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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2023. FEBRUÁR 5.  

 Isten igéjének vasárnapja 

[2019] Szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknap-
ján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis 
(Megnyitotta nekik)" kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio 
formájában írt, s amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, 
amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. 
A dokumentum annak a jubileumi évnek a kezdetén látott napvilá-
got, amikor az Egyház Szent Jeromos halálának 1600. évfordulójá-
ra emlékezik. 
Ferenc pápa apostoli levele válasz sok-sok hívő kérésére, akik azt 
óhajtották, hogy az Egyház ünnepelje meg Isten Igéje vasárnapját. 
A levél idézi az Emmauszba tartó tanítványok történetének egyik 
mondatát: "Ekkor megnyitotta értelmü-
ket, hogy megértsék az Írásokat" (Lk 
24,45). A pápa apostoli levelében a II. 
vatikáni zsinatra utal, mely nagy lökést 
adott a Szentírás újrafelfedezésének a 
Dei Verbum kezdetű dogmatikus kons-
titúcióval. E folyamat fontos mérföldkö-
ve volt a XVI. Benedek által összehí-
vott 2008-as püspöki szinódus, mely 
"Isten Szavát értelmezte az Egyház 
életében és küldetésében". Az ebből 
született Verbum Domini apostoli buz-
dítás Ferenc pápa szerint 
"nélkülözhetetlen tanítás a közösségek 
számára, mert elmélyíti Isten Igéjének 
átalakító erejét, és főként a liturgikus 
cselekményben mutatkozik meg annak 
valóban szentségi jellege". 
Az új ünnep szándékosan kerül az 
évközi idő kezdetére: január második 
felében az ökumenikus imahéthez kap-
csolódik, amikor el lehet mélyíteni a 
kapcsolatokat a Biblián keresztül a 
zsidó hívekkel, és együtt lehet imád-
kozni a keresztények egységéért a 
többi keresztény felekezet tagjaival 
együtt. 
Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a 
vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a 
liturgiában a Biblia trónusra helyezésé-
vel, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy 
Isten Igéjének normatív, meghatározó 
értéke van a közösség számára. A 
püspökök ezen a vasárnapon avathatják a lektorokat, akik a szolgá-
latukkal Isten Igéje hirdetésének fontosságát hangsúlyozzák. 
A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, még kevésbé pár kivált-
ságos ember könyvgyűjteményének része. Néha bizonyos irányza-
tok monopolizálni próbálják a szent szöveget, fenntartva azt bizo-
nyos köröknek vagy kiválasztott csoportoknak. De ez nem lehet így! 
- szögezte le Ferenc pápa, hiszen a Biblia az Úr népének a könyve. 
Isten Szava egyesíti a hívőket és egyetlen néppé teszi őket. 
Ferenc pápa kitér az apostoli levélben is a homíliára való felkészü-
lés fontosságára. A lelkipásztorok nagy felelőssége, hogy mindenki-
vel megértessék a Szentírást, egyszerű nyelvezettel, mely alkalmas 
a meghallgatásra. Nem szabad improvizálni, rögtönözni a szent 
szövegek magyarázatánál. Ne legyen terjengős a prédikáció és ne 
használjanak benne a hallgatóság számára idegen szempontokat. 
Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé 
tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek 

szívét. 
Az apostoli levél kitér az emmauszi tanítványok története alapján az 
Írások kifejtése és az Eucharisztia kapcsolatára. Amiként a II. vati-
káni zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciója tanít "a Szentírás üd-
vözítő céljáról, spirituális jellegéről és a megtestesülés alapelvéről". 
A Biblia nem történeti könyvek, sem pedig időrendi események 
gyűjteménye, hanem teljes egészében az ember átfogó üdvösségé-
re irányul. A könyvek tagadhatatlan történetisége nem feledtetheti 
ezt az elsődleges célt, vagyis az üdvösségünket. A Bibliában min-
den erre irányul és az üdvösség történeteként mutatkozik meg, 
melyben Isten beszél és cselekszik. 

Éppen az üdvösség céljának elérése 
érdekében a Szentlélek alakítja át az 
emberi szót Isten Szavává. A Szentlé-
lek szerepe nélkül könnyen kapunk 
fundamentalista magyarázatot, amitől 
távol kell maradni, ahogy Pál apostol 
is emlékeztet: "A betű öl, a Lélek él-
tet" (2Kor 3,6). A Szentírást ugyanaz-
zal a lelkülettel kell értelmezni, mint 
ahogy megírták. Jézus Krisztussal a 
kinyilatkoztatás beteljesedett, de a 
Szentlélek folytatja a tevékenységét, 
továbbra is sugalmaz az Egyháznak a 
Szentírás tanításában. 
Végül Ferenc pápa a megtestesülés 
tényét figyelembe véve hangsúlyozza, 
hogy nem lehet semmiféleképpen 
elkülöníteni a Szentírást és a hagyo-
mányt, mert azok együtt alkotják a 
kinyilatkoztatás egyetlen forrását. Ami-
kor a Szentírást a Szentlélekben ol-
vassuk, ahogy azt írták, akkor az min-
dig új és tápláló marad. Segít abban, 
hogy az önzésből kilépjünk a megosz-
tás és a szolidaritás útjára. Ehhez 
kérte Ferenc pápa Szűz Mária segít-
ségét Isten Igéje befogadásának za-
rándokútján. 
 
A Szentírás vasárnapjának előzetes hagyo-
mánya: 
A Katolikus Egyházban szeptember utolsó 
vasárnapja sajátos ünnep, a Szentírás 

vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisz-
telettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írás-
ba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evan-
gélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. 
Ez az ünnep új keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmá-
val történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a fő-
helyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Ezen a 
zsinaton a főpapok testülete messzemenően új szellemű határozatot foga-
dott el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra szólítja fel a katoli-
kusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást. 
A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán született meg az új ünnep, a szent-
írásvasárnap, amelynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ünne-
pelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekin-
tettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a nagy bibliafordító, 
Szent Jeromos ünnepét. 

 
https://www.liturgia.hu/l/isten-igejenek-vasarnapja/ 
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Áldás, békesség!  Erős vár a mi Istenünk! Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! Mindnyájan egyek legyünk! Nagy szeretettel és tisztelet-
tel köszöntöm az ökumenikus Istentisztelet résztvevőit.  Kedves 
gyülekezet, Testvéreim az Úrban! 

„Jó mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”  
 A gazdag ifjú története. Márk evangéliuma  10. fejezet  17- 27.  
Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, 
és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök 
életet?” „Miért mondasz engem jónak? – kérdezte Jézus. – Senki 
sem jó, csak egy: az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj 
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld 
apádat és anyádat!.”  „Mester – válaszolta –, ezeket mind megtar-
tottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. 
„Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid 
van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, 
aztán gyere és kövess engem!” Ennek halla-
tára az elszomorodott és leverten távozott, 
mert nagy vagyona volt. Jézus erre körülné-
zett és tanítványaihoz fordult: „Milyen nehe-
zen jut be a gazdag az Isten országába!” A 
tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus 
azonban megismételte: „Gyermekeim, mi-
lyen nehéz bejutni az Isten országába! Köny-
nyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a 
gazdagnak bejutni az Isten országába.” Ezek 
szerfölött csodálkoztak és egymás közt kér-
dezgették: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus 
rájuk nézett, és folytatta: „Embernek ez lehetetlen, de az Istennek 
nem. Mert az Istennek minden lehetséges.” 
A tekintet mindenkor hűen és elevenen tükrözi a lélek állapotát. 
Az ember szemein keresztül gyakran leolvashatjuk, mi zajlik lelké-
nek legmélyén. A szemeket méltán nevezhetjük a lélek tükrének, 
vagy ablakának. Az evangélium is említést tesz több ízben Krisz-
tus tekintetéről, és ez elárulja lelkületét. Krisztus több embert ra-
gadott meg tekintetével, de pillantása mindegyikre másként hatott. 
Vajon mit váltana ki belőlem Krisztus tekintete? 
Egy jó szándékú fiatalember Krisztushoz lép, ráemeli szemeit, és 
nyíltan megkérdezi: „Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem 
az örök életet?” – Krisztus válasza, hogy tartsa meg a parancso-

kat és a Törvényt. Az ifjú habozás nélkül, azonnal rávágja: „Mind 
megtartottam gyermekkorom óta.” A továbbiakról így tudósít az 
evangélista: „Jézus rátekintett, és megkedvelte őt.” Ténylegesen 
jó fiatalember volt, akiről hallottunk a Bibliában. Jó életet élt.  Szí-
vesen fogadnám munkatársamnak az Egyházban.  Őszintén ke-
reste Isten akaratát. Jézus látta jóságát és ezért: „ránézett és 
megkedvelte." Krisztus meleg, hosszú és mély tekintetével ennek 
a léleknek rejtekébe hatolhatott. Tekintetével átöleli az ifjút, és 
eltelik örömmel. Jézus meghívta, hogy az Istennel való egyesülé-
sének, kapcsolatának folyamatos növekedésében fennálló aka-
dályt távolítsa el - az anyagiakhoz való túlzott ragaszkodását. 
Meghívja: adja el minden vagyonát, a kapott összeget ossza szét 
a szegények között, és utána már szabadon kövesse őt. Talán 
úgy tűnik, hogy Jézus túl sokat kér, de valójában erőnket megha-
ladót sohasem kér, és erőt is ad hozzá. (vö. 1.Kor 10,13) A fiatal-

ember bizonyos határig nagylelkű. Mégis 
elbukott gyávasága és személyes kényelmé-
nek túlértékelése miatt. Helyzete különösen 
szomorú, mivel nagyságra adott reményt. Az 
anyagiakhoz való túlzott ragaszkodása meg-
akadályozta, hogy Jézusra bízza életét és így 
boldogtalanná lett. A tekintet bizonyára feléb-
reszti az ifjúban a vágyat, a lemondás azon-
ban fájdalmasan érinti. Gyáva ahhoz, hogy 
Krisztus hívását elfogadja. Az ifjú leverten 
távozik, mert görcsösen ragaszkodik a vagyo-
nához. A körülállók pedig – egészen biztosan 

– Krisztus szemeiből szomorúságot és csalódást olvashattak ki. 
És ez kölcsönös volt, hiszen mindketten másra számítottak.   
Ez a te történeted. Boldogtalan vagy? Vágyad, hogy teljesen az 
Úrnak élj vagy emberi kényelmedhez ragaszkodj? Miért nincs 
bátorságod, hogy életed minden részletében bízzál az Úrban? A 
mai imaórán kérjük a világ teremtő, gondviselő és irgalmas Iste-
nét, hogy erősítse a reményünket és növelje a bizalmunkat, hogy 
legyen bátorságunk és bizalmunk elindulni a hitnek az útján, 
amelynek a végén Ő vár minket.  
Alsónémedi, 2023. január 15.  

Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó 
(folytatása a márciusi lapszámban) 

Alsónémedin 2023. január 15-én, 17 
órától a református templomban volt 

közös ökumenikus imaóra. 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos, énekkar-csoportkép: Kósa Koppány 
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Alsónémedin 2023. január 22-én, 17 
órától a katolikus templomban volt 

közös ökumenikus imaóra. 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos, énekkar-csoportkép: Takács Ferenc 
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Cursillos találkozó volt templo-
munkban és a közösségi házban 

január 14-én, szombaton. A találko-
zón részt vett Borka Zsolt,  keresz-
tény könnyűzenei dalszerző, éne-

kes (jobb felső kép). 

2023. január 28-
án került megren-
dezésre az idei 
Katolikus Bál. Már nagyon vártuk, hiszen az utóbbi két évben 
nem tudtuk megszervezni. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén 
160 fővel, telt házas bált tudtunk rendezni a Betyár Étteremben. 
Az eseményt idén is színvonalas műsorukkal a Magyarok Nagy-
asszonya kórus, Benkó Péter Kántor Úr vezénylésével nyitotta 
meg. Ezúton is köszönjük szépen Nekik a csodálatos előadást. 
Ezt követte Dr. Borbás 
István pánsíp bemutatója. 
Gyönyörű dallamokat hall-
hattunk pánsíp késérettel, 
köszönjük a hangszerjáté-
kot. 
A vacsora előtt Zoltán 
Atyával közösen mondtuk 
el az asztali áldást. Va-
csora után pedig kezdetét 
vette a hajnalig tartó tánc-
mulatság és a tombola 
jegyek árusítása. Idén is 
nagyon sok tombola-
felajánlás érkezett, ezért 

is szeretnénk köszönetet mondani Mindenkinek. 
Külön köszönjük Kiss Tiborné Klári néninek, aki idén is kedveske-
dett a vendégeknek egy kis ajándékkal. A zenészeknek, akik a jó 
hangulatot megteremtve hajnalig zenéltek. 
Reméljük, Mindenki jól érezte magát és Mindenkit sok szeretettel 
várunk a jövő évi Katolikus Bálra! 

A szervezők, György Fanni, Györgyövics Szilvia,  
Györgyövics Balázs 

Január 6-án, pén-
teken ünnepeltük 
Vízkereszt ünne-
pét. Atya megál-
dotta a sót, majd 
megszentelte a 

vizet. Ezt követő-
en meghintette a 
résztvevőket a 
szenteltvízzel. 

Nagyon szépen köszönjük Szilvinek és Fanninak, valamint 
családjaiknak a bál megszervezését! 
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A missziós keresztre 
felkerült a  

Nemzetközi  
Eucharisztikus  

Világkongresszus  
évszáma: 

2021. 

A karácso-
nyi díszek 
elbontása 
január 19-
én és 20-

án. Köszön-
jük a segít-

séget. 

Betegek Világnapja 
Szentatyánk II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy febru-
ár 11-e legyen a Betegek Világnapja. Az ellene elkövetett me-
rényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség ke-
resztjét, s különös együttérzéssel fordul a betegekhez. 
XIII. Leó pápa 1886-ban Istenes Szent Jánost a betegek égi pat-
rónusává avatta. 
XI. Pius pápa 1930-ban a betegápolók mennyei pártfogójává 
tette Istenes Szent Jánost. 
Istenes Szent János 1537-ben a spanyolor-
szági Granadában kórházat létesített, majd 
szellemi öröksége folytatására megalakult az 
Irgalmas Testvérek közössége, akik a mai 
napig az Irgalmas Rend keretében végzik ál-
dásos tevékenységüket. Szerzetesi fogada-
lomra épülő életük célkitűzése a betegek gyó-
gyítása, ápolása. Szolgálatukban az ember-
mentő Jézus Krisztusra hivatkoznak: „Azért jöttem, hogy életük 
legyen és bővebben legyen”. (Jn.10,10) 
Ez a bővebben a teljesebb életet jelenti, ami mai fogalommal 
élve nem más, mint az életminőség, vagyis a testi, lelki, szellemi 
jól-lét foka. (nem tévesztendő össze a jóléttel, amelyre olyan 
nagyon vágyakozunk.) 
A teljes életet élő ember az egésznek (közösségnek) élő és élte-
tő része (tagja). A magyar nyelv egyedül álló módon fejezi ki ezt 
az életminőséget; az ilyen ember egészséges. 
A betegség okán a testi, lelki, szellemi jól-létben támad zavar. Ez 
nem csak testi betegséget jelent, hanem ennek velejárója a sze-
génység is. Ez együttesen az ember nyomorúsága. 
Jézus korában ezeket az embereket kirekesztették. Ezzel azt 
akarták kifejezni, hogy nem tartoznak az egészt jelentő közös-
séghez, nem egészségesek. 
Jézus küldetése, - Aki orvos, Aki az emberiség tanítómeste-
re, Aki a teremtett világ főpapja, találkozik a betegekkel, az 
élet értelmét keresőkkel, s azokkal, akiket semmibe vettek - 
hogy meggyógyítsa, az élet értelmére megtanítsa és a sem-
mibe vettek ember voltát igazolja. Így lesz az ember újra a 
közösség élő tagja .. 
Az orvos Jézus mondja: „nem az egészségeseknek kell az 
orvos, hanem a betegeknek”. (Mk 2,17) 
A tanító Jézus szíve könyörül az emberen: „látta a nagy tö-
meget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok 
pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte tanítani őket. (Mk.6,34) 
Jézus, a pap mondja: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat 
hívjam, hanem a bűnösöket” (Mt.9.13) „Az Emberfia nem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon 
másoknak és odaadja az életét váltságul soka-
kért.” (Mt.20,28) 
A meggyógyított, az igazságra elvezetett, Krisztus áldozata 
által megmentett emberek visszakerülnek a közösségbe s 
helyre áll a rend. Ez a folyamat a megváltás műve, az 
EGÉSZ-nek a titka, ami azokból épül fel, akik EGÉSZSÉGE-
SEK. 

A Bethesda fürdőnél az éltető víz mozdulására 38 éve várakozó 
ember tragédiája: „nincs emberem”. S arra jött Jézus, s találko-
zott vele: „kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Az ember azon 

nyomban meggyógyult, felvette ágyát és elin-
dult.” (Jn.5.) 
A rablók kezébe került ember félholtan feküdt 
az út szélen. Elkerülték az emberek, talán az 
emberi tekintetek is. S arra jött egy ember, 
azóta így ismerjük: az irgalmas szamaritánus. 
Megállt, odament hozzá, sebeit bekötözte, 
feltette teherhordó állatára és elvitte egy foga-
dóba és ápolta. (Lk.10.) 

A bénán született koldus Jeruzsálemben a templom Ékes-
kapujánál üldögélt néhány fillér reményében. Talán gyűltek is a 
fillérek a megélhetésre. S arra jött Péter és János apostol: „ Nézz 
ránk !” S Péter ezt mondta neki: „ aranyom, ezüstöm nincs, de 
amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében állj 
fel és járj! Jobb kezénél fogva felsegítette. „ (Ap.Csel 3.) 
Az evangélium tanítását ismerve nem kis együgyűség kell ahhoz, 
hogy valaki a megoldást, a gyógyulást a technika fejlődésétől, 
árbefagyasztó vagy éppen pénzt rendelkezésre bocsátó intézke-
désektől, politikai rendszerváltozásoktól várja. 
Gyógyulás ott történik, ahol az emberek, orvosok, tanárok, papok 
Jézus egyszerű jóságát gyakorolják, vagyis találkoznak a bete-
gekkel, az igazságot keresőkkel, s azokkal, akik bűneik terhét 
hurcolják.           https://regi.katolikus.hu/rendek.php?h=110 

Az elmúlt időben 
sikerült a templom 
padjait felújítani. 
Most szeretnénk, 
ha stílusában is 

illene templomunk-
ba, ezért ideillő 

fából készült farag-
ványokkal szeret-

nénk díszíteni pad-
jainkat. Hátul a 

hirdetőtáblára tet-
tünk ki erről képet. 

Tervünk megvalósí-
tásához kérjük a 

kedves hívek ado-
mányait, amit a 
hátul a nagy fa-

perselyben helyez-
hetnek el. 

Alsónémedin, 2023. február 12-én a 11 órai misén kerül sor a 
Betegek Szentségének kiszolgáltatására. Kérjük segítsük idős 

szeretteinket, hogy részesülhessenek benne. 
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Februárban a kilencedet imádkozzák 

 
 
Február 6.-án 17-ó.kor közös imádságra gyűlünk össze a temp-

lomban. A Máriát köszöntő ének és a szentlélek hívó ének után 
felolvassuk, imaszándékainkat majd átadjuk azokat Égi Édes-
anyánknak. Kérjük, hogy imádkozzon velünk és értünk Szent Fiá-

hoz Jézushoz! A dicsőséges szentolvasó titkain elmélkedve átéljük 
ezek történéseit, beszélgetünk ennek tanításáról. Ezután hálát 
adunk Égi Édesanyánknak, hogy ezen az estén is Vele együtt le-

hettünk lélekben és szeretetben. 
Ünnepeink ebben a hónapban: febr.2-án Gyertyaszentelő Boldog-
asszony, febr.3.-ánSzent Balázs püspök, febr.11.-én a Lourdes-i 

Szűz Mária jelenésének évfordulója, betegek világnapja, febr.22-
én hamvazószerda, szigorú böjt! Ezzel megkezdődik a Nagyböjt, 

amely nagypéntekkel zárul 
Vigasztaló Anya! 
Óh, Legszentebb Szűz! Légy egyedüli és állandó vigasztalója az 

egyháznak, melyet szeretsz és óvsz! 

Vigasztald meg a püspököket és papokat, misszionáriusokat, szer-
zeteseket és apácákat, akiknek meg kell menteniük és fel kell vilá-

gosítaniuk a modern társadalmat, amely gyakran éretlen és ellen-
séges! Vigasztald meg a keresztény közösségeket, imacsoporto-
kat azzal, hogy tagjaiban erősíted az elhivatottság érzését! Vigasz-

tald meg mindazokat, akiket polgári vagy vallási, társadalmi vagy 
politikai felelősség és hatalom nyomaszt, hogy mindig csak a köz-
jót és az emberi fejlődést tűzzék ki célul a nehézségek és kudar-

cok ellenére! Vigasztald meg mindazok családját, akik kivándorol-
tak, vigasztald meg a munkanélkülieket, a szenvedőket, akik testü-
kön-lelkükön valamilyen válságos helyzet sebhelyeit viselik: a fia-

talokat, különösképp azokat, akik elhagyatottak, és oly sok szomo-
rú oka van annak, hogy senkiben sem bízhatnak, mindazokat, 
akikben égő vágy él a szeretetre, a jótékonyságra, az adakozásra, 

az önzetlenségre, akik a szellemi és társadalmi gyarapodás ma-
gasröptű eszméit dédelgetik! Ó Vigasztaló Anya! Nyújts nekünk 
vigasztalást és világosítsd meg elménket, hogy megértsük, a bol-

dogság titka a jóságban rejlik, abban, hogy mindig hűségesen kö-
vessük egyszülött Fiadat, Jézust! Égi Édesanyánk! Imádkozz ve-

lünk és értünk ezekre a szándékokra Szent Fiadhoz! 
Kérünk Téged! Hallgass meg minket!  

Szlovicsák Balázsné 

Jan.30-tól Febr.7-ig 
Végh Antalné 

Győrvári Pálné 
Horváth Albertné 
Nagy Balázsné 

 

Febr.8-tól 16-ig 
Bársony Lászlóné 

Nagy Attila 
Varga Pálné 

Molnár Gáborné  
 

Febr.17-től 25-ig 
Kiss Menyhértné 

Józan Regina 
Jakab Mária 

Nagy Jánosné  
Kiss Katalin 

Febr.26-tól Márc.6-ig 
Józan Annamária 
Acsai Lászlóné 
Kiss Albertné 

Bolonovszky Lászlóné 

Február 2-án csütörtö- kön 17-ó.-kor szentségimádást 
tartunk a templomban. 
Ma Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a megszentelt élet 

napján emlékezzünk arra, hogy a gyertya fénye átjárja életünket, 
amelyet ajándékba kaptunk! Ezt az ajándékot az Isten azért adta, 
mert értékesek vagyunk számára! Isten Fia, az Úr Jézus Krisztus 

az életét adta értünk! Ezért kötelességünk vigyázni rá! Imádkoz-
zunk ezen a szent órán betegeinkért! Ajánljuk fel szenvedésein-
ket az Úr Jézus szenvedéseivel egyesítve a háborúban életüket 

vesztett lelkekért az árván maradt családokért, a háborús rokkan-
takért, hogy érezzék meg, Isten minden rosszat a javukra tud 
fordítani, mert nagyon értékesek vagyunk számára! Legyen erős 

Istenkapcsolatunk és nyitott legyen a szívünk mindenkor az Ő 
befogadására! Gondoljuk el azt, hogy leszállhatott volna a ke-
resztről, ha nem akarta volna ezt a tortúrát elviselni, hiszen Isten 

Fia volt! Azonban Ő nem ezt tette, hanem amit az Atya kívánt, 
hogy megmutassa nekünk a megváltás titkát! Elénk élte a szen-

vedések elhordozásának az értékét! Halála után pedig alászállt a 

poklokra, hogy elmondja a megváltás 
örömhírét a tisztulásra váró lelkek számá-

ra! Egy csodálatos ikon ábrázolja ezt, 
amelyen Jézus a halála után megjelent a 
pokol tornácán és elsőnek Ádámot majd 

Évát emeli ki a szenvedések poklából! 
Tehát megtörtént a megváltás mindazok 
számára, akik tisztaszívből megbánják 

bűneiket! Akik ezt nem teszik meg, azok 
bűnben maradnak! Ezután harmadnapra 
feltámadt és felment a menybe, hogy ott 

helyet készítsen az Ő gyermekei számá-
ra! Majd akiknek megbízást adott, az 

apostoloknak, elküldte az Ő Szent Lelkét, hogy hitelesen és bát-

ran hirdessék az örömhírt a világnak a Szentlélek erejével meg-
erősödve! Mindezeket átgondoltan vegyük fel minél többen a be-
tegek kenetét! Készüljünk a Vele való találkozás tiszta megélésé-

re a szívünkben a szentáldozás által! 
Ne feledjük, 22-én hamvazószerda, szigorú böjt!  

Szlovicsák Balázsné 

Az idős ács utolsó háza 
 
Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje 
nyugdíjba vonulni. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a 
kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, 
mert többre értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek 
során szép nagyra nőtt családjával tölthet. 
– Valahogy majd csak elleszek – mondta. 
A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ács-
mesterét, s arra kérte őt, hogy utoljára segítsen fel-
építeni neki még egy házat. 
Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő, és máris 
látni lehetett, hogy az utolsó házába a szívét már 
nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a 
felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befe-
jezése volt ez egy egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester 
szakmai életének. 
A ház átadására megjelent a főnök is, aki magával hozta a ház 
kulcsait, s azokat átadta az ácsmesternek. 
– Ez a Te házad – mondta. Ezt neked adom ajándékba! 

Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen 
kár… Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, 
egészen másképp dolgozott volna. 

Így van ez sokunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sok-
szor nem éppen a lehető legjobbat adjuk magunkból. És aztán jön 

a hideg zuhany, amikor rádöbbenünk, hogy nekünk 
kell majd laknunk abban a házban, amit magunknak 
építettünk. Ha újra kezdhetnénk, lehet, hogy egé-
szen más életet építenénk magunknak. 
Tehát nincs visszaút… 
Te is építőmester vagy. Te is nap, mint nap kalapá-
csot fogsz a kezedbe, hogy szöget verj be a falba. 
Léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel. 
 
Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy: “Az élet egy 

csináld magad vállalkozás”. Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy 
ma döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd. Épít-
kezz tehát okosan!    

https://sikerkulcs.com/az-idos-acs-utolso-haza/ 

Egy perc bölcsesség… 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

30. 
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

31. 
 
18.00 
Kóruspróba 

1. 2. Gyertya-
szentelő  
Boldogasszony 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
18 óra 
Szentmise 

3. Szt. Balázs 
napja 
 

4. 5. Évközi 5. 
11 óra 
Szentmise 
Gyertyaszentelés 
Balázsáldás 
17 óra 
Szentmise 
Balázsáldás 

6.  
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Mária Rádió  
imacsoport 

7. 
 
18 óra 
Kóruspróba 

8. 
  
 

9. 
17 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve  
Családdal 

10.  
17 óra 
Szentmise 
 
 
 

11.  
 

12. Évközi 6. 
11 óra  
Szentmise  
Betegek  
Szentsége 
 
17 óra 
Szentmise 

13.  
 
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 

14.  
 
18 óra 
Kóruspróba 

15.  
 

16.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

17.  
 
17 óra  
Szentmise 
 
 

18.  
 
 
 

19. Évközi 7. 
11 óra 
Szentmise 
15 óra 
Egyháztanács 
értekezlete 
17 óra  
Gitáros  
szentmise 

20  
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

21.  
 
18 óra 
Kóruspróba 

22. Hamvazó-
szerda 
18 óra 
Szentmise 
Hamvazás 

23  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

24. 
16.30 óra 
Keresztút 
 
17 óra 
Szentmise 
 
 

25.  
 

26. Nagyböjt 1. 

vasárnapja 

11 óra 
Szentmise 
Hamvazás 
17 óra 
Szentmise 
Hamvazás 

27. 
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

28. 
 
18 óra 
Kóruspróba 

1. 2. 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

3. 
16.30 óra 
Keresztút 

 
17 óra 
Szentmise 

4. 5.Nagyböjt 2. 

vasárnapja 

11 óra 
Szentmise 
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! 

 

Ne felejtsük el, Hamvazószer-
dán (február 22.) szigorú böjti 

napot kell tartanunk. Napi három-
szor lehet étkezni, egyszer lehet 
jól lakni és húst nem szabad fo-

gyasztani!  Érvényes minden 
felnőtt keresztényre, 18 és 60 év 

között, kivé-
ve betegség-
ben és áldott 

állapotban 
lévők. 

                  

 
A Nagyböjt péntekjein  
húsevési tilalom van! 

 
Nagyböjti  
keresztút  

 
Péntekenként, 
az esti szentmi-

sék előtt ke-
resztutat tartunk 

 templomunk-
ban. 

NAGYBÖJT 

Zarándoklat  

Kelemen Zoltán 

atya egyházköz-

ségei  - Alsónéme-

di, Inárcs, Kakucs -

részére 

Időpont:  

2023. április 1., 

szombat 

Tervezett program: 

Őrbottyán: harangöntöde 

Máriabesnyő: keresztút, 

szentmise, templom-,  

és kripta  

megtekintése 

Gödöllői ki-

rályi kastély 

Részvételi díj: 

10.000 Ft. 

Jelentkezni 

2000 Ft előleg befizetésével a 

sekrestyében lehet!  

 

Szeretettel várunk Mindenkit! 


