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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM – 2022. NOVEMBER 6.  

 A boldogságról 

Minden ember, aki a földön él valakiben vagy vala-
miben keresi a boldogságát. Van, aki a feleségében, férjé-
ben gyerekeiben találja meg a boldogságát. Van, aki a 
házában, személygépkocsijában vagy az utazásban leli az 
örömét. Az ember úgy lett megteremtve, hogy vágyakoz-
zon a boldogság után. Mindenszentek Ünnepén az egyház 
a nyolc boldogságot olvassa az evangéliumban. Első hal-
lásra megdöbbentő és elgondolkodtató, hogyan lehetnek 
boldogok azok, aki sírnak, akik éheznek, aki szomjaznak, 
és akiket üldöznek az igazságért.  Egy kis történettel vilá-
gítanám meg, hogy mi-
lyen helyzetben is lehet 
boldog az ember.  
          Egy gazdag ember 
egyszer elvitte a fiát vi-
dékre, hogy megmutassa 
neki a szegénységet. 
Egész nap egy szegény 
családdal voltak, így köz-
vetlenül láthatta a fiú, 
hogyan élnek nap, mint 
nap. Este, amikor haza-
értek, a gazdag ember 
megkérdezte a fiát: Most 
már tudod, milyen a sze-
génység? A fiú így vála-
szolt apjának: Nekünk 
van egy kutyánk, nekik 
négy. Van egy meden-
cénk az udvarban, nekik egy tó van a kis földjük, a birto-
kuk végében. Nekünk lámpák világítanak esténként, nekik 
pedig az összes csillag. Én egyedül, testvér nélkül nőtem 
fel, náluk négy gyermek szerez egymásnak örömöt. Igen, 
most már tudom, milyen a szegénység, hiszen mi abban 
élünk. Köszönöm apám, hogy ráébresztettél arra, hogy 
mennyire szegények vagyunk!A mai evangéliumban (Mt 5,1
-12)  Mindenszentek ünnepén Jézus boldogság-mondásai 
talán bennünket is ráébresztenek arra, hogy hol érdemes 
keresni a boldogságot. A mi Urunk olyan dolgokat nevez a 
boldogság forrásának, amit a legtöbb ember inkább bol-
dogtalanságnak nevezne. Nincs okunk kételkedni Jézus 
szavainak igazságában. Ott érdemes keresnünk a boldog-
ságot, ahová ő mutat. 

Ma, mindenszentek ünnepén, azokat az embereket 
ünnepeljük, akiknek sikerült az életszentség megvalósítá-
sa. A szentek is emberek, akik hozzánk hasonlóan megta-
pasztalták életük során saját gyengeségeiket és kicsinysé-
güket, de Isten kegyelmével önmaguk fölé tudtak nőni. 
Megértették, hogy egészen kicsivé kell válniuk ahhoz, 
hogy Krisztus tudjon növekedni bennük és meg kell halni-
uk önmaguk számára ahhoz, hogy Krisztus éljen bennük. 

Keresztelő Szent János amikor reá mutat Jézusra, akkor 
azt mondja: „neki növekednie kell nekem kisebbednem. ” 
Ez az igazi nagyság az életszentség útján.   

 Nem voltak bűntelenek a szentek! Ismerték gyar-
lóságaikat, de küzdöttek ellene. Voltak kísértéseik, de le-
győzték őket. Időnként talán a hitük is meggyengült, meg-
rendült, de tudtak imádkozni annak megerősödéséért. Nem 
szentként születtek, hanem szentté alakították életüket. 
Megtérésük, lelki felemelkedésük példa számunkra, hogy 
ne féljünk életünket egészen odaadni Istennek.  Egyszerűen, 

de nagyszerűen éltek a 
szentek, és ez által lettek 
Szentek. Ha ők szentté tud-
tak válni, akkor nekem sem 
lehetetlen. Apró kis dolgokon 
kell kezdeni a szenté válást.  
       Egyszer az egyik szent-
hez bement egy érdeklődő a 
kolostorba, hogy mit kell ten-
nie, hogy szentté legyen.  A 
szent reá nézet és azt mond-
ta: amikor legközelebb jön, 
akkor csendesebben csukja 
be az ajtót maga mögött a 
kolostorban, hogy ne zavarja 
a szerzeteseket az imában.  
Az életszentség nem rendkí-
vüli dolgok megtételét jelenti. 
Nem is az ember számára 

lehetetlen hősiességet. Az életszentség a hétköznapokban való 
helytállást jelenti. Ott élni, ahová Isten rendelt minket. Azt végezni, 
amit állapotunk megkíván attól függően, hogy családban, papként 
vagy szerzetesként élünk. Az életszentség a munkahelyen, az 
iskolában és a családban való helytállást jelenti. Nem jutottunk 
még el az életszentség középső fokára, de egyről azonban nem 
szabad lemondanunk.  Arról, hogy ne törekednénk reá tovább.  

A szentek élete azt bizonyítja, hogy lehetséges Istennek 
tetsző módon élni, el lehet jutni a mennyországba. Adja a Minden-
ható, Teremtő és Gondviselő Isten, hogy valóban mi is meg tudjuk 
teremi a hit gyümölcseit, hogy szeretetben és békességben tud-
junk élni életünk minden napján, és a menyország kapujában ne-
künk is elmondhassák, „jól van hűséges és derék szolga, a kicsi-
ben hű voltál, gyere be urad örömébe.”   

Adja a Mindenható Isten, és az Árpádházi szentek köz-
benjárása, hogy életünk végén mindannyian meghaljuk Isten-hívő 
szavát és ott lehessünk a Szentek, Társaságában, a Menyország 
dicsőségében,  mert boldogok, akiket meghív aszatálhoz Jézus, az 
Isten báránya.   

 
Alsónémedi, 2022. november 1.  
                                              Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó  

2007. november 4-én jelent meg először a Szent Kereszt 
újság.  Már 15 évvel ezelőtt... Egy ország, egy település, 
így Alsónémedi szinte ezer éves történetéhez viszonyítva 
nem hosszú idő ez, de egy ember életében 15 év már 

jelentős  időnek számít: ennyi év alatt szinte felnőtté válik 
egy gyermek… Jól eső érzés az újság segítségével fel-
idézni a közelmúlt történéseit. Már az első lapszám hírt 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 
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Kedves Testvérek! 
 
A hétköznapjainkat gazdasági és társadalmi szempontból egyre nehezebb körül-
mények között éljük, a szomszédunkban már 8 hónapja dúló háború következményeit mindannyian érezzük: aggódunk szeretteinkért, 
fohászkodunk a békéért, segítjük a menekülteket és a helyben maradókat is. Az energiaválság mindannyiunkat érint: egyéneket, 
családokat, vállalkozásokat és minden szervezetet, beleértve Egyházunkat is. 
A helyzet arra indít bennünket, hogy még felelősebben és tudatosabban éljünk a mindennapokban! A teremtett világért érzett fele-
lősségünk eddig is arra ösztönzött, hogy a természeti javakkal takarékosan bánjunk, becsüljük meg, amit a Teremtőtől ajándékba 
kaptunk és jó gazda módjára használjuk fel magunk és szeretteink javára. Egyházmegyénk gazdálkodásának kialakításánál ezt a 
szempontot eddig is igyekeztünk érvényesíteni és erre bíztatunk minden hívőt saját otthonaikban és a közösségi terek használatakor 
is! 
Az energiaválság azonban bennünket is olyan fokozott takarékosságra kényszerít, amelynek korlátozó hatása lesz a mindennapi 
életünkre, pasztorációs és egyéb tevékenységeinkre. A Váci Egyházmegye és a hozzá tartozó 227 plébánia és 57 intézmény számára 
rendkívüli kihívást jelent az előttünk álló időszak a közüzemi költségek drasztikus emelkedése miatt. Hiszen az egyházi épüle-
tek méretüknél és koruknál fogva nehezen tudnak a kedvezményes lakossági kereten belül maradni, a templomok és nem lakott épü-
leteink esetében pedig a gazdálkodó szervezetekre érvényes energiaárakat kénytelenek megfizetni, amely egyes esetekben akár 12-
szer magasabb mint a lakossági ár. Közösségi tereink és oktatási-nevelési intézményeink fűtése és áramellátása a tavalyihoz képest 
többszörös kiadást jelent még alapos takarékosság mellett is.. Az egyházmegye által fenntartott személyautók használati költsége is 
jelentősen növekedett, hiszen július 30. óta piaci áron tankolhatnak, azaz másfélszer többe kerül az üzemanyag.  
Ezekre a megemelkedett költségekre semmilyen – békeidőben – gondosan megtervezett költségvetési tartalék nem lehet elegen-
dő. 
Éppen ezért ezt az időszakot csak összefogva, egymást támogatva és a kölcsönös szolidaritást megélve tudjuk átvészelni! Ezért 
kérem a testvéreket, hogy legyenek lelkipásztoraik segítségére az alábbiakban: 

Legyenek elfogadóak és rugalmasak a fogyasztás ésszerűsítését célzó és ezzel az energiafelhasználást korlátozó intézkedé-
sek miatt kialakuló változásokkal és kényelmetlenségekkel kapcsolatban! 

Ajánlják fel segítségüket, szaktudásukat, ha újra kell gondolni a plébániai programok vagy akár a liturgia megszervezését! 
Bátorítsuk egymást a kitartásra és arra, hogy minden nehézség ellenére meg tudjunk maradni a Gondviselésben bízó, hívő em-

bereknek!  
Legyünk a béke követei ott, ahol feszültség vagy nézeteltérés adódik a jelenlegi helyzet miatt és segítsük egymást a pontos 

tájékozódásban! 
Lehetőségeinkhez képest legyünk nagylelkűek, ha közösségi tereink fenntartásához külön adományra van szükség vagy arra, 

hogy felajánljuk saját otthonunkat egyes találkozók megszervezéséhez! 
Figyeljünk oda egymás szükségleteire és ne hagyjuk magukra a szükséget szenvedőket! 

Kérjük együtt a Mennyei Atyától a béke ajándékát magunk és a világ számára! 

 
2022. október 9-én, vasárnap, 10.00 órától a 
Magyar Katolikus Rádió az alsónémedi temp-

lomból közvetítette a szentmisét.  
 

A szentmise jelenleg még visszahallgatható a Magyar Katolikus 
Rádió honlapján található archívumból: 

 
www.katolikusradio.hu 

 
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?

firstaudio-
id=10&mev=2022&mho=10&mnap=09&mora=10&mperc=04 

adott többek között az orgonaszentelésről, az énekkar kórustalál-
kozón való részvételéről, a Cursillo mozgalomról, a novemberben 
ünnepelt szentekről… Aztán a későbbiekben rengeteg írás szüle-
tett a legkülönbözőbb témákban...  
A Szent Kereszt alakulásakor  célul tűztük ki többek között azt is, 
hogy hűen dokumentáljuk az egyházközség életének jeles ese-
ményeit, hisszük, hogy a ma élő emberek mellett már a „jövő” 
számára is dolgozunk.  
Egy körülbelül 1500 oldalas könyv keletkezne, ha összefűznénk a 
15 esztendő alatt kinyomtatott újságokat. Elég vaskos kötet len-

ne…  Csak a címlapokból 183 oldalas könyvet készíthetnénk… 
Így végiggondolva rengeteg anyag született már, amely egyház-
községünkről szól. 
Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik segítségével 
megjelenhet az újságunk: mindazoknak, akik írásaikkal segítik, de 
azoknak is, akik anyagilag támogatják kiadványunkat. Külön kö-
szönet illeti meg fő támogatónkat, aki a nyomtatót, és annak szer-
vizelését biztosítja számunkra. Köszönetünket fejezzük ki a papír-
felajánlásokért is! Istennek hála azért a 15 esztendőért! 
Fogadják szeretettel a Szent Kereszt 184. számát! 

Szerkesztőség 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 
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Kirándulás október 28-án Szentgotthárdra 
és a Zotter Csokoládégyárba. 
Az autóbusz kora reggel 5 órakor indult el 
velünk az Alsónémedi templomtól, felszál-
lás után közös imával indítottuk utunkat. A 
kisbusszal utazókkal az autópálya egy 
Győrhöz közeli parkolójában találkoztunk, 
itt kicsit pihentünk, kávéztunk, majd Zoltán 
atya a mi autóbuszunkon is ismertette a 
programot és utunkat Szentgotthárd felé 
folytattuk. 
9 óra körül érkeztünk meg a ciszterci temp-
lom és kolostor épületegyütteséhez, amely 
az Őrség legszebb és legimpozánsabb 
barokk egyházi építészeti emléke. Napja-
inkban városi Nagyboldogasszony plébá-
niatemplom az elnevezése, melyet a felújí-
tás után Székely János, a Szombathelyi 
Egyházmegye püspöke 2022. március 16-
án szentelt fel. A kolostorban jelenleg a 
városi önkormányzat működik. A templom 
lépcsőjén készült rólunk egy csoportkép, 
majd az épületet megtekintve meghallgat-
hattunk egy nagyon értékes beszámolót az 
épületegyüttesről, lehetőségünk nyílt meg-
nézni a gazdagon díszített húsz ülőhelyes 
kórust és orgonát.   
Ezután ismét autóbuszra szálltunk; a köd 

feloszlott, így napsütésben, a színekben gazdag, szemet-szívet gyönyör-
ködtető őszi tájat szemlélve folytathattuk utunkat az ausztriai Riegersburg-
ba, a Zotter csokoládégyárba.  
A csokigyár alapítója Joseph Zotter eredetileg cukrász volt, majd 1992-ben kezdett kézműves cso-
koládékkal kísérletezni. „1999-ben úgy döntött a Zotter család, hogy a cukrászatot maguk mögött 
hagyva minden energiájukat a csokoládégyártásnak szentelik, ezért Grazból kiköltözve Riegersberg 
mellett, a családi birtok istállójának helyén megalapították a Zotter csokoládégyárat. Joseph Zotter 
három dologból soha nem szenvedett hiányt: ötlet, lelkesedés és kreativitás. Hihetetlen, néha már-
már bizarr ötleteit nem fél megvalósítani a ma már 60 éven felüli, de még mindig őrületes elánnal 
dolgozó csokikirály. Mindezt úgy, hogy kulcsfontosságú számára a fenntarthatóság, a bio és fair 
trade elvének kompromisszumok nélküli betartása. A kakaóbabot közvetlenül Dél-Amerikából szerzi 
be az elmúlt évtizedek alatt személyesen felkeresett ültetvényekről, az egyéb nyersanyagok egy 
részét pedig ők maguk termelik, de amit nem, az is garantáltan biogazdálkodásból származik.” /
Forrás: https://netkoffer.hu/zotter-csokigyar/ 
A szervezők elintézték a belépéssel kapcsolatos teendőket, majd sorba álltunk a látogató központ 
vetítőterme előtt. Itt mindenki kapott egy belépőkártyát, melynek használatával szabadon tudtunk 
közlekedni a látogatható termekben. A gyár mozijában megnéztük a „Kakaó filmet”, amelyben a gyár 
alapítója bemutatta a különböző országokból származó kakaóbabok termesztésének, feldolgozásá-
nak körülményeit. Annak ellenére, hogy német nyelven, angol felirattal vetítették a filmet, nagyon 
nagy élmény volt látni a folyamatot. Ezt követően az audio guide segítségével elindult a kóstoló 
program, szabadon fel lehetett fedezni a Zotter csoki gyártását és meg lehetett kóstolni a finom cso-
kiszirupokat, illetve késztermékeket. Megtudtuk, hogy több, mint 500 különböző ízesítésű csokoládé állítható elő ebben a gyárban. 
Volt olyan tér, ahol mini libegők szállították a csokikat és mini betonkeverőhőz hasonló szerkezetben kavarogtak a különböző csoki-
golyók. Azt hiszem, nem kell mondanom, hogy kellően eltelítődtünk csokival! Utunkat szabadtéren a gyár melletti élményvölgyben 
létesített állatkertben folytattuk. Gyönyörű napsütés, szabadon tartott állatok, rendezett környezet, béke és nyugalom kellemes érzé-
se társult mellénk. Ezután a csoki temetőt is meglátogattuk, ezen a helyen a Zotter család által szeretett, de a közönség által annyira 
nem kedvelt termékeknek állítottak emléket. Utunk végén volt alkalmunk vásárolni is a termékekből, azt gondolom mindenki vitt  kós-
tolót az otthon maradottaknak. 
Ausztriából délután 4 órakor indultunk el hazafelé és Alsónémedin fél 9-kor szálltunk le az autóbuszról. Hálát adtunk, hogy egész-
ségben hazaértünk. Köszönjük a szervezést Zoltán atyának és Hornyák Margitnak, Isten áldása legyen további tevékenységükön is. 

Krasnyánszkiné Erzsi 
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A hittanos kirándulás. 
 
Egy szeptemberi hűvös napon elindul-
tunk Mátraverebélyre. Amikor odaértünk 
bementünk a templomba. A templom 
csodaszép volt. Olyan jó volt megtapinta-
ni az oltárt. Amikor megláttuk a szentku-
tat, mindenkinek tátva maradt a szája. 
Felmentünk a remete barlangokhoz. 
Majd utána megkóstoltuk a forrás vizet. 
Nagyon finom volt. DE a napnak még 
nincs vége! Elmentünk Tarra. Ott meg-
néztünk egy gyönyörű templomot, az 
után elindultunk haza. Az úton végig 
énekeltünk. Nagyon szép volt, jól éreztük 
magunkat. Még egyszer el szeretnék 
menni.  
                                   Györgyövics Enikő 

Hittanos kirándulás Szentkútra 
 
Október 7-én péntek reggel indultak el az alsós hittanosok, Magdi néni és Zoltán atya, valamint néhány szülő kíséretében Mátrave-
rebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyre. A 2 órás út után, először a Nagyboldogasszony-bazilikát tekintettük meg, amelynek törté-
netéről Zoltán atya mesélt nekünk. A kegytárgyboltban vásároltunk, és utána felfedeztük a gyönyörű szabadtéri oltárt. A következő 
programunk a Remete barlangokhoz való felsétálás volt, ahol a katicákkal ugyan küzdöttünk, de a gyerekeket ez addig nem zavar-
ta, amíg mindenhová felmászhattak. Ebéd után egy újabb túrára indultunk, amelynek során megtaláltuk a Szent-László forrást. 
Öröm volt látni, hogy a gyerekek önfeledten szaladgálnak minden felé, végre kiszakadhattak az osztálytermekből, az időnk pedig 
csodás volt. Visszafele megálltunk Taron, ahol meglátogattuk a Buddha Parkot. A gyerekek minden iránt szívből érdeklődtek. A 
visszafele út nagyon jó hangulatban telt, köszönhetően az első sorban ülő lányoknak, akik a zenei aláfestésről gondoskodtak. Cso-
daszép napunk volt!  

Cingáli Nóra  
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A népi hagyomány szerint 
1091 vagy 1092-ben Szent 
László király lova patája nyo-
mából fakadt a mai Szent Kút 
forrása. 1095 és 1195 között 
történhetett az első testi 
gyógyulás, amikor a Szűz-
anya, karján a kis Jézussal, 
megjelent egy verebélyi néma 
pásztornak, és a mai Szent 

Kút forrásvizével meggyógyította. 1714-ben Lukovics Márton kis-
terenyei plébános írásban rögzítette a több évszázados szájha-
gyományt. 1210-ben a szentkúti zarándokok sokasága miatt épí-
tette a Vereb család az első kegytemplomot, Verebély község-
ben. 1258-ban ennek a templomnak már búcsú kiváltsága volt. 
1400. nov. 9-én IX. Bonifác pápa a kegyhelynek azt a búcsút 
engedélyezte, amit csak az Assisiben lévő Porciunkula templom-
ban, és Aachenben a Szent Szűz templomában Szent Margit 
ünnepén lehetett elnyerni. Nagyboldogasszony ünnepére, és az 
azt közvetlenül megelőző három napra, 12 papnak adott gyónta-
tási engedélyt. (Monumenta Vaticana IV. kötet 312. oklevél.) 
1700-ban XI. Kelemen pápa kivizsgáltatott néhány Szentkúton 
történt csodás gyógyulást és azok valódiságát elfogadta. 1705-
ben épült fel Szentkúton az első kőkápolna. 1710-ben XI. Kele-
men pápa már ehhez a kápolnához kötötte a teljes búcsú elnye-
rését. Almásy János a jászok és a kunok főkapitánya Szentkúton 
nyert rendkívüli gyógyulásáért hálából, Bellágh Ádám Antal szent-
kúti remete pap segítségével, 1758-tól 1763-ig felépítette a mai 
kegytemplomot és mellé egy kolostort. 
Szentmihályi Mihály plébános, egri kanonok, vice esperes 1767-

ben Nagyboldogasszony napján, a szentkúti vízben való egyszeri 
fürdés után, kínos derékfájástól szabadult meg. Ő írta hálából 
1794-ben az első, Szentkútról szóló könyvet. 
1782. júl. 17-én VI. Pius pápa a Boldogságos Szűz minden ünne-
pére, valamint Páduai Szent Antal és Szent Anna ünnepére, 
1858. júl. 18-án IX. Pius pápa már a keresztjáró hét három első 
napjára is, XI. Pius pápa pedig az 1613/1926. sz. iratával, az év 
minden napjára teljes búcsút engedélyezett Szentkútnak. 
1970-ben VI. Pál pápa a kegytemplomot "basilica minor" (=kis 
bazilika) címmel tüntette ki. 
A Szentkúti barlangokban, a mai kegytemplom fölötti hegyoldalon 
a XIII. századtól éltek remeték. 
Az utolsó szentkúti remete, Dobát Jozafát 1767-ben halt meg. 
Sírja a bazilikában van. 
1765-ben Almásy János, a kegyhely tulajdonosa, Barkóczy Fe-
renc hercegprímásnak írja: "... a török járom idejében franciská-
nus páterek vezették a híveket, fogadalmi zarándoklatra Szent-
kúthoz... Gyöngyösi Páter franciskánusok szolgáltak oda és más 
nem is subsistálhatott állandóképpen ott... 1705-ben is franciská-
nusok vezették a búcsúkat." A ferencesek feltehetőleg már a XIII. 
századtól lelkipásztorkodtak Szentkúton a búcsús idényekben. 
1710-től a környékbeli plébánosoknál vagy valamelyik hívőnél 
szálltak meg. 1772-től már ők a szentkúti kolostor lakói. 
A közel két évszázados otthonukból 1950-ben az állam elűzte a 
ferenceseket. 1989-ig az Esztergomi Főegyházmegye látta el a 
kegyhelyet, azóta ismét ferencesek szolgálnak Szentkúton. 
2006-ban, a Nagyboldogasszony búcsún Erdő Péter bíboros, 
prímás ünnepélyesen kihirdette Szentkút Nemzeti Kegyhellyé 
válását. 

https://www.bnpi.hu/hu/reszletek/matraverebely-szentkut 
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Szeretnénk megalakítani az  
„Alsónémedi Katolikus Gyermekkórust”!  

 
Szeretettel várunk minden óvodás és általános iskolás gyermeket! 
A próbák a vasárnap délelőtti szentmisék előtt lesznek 10:15-től a 

plébánián, a Szent Imre Közösségi Házban. 
  

A kórus első fellépése advent egyik vasárnapján a szentmise ele-
jén a gyertyagyújtáskor lesz. 

  
A próbákat Frenyó Péter karnagy tartja 

 Benkó Péter segítségével.  
 

Első alkalom: november 13., vasárnap, 10.15, Szent Imre Közösségi Ház 
Szeretettel várunk minden Érdeklődőt! 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT,  
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A 

 

MAGYAROK NAGYASSZONYA KÓRUS  
 

HANGVERSENYÉRE, 
MELYET 

2022. NOVEMBER 26-ÁN, SZOMBATON, 18.00 ÓRAKOR 
 

TARTUNK AZ 
ALSÓNÉMEDI RK. TEMPLOMBAN. 

 
(Alsónémedi, Fő út) 

 
A BELÉPÉS DÍJTALAN 

MINDENKIT SZERETETTEL  
VÁRUNK! 

Egy nap George kifeszített egy kötelet a Nia-
gara felett, és közölte a körülötte álló embe-
rekkel, hogy végigmegy a kötélen bi-
ciklivel. Az emberek felhördültek, de 
amint látták, hogy George valóban 
leveszi a gumikat a bringája kerekéről 
és a kötélre állítja a szerkezetet, biztat-
ni kezdték. 
Ahogy haladt, az emberek egyre han-
gosabban kiabáltak: 
– Gyerünk George! Hiszünk benned! 
Meg tudod csinálni, hiszünk benned! 
George átért a túlpartra, majd vissza-
fordult és az emberek üdvrivalgásától 
kísérve visszakerekezett. Az emberek 
éljenezték, ünnepelték: 
– Fantasztikus voltál, George, hittünk benned, tudtuk, hogy meg-
csinálod! 
– Na, akkor ki ül fel a vázra, hogy átvigyem? – kérdezte George. 
Az emberek döbbenten és haragosan húzódtak vissza. 

– Senki sem bízik bennem? – kérdezte Geor-
ge. Hisz az előbb még mindannyian hittetek 

bennem! 
Ekkor a tömegből előlépett egy kislány, 
és azt mondta, ő felül a vázra, és át-
megy George-dzsal. Az emberek felbő-
szültek erre, szidni kezdték George-ot, 
amiért egy gyerek életét kockáztatja. 
Ahogy azonban a bicikli a túlpart felé 
közeledett, elnémultak. A kerékpár a 
túlparton visszafordult, és ahogy köze-
ledni kezdett, a néma csendet ismét az 
éljenzés és az üdvrivalgás váltotta fel. 
– Fantasztikus vagy George! Hittünk 
benned, és megcsináltad! 
Ekkor valaki megkérdezte a kislányt: 

– Hogyan volt annyi bátorságod, hogy felülj a vázra George elé? 
– Úgy, hogy ez az ember az apám. És én nem csak hiszek ben-
ne, hanem bízom is benne. 

Egy perc bölcsesség… 
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Novemberben a kilencedet imádkozzák 

 
Mária Égi Édesanyánk imacsoportja nov. 7-én 17 órakor a templomban tartja 

imaóráját. Köszöntsük égi Édesanyánkat az üdvözlégy Mária énekkel, majd a 
Szentlélek hívó énekkel. Kérjük, töltse el szívünket a kegyelem erejével, hogy 
minden jelenlévő testvérünk teljes önátadásban tudjon egyesülni a Szűzanyával. 

Átadjuk neki hozott imakéréseinket, hálaadásainkat. Imádkozunk hozzá, hogy 
vigye el szent Fiához és ő is imádkozzon velünk és értünk ezekre a szándékok-
ra. Rózsafüzért imádkozunk, hogy átelmélkedve az ő életútját szívünk elteljék 

jelenlétének kegyelmi erejével. A rózsafüzér lelki fegyver, amely a gyökereit las-
san a szívünkbe ereszti. Mindennapos teendőink is megszentelődnek tőle. A 

Szűzanya velünk járja az üdvössé-

günk útját, amikor ezt imádkozzuk. 
Tanít bennünket nehézségeink 

elhordozásában. Mária! Köszön-
jük, hogy közbenjárásoddal, mint 
Égi Édesanyánk ma is gondolsz 

gyermekeidre. Hálát adunk érte, hogy ma is Veled tölthettük ezt az estét! Imádkozzuk el 
a Szent reménység anyjának litániáját búcsúzóul. 
Szűz Mária! Te, aki a remény és a hit anyja vagy az élet legnehezebb perceiben, könyö-

rögd ki számunkra az Isten útján való állhatatosság kegyelmét! Óh, Mária! Te boldog 
vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked! Megjegyezted 
ezeket a szavakat és elgondolkodtál rajtuk. Esdd ki számunkra azt a kegyelmet, hogy 

imánk szüntelen ajkunkon és szívünkben legyen. Szeretnénk kezünket a Te kezedbe 
helyezni és szívünket a Te szívedbe, hogy tudjunk növekedni a hit, remény és a szere-
tet útján. Ámen 

 Szlovicsák Balázsné 

Okt. 27 – Nov. 4 
 

Kiss Albertné 
Acsai Lászlóné 

Józan Annamária 

Bolonovszky Lászlóné 

Nov. 5 -13 
 

Józan Györgyné 
Surányi Tiborné 

Györgyövics Józsefné 

Ács Istvánné 

Nov. 14 – 22 
Sípos Imréné 

Özv. Lovas Flóriánné 
Özv. Surányi Miklós 
Özv. Tóth Jánosné 

Drozdik Jánosné 

Nov. 23 – Dec. 1 
 

Mikoly Istvánné 
Tamás Györgyné 
Némedi Rezsőné 

Nyékiné Kristály Regina 

 

 
Jézus Szentséges Szívének családja a 
következő szentségimádási óráját Nov.10

-én 17 órakor tartja a templomban. Ezen 
a szentórán a megholtjainkért ajánljuk fel 
imádságunkat. Az elhunyt, de üdvösséget 

még nem nyert megholtakért és azokért 
az elfelejtett lelkekért, akikért nem imád-
kozik senki. Kérjük Krisztus Királyt, aki-

nek kezébe tesszük le mindannyiunk 
sorsát. Szeretteink a legdrágábbak ne-
künk. A legtöbbet úgy tehetjük meg értük, 

hogy tiszta lélekkel és tiszta szívvel imád-
kozunk értük Krisztus Királyhoz a lelkük 
üdvösségéért. Halottak napjának nyolcadában teljes búcsút nyer-

hetünk számukra, amely feloldja őket a tisztítótűz szenvedése 
alól. Ezt adja nekünk a megfeszített, ha látja, a hozzá közeledőt 

Közeledik Krisztus Király ünnepe. Tegyük fel magunkban a kér-
dést! Én hogyan közeledem Krisztus Királyhoz? Ki jön el énhoz-
zám? Hogyan várom Őt? 

 
Uram Királyom! 
 

Egy bűnös az, aki az alázat és szegénység lelkületével közeledik 
hozzád, irgalmas Urához! 
Te azt kívánod tőlem, hogy másokat is hozzád hozzak, és együtt 

hódoljunk neked. Másokat is bíztassak, indítsak szentséged kirá-

lyi trónja elé. Ezért vagyunk mi apostolok, vagyis küldöttek 
embertársainkhoz, hogy hívjuk és vezessük őket krisztus uralmá-
hoz. Neked szívekre van szükséged. Íme, egy kihűlt, megfáradt, 

szív tapad hozzád, hogy melegítsd fel szereteteddel és irgalmad-
dal. Egy szomorú lélek 
keres vigasztalást nálad, 

egy méltatlan barát hajt 
látni Téged, egy nagy be-
teg az, aki meglátogat 

Téged, orvosát, egy tékoz-
ló tér vissza Urához, egy 
koldus az, aki kéri ala-

mizsnádat, egy gyenge 
keresi az erőt nálad, egy 
bánattal teli lélek kéri, 

hogy megnyugtasd Őt. Te 
láttad őket a keresztfáról, 

amikor hozzád sírva imád-
koztak. Ezek a hűséges 
lelkek, akik ma is közel 

vannak a szívedhez. Öleld 
szentséges szívedhez 
őket örökkévaló Istenünk! 

 
       Szlovicsák Balázsné 

Ima Máriához 
 

Ó Szűzanyám, akit annyira szeretek. 
Halálom óráján légy az ágyam mellett. 

Ha jó anyám élne ő is oda állna, 
Helyette is légy ott, drága Szűz Mária. 

Lehet, hogy néma lesz akkor már nyelvem. 
Szent neved mégis szólítja a lelkem. 

Szívem dobbanás Ismételni fogja. 
Mária, Mária, jöjj el szép Szűzanya. 

Most azért sóhajtok, míg tudok beszélni. 
Hogy akkor, ha már én nem is tudlak hívni. 

Lelkem csendes hangját akkor is meghalljad, 
S engem haza hívni, nyíljon édes ajkad, 

Lehet, hogy nem lesz már ki szemem, lezárja, 
Nem baj, csak Te légy ott, haldoklók Szent Anyja 

Fogja meg Szent kezed, kihűlő kezemet. 
Vidd Szent Fiad elé gyötrődő lelkemet. 
És ha Te ott leszel, nincsen mitől félni. 

Mert Szent Fiad nem fogja lelkemet pokolra ítélni. 
Hiszem, hogy meghallgatsz, szeretlek, remélek, 

Édes jó Szűzanyám szívemből szeretlek. 

Imádság: Fizetve 

(ismeretlen szerző) 
 

A Sátán még most is kísértget 
A minap elém tett egy jegyzéket, 

Melyre vétkeim hosszú sorba, 
Egyenként is fel voltak írva. 

 
Elém tette s rám vigyorgott. 

Jaj, Istenem! Minden ott volt, 
Minden bűnöm vétkem felírva, 

Mi lesz velem? Kérdeztem sírva. 
 

Hát mi lenne? Mondta nevetve, 
Nem juthatsz el az örök életre, 
Az üdvösségből ki vagy zárva, 

S én zokogtam elítélt, árva. 
 

Ekkor Valaki hozzám lépett, 
S keresztülhúzta a jegyzéket, 
De a keze át volt szegezve, 
S a vérével írta rá FIZETVE.  

Ima Szűz Máriához 
 

Ha valami fáj, Neked panaszkodom, 
kinek mondhatnám, 

hallgass meg, édes Szűz Anyám! 
Nehéz óráimban adj nekem erőt, 

hiszen Te vigasztalsz sok-sok szenvedőt. 
Nálad minden bűnös oltalmat talál, 
a Benned bízóknak nem fáj a halál. 

Tőled távozóknak bánatuk soha nincs, 
akik arra kérnek: Mária segíts! 

Hozzád imádkozók, árvák Anyja vagy, 
akinek jósága véghetetlen nagy. 

Téged dicsérni nem szűnik a szám, 
emelj magadhoz, édes Szűz Anyám! 

Ámen. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

31.  
 

1.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Mise kápolna 

2. 
18 óra 
Szentmise 

3.  
18 óra 
Szentségimádás 

4.  
18 óra 
Kóruspróba 

5. 
 

6.  
11 óra 
Szentmise 
 
18 óra 
Szentmise 

7.  
Nincs 
Plébániai  
Fogadóidő! 
17 óra 
Mária Rádió  
imacsoport 

8. 
18.00 
Kóruspróba 
Nőikar 

9. 
  
 

10.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve Csa-
láddal 

11.  
17 óra 
Szentmise 
17.30 óra 
Bérmálási előké-
szítő 
18 óra 
Férfikar 

12.  
 

13.  
11 óra  
Szentmise  
 
 
17 óra 
Szentmise 

14.  
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
18 óra 
Közös  
kóruspróba 
 

15.  
 

16.  
 

17.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

18.  
17 óra 
Szentmise 
 
18 óra 
Kóruspróba 

19.  
 

20. Krisztus 
Király  
vasárnapja 
11 óra 
Gitáros 
Szentmise 
 
17 óra  
Szentmise  

21.  
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

22.  
 
18.00 
Kóruspróba 

23. 24.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

25. 
17 óra 
Szentmise 
 
18 óra 
Kóruspróba 

26.  
10 óra 
Adventi koszorú-
készítés 
 
18 óra 
Hangverseny 

27. Advent 1. 
11 óra 
Szentmise 
 
17 óra 
Szentmise 

28. 
6 óra 
Rorate  
szentmise 
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

29.  
6 óra 
Rorate 
szentmise 

 
 

30. 1.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

2.  
6 óra 
Rorate 
szentmise 

3. 
 

4. Advent 2. 
11 óra 
Szentmise 
15 óra 
Egyháztanács 
értekezlete 
17 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! 

Egyháztanács gyűlés 
 

2022. december 4-én, vasárnap  
15 órakor lesz egyháztanács gyűlés a 

közösségi házban. 
 

Szeretettel várjuk a testület tagjait. 

Bérmálkozási előkészítő 
 

2022. november 11-én, pénteken 
17.30-tól bérmálkozási előkészítő lesz 

a közösségi házban. 
Várunk mindenkit! 

 
 
 

Adventi koszorúkészítés 
 November 26-

án, 10 órától 
adventi koszorú 

készítés lesz  
a közösségi 

házban. 

Lelkigyakorlat 
 

December 17-18-án, este 17 óra-
kor Bese Gergó atya tart  
lelkigyakorlatos miséket.  
Jöjjünk el minél többen! 

Advent időszakában minden  
hétfőn, kedden és csütörtökön  
6 órakor lesz Rorate szentmise 

 a templomban. 


