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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM – 2023. MÁRCIUS 5.  

 Alsónémedin 2023. január 15-én, 17 órától a református templomban elhangzott beszéd folytatása (Első rész a februári számban) 

Júdás: Senki sem hagyja el Istent egyszerre, hanem fokozato-
san bukunk el.  Megengedjük, hogy mindenféle gonosz akadály 
jöjjön Isten és mi közénk. Júdás akadályai a becstelenség, kapzsi-
ság és hiúság voltak. A mienk talán más. De ha nem vigyázunk 
ezekre, fokozatosan elválasztanak Istentől. A környezetünket bo-
londíthatjuk vallásosságunkkal, míg a rossz dolgoktól nem válunk 
meg. Júdás félrevezette a másik tizenegy apostolt. Jézus Júdás 
valóságát ismerte, hiszen tudta, hogy mi lakik az emberi szívek-
ben.  Igyekezett követni és visszatérésre bírni. Különösen az utol-
só együtt töltött estén. Megmosta a lábát, bűnbánatra hívta és 
hogy tartozzon ismét a családhoz. Figyel-
meztette, de Júdás megkeményítette a  
szívét. „Nyomban elment. Éjszaka volt" ,és 
kétségbe esett.  A sötétség erői hatalmába 
vették Júdást. Amikor annak idején, Júdás 
először válaszolt Jézus hívására, lelkes 
volt, akár a többi. Nagy reményekkel gon-
dolt a Jézussal való szolgálatára. Eszébe 
se jutott, hogy valaha elszakadjon Jézustól. 
De  a kapzsiság, becstelenség és hiúság 
elvakította őt az igazsággal szemben. Mikor 
végül is megbánta tettét, nem bízott a meg-
bocsátásban és megölte magát. (vö. Mt 27, 
3-5) 
 Ha valaki hűtlenné válik, akkor szívében 
már régen elárulta Krisztust, még mielőtt  
látványosan szakítana vele. Júdás Krisztust 
a szívében már sokkal előbb elárulta, jóval 
az utolsó vacsora előtt ellensége volt anél-
kül, hogy ennek a jelét adta volna. (Jn. 
6,71) Látszatra még Krisztussal tart. Krisz-
tus az utolsó vacsora termében és az Olaj-
fák hegyén ismételten erre céloz. Amikor 
Krisztus beszél vele, a szemébe akar nézni. 
(Jn. 13, 11) Júdás tekintete kitér Krisztus 
tekintete elől, szakít Krisztussal, elfordul 
tőle és elárulja. Eladja Krisztust és a lelkiismere-
tét is harminc ezüstpénzért. Krisztus kemény 
szavakkal mond véleményt Júdásról: „Jobb lett 
volna, ha meg sem született volna.” (Mk. 14,21) Krisztus szemeiből 
szomorúságot és csalódást olvashattunk ki. És ez kölcsönös volt, 
hiszen mindketten másra számítottak.   
Ez lehet a Te történeted is? Vakok vagyunk sokszor Jézus igazsá-
ga előtt, mert különböző rossz dolgokat közénk engedünk. Kétség-
beesünk ahelyett, hogy Jézustól bocsánatot és gyógyulást kérjünk. 
Nem szabad elcsüggedni, mert mindig ott van a remény fénye, ami 
előttünk világít úgy, mint annak idején a  betlehemi csillag a napke-
leti bölcsek előtt.  
 Péter apostol olyan ember volt, aki hirtelen fellobbanó és he-
vesen lángoló egyéniség.  Krisztus előre figyelmeztette, hogy el 
fogja árulni.  Péter sértődötten fogadkozik: soha, halálig hűséges 
marad!  Péter szívében biztos, hogy halvány árnyéka sincs az áru-

lásnak, nem úgy, mint Júdásnál. Túlzottan csak magában és a 
saját erejében bízik. A következményét ismerjük: csúfos kudarc lett 
a vége, teljes csőd, hiszen elárulja Mesterét.  
 Péter apostol tehát Jézusért élt - halt. (még a feleségét és a csa-
ládját is elhagyta)  Mégis egy komoly hibája volt - túlzottan bízott 
magában. Túlzott nagy önbizalma volt. Így hirtelen és sértő meg-
jegyzéseket tett: "ha mindnyájan megbotránkoznak is, én akkor 
sem."- Mivel saját erejére épített, a valódi erőpróbában elbukott. 
Teljesen megtagadta Jézust és a többieket megbotránkoztatta. (Lk 
22, 54-62.)  Péter mégis rendelkezett  egy jó vonással. Elég aláza-

tos volt és a bűnét megbánta. Jézusnak 
csak egy pillantására volt szüksége, és sírt 
bűnéért, amikor a kakas megszólalt. Erős 
önteltsége ellenére kitartott Jézus szeretet-
ében. Megértette, hogy Jézus megérti az 
emberek bukását és megbocsát. Felfedez-
te, hogy amíg hűségesen, visszatartás 
nélkül magát Jézusnak szeretettel adja, 
minden akadály leküzdésére lesz ereje.( Jn 
21, 15-17. ) Péter lett a vezető, mert sze-
rette az Urat. Háromszor vallotta meg egy-
más után, hogy szereti Jézust. Végül ismét 
sírásra fakadt, mert eszébe jutott a három-
szori tagadása. „Az Úr erre megfordult és 
rátekintett Péterre” (Lk. 22, 61) Krisztus 
tekintetében ott él mindig az irgalom.  Jo-
gosan feltehetjük a kérdést, hogy vajon mit 
közölt Krisztus pillantása Péterrel?  Valami 
rendkívüli nagy dolgot, mert Péterből lett az 
első pápa. Legyen szemünk előtt Szent Pál 
apostol mondása, „hogy aki áll, az vigyáz-
zon, hogy el ne essen.” Ha elesünk, akkor 
legyen erőnk és bátorságunk felállni, mert 
Isten megadja a hozzá szükséges erőt, ha 
látja igyekezetünket. Péter apostol  legyen 
ebben a példaképünk! 

Máté vámos volt, amikor Jézus rátekintett a 
vámszedő asztalnál. Valami rendkívülit láthatott 
Jézus szemében, mert otthagyta a biztos megél-

hetését,  az egzisztenciát  és „vakon” követi Jézust. Nem volt any-
nyira rossz ember Máté, mint  ahogy elképzeljük a többi vámost. 
Egyik történet elmondja, hogy amikor ott ült a hídnál és szedte a 
vámot, akkor egy szegény öltözetű öregasszony át akart menni a 
hídon, de nem volt elegendő pénze. Máté szétnézett, hogy nincs-e 
ott valaki, aki kifogásolná a cselekedetét és intett a szegény öreg-
asszonynak, hogy gyorsan menjen át  a hídon, amíg nem látja 
valaki. Ő  nem volt a pénznek a rabja, mint a gazdag ifjú, akiről 
írtam az előző hónapban. Máté tudta, hogy amikor otthagyta a 
vámszedő asztalt,  nem egy dúsgazdag ember társaságába került. 
Jézusnak nemhogy elvámolnivalója nem volt, de még háza sem 
volt, ahová le tudott volna feküdni. Máté mégis lát benne valami 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

2023.  
Balázs-áldás 



SZENT KERESZT — 2023.MÁRCIUS   2 

 

AZ MKPK KÖRLEVELE  
A 2023. ÉVI NAGYBÖJTI  

TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉSRŐL 
 

Kedves Testvérek! 
 
Ima – böjt – alamizsna: ez a három tanács 
legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon is! 
Az első század keresztényei a szentmisére 

vitték magukkal a szegényeknek szánt adományaikat, és régi böjti 
hagyomány az Egyházban a böjtöléssel megtakarított javakat a 
szegényeknek felajánlani. 
 
Amikor Szent Pál apostol a Galatáknak írt levelében beszámol a 
korai Egyház életéről, fontosnak tartja leírni: „Csak legyen gon-
dunk a szegényekre, ennek viszont igyekeztem is eleget ten-
ni” (Gal 2,10). 
Az Egyház követte az évezredek során az apostolok hagyomá-
nyát abban is, hogy az evangelizáció mellett a diakóniát, vagyis a 
szeretetszolgálatot is kifejezetten fontos külde-
tésnek tekintette. 
Boldog emlékű XVI. Benedek pápa a Deus 
caritas est – Az Isten szeretet kezdetű encikli-
kájában erről így tanít: 
A diakónusokkal „a »diakonia« – a felebaráti 
szeretet közösségi és rendezett szolgálata – 
beépült az Egyház alapvető struktúrájába. Az 
idők folyamán és az Egyház fokozatos elterje-
désével szeretetszolgálatát, a karitászt a szent-
ség kiszolgáltatásával és az Ige hirdetésével 
együtt lényeges összetevőjének tekintették: a 
szeretet gyakorlása az özvegyek és árvák, a 
rabok, a betegek és a mindenféle szükséget 
szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez tartozik, 
mint a szentségek szolgálata és az evangélium hirdetése. Az 
Egyház éppúgy nem hanyagolhatja el a szeretetszolgálatot, mint 
a szentségeket és az Igét. Ennek bizonyítására elég néhány pél-
da. Jusztin vértanú (†155 k.) a keresztények vasárnapi ünneplés-
ével kapcsolatban szeretet-tevékenységüket is elmondja, amely 
az Eucharisztiához kapcsolódik: a módosabbak lehetőségeik mér-
téke szerint mind adnak annyit, amennyit akarnak; az összegyűlt 
javakkal a püspök támogatja az árvákat, az özvegyeket és mind-
azokat, akik betegség vagy más ok miatt bajban vannak, valamint 
a foglyokat és az idegeneket is. A nagy keresztény író, Tertullia-
nus (†220) elbeszéli, hogy a pogányokban mekkora csodálkozást 
váltott ki a keresztények gondoskodása a szükséget szenvedők-
ről. És amikor Antiochiai Ignác (†117 k.) a római Egyházat a 
»szeretetben (agapé) elnöklőnek« nevezi, joggal föltételezhetjük, 
hogy e megjelöléssel a római Egyház konkrét szeretet-
tevékenységét is ki akarta fejezni” (DCE 22). 
Ferenc pápa a tavaly a Szegények VI. világnapjára írt üzenetében 
rámutatott, hogy jelen korunk milyen nehéz kihívás elé állítja a 
családokat: 
„Néhány hónappal ezelőtt a világ lassan elkezdte maga mögött 
hagyni a pandémia okozta zűrzavart és a gazdasági fellendülés 
jeleit mutatta, s úgy tűnt, hogy a munkahelyük megszűnése miatt 
elszegényedett milliók fellélegezhetnek… És ekkor egy új kataszt-
rófa tűnt fel a láthatáron és más forgatókönyvet kényszerített a 
világra. 
Pál jeruzsálemi látogatása során találkozott Péterrel, Jakabbal és 
Jánossal, akik arra kérték, hogy ne feledkezzen meg a szegé-
nyekről. Az országot sújtó éhínség miatt ugyanis a jeruzsálemi 
közösség nehéz helyzetbe került, és az apostol azonnal gondos-
kodott arról, hogy e szegények javára nagyszabású gyűjtést szer-
vezzen. 

Mintha nem is teltek volna el évszázadok azóta, mi is ugyanezt a 
gesztust tesszük minden vasárnap az Eucharisztia ünneplése 
közben: összegyűjtjük adományainkat, hogy a közösség segíteni 
tudjon a legszegényebbek szükségén. Ez olyan jel, amelyet a 
keresztények mindig is örömmel és felelősségtudattal cselekedtek 
meg, hogy egyetlen testvérünk se szenvedjen hiányt a legszüksé-
gesebbekben.  
A szolidaritás ugyanis azt jelenti, hogy megosztjuk azt a keveset, 
amink van azokkal, akiknek semmijük sincs, hogy senki se szen-
vedjen. Minél erősebb a közösség és az összetartozás, mint élet-
forma érzése, annál inkább megvalósul a szolidaritás. 
Pál kérésének alapja kétségtelenül a konkrét segítségnyújtás 
szükségessége, de valós szándéka ezen túlmutat. Arra szólítja fel 
a közösséget, hogy a gyűjtés annak a szeretetnek jele legyen, 
amelyről maga Jézus is tanúságot tett. Röviden, a szegények 
iránti nagylelkűség legerősebb motivációját Isten Fiának abban a 
döntésében találja meg, hogy szegénnyé tette magát.” 
A gazdasági válság – és annak következtében a rezsi- és élelmi-
szerárak emelkedése – olyan családokat is nehéz helyzet elé állít, 

akik eddig anyagi biztonságban tudtak élni. 
Növekedett azoknak a családoknak a száma, 
akik segítségre szorulnak. A hazánkban élő 
családokon szeretnénk segíteni, amikor idén is 
meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-
gyűjtést templomainkban. Kérjük, hozzák el a 
szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a 
rászorulók számára, és tegyék a templomban 
erre kijelölt helyre. 
Ferenc pápa így tanít bennünket: „A szegé-
nyekkel találkozva a nagy szavak nem érnek 
semmit, hanem az kell, hogy az ember feltűrje 
az ingujját és személyes elkötelezettségével a 
gyakorlatban fejezze ki a hitét, ezt a feladatot 
pedig nem lehet másokra áthárítani” (Ferenc 

pápa üzenete a Szegények VI. világnapjára). 
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet ajándéka valósul 
meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek 
nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek ma-
gukkal, a Gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a 
nélkülöző családokba. 
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei 
Nagyböjtben is és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel 
járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához! Erre a jövő 
heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz lehető-
ség, március 12-től 19-ig. Az adományokat a Katolikus Karitász 
juttatja majd el a rászorulókhoz. 
A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen 
családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, 
amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a rászorulók-
nak. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetben 
vannak, hiszen a gazdasági válság bennünket sem kerül el. A 
„szegény asszony két fillérje”-adományokat is hálásan köszönjük, 
hogy újra nagyon sok családnak tudjunk segíteni az irgalmas Jé-
zus példáját követve. 
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász se-
gítő munkájába: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 
500 forinttal segítünk. 
 „1% segítség, 100% szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy 
százalékával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát: a 
Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt 
adományaikat. 
Kelt: Budapest, 2023. Nagyböjt 2. vasárnapján 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
forrás: https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5315/AZ-MKPK-KORLEVELE-A-2023-EVI-
NAGYBOJTI-TARTOSELELMISZER-GYUJTESROL.html 

különlegeset.  Elindul egy „nagy kalandra”  a többi apostollal 
együtt, akiket Jézus tekintete megragadott.  Valami csodálatos 
dolgot láthattak Jézus szemében az őt követők, mert nem is tud-
ják még, hogy mi lesz a pontos feladatuk, és mennek Jézus után. 
Máté tehát emberséges volt és jó szándékú, aki egyből elfogadta 
Jézus meghívását.  Első pillanatra igent mondott arra, aminek 
nem is tudta, hogy mi lesz a vége.  Később pedig megírta az 
evangéliumát, Jézus életét.  
Jézus minket  is megszólít és reánk tekint. Mi a válaszunk? - 
Megijedünk az alkalomtól és hátat fordítunk? - Bűneink miatt rész-
ben vagy teljesen vakok vagyunk, és nem észleljük lehetőségein-

ket?   
Krisztus ebben a pillanatban is ránk néz és  a szemünket keresi. 
Tekintetével valamit mondani akar.  Nagylelkű és szeretetteljes 
választ vár tőlünk. Nézz hát Krisztus szemébe, és önmagad fogod 
látni.  Tanuld meg, hogy Krisztus szemében meglásd az Ő akara-
tát!  Helyesen kell felelnünk Krisztus pillantására. Rajtunk áll, raj-
tunk múlik, hogy amikor a két szempár találkozik, akkor milyen 
döntés születik meg bennünk.  

Alsónémedi, 2023. február 24.  
Kelemen Zoltán,  

                                                                    plébániai kormányzó 
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Ferenc pápa apostoli látogatást tesz Magyarországon 

 
ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA MAGYARORSZÁGI APOSTOLI 
LÁTOGATÁSA 
 
A Magyarországi Apostoli Nunciatúra közleménye 
Ferenc pápa, elfogadva az állami és egyházi hatóságok meghívá-
sát, apostoli látogatást tesz Magyarországon ez év április 28. és 
30. között, meglátogatva Budapest városát. 

Budapest, 2023. február 27. 
Apostoli Nunciatúra, Budapest 

 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának 
közleménye 
Mindnyájan, magyar katolikusok örömmel értesültünk arról, hogy a 
Szentatya, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezik Magyar-
országra a húsvéti időszakban, április 28–30. között. A pápa 
apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, 
hanem minden magyarnak határon innen és túl. A Szentatya korá-
ra tekintettel a találkozásokra budapesti helyszíneken kerül sor, 
amelyekre, különösen a vasárnapi szentmisére szeretettel hívunk 
és várunk mindenkit hazánkból és a környező országokból egy-
aránt. Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találko-
zásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk. 
Budapest, 2023. február 27. 

Veres András püspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 

és az MKPK Állandó Tanácsa 
 
 
Az apostoli látogatás hivatalos programja 
 
2023. április 28., péntek 
Róma – Budapest 
08.10: indulás repülővel a Róma–Fiumicino Nemzetközi Repülő-
térről Budapestre 
10.00: érkezés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre 
10.00: hivatalos fogadtatás 
11.00: ünnepélyes fogadtatás a Sándor-palota előtti téren 
11.30: udvariassági látogatás a köztársasági elnöknél a Sándor-
palotában 
11.55: találkozás a miniszterelnökkel 
12.20: találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplo-
máciai testület képviselőivel a Karmelita kolostor épületében, a 
Szentatya beszédet mond 
17.00: találkozás a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szer-
zetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal a 
Szent István-bazilikában, a Szentatya beszédet mond 
 
2023. április 29., szombat 
Budapest 
08.45: magánlátogatás a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann 
László Otthonában 
10.15: találkozás szegényekkel és menekültekkel az Árpád-házi 
Szent Erzsébet-templomban, a Szentatya beszédet mond 
16.30: találkozás a fiatalokkal a Papp László Sportarénában, a 
Szentatya beszédet mond 
18.00: magántalálkozó a Jézus Társasága tagjaival az Apostoli 
Nunciatúrán 
 
2023. április 30., vasárnap 
Budapest – Róma 
09.30: szentmise a Kossuth Lajos téren, a Szentatya homíliája, 
Regina Caeli imádság 
16.00: találkozó az egyetemi és kulturális élet képviselőivel a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bioni-
kai Karán, a Szentatya beszédet mond 
17.30: hivatalos búcsúztatás a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren 
18.00: indulás repülővel Rómába a Budapest Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtérről 
19.55: érkezés a Róma–Fiumicino Nemzetközi Repülőtérre 
 

Budapest, 2023. február 27. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága 

 

Erdő Péter bíboros közleménye Ferenc pápa magyarországi láto-
gatásáról 
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egész közössége 
örömmel értesült arról, hogy Ferenc pápa 2023. április 28–30. 
között hazánkba látogat. A Szentatyával való találkozások színhe-
lye Budapesten lesz, ami külön öröm mindannyiunk számára. 
Szeretettel várjuk a hazai és a határon túli papokat és hívőket, 
zarándokokat. Legyen a találkozásunk Szent Péter utódjával dön-

tő lépés azon az úton, ame-
lyen együtt járunk Krisztus 
felé. Tartsd meg, Isten, Szent-
atyánkat, Krisztusnak helytar-
tóját! 
 

Erdő Péter 
bíboros, prímás, érsek 

Fotó: Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye 

Magyar Kurír 

 
IMÁDSÁG -  

FERENC PÁPA MAGYARORSZÁGI  
LÁTOGATÁSÁRA KÉSZÜLVE 

 
Marton Zsolt megyéspüspök kérte az egyházmegye papságát és a 
szolgálattevőket, hogy az imát minden szentmisén (és igeliturgi-
án), az áldozás utáni könyörgés előtt imádkozzák el a hívekkel 
közösen. 

 
Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! 

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. 
Vétkeinket megvallva kérjük, 

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! 
Ő a mi biztos jövőnk. 

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. 
Bizalommal kérjük, 

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, 
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására 

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrása, 

hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, 

reménnyel építsük földi hazánkat, 
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. 

Ámen. 
 
https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5311/IMADSAG-FERENC-PAPA-
MAGYARORSZAGI-LATOGATASARA-KESZULVE.html 
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Február 2-án a 18 órai szentmisén, majd 
a február 5-i, vasárnapi miséken  sor ke-

rült a gyertyaszentelésre és a Balázs-
áldásra. 

Február 5-én a 11 órai szentmisén 
Csernák Nikolett hitoktató az egyház-
község nevében megajándékozta a 
legszorgalmasabb misére járó és 

gyakran ministráló gyerekeket. 

Betegek szentségének felvételére került sor 
február 12-én a 11 órai misén. 

Köszönjük, hogy segítették hozzátartozóikat! 
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Legfiatalabb kórusunk énekelt a február 
12-i 11 órai misén. Biztassuk a gyereke-

ket, hogy jöjjenek a próbákra!  

Február 22-én, Hamvazószerdán 18 óra-
kor volt hamvazkodás templomunkban. 
Kezdetét vette a Nagyböjt. Aki nem tu-
dott eljönni, február 26-án, vasárnap 

mindkét misén lehetősége volt részesülni 
a hamvazásban. 

A Nagyböjtben a pénteki misék előtt,  
17.30-kor Keresztutat imádkozunk. 

Zajlanak a Passió-próbák 
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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. 

Karitász csoportunk cirkusz látogatást szervez, március 14-én. 
Az előadás 6 órakor kezdődik.  

Busszal megyünk!  
 

A cirkusz költsége 
gyerekeknek  

5000 Ft, 
 felnőtteknek  

6000 Ft. 
  

Jelentkezni szentmise 
után a sekrestyében 

lehet,  
2000 Ft előleg  
befizetésével!  

Idei nagyböjti lelkigyakorlatunkra 
március 18-19-én,  

szombat—vasárnap kerül sor 
a szentmisék keretében. 

 

A lelkigyakorlatot  
Schall Tamás atya tartja. 

 

Született: Budapest, 1961. 
szeptember 14., Pappá szentel-
ték: Veszprém, 1986. június 
19., Káplán: Veszprém Szent 
Margit 1986-89, Szervező lel-
kész: Veszprém Magyarok 
Nagyasszonya 1989-92, Plébá-
nos: Veszprém Magyarok 
Nagyasszonya 1992- 2022. au-

gusztus 1.  /oldallagosan Szentkirályszabadja 1989-2007/. Helyettes espe-
res 1993-2022. augusztus 1., Börtönlelkész 2000- 2010., Érseki tanácsos 
2015-  
Forrás: https://www.veszpremiersekseg.hu 
 
Jöjjünk el minél többen, ezzel is készülve a legnagyobb ünnepünkre! 

“Volt egyszer egy szerzetes, aki egy tükröt cipelt 
magával mindenhová, amerre ment. Egy nap észre-
vette ezt egy pap és azt gondolta: - Ez a szerzetes 
annyira el lehet foglalva azzal, hogy hogyan néz ki, hogy minden-
hová magával kell vinnie ezt a tükröt. Nem kellene azon aggódnia, 
hogyan néz ki kívülről, hiszen a belső az, ami számít! Így felment a 
pap a szerzeteshez és megkérdezte: - Miért cipeled állandóan azt 
a tükröt? – biztosnak gondolván, hogy ezzel bebizonyosodik vétke. 

A szerzetes kihúzta a 
tükröt a táskájából és 
a pap felé tartotta, 

majd így szólt: - Nehézség esetén használom. 
Belenézek és megmutatja számomra a prob-
lémáim forrását, és egyúttal azt is, aki a meg-
oldásukért felelős.”   

Forrás: internet  

Egy perc bölcsesség… 

Kelemen Zoltán atya  

egyházközségei  

 

- Alsónémedi, Inárcs, Kakucs -  

részére 

 

Időpont:  

 

2023. április 1., szombat 

 

Tervezett program: 

 

Őrbottyán: harangöntöde,  

Máriabesnyő: keresztút,  

szentmise, templom-,  

és kripta megtekintése,  

Gödöllői királyi kastély 

 

Szeretettel várunk Mindenkit! 

Március 18-án, szombaton 8.00 órától 
várjuk az Öregtemetőbe a szorgos kezű segítőket, 

hogy szebbé tegyük őseink nyugvóhelyét!  
 

Köszönjük a segítséget! 

Kedves Hívek! 
 
Ha valakinek a kertjében nyílik 
barka-ág, és nincs szüksége rá, 
szeretettel fogadjuk a virágva-
sárnapi barkaszentelésre! 
 

Köszönjük a felajánlást! 
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Márciusban a kilencedet imádkozzák 

 

Március 6-án hétfőn17-órakor imádságra gyűlünk össze a temp-
lomban. Ezen a szentórán a hozott imaszándékokon kívül a meg-
fogant életekért ajánljuk fel imádságunkat a Gyümölcsoltó Boldog-
asszony tiszteletére, amely25-én lesz. 
Az Üdvözlégy Mária énekkel köszöntsük a Szűzanyát, majd hívjuk, 
a szentlelket töltsön el minket erejével, hogy méltóképpen elmé-
lyülhessünk Égi Édesanyánkkal való együttlétben. Felolvassuk 

imaszándékainkat, átadjuk, a Szűzanyának a Most segíts meg 
Mária imával. Kérjük, imádkozzon velünk és értünk Szent Fiához! 
Most a nagyböjtben gondoljunk arra, hogy a Szűzanya nem ren-
dült meg a hitében a Golgotán sem, amikor látta Szent Fia szenve-
dését! Teljes bizalommal hitte, hogy Isten jóra fordítsa a szenve-
dést! Az emberiség megmentésére! Ebben a hitben megerősödve 
imádkozzuk mi is a Fájdalmas rózsafűzért! Elmélkedjük át titkait, 
mert a rózsafüzér lelki fegyver! A gyökereit lassan a szívünkbe 
ereszti! Mindennapi teendőink megszentelődnek tőle! Az ima 
őszintesége kulcsfontosságú, mint a mentőkötél, amit Mária nyújt! 
Krisztust szemléli minden titokban! A világ békéjének a feltétele! A 
Szűzanya velünk járja az üdvösségünk útját, amikor ezt imádkoz-
zuk! Most pedig megköszönjük, hogy Vele együtt lehettünk ezen a 
szentórán és betöltötte szívünket kegyelmével! 

Szlovicsák Balázsné 

Febr.26-tól Márc.6-ig 
 

Acsai Lászlóné 
Kiss Albertné 

Józan Annamária 
Bolonovszky Lászlóné 

Márc.7-től 15-ig 
 

Józan Györgyné 
Surányi Tiborné 

Györgyövics Józsefné 
Ács Istvánné 

Márc.16-tól 24-ig 
Sipos Imréné 

Lovas Flóriánné 
Id. Surányi Miklós 

Tóth Jánosné 
Drozdík Jánosné 

Márc.25-től ápr.2-ig 
 

Mikoly Istvánné 
Tamás Györgyné 
Némedi Rezsőné 

Nyékiné Kristály Regina  

 
2023 március 2-án csütörtökön este 17 órakor közös szentség-
imádást tartottunk a templomban.  
Megkezdődött a Szent 40 nap, a nagyböjt. Ezen a szent órán az 
egyházközségünk tagjait ajánljuk fel az Úr Jézus szent szívének 

oltalmába. Az oltárunkon álló Szentkereszten szemléljük Jézust… 
Mélyüljünk el Szent Szívének szeretetében, áldozatában… Minél 

tovább szemléljük, annál mélyebben eggyé válunk szeretetének 
misztériumával… Átéljük gondolatait, érzéseit és megtapasztal-
juk, hogyan tudja áthatni gondolkodásunkat, életünket és lassan-

ként kezdünk azzá válni, akit szemlélünk… Nagyböjt a bűnbánat 
ideje. Erősítsük meg a szeretet kötelékét az imádsággal, amely 
Istenhez emel bennünket. Ha merjük követni Jézust a szeretet 

útján, akkor majd erőt ad nekünk a Hozzá vezető úton lévő ke-
resztek elhordozásához. Nem hagyja el szeretett gyermekeit, 
akikért az életét adta! Szent Benedek regulájában írja: Az ember 

ezekben a napokban teljes tisztaságban élje az életét! A más 
időkben elkövetett bűneit tegye jóvá! Ez akkor történik megfelelő 
módon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között imádko-

zunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az 

önmegtagadás cselekedeteire törekszünk. 
Szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk 

hozzá valamit a saját akaratunkból, a 
szentlélek örömében Istennek ajánlva. Így 
a lelki vágyakozás örömében várjuk a 

Szent Húsvétot. A saját akaratunkból vál-
lalt önmegtartóztatásnak nagy értéke van! 
Kérjük a Szentlelket, erősítsen meg min-

ket a böjti felkészülésben, hogy Isten 
gyermekeihez méltóan tudjuk átélni ezt a 
kegyelmi időt és általa mélyebb önisme-

retre, alázatra és szorosabb Istenkapcso-
latra juthassunk! A nagyböjt kegyelmi idő, 

amely Isten értékes ajándéka! Megtanít minket a lélek megtisztí-

tására, kitartásra és arra, hogy szüntelenül Jézusra emeljük tekin-
tetünket! Belőle töltekezzünk és erőt merítsünk küzdelmeink elvi-
seléséhez! Közelítsünk az Ő Szent Szívéhez! Lépjünk be Szent 

Szívének hajlékába! Szívem telve van Veled Jézus! Adj nekem 
olyan erős hitet, hogy meglássam jeleidet az utamon! Add, hogy 

átjárja lelkemet az utánad való Szent vágyakozás ereje! 

Szlovicsák Balázsné  

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA –  
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY 

 
Március 25-én Jézus fogantatását, Urunk megteste-
sülését (Conceptio Domini, Conceptio Christi) ünne-
peljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. 
Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb 
ünnep (Örömhírvétel; a 
legszentebb Istenszülő örömhír-
vétele né- ven), Rómában a 
keleti szár- mazású I. Sergius 
pápa (687– 701) honosította 
meg Annun- tiatio Domini (az Úr 
hírüladása) néven. 692-ben 
említik elő- ször, amikor a Trul-
lai Zsinat helyesnek ítélte 
nagyböjtben való ünneplését – 
valószínű- leg ekkor már 
hosszú ide- je a jeles napok 
sorába tar- tozott. Korábban, 
Ravennából származó adatok 
szerint a karácsonyt meg-
előző vasár- nap emlékeztek 
meg az angyali üdvözletről. 
Az ünnep magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását ná-
lunk ez idő tájt szokták végezni. Országszerte általános szokás 
volt, hogy ezen a napon kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz 

Mária is most fogadta méhébe Jézust. 
„A föld és a menny a Te »igen«-edre vár, ó legtisztább Szűz. 
Szent Bernát szavai ezek, híres, szép szavak. Várják „igen”-edet, 

Mária. Várják „igen”-edet. Egy édesanya, akinek 
szülnie kell. Egy férfi, akinek személyes, családi, 
társadalmi felelősséget kell vállalnia, várja igenlése-
det. 
S itt következik Mária válasza, itt a válasz, melyet 
egy édesanya ad, íme egy fiatal asszony válasza: 
egy igen, mely egész életre szól.” 
Szent II. János Pál pápa 
Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent 
Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, 
hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és 
valóságos embernek valljuk, isteni természetének is 
részesei lehessünk. Aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 
Ámen. 
Érdekességként hívjuk fel a figyelmet a Sződ, Vácrá-
tót és Váchartyán között található Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony pihenőhelyre és fűzkápolnára, mely igen 
szép látványt nyújt az idelátogatók számára. 
 

Kép: Gyümölcsoltó Boldogasszony pihenőhely és fűzkápolna 
 
https://vaciegyhazmegye.hu/programok/5307/URUNK-SZULETESENEK-
HIRULADASA-%E2%80%93-GYUMOLCSOLTO-BOLDOGASSZONY.html 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

27. 
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

28. 
 
18.00 
Nőikar 

1. 2. 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve 
 Családdal 

3. 
 
16.30 óra 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
18 óra 
Férfikar 
 

4. 5.Nagyböjt 2. 

vasárnapja 

 
11 óra 
Szentmise gitá-
ros énekkar rész-
vételével 
(Oltári Orchestra) 
17 óra 
Szentmise 

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

7. 
 
18.00 
Nőikar 
 
 

8. 9. 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás  

10.  
 
16.30 óra 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
18 óra  
Férfikar 
 

11.  
 

12. Nagyböjt 3. 

vasárnapja 
 
11 óra  
Szentmise  
 
17 óra 
Szentmise 

13.  
 
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 

14.  
 
Cirkuszlátogatás 
 
18.00 
Nőikar? 

15.  
10 óra 
Szentmise 
11 óra 
Ünnepség 
Koszorúzás 

16.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

17.  
 
16.30 óra 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
 
 

18.  
 
8 óra 
Temetőtakarítás 
 
17 óra 
Szentmise 
Lelkigyakorlat 

19. Nagyböjt 4. 

vasárnapja 
11 óra 
Szentmise 
Lelkigyakorlat 
Apák köszöntése 
17 óra  
Szentmise 
Lelkigyakorlat 
Gitáros mise 

20  
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

21.  
 
18.00 
Nőikar 

22.  23  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

24. 
 
16.30 óra 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
18 óra  
Férfikar 

25.  
Gyümölcsoltó 
Boldogasz-
szony 
 

26. Nagyböjt 5. 

vasárnapja 

 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 
Mihoc Valerián 
atya 

27. 
 
Nincs iroda! 

28. 
 
18.00 
Nőikar 

29. 30. 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

31. 
16.30 óra 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
18 óra  
Férfikar 

1. 
 
Zarándoklat  
Gödöllőre 

2.Virágvasárnap 

 
11 óra 
Barkaszentelés 
Szentmise 
Passió 
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! 

 
A Nagyböjt péntekjein  
húsevési tilalom van! 

 
Nagyböjti keresztút  
Péntekenként, az esti 

szentmisék előtt kereszt-
utat tartunk 

 templomunkban. 

Templomunk gyermekkórusa a 
vasárnapi szentmisék előtt, 10.15 

órakor tartja próbáit. 
Szeretettel várjuk a gyerekeket! 

Az Újpalotai Gitáros Énekkar a vasár-
nap esti lelkigyakorlatos szentmise 

alkalmával, március 19-én fog énekelni. 
Idei első keresztút  

február 24-én 


