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 A beavató Szentségek felvételéről 

Anyaszentegyházunk tagjait hét szentség segíti abban, hogy ke-
resztény életet éljünk és eljussunk az örök boldogságba. Minden 
szentséget Jézus Krisztus alapított.  
A szentségeket három csoportba oszthatjuk.  
A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Oltári-
szentség. 
A gyógyulás szentségei: Bűnbánat, Betegek kenete. 
A küldetés, a közösség szolgálat szentségei: Egyházirend, Házas-
ság. 
A keresztség az egész keresz-
tény élet alapja. Ez azt is jelenti, 
hogy aki nem veszi fel a kereszt-
ség szentségét az a többi szent-
séget sem veheti fel. Az őske-
resztények a legelső időkben 
katekumenként (hit tanuló) két 
évig ismerkedtek az apostolok 
által ránk hagyott tanítással, Jé-
zus életével, tanításával. Felnőt-
teket kereszteltek abban az idő-
ben, gyermeket csak akkor, ha 
szülei is részsültek a keresztség-
ben.  
Ma többnyire gyermekeket ke-
resztelnek. A gyermekek helyett 
szüleik mondják ki, hogy keresz-
tényként, Isten útját járva szeret-
nének élni. A szülők ezért tesz-
nek ígéretet, hogy a keresztény 
tanítás szerint nevelik fel. Az is-
koláskorú gyermekek és a felnőt-
tek most is két évig tanulnak, 
készülnek a keresztség felvételé-
re. A felnőttek keresztségének 
egyik feltétele, a szentmisén való 
részvétel. 
A következő beavató szentség a 
bérmálás. A bérmálás tökéletesíti 
a keresztségben megkapott ke-
gyelmet.  
Az első századokban az Egyház 
olyan fiatalokat, illetve felnőtteket 
fogadott be teljes értékű tagként 
közösségébe, akik éretten felké-
szültek a szentségek vételére, és 
készek voltak életüket adni Krisztusért és egyházáért. A krisztusi 
közösségbe való bevezetés szertartásaihoz tehát azokat a hitjelöl-
teket engedték, akiket az Egyház megbízottjai érettnek találtak a 
nagykorú keresztény életre.  
Mai is az arra érett, felkészült, hite mellett tanúságot tenni kész 
fiatal veheti fel a bérmálás szentségét. Ma nem úgy kell életünket 
adni Krisztusért, mint az őskeresztényeknek, de ma is késznek kell 
lenni arra, hogy hitünket meg valljuk, anyaszentegyházunk tanítá-
sa szerint éljünk. A keresztény életre, a bérmálásra, most is fel kell 
készülni. Erre, két év felkészülési időt ad illetve kér anyaszentegy-
házunk. 
A felkészülési idő alatt, újra, de már alaposabban, mélyebb érte-
lemben áttanulmányozzuk mindazt, amit már a Szentháromságról 
az Anyaszentegyház tanításáról tudunk. Személyes kapcsolat 

kialakítására törekszünk Jézussal. Életünk, hitünk megerősítését 
kérjük a Szentlélek Istentől, Ő pedig ajándékaival megerősíti a 
bérmálkozót. 
A bérmálás szentségét felvenni készülő, aktívabban jár szentmisé-
re, mert a szentmise lehetőség arra, hogy Istennel és a közösség-
gel találkozzanak.  
A beavató szentségekhez tartozik az Eucharistia szentsége.  
Az Eucharistia – más néven Oltáriszentség – az a szentség, 

amelyben Jézus Krisztus önként 
nekünk adja önmagát, hogy mi is 
önként átadjuk Neki magunkat, 
és a szentáldozásban Vele egye-
süljünk. Így kapcsolódunk bele 
Krisztus testébe, az Egyházba. 
Az átváltoztatással, Jézus szere-
tete, keresztáldozata jelenik meg. 
Az Eucharistia, ünneplése az 
egész keresztény élet csúcs és 
forrása. (II. Vatikáni Zsinat Lu-
men Gentium 11.) 
Ennek ünneplését Jézus az utol-
só vacsorán hagyta ránk, amikor 
a tanítványaival ünnepelve, a 
kenyér és bor színe alatt nekik 
adta önmagát, és ezt mondta: 
„ezt tegyétek az én emlékeze-
temre.” 1 Kor. 11,24 
Mivel ehhez a szentséghez kis 
gyermeként járulhatunk, nagyon 
alapos felkészülést igényel. Itt 
nem elég a katekéta felkészítése, 
itt a család együtt működésére 
nagy szükség van. Természete-
sen, itt is két év felkészülési időre 
kell számítani. A gyermekeket 
játékosan, lassan ismertetjük 
meg a tudni valókkal. A hittanu-
lóknak most van itt az ideje, hogy 
a szentmisén aktív résztvevőkké 
váljanak. Ne csak ott legyenek, 
hanem imádkozással, énekléssel, 
a közösség tagjaként részesei 
legyenek Krisztus keresztáldoza-
tának bemutatásának. 
Ha valaki felnőttként szeretne az 

Eucharistiához járulni, akkor is legalább 2 év felkészülésre van 
szüksége.  
Miért tartottam mindezt leírni? Életem középpontja az Eucharistia. 
Szeretném, ha nem elsőáldozásra, hanem a minél gyakoribb, 
szentáldozásra készülnének fel a gyerekek. Ebben a családok 
segítenék gyermekeiket, hogy minden vasárnap találkozhassanak 
Jézussal a szentáldozásban. 
Szeretném a bérmálkozásra készülő fiatalokat erősíteni a kitartás-
ban, hogy Istennel minél mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki a 
Szentlélek segítségével. 
Minden szentségi előkészítőre járónak a szerető Isten bőséges 
kegyelmét kérem. 
 

Mikoly Istvánné 
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Népszámláláskor valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!  
 
2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. A Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) arra buzdít minden magyar katolikust, hogy bátran 
vállalja vallási hovatartozását. 
A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katoliku-
sok számára is 
A népszámlálás első szakasza október 1–16. között zajlik, amikor minden Magyarorszá-
gon élő személy online töltheti ki a népszámlálási kérdőívet. Aki nem él ezzel a lehetőség-
gel, azt október 17. és november 20. között személyesen keresik fel a számlálóbiztosok. 
November 21–28. között pedig a települési jegyzőknél lesz pótösszeírási időszak azok-
nak, akik bármilyen okból korábban kimaradtak. 
Az MKPK kampányának célja, hogy minden magyar katolikust arra buzdítson, bátran vall-
ja meg vallási hovatartozását és felelősségének teljes tudatában adjon választ a nép-
számlálás vonatkozó kérdésére. 
A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, felekezete?” A választ minden 
esetben csak digitális formában (a számlálóbiztosok, illetve a jegyzők is digitálisan, table-

ten töltik ki a kérdőívet), begépelés 
útján lehet megadni. 
 rendszer a „katolikus” szó begépelése 
közben három választási lehetőséget 
kínál majd fel: 
– a latin, azaz a római katolikus hívek 
ezt a lehetőséget válasszák: 
katolikus (római katolikus) 
– a bizánci, azaz görögkatolikus hívek pedig ezt a lehetőséget válasszák: 
katolikus (görögkatolikus) 
– akik az előző kettőhöz nem tartoznak, mert bár katolikusok, de egy másik kö-
zösséget, rítust képviselnek (pl. örmény vagy kopt katolikusok), választhatják a 
harmadik lehetőséget: Magyar Katolikus Egyház. 
A kérdésre nem kötelező válaszolni, azonban a vallási hovatartozás identitásunk 
részét képezi. Az MKPK arra buzdítja az egyházmegyéket, a plébániákat, a szer-
zetesközösségeket, az egyházi oktatási, szociális és egészségügyi intézmények 
vezetőit és dolgozóit, hogy minden lehetséges fórumon hívják fel az emberek fi-
gyelmét arra, hogy a népszámlálás alkalmával is vallják meg hitüket. 
A püspöki konferencia arra buzdít mindenkit, hogy a teljesen anonim - a KSH a 
nevet és a megadott válaszokat informatikailag külön kezeli - népszámlálás alkal-
mával bátran vallja meg hitét, Krisztushoz és az ő Egyházához tartozását. 
A püspöki konferencia kampányának keretében plakát is készült, amelyen egyhá-
zi és világi személyek arcukat adva buzdítják a katolikusokat vallási identitásuk 
megvallására. A plakáton többek között együtt látható Erdő Péter bíboros, prímás; 
Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke; Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
érsek-metropolita; Böjte Csaba ferences szerzetes; Csókay András idegsebész; 
Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Iskolaközpont igazgatója; Dolhai Attila szín-
művész; Versegi Beáta, a Nyolc Boldogság Közösség szerzetese; Pindroch Csa-
ba színész, Boros Misi zongorista és Kovács Ákos előadóművész is. 

katolikus.hu 

Mária iskolája, október imádsága: a rózsafüzér 
 
Ismét itt az október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyhá-
zunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egysze-
rű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló 
imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”. 
A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: ro-
sarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Elne-
vezése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első ró-
zsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból 
készítette – rózsakoszorúnak a Szűzanya szá-
mára. 
A mai rózsafüzér a középkor jámborságában 
folyamatosan alakult ki. Szerzetesek és remeték 
az első időktől kezdve használták ismétlődő 
imádságok számlálására. Remete Szent Pálról 
jegyezték föl, hogy a Miatyánk számlálására ma-
gokat vagy kavicsokat használt. A hagyomány 
egy másik ága szerint a rózsafüzért örmény ke-
resztények használtak először, valószínűleg a 
Jézus-ima imádkozására. Amikor a muszlimok 
meghódították az örményeket, átvették tőlük a 
rózsafüzér gyakorlatát Allah nevének és dicsőségének ismételge-
tésére. Európában a 11. században az 50, 100, 150 Miatyánk 
térdhajtásokkal kísért imádkozása vált gyakorivá. A 12–13. szá-
zadban a Miatyánk helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a 
két formát egyesítették. Henrich von Kalkar OCarth (†1408) alakí-
totta a rózsafüzért úgy, hogy minden tíz Üdvözlégy elé Miatyán-
kot tett. 
 „A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evan-

géliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes 
eleme is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus di-
csőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának 
köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). 
Sőt, többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, 
melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben 
megnevezünk, ugyanaz, mint akit a titkok egymás után szemünk 
elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.” (VI. Pál pápa) 
A rózsafüzér elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domon-
kosok tettek sokat. Szent Domonkos az albigensek ellen segítsé-

get kért a Szűzanyától, aki mint új és hathatós 
fegyvert adta át neki a rózsafüzért. 
14. századi feljegyzések szerint először do-
monkos apácák és karthauziak kapcsoltak a 
rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a tíz 
Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jé-
zus és Mária életének egy-egy eseményét. 
Alanus de Rupe osztotta örvendetes, fájdalmas 
és dicsőséges részekre a rózsafüzért.  
„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás 
imádság – lényegét tekintve krisztologikus. 
Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tar-

talmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mint-
egy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, 
az ő örök Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért, mely 
az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény 
nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca 
szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének meg-
tapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét 
nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.” (II. 
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János Pál pápa) 
A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, az egész 
Egyházban a 16. század második felében terjedt el. A törökök 
felett Lepantónál aratott győzelmet (1571. október 7.) az egész 
keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya 
segítségének tulajdonította. Maga a pápa, Szent V. Piusz is a 
rózsafüzért imádkozta, mikor zajlott a harc.  
Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulaj-
donított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamato-
san mondott rózsafüzérre bízta – írja II. János Pál pápa, aki a 
2002 októberétől 2003 októberéig terjedő időszakot a rózsafüzér 
évének nyilvánította, s kiadta a Rosarium Virginis Mariae kezdetű 
apostoli levelet. Ebben hirdette meg a hagyományos örvendetes, 
fájdalmas és dicsőséges titkok mellé a világosság rózsafüzérének 
öt titkát. A szentatya szavai szerint „a rózsafüzér mondása nem 
más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával”; „a rózsafüzér a 

maga egyszerűségében és mélységében […] jelentős imaforma, 
s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje”. 
Ferenc pápa is a rózsafüzér imádkozására hívott 2018 októberé-
ben is – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz táma-
dásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott 
küzdelemben. 
Szűz Máriát mint a Rózsafüzér Királynőjét október 7-én köszönt-
jük. 
„Ó, Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz 
minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az 
üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általá-
nos hajótörésben, nem hagyunk el soha többé.” (Részlet Boldog 
Bartolo Longo könyörgéséből) 

Forrás: Magyar katolikus lexikon, II. János Pál:  
Rosarium Virginis Mariae, Magyar Kurír 

Erdő Péter bíboros vezeti október 8-án a gyertyás rózsafüzér-
körmenetet a békéért a budai Várban 

 
Az alábbiakban a Szeretetláng Mozgalom közleményét adjuk 
közre. 
Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén 18.30-tól az 
Emmánuel Közösség, a Szeretetláng Mozgalom, a Szociális 
Testvérek Társasága, valamint több egyházi közösség gyertyás 
rózsafüzér-körmenetre hívja mind-
azokat, akik szívükben hordozzák 
hazánk, Európa és a világ békéjét és 
védelmét. A februárban kirobbant 
ukrajnai háború ugyanis nem csen-
desedik, s ahogy mélyül a konfliktus, 
az is látszik, hogy emberi megoldást 
nagyon nehéz találni a sokasodó 
szenvedésre és problémára. 
A naponta érkező riasztó hírek halla-
tán elérkezett az idő, hogy felidézzük 
magunkban a régmúlt vagy az utóbbi 
idők olyan rendkívüli eseményeit, 
amikor a közös ima, különösen a 
rózsafüzér ereje csodás módon meg-
változtatta a történelem menetét. Az 
egyik legismertebb ezek közül a Fü-
löp-szigeteki rózsafüzéres forrada-
lom. 1986-ban Manilában kétmillió, a 
csuklóján rózsafüzért viselő ember 
gyűlt össze bíboros főpásztoruk ve-
zetésével, hogy békés úton elérjék 
Ferdinand Marcos elnök távozását. 
Amikor a diktátor kiadta ellenük a 
tűzparancsot, egy csodás szépségű, 
fénynyalábtól övezett hölgy jelent 

meg az állig felfegyverzett katonák és a rózsafüzért imádkozó 
tömeg előtt. Ez elegendő volt ahhoz, hogy megakadályozza a 
vérontást, és Marcos elnök másnap elhagyta az országot. 
Az október 8-i rózsafüzér-körmenet helyszíne a budai Várnegyed, 
kiindulási és visszaérkezési pontja a budavári Nagyboldogasz-
szony-templom előtti Szentháromság tér lesz, mely emblematikus 
történelmi helyszíne Magyarország békéjének. 1686-ban, a török 
kiűzése során ugyanis nevezetes „Mária-csoda” történt itt. Egy 

robbanás után a Szent Szűz addig 
elrejtett szobra tűnt fel a muszlimok 
előtt, amit ők természetfeletti jelenés-
ként értelmeztek, s ettől a helyőrség 
morálja szinte azonnal összeomlott, 
így a város még aznap a kereszté-
nyek kezére került. Magát a Szenthá-
romság teret is ezután alakították ki 
hálából őseink a Nagyboldogasszony
-templom körül. 
A rózsafüzér-körmenetet Erdő Péter 
bíboros, prímás vezeti, aki az imád-
ság végén megáldja a Halászbástyá-
ról Budapestet és Magyarországot. 
A szervezők kérik, hogy a résztvevők 
hozzanak magukkal mécsest vagy 
gyertyát, s ébresszék fel lelkükben a 
Szent Szűz védelmébe vetett bizal-
mat, amely megerősíti bennük a régi 
magyar mondás igazságát: Minél 
sötétebb az éjszaka, annál fényeseb-
bek a csillagok. 
 
Forrás: Szeretetláng Mozgalom 
Magyar Kurír 

Szent őrzőangyalok 
 
A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) 
szerint: „Hitigazság, hogy szellemi, test 
nélküli lények, akiket a Szentírás általában 
angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szent-
írás éppoly világosan bizonyítja, mint az 
egybehangzó Szenthagyomány.” (328) 
 „Szent Ágoston mondja: »Az angyal (...) 
hivatalt, nem természetet jelöl. Ha a termé-
szete után érdeklődöl, akkor szellem; ha a 
hivatala után, akkor angyal: mivolta szerint 
szellem, tevékenysége szerint angyal.« Az 
angyalok egész létük szerint 
Isten szolgái és hírnökei. Mivel 
»állandóan látják az én Atyám 
arcát, aki a mennyben van« (Mt 
18,10), ők azok »akik teljesítik 
szavát, mihelyt meghallják be-
szédének hangját« (Zsolt 
103,20). Mint tisztán szellemi 
teremtményeknek, értelmük és 
akaratuk van; személyes és 
halhatatlan teremtmények. 
Tökéletességük fölülmúlja min-

den látható teremtményét. Ennek bizony-
sága dicsőségük ragyogása.” (KEK 329–
330) 
Az őrzőangyalok ünneplése a 16. század-
ban alakult ki Spanyolországban, innen 
terjedt el Európában. A 17. században vált 
általánossá, a római kalendáriumban 1615-
ben vezették be. V. Pál szeptember első 
vasárnapjára, X. Kelemen a Szent Mihály 
ünnepe utáni első szabadnapra helyezte 
az elméknapot, amely végül X. Piusz intéz-
kedésére a 20. század elején került októ-
ber 2-ára, mai helyére. 

Istenünk, te határtalan gondvi-
selő szeretettel szent angyalo-
kat rendeltél, hogy őrizzenek 
minket. Add meg könyörgő 
híveidnek, hogy az ő pártfogá-
sukat mindenkor érezzük, és 
társaságuknak örökké örven-
dezzünk. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szent-
lélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Szabó T. Anna: Leskelődők 
 

Langyos ködbe balzsamozva 
mint az őszi csillagok 

néznek – titkon sejted őket – 
gyermekarcú angyalok. 
Érthetetlen, hallhatatlan 

csöndbe mártott dallamok – 
ködbe burkolózva állig 
láthatatlan angyalok. 

 
Régi szegedi hagyomány szerint a halott 
őrangyala egészen a temetésig a koporsó 
tetején ül, hogy a gonoszok el ne ragadják 
lelkét.  
Ha valakinek a jobb füle csendült, ezt 
mondta: „Édös őrzőangyalom, maradj a bal 
vállamon.” Ezzel az angyal elhárította a 
szerencsétlenséget, melyet a szegedi nép-
hit szerint a jobb fül csengése előre jelzett. 
Sármellék zalai faluban az utcán menve 
jobb felől helyet hagytak az őrangyalnak. 
 

Források: A Katolikus Egyház Katekizmusa, 
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II., Jelesna-
pok.oszk.hu, Magyar Kurír 
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Templomunk búcsúmiséjét  
szeptember 18-án, 10 órakor 

tartottuk, utána körmenet is volt. 
 

 
A szentmisét  

Mátyás János Mihály 
atya celebrálta. 

 
Köszönjük szépen  

mindenkinek, 
aki segített  

szebbé tenni  
az ünnepet! 
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Szeptember 4-én, a 11 órai szentmise keretében 
imádkoztunk az új 

tanévért (Veni Sancte), 
 

valamint sor került az iskolatáskák megáldására. 
 

Körülbelül 50 gyermek hozta el a táskáját a 
templomba. 
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Az Alsónémedi  
Katolikus Karitász 
csoport gyűjtést 

szervez. 
  

Egy helyi család 
lakhatási gondját szeretnénk gyűjté-
sünkkel segíteni. Kérünk minden jó 

érzésű embert, hogy lehetőségükhöz 
mérten, támogassák célunkat. 

 
„Bizony mondom nektek, amit e legki-
sebb testvéreim közül eggyel is tette-
tek, velem tettétek!” Mt 25,40 

Törekedve a jóra – Másodszor rendezik meg a Váci Egyház-
megye keresztény vállalkozóinak találkozóját 

 
Nem csupán gondolatébresztő előadásokat hallhatnak, hanem 
személyes találkozásokra is lehetőséget kapnak a Váci Egyház-
megye Keresztény Vállalkozóinak II. Találkozóján részt vevők 
október 13-án, csütörtökön. A rendezvényt az ÉrMe 
(ÉrtékMegőrző) Vác Klub szervezi Vácott, az Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskolán. 
hirdetés 
A vállalkozók és üzleti vezetők 
nehéz mindennapi feladatvállalá-
sához kíván hozzájárulni a konfe-
rencia-találkozó, iránymutatással, 
a vállalkozói létről, nehézségekről 
szóló előadásokkal, valamint a 
közösségteremtés folytatásával. 
2018-ban volt az első találkozó, s 
bár 2020-ban a koronavírus-
járvány lehetetlenné tette az ese-
mény megrendezését, alapcéljuk, 
hogy kétévente találkozzanak a 
terület keresztény szakemberei. 
„Az ÉrMe célja hálót szőni olyan 
emberek és szervezetek közé, 
akiknek, amelyeknek az üzleti 
életben is fontosak keresztény 
alapértékek” – utal az ÉrMe Háló-
zat Statútumában foglaltakra 
Szente Balázs, a találkozót szer-
vező ÉrMe Vác Klub ügyvivője, a 
hálózat alelnöke. Mint hozzáteszi, 
a klub már évek óta törekszik 
erre a „hálószövésre” – az egy-
házmegye hasonló közösségeivel 
kapcsolatot, együttműködési lehetőségeket keresve –, folyamatot 
szeretnének létrehozni. 
A találkozón elhangzó gondolatok a keresztény vállalkozások 
alapértékeit állítják a középpontba; a vezérfonalat az előadásblok-
koknak megfelelően a szolidaritás, a mértékletesség, az igazsá-
gosság és a szubszidiaritás adják – tizenkét előadó megközelíté-
sein keresztül. 
A találkozó egy dinamikus „networking” résszel kezdődik, majd a 
rendezvény fővédnöke, Marton Zsolt váci megyéspüspök mond 
rövid bevezetőt, ad iránymutatást. Beer Miklós nyugalmazott váci 
püspök, az ÉrMe Vác Klub tiszteletbeli tagja az üzleti életben ér-
vényesíthető szolidaritási szempontokról fog beszélni. Hasonló 

témakörben osztja meg gondolatait Schumicky György, az ÉrMe 
Hálózat elnöke. A szervezet jelmondatából – „Az üzlet több, mint 
profit” – kiindulva arról beszél majd, miként sikerült a 2000-es 
alapítás óta forrásként, kovászként jelen lenni, hatást gyakorolni. 
A Váci Egyházmegye területén élő vállalkozók is szót kapnak a 
találkozón: Ficsor Árpád (Dunakeszi, Parasztsajt Farm) a sajtké-
szítés mesterségéről, Mihály Gábor (Nagymaros, Hód Csoport) a 
profittermelésről és a vállalkozás céljáról, Gondi Ferenc (BGT 

Hungária Kft.) a környezetszeny-
nyezésekről és a teremtett világ 
védelméről beszél. 
Majd a látókört szélesítő előadá-
sok következnek Baritz Sarolta 
Laura OP (boldogság és közjó), 
Szilika-Iván Emőke (értelemmel 
teli munka és vállalkozás), vala-
mint Dejcsics Konrád OSB 
(kultúra és felelősségvállalás) 
részéről. 
A záróblokkban Huff Zsolt, a MOL 
Csoport termelési igazgatója be-
szél a szervezetátalakítás emberi 
oldalával kapcsolatos tapasztala-
tairól; Vibling Géza, a Ferencvá-
rosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények igazgatóhelyettese 
a szociális munkáról; Huszár Atti-
la, a Számtel-Plusz Kft. ügyveze-
tő igazgatója pedig a hit és az 
értelem jelentőségéről a vállalko-
zásban. 
A program szentmisével zárul, 
melyet Marton Zsolt püspök mu-
tat be. 
A találkozó időpontja: 2022. októ-

ber 13., csütörtök; az egész napos program 10.20 órakor kezdő-
dik, helyszíni regisztrációval. 
Helyszín: Vác, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Szent II. János 
Pál terem (Schuszter Konstantin tér 1–5.). 
Előzetes regisztráció szükséges a részvételhez ezen az oldalon, 
ahol a részletes program is elérhető. A részvétel feltétele továbbá 
az egy főre jutó hozzájárulás/adomány (13.170 Ft) előzetes befi-
zetése. 
Jótékonysági céllal helyszíni gyűjtést is terveznek; a befolyt ado-
mányokat a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány most induló ta-
nulmányi ösztöndíjalapjának adják át. 
„Ha a Váci Egyházmegyében bárkinek vezető vagy vállalkozó 
ismerőse van, kérjük, ossza meg vele az esemény hírét, illetve a 
regisztrációs linket. Úgy gondoljuk, a részvétel kiváló lehetőség 
mindenkinek a látókör bővítésére, a lelki fejlődésre és a kapcso-
latépítésre” – teszi hozzá Szente Balázs a szervezők nevében. 
A találkozó közösségi oldala: https://www.facebook.com/
VEHMKVT 
 
Forrás és fotó: ÉrMe Hálózat 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/torekedve-jora-masodszor-
rendezik-meg-vaci-egyhazmegye-kereszteny-vallalkozoinak-
talalkozojat 

Október 7-én a hittanos 
gyerekek Mátraverebély-
Szentkútra zarándokol-
nak illetve kirándulnak. 
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Szeptemberben a kilencedet imádkozzák 

A kö-
vetkező imaóránk okt.3-án hétfőn 18-ó-kor a templomban lesz. 
Mária köszöntő énekkel, majd a szentlélekhívó énekkel kezdjük 

az együttlétet a Szűz anyával. Ezt követve felolvassuk a hozott 
imaszándékokat, majd átadjuk, ezeket a Szűz anyánknak a Most 
segíts meg Mária és az Oltalmad alá futunk… énekkel Kérjük, 

hogy vigye Szent Fia elé, járjon közben értünk gyermekeiért! 
Imádkozzunk a napokban ünnepelt Lisieuxi kis szent Terézhez a 

Teréz misszióban örökbe fogadott papjainkért! Rózsafüzér király-
nőjét és Magyarok Nagyasszonyát kérjük az énekkarunk élő és 
elhunyt tagjaiért! Az örvendetes szentolvasó elmélkedéseiben 

elmélyülve szívünkben átadjuk ezeket az érzéseinket Neki és 
kérjük, járjon közben értünk Szent Fiánál! Végül megköszönjük 
Neki, hogy ismét Vele tölthettük ezt az estét!     Továbbra is sze-

retettel visszük a Szűz anyánk elé a hozzánk érkezett imaszándé-
kaikat! Köszönjük a megtisztelő bizalmat!  

Szlovicsák Balázsné 

Szept.30 - Okt. 8 
Végh Antalné  

Győrvári Pálné 
Horváth Albertné 
Nagy Balázsné 

 

Okt. 9-17 
Bársony Lászlóné 

Nagy Attila 
Varga Pálné 

Molnárné Bálint Erzsébet 

 

Okt. 18-26 
Kiss Menyhértné 

Józan Regina 
Jakab Mária 

Nagy Jánosné 

Kiss Katalin 

Okt. 27 – 4 
Józan Annamária 

Acsai Lászlóné 
Kiss Albertné 

Bolonovszky Lászlóné 

 
Jézus Szentséges Szívének Családja október 6-án, csütörtökön 

szentségimádási órát tart 16-ó-kor a templomban. Ezt a szent órát 
a békéért ajánljuk fel Jézus Szent Szívének. Kérjük, hogy töltse 
be az emberi szíveket az Ő békéje! Szept. 29-én, 30-án és okt.1-

én országunkban, aki tud, imádkozzon a békéért! Egy égő gyer-

tyát tegyen ablakába, jelezvén, hogy e ház-
ban is a világbékéért imádkoznak! Reméljük, 

hogy eljut azok szívéhez is, akiket meg kell 
állítani a háború gondolatában! Jézus segíts! 
Jézusom Bízom Benned!         

Szlovicsák Balázsné 

Történet egy idős ember-
ről, és egy üres szék-
ről… 
"A férfi lánya megkérte a papot, hogy jöjjön el imádkozni az apjával. 
Amikor a pap megérkezett, látta, hogy a férfi az ágyban fekszik, a 
feje két párnával feltámasztva, az ágya mellett pedig egy üres szék. 
A pap azt hitte, hogy szóltak az idős embernek az ő látogatásáról. 
Biztosan várt már engem – szólt. 
„Nem, kicsoda ön?” 
„Én vagyok az új segédlelkész a parókián – válaszolt a pap. 
„Amikor megláttam az üres széket, azt gondoltam, biztosan tudta, 
hogy jövök.” 
„Ja, igen, a szék” – szólt az ágyhoz kötött beteg. „Becsukná az aj-
tót?” 
A pap, kicsit értetlenül, becsukta az ajtót. 
„Ezt sosem mondtam el senkinek, még a lányomnak sem” – mondta 
a férfi. „De egész életemben sosem tudtam, hogyan imádkozzam. A 
vasárnapi misén hallottam a papot az imádkozásról beszélni, de az 
egész olyan magas volt nekem… 
Aztán feladtam minden próbálkozást” – folytatta – „míg egy nap, 
úgy négy évvel ezelőtt a legjobb barátom azt mondta nekem: ‘Joe, 
az imádkozás nem más, mint egy Jézussal folytatott beszélgetés. 
Javaslok neked valamit. Ülj le egy székre, egy másikat tegyél ma-
gad elé, és hit által lásd Jézust azon a széken. Ez nem kísérteties, 
mert ő megígérte: "Én veletek leszek mindig". Aztán beszélj Hozzá, 
és figyelj Rá úgy, ahogy most velem teszed.’ 
Így aztán, atyám, kipróbáltam ezt, és annyira tetszett, hogy minden 
nap néhány órán keresztül ezt csinálom. De nagyon vigyázok. Ha a 
lányom meglátná, hogy egy üres székhez beszélek, vagy idegösz-
szeomlást kapna, vagy bezáratna a bolondok házába.” 
A papot nagyon meghatotta a történet, és biztatta az idős férfit, 
hogy folytassa így tovább. Aztán imádkozott vele, megkente olajjal, 
és visszament a paplakba. 
Két nappal később este felhívta a férfi lánya azzal, hogy édesapja 
aznap délután meghalt. 
„És békésen távozott?” – kérdezte. 
„Igen, amikor két óra körül indultam otthonról, odahívott az ágyá-
hoz, elmondta az egyik faviccét, és megpuszilt. Amikor egy órával 
később hazaértem a boltból, holtan találtam. Volt azonban valami 
furcsa, atyám. Igazából több mint furcsa – olyan hátborzongató. 
Úgy tűnik, hogy mielőtt meghalt, apa kihajolt az ágyból, és a fejét az 
ágy melletti székre hajtotta…" 

Forrás: internet 

Egy perc bölcsesség… 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

26.  
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

27.  
19.00 
Kóruspróba 

28. 29. Szent  
Mihály napja 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 

30.  
Beteglátogatás 
Elsőpénteken 
18 óra 
Szentmise 

1. 
 

2.  
11.30 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

3.  
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
18 óra 
Mária Rádió ima-
csoport 

4. 
19.00 
Kóruspróba 

5.  
 

6.  
18 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve Csa-
láddal 

7.  
Nincs szentmise 
 
Hittanos  
kirándulás  
Mátraverebély 
Szentkútra 

8. Magyarok 
Nagyasszonya 

 

9.  
10 óra  
Szentmise  
Közvetítés 
 
18 óra 
Szentmise 

10.  
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

11.  
19.00 
Kóruspróba 

12.  
 

13.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 

14.  
18 óra 
Szentmise 

15.  
 

16.  
11 óra 
Szentmise 
18 óra  
Gitáros mise  

17.  
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

18.  
19.00 
Kóruspróba 

19. 20.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 

21. 
18 óra 
Szentmise 

22.  23.  
Nemzeti  
ünnep 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

24. 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

25.  
19.00 
Kóruspróba 

26. 27.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 

28.  
Nincs szentmise 
 
Kirándulás a 
csokigyárba 

29. 
Óraátállítás 

30.  
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

31. 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

1. Minden-
szentek 
11 óra 
Mise templom 
17 óra  
Mise kápolna 

2. Halottak 
Napja 
 
18 óra  
Szentmise 

3.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 

4.  
Nincs szentmise 

5. 
 

6.  
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! 

2022. október 9-én, vasárnap, 10.00 órától a 
Magyar Katolikus Rádió templomunkból közvetíti 

a szentmisét. 
 

Jöjjünk minél többen! 
 

Meghallgatható, illetve vissza-
hallgatható: 

www.katolikusradio.hu 

Mindenszentek 
 

November 1., kedd 
11 óra Mise a templomban 

 
12 órakor sírkőszentelés 

A sekrestyében  
lehet feliratkozni. 

17 órakor régi temető kápol-
nájában szentgyászmise. 

 
Halottak Napja 

 
November 2.,  

szerda 
 

18 órakor Szentmise a 
templomban  


