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A délutáni program 14 órakor kezdődött. Dr. Tüske Zoltán, polgármester úr köszöntő 
beszédét hallgathatunk meg, melyben nagyon fontos iránymutatásokat hallhattunk. Ez-
után Benkó Péter vezetésével az ökumenikus vegyeskar koncertjét élvezhettük. Az al-

kalomhoz illően 
az egyházi 

énekek mellett, 
vidámabb, 
könnydebb 

műfajú dalla-
mok is felcsen-
dültek, valamint 
a közönséget is 

bevonták. 

Utánuk a vendégelőadónk, Pál Feri atya következett. Pál Fe-
renc katolikus pap és mentálhigiénés szakember. Minden 
meghívásnak szívesen eleget tesz. Előadásaiban próbálja az 
emberek hitét más aspektusból is megközelíteni, nem a teoló-
giai tételeket ismerteti a hallgatósággal, inkább a hit szemé-
lyes megélésére, annak akadályaira, azok legyőzésére próbál 
rávilágítani. Nagyon élvezetes előadó, sok példatörténettel 

színesíti a mondani-
valóját. Amíg atya 
dedikált, dr. Borbás 
István pánsíp-
előadását élvezhet-
tük.  
A napot Sándor Mik-
lós által vezetett bor-
kostoló zárta, Szap-
panos lelkész úr se-

gítségével megismer-
hettük  a borivás sze-
repét a Szentírásban, 
a finom borok megíz-

lelése mellett. 

Fotók: Kiss Dávid, dr. Urai-Tóth Éva, Benkó Péter 
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2022. július 11-én, 8 órától plébánia takarítás, rendezés volt. Köszönjük mindenki munkáját! 

Fotók: Alsónémedi Katolikus Egyházközség Facebook oldala 
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Idén már második alkalommal sikerült 
megtartanunk a plébániai napközis hit-
tan táborunkat. Az iskolában nagy öröm-
mel fogadták az alsó tagozatosok a je-
lentkezési lapokat és kérdezgették, hogy 
„ugye megint lesz játék, megint lehet 
majd ministrálni”? Egy nyári hittan tábor-
nak sok pozitívuma van. Hagy említsek 
néhányat, amit visszajelzésként szülők-
től, nagyszülőktől hallottam:  
- Ebben a táborban a gyerekeket a játé-
kokkal a szeretetre tanítjátok. 
- Sosem szokott a gyermekem délután 
aludni, de ezen a héten minden nap 
elaludt, mert olyan jól kifáradt a tábor-
ban. 
- Bízom benne, hogy jövőre is lesz ilyen 
tábor, mert a gyermekemen érezhető, 
hogy táborozik és otthon is segítőké-
szebb. 
- Láttam a tábori képeket és videókat, 
hogy milyen jól érezték magukat ezek a 
gyerekek. Itt végre igazi olyan régifajta 
koszos gyerekek lehetnek, miközben 
játszanak, mint, amilyenek mi voltunk 
régen. 
Táborunk egésze alatt figyelünk arra, 
hogy a gyerekek játékosan tanuljanak 
meg figyelni egymásra, tanuljanak csa-
patban dolgozni, a konfliktusaikra kapja-
nak módszereket, hogy rendezni tudják, 
hiszen így segíthetjük a fejlődésüket, ha 
megtanulnak kiállni önmagukért.  Sok-
szor önállóan találtak ki játékokat, vagy 
rajzoltak, mézeskalácsot készítettek 
egymásnak a szeretet és figyelmesség 
jeleként. 
Egy tábor remek alkalmat jelent a gyere-
keknek arra, hogy az otthoni kényelem-
ből kiszakadjanak és kipróbálják magu-
kat különböző feladatokban, helyzetek-
ben. Pont ezért mind a hat csapat be volt osztva teríteni. A 
konyhában előkészített tálcákat, ételeket, italokat ki kellett 
hozniuk, szalvétát és poharakat kellett kitenniük a többiek elé. 
Az étkezések végén segíteniük kellett leszedni a megterített 
asztalt és rendet kellett tenniük. Sok kisgyerek örömmel me-
sélte, hogy most segített elsőnek teríteni, mert otthon nem 

engedik neki, nehogy elejtsen valamit. 
 A gyerekeket tanítani kell játszani, mert nem 
automatikus készség a játszani tudás. Egy elemi 
vágy bennünk, ami felnőttként is él bennünk. A 
játszóházban ez remekül megmutatkozott, mikor 
kicsik és nagyok egyaránt másztak a színes 
labdák között és futkároztak, fogócskáztak. 
Hálás vagyok a csoportvezetőknek, akik, mint 
tyúkanyók terelgették a kicsiket és segítették a 
programok lebonyolítását. Csapatot vezettek: 
Beke Betti, Fábián Franciska, Galambos Orsi, 
Maczkó Dóri, Mikoly Vera, Tunyogi Fanni.  
Számháborút vezettek és segítették a keddi 
napunkat: Galambos Lilla és Varga Dominika. 
Gitárral kísérték a szentmisénket és énekeket 
tanítottak nekünk: Benkó Péter, Benkó Berna-
dett, Benkó Anna és Benkó Marcsi  
Konyhai szolgálatukkal segítették a tábort: Mi-
koly Istvánné Magdi néni, Sokorainé Margitka, 
Rózsáné Pelsőczi Mónika, Varga-Gyarmati Ildi-
kó, és Pelsőczi Sándorné Marika néni,  
Hálásak vagyunk a süteményekért, zöldsége-

kért, felvágottakért, pénzbeni és eszközbeni 
felajánlásokért. Hálásan köszönünk mindenki-
nek mindent, amivel hozzájárult a tábor megva-

lósulásához! 
Csernák Nikolett 

Hittantábor Három unokám töltött egy hetet a táborban. Kettő szoron-
gással kezdte, de feloldódtak, és nagyon jól érezték magukat. Barátsá-
gokat kötöttek és részt vettek a programokon. Jó volt látni a sok vidám, 
hangos, éber gyerekeket! Mindenki jól érezte magát: talált barátot és 
megfelelő játékot. A játszóház, a szervezett többi program találó volt, 
vidám napokat hoztak. Csak köszönetet mondhatok az unokáim és 
magam nevében! Élmény volt itt lenni! Hálás köszönet mindenért! 

                                          Sokorai Józsefné  
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Köszönet 
Mindenki-

nek, aki 
bármilyen 
tevékeny-
ségével, 

munkájá-
val szebbé 
tette Úr-
napjának 
megün-

neplését! 
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Júliusban a kilencedet imádkozzák 

Június 27-től július 5-ig 
 

Acsai Lászlóné 
Kiss Albertné 

Józan Annamária 

Bolonovszky Lászlóné 

július6-tól 14-ig 
 

Surányi Tiborné 
Józan Györgyné 

Györgyövics Józsefné 

Ács Istvánné 

július15-től 23-ig 
Lovas Flóriánné 

Sípos Imréné  
Surányi Miklós 

 ö. Tóth Jánosné   

Drozdík Jánosné  

Július24-től augusztus1-ig 
 

Mikoly Istvánné 
Tamás Györgyné  
Némedi Rezsőné  

Nyékiné Kristály Regina  

 

A következő szentségimádási óránkat július 7-én csütörtökön 18 

órakor a templomban tartjuk. Ezt a szentórát felajánljuk az egy-
házközségünk tagjaiért, betegeinkért és azokért, akik még nem 
ismerték fel Isten szeretetét! Kérünk Uram, hallgass meg minket! 

Add, hogy a mai imádságunkban úgy tudjuk megszólaltatni a szí-
vünkben élő érzéseket, hogy általuk életre keljen az irántad égő 

szeretet minden hallgató szívében! Kérünk Téged, hallgass meg 
minket! Add szent kegyelmedet, hogy ezzel a szeretettel feltölte-
kezve lélekben gazdagodva térhessünk otthonunkba a Te békéd-

del a szívünkben! Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged, hallgass 
meg minket! Köszönjük, hogy a mai napon ismét lehetőséget kap-
tunk a jóra és szolgálhatunk Neked! Hálát adunk mindezekért 

Neked! 
Jézusom a szívemben minden felkészült a Veled való találkozás-
ra! Kérlek, segíts, hogy azok is legyenek felkészülve, akik vannak 

velem! Add, hogy minden lélek az öröm ragyo-
gó fehérségébe legyen öltözve! Tűnjön el min-

den bűn és annak következménye, hogy Szá-
modra is szép legyen a velünk lét! Jöjj el, Jézu-
som, várlak! Vágyódásom Utánad egyre mé-

lyebb! Köszönöm, hogy megtisztelsz jelenléted-
del! Jelenléted csodálatos örömet hoz nekem! 
A szív örömét, amely nem múlik el soha, ha-

nem mindig erősebb lesz! Jöjj el, Uram Jézus! 
Jöjj oda, ahol a legsebzettebb vagyok! Jézus 

Szíve Bízom Benned! 

Most pedig az Egy óra a Szentségi Jézussal című könyvből imád-
kozzuk felváltva egymás után a júliusi szentségimádást. Végül 
pedig a „Jézus életem, erőm, békém” című énekkel megköszön-

jük az Úrnak, hogy Vele lehettünk ezen az estén. 
Szlovicsák Balázsné 

A nyári szünet előtti utolsó hónap sűrű programot biztosított a kórus számára. 
Minden hétvégén énekeltünk: pünkösd, elsőáldozás, úrnapja, ökumenikus 
piknik. Alsónémedi idáig legnagyobb szabású rendezvényén, A dzsungel 

könyve produkciójában 
énekkarunkból kilencen 

énekeltek. Köszönöm min-
denkinek egész éves kitar-
tó munkáját, szorgalmát, 
fáradozását! Szép nyarat 
és jó pihenést kívánok a 

kórustagoknak, szeretettel:  
Benkó Péter 

Tisztelt Csa-
ládtagok, 
Rokonok, 

Énekkarosok, 
Ismerősök! 

 
Az Alsóné-
medi Római 
Katolikus 
Énekkar ne-
vében szeret-
nék búcsúzó-
ul pár szót 

szólni. Ezek a percek sajnos soha senki-
nek nem könnyűek! Különösen nem, ami-
kor ismét egy régi társunk fekszik a ravata-
lon. Már régen találkoztunk vele, régen 
énekelhettünk együtt a jó Istent dicsérve. 
Mégis nehéz a búcsúzás, hiszen mindenki-

ben régi emlékek tűnnek elő, a közös 
éneklések hosszú sora.  
A 2000-ben újjáalakult kórus oszlopos 
tagja volt. Amikor pedig a nőikar létre-
jöttével vegyeskarként is működtünk, 
kedves feleségével érkeztek rendsze-
resen a próbákra. 
Jelen voltak Mátraverebély-
Szentkúton is, amikor az énekkar 
felvette Magyarok Nagyasszonyának 
nevét, és énekeltek az első nagy év-
záró hangversenyen is, ugyanazon év 
adventjében. Énekeltünk közösen – a 
teljesség igénye nélkül – Ócsán, Bu-
gyin, Inárcson, Vácott, Dorogon, Ri-
mócon… 
Miklós bácsi a Passióban 2008-ig műkö-
dött közre… 
Amikor már nem tudott jönni, de találkoz-

tunk, sokszor mondta, hogy 
milyen jó lenne még közötte-
tek, veletek énekelni.  
Miklós bácsi! Az Alsónémedi 
Magyarok Nagyasszonya 
Kórus nevében köszönöm, 
hogy együtt énekelt velünk 
életében! Az ezredfordulón 
életre hívott 

énekkarból húsz dalostársa várja odaát, 
hogy az angyalok kórusával együtt zengjék 
Isten dicsőségét! Biztos vagyok benne, 
hogy odaát a régi társakkal „elmondják” az 
Ó, Nagyasszonyt, de abban is biztos va-
gyok, hogy Pista bácsiékkal, Pali bácsival, 
Lovas Balázs bácsival és a többiekkel nó-
tákat is énekelnek. Mint régen… 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nyugod-
jon békében! A család pedig fogadja őszin-
te részvétünket! 

Benkó Péter 

Szentmise az énekkar tagjaiért pünkösdkor 

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány szervezésé-
ben június hónapban valósult meg „A dzsungel köny-

ve” című előadás, melyen a felnőtt énekkarban a 
katolikus kórus tagjai is énekeltek! A bemutatón kb. 

200 szereplő működött közre, és kb. 2000 néző tekin-
tette meg az előadást. Remek közösségi élmény volt! 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

27.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

28.  
19 óra 
Kóruspróba 

29.  30. 15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 

1.  
Beteglátogatás 
Elsőpénteken 
18 óra 
Szentmise 

2.Sarlós  
Boldogasz-
szony 
 

3.  
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

4.  
Nincs iroda! 
18 óra 
Mária Rádió  
imacsoport  
Imaórája 

5. 
 

6.  
 

7. 
18 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve cso-
porttal 

8.  
Nincs 
szentmise! 

9. 
 

10.  
11 óra 
Szentmise  
18 óra 
Szentmise 
Mészáros Csaba 

11. 
Nincs iroda! 

12.  
 

13.  14. 15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 

 

15.  
18 óra 
Szentmise 

16. 
Kármelhegyi 
Boldogasz-
szony  

 

17.  
11 óra 
Szentmise 
18 óra  
Szentmise  

18.  
8-12 óra 
plébániai  
Fogadóidő 
 

19.  
 

20. 21. 15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
 

22. 
Nincs  
szentmise! 
 

23.  24.  
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

25.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

26.  
Szent Anna  
ünnepe 

27.  28. 15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
 

29.  
18 óra 
Szentmise 
 

30. 
 

31.  
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

1.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

2.  
 

3.  4. 15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
 

5.  
Beteglátogatás 
Elsőpénteken 
18 óra 
Szentmise 

6. 
 

7.  
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

SZENT KERESZT - Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség Kiadványa. Megjelenik havonta. 
Szerkesztők: Dr. Urai-Tóth Éva, Benkó Péter  

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

A kiadvány ingyenes, viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap fenntartására. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

Kedves testvérek! Imacsoportunk július 4.-én 18 órakor a temp-
lomban imádkozik együtt. Köszöntsük Égi Édesanyánkat egy 

szép Üdvözlégy Mária énekkel. Ezután felolvassuk a hozott ima-
szándékokat és átadjuk Szűzanyának az „Oltalmad alá futunk…” 
és a „Most segíts meg Mária” énekekkel. Majd imádkozzuk felvált-

va az örvendetes szentolvasó imádságot elmélkedve Mária életé-
ről. Utána beszélgetést kezdeményezünk a Szűzanya életéről. 
Szűz Mária! Égi Édesanyánk! Köszönjük, hogy ismét Veled lehet-

tünk ezen a szép estén!  
Elmélkedő gondolatok 
Égi Édesanyánk! Mária! Amikor Isten sajátos tervével belépett az 

életedbe és Te, mint az Ő alázatos szolgálója, szélesre tártad 
előtte szívednek kapuját. Példád ösztönöz, hogy én is az Úrhoz 

folyamodjam, és azt mondjam: Jöjj Uram! Jöjj! Lelkem önzetlenül 

vár! Szívem kész befogadni Téged! Tudom, méltatlan vagyok 
Hozzád, de azt is tudom, hogy Te így is szeretsz engem! Jöjj el 

életem azon részeibe, ahol a saját akaratomat jobban szerettem a 
Tiédnél! Térj be már most, mialatt Megváltóm keresztje és Égi 
Édesanyám szobra előtt elmélkedem! Mária! Te az Ige szülője és 

az én Megváltóm Anyja vagy, ezért kérlek, imádkozz velem és 
értem, hogy Ő teljesen betérjen életembe! Térj be Jézus csalá-
dom 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! Énekkel búcsúzunk a Szűz-
anyától. Énekeljük, hogy „Szűzanyám tied akarok lenni”, a „Te 

tiszta Mária gyermeked”… és a „Csendes alkony száll a földre…” 
Hirdetés: Ebben a hónapban 2.-án Sarlós Boldogasszony,16.-án 
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe lesz, 26.-án Szent Joachim 

és Szent Anna ünnepe lesz. Szeretettel várjuk továbbra is imaké-
réseiket, hálaadásukat, amelyeket átadunk az Égi Édesanyánk-
nak és imáinkkal kísérve megköszönjük, hogy meghallgat ben-

nünket! Köszönjük a megtisztelő bizalmat! 
Szlovicsák Balázsné  


