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„Boldog akarok lenni!” 

A világ legtermészetesebb dolga, hogy mindenki boldogságra vá-
gyik. – Sokszor hallhattuk már, „de szeretnék boldog lenni!” – En-
nek alapján foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, amikor a házasságot 
nézzük is. – Megközelítésül egy hosszú idézetet vizsgáljunk: „ a 
gépjárművezetőnek, aki ritkán vesz részt nagyvárosi forgalomban, 
komoly gondot okozhat egy-egy útkeresztezősében, vagy körfor-
galomban az irányváltoztatás. Melyik 
sávba álljon? Rátalál-e  egyszer a 
helyes útirányra? – Mit csináljon, ha a 
lámpa ugyan zöld, de szirénabúgást 
hall? – Sokszor bizony beleizzad, 
amíg talán többszörös próbálkozás 
után megtalálja helyes utat. – Emberi 
életünk útján talán a legfontosabb és 
egyben a legbonyolultabb útelágazást 
jelenti a családi életre való elindulás. 
Azt az utat  kell megtalálnunk, ame-
lyen emberi életünk boldogságát re-
mélhetjük. A helyes út megválasztá-
sára csak komoly megfontolás és a 
legfontosabb kérdések tisztázása 
után szabad vállalkoznunk, hogy va-
lóban elérhessük a remélt boldogsá-
got.” – Azt is tudnunk kell, hogy nem 
elég a pillanatnyi öröm, boldogság, 
azt is komolyan kell mérlegelnünk, 
hogy az „elért” boldogságot hogyan 
akarjuk „ megőrizni! – Ehhez csupán 
emberi  erő nem elégséges, hiszen  
erre a boldogságra „ezer veszély 
leselkedik.” – Isten segítsége nélkül 
aligha lehet tartós öröm az, aminek 
csupán emberi alapja van, hiszen az 
ember önmagában nagyon is 
„sebezhető”, amiről Szent Pál úgy 
beszél, mint kincsről, amit „törékeny 
cserépedényben hordozunk.” – Kincs, 
hiszen annyi lehetőség birtokában 
van, amik által szebbé teheti és gaz-
dagíthatja önmagát is, környezetét is, 
az egész világot, sőt a világminden-
séget is, de legalább ugyanannyit 
árthat is. – A dolgok abban az érte-
lemben hordozzák a problémát, hogy 
van az embernek lehetősége élni, helyesen élni a dolgokkal, de 
számtalanszor megtörténik, hogy visszaél a lehetőségekkel. – Így 
van ez a boldogság kérdésében is. – Amikor az Istenre bízzuk 
ügyeinket, a házasságunk ügyeit is, helyesen cselekszünk! – Ő 
tudja  a legjobban, mi válik az ember javára és Nálánál jobban 
senki és semmi nem szolgálhatja az ember, az emberiség javát. – 
Amikor az emberi kapcsolatok tisztaságán „őrködik”, nem öncélú-
an teszi, hiszen nem az Ő ügye lesz sikeres, adott esetben siker-
telen, hanem egyedül és kizárólag az ember ügye. – Ezért  szab 

olyan törvényeket, amelyek által, ha sokszor nehézségek árán is, 
de megvalósítható, vagy legalább megközelíthető az Ő elgondolá-
sa. – Így van ez, amikor azt akarja, hogy ne egyedül éldegéljen az 
ember, hanem legyen „hozzá illő társa, aki vele a kegyelmi életben 
egyenlő( osztozik vele);  akkor is, amikor egy férfi és egy nő kap-
csolatát akarja és azt akarja, hogy ez kapcsolat megszentelt le-

gyen, akarja, hogy ez a kapcsolat egy 
egész életen át töretlenül tartson hűség-
ben; jóban, rosszban egyaránt. – Kizá-
rólagosságot akar, mert bár igaz a mon-
dás: „a változatosság gyönyörködtet”, 
de tudnunk kell, hogy ez  nem minden-
kor és nem mindenben érvényes, nem 
mindig helyes célra vezető. – Amikor 
két különböző embertípus találkozik és 
akar egységet teremteni, tudnunk kell, 
hogy ez nem magától értetődő, nem 
egykönnyen megvalósítható dolog. – Az 
embert az Isten azonban alkotó lénynek 
teremtette és megadta neki az alkotás 
örömét. Ha tehát  bármiben „sikeres” 
lehet, az számára öröm forrása. Nem 
lehet ez másként a legszebb, legszen-
tebb emberi kapcsolat esetében sem, 
amikor valaki házasságot köt. Kell, hogy 
az embert eltöltse erőfeszítésének 
„sikerélménye!” – Amikor valaki a bol-
dogságot keresi, tudnia kell, hogy nem 
neki eleve  kijáró ajándék, meg kell küz-
denie érte! – Az elképzelt örömet ki kell 
alakítani; meg kell találni a másik nem-
mel való kapcsolatában azt a méltósá-
got, amit  Isten ebben a helyzetben neki 
adni akar! – El kell tudni képzelni az 
emberhez méltó szerelmet; nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a hitvesi szeretet 
lényegét! – El kell tudni képzelni és el is 
érni a kölcsönös lelki támogatást is, 
mint az összhang alapját! – Alapelvként 
kell tekinteni, nemcsak szeretni, hanem 
szerethetővé lenni is kell; fontos kérdés 
legyen: „boldoggá lenni, de boldoggá 
tenni is!” – A házastársak kapcsolatá-
ban törekedni kell, hogy megéljék az 

ajándékozás örömét – ami annyit jelentsen, hogy ajándék legye-
nek egymás számára! – Sok, nagyon sok megvalósítandó és meg-
valósítható feladat vár azokra, akik házasságot kötnek és nem 
szabasd elfelejteni, aki aratni akar, előbb szántani, vetni kell! – 
Isten szándéka szerint kell részt venni ebben a mindent fölülmúló 
„munkában”, hogy észrevehessük szépségét, örömét. Hagyni kell, 
hogy Isten áldása lehessen boldogságunkon! – Nekünk csak kés-
zséges „munkatársakká kell lennünk! - Imádkozunk a szép és bol-
dog házasságokért –                                    Pekker Imre plébános   
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Nagyböjt 4. Vasárnapja – Március 06.—A mai Vasárnap egy kicsit mintha 
folytatása volna a múlt hetinek – annak gondolatmenete ugyanis a bűnbá-
natra szólított fel, és tulajdonképpen most is erre kapunk „biztatást.” – Első 
pillanatra úgy tűnik, hogy a tékozló fiú története a fő téma, valójában azon-
ban nem ő a legfontosabb, nem is a másik fiú, hanem sokkal inkább az 
édesapa, aki mindkét fia esetében jóságos, megértő, azt is mondhatjuk 
megbocsátó. – Ezek értelmében kell gondolkoznunk a szentmise könyör-
gésével teljes „összhangban” és kérni azt, hogy adja meg a jóságos Meny-
nyei Atya mindnyájunknak a „készséges önátadás és az élő hit” ajándékát. 
– A Szentleckében Szent Pál apostol ki is mondja, hogy mivé kell lenniük a  
korintusiaknak és ennek nyomán nekünk is: „új teremtménnyé kell lenni; 
valami újnak kell megvalósulnia” , ami természetesen Isten előtt is kedves 
és ez csak úgy valósulhat meg, ha az  ember elhagy a régi énjéből bizo-
nyos dolgokat - sok mindent. – Ehhez segít a jóságos Atyai szeretet, ami-
nek értelmében megvalósul: „nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy 
megtisztuljon, megtérjen és éljen!”, ahogyan már a próféták írásaiban ol-
vashatjuk. – Hogy „rádöbbenjünk” a valóságra és annak megváltoztatása 
szükségességére, alaposan   szemügyre kell venni az édesapa mindkét fia 
„esetét.” – A fiatalabbik viselkedése, életszemlélete nem kétséges, hogy 
erőteljesen „kifogásolható.” – Az édesapa ugyan nagy megértéssel „kezeli” 
fia furcsaságait, de ettől függetlenül éreznünk kell, hogy nem ez a viselke-
désforma,a mit követnünk kell – legalább is az indulás mozzanatait. A 
későbbiekben ugyan minden szépen „alakul”, de addig sok mindennek kell 
történnie. Kezdetben biztos, hogy le sem lehetett volna beszélni könnyel-
mű gondolkodásáról, arra a későbbi nyomorúsága döbbenti rá; ami egyben 
a bűnös állapot igazi „arcát” is mutatja. A sertések őrzése, a moslékból 
sem való részesedés mutatja az igazi helyzetet. Ebből kell magába szállni, 
megtérni, jobb belátásra jutni és „visszakérni magát” az igazi otthonba. – 
Az idősebb fiú esetéből is tanulhatunk, hiszen ő a „ minta gyerek”, aki  
most is a mezőről – a munkából jön, aki sok éve szolgál édesapja szándé-
ka szerint, sohasem szegi meg parancsait, de most duzzog, most irigyke-
dik, most mintegy „ lázad” édesapja ellen. Most derül ki, hogy közben ő is 
szívesen mulatozott volna - igaz nem úgy, mint a testvére – ő csak a bará-
taival. – Egyik eset sem lehet követendő példa számunkra – mindkettőnek 
megvannak az „árny-oldalai.” – Az édesapa az, aki meglátja, melyik fiának  
milyen értelemben van szüksége az atyai megértésre és szeretetre és nem 
is késlekedik „bizonyítani.” – Ahogyan a Mennyei Atya teszi velünk is, vala-
hányszor rászorulunk. Ő az, Aki tudja, hogy „nem az egészségeseknek 
van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek!” - és Ő az, Aki ilyen-olyan 
lelki sebeinket gyógyítani akarja, „Aki fölvirrasztja napját jókra és gono-
szokra egyaránt…” – Köszönjük meg és háláljuk meg az Ő szeretetét és 
mindazt, amit ennek értelmében adni akar újból és újból! - Ne féljünk beis-
merni, hogy szükségünk van a „megújulásra” és ne vonakodjunk „ fölkelni 
és Atyánkhoz menni” – megújulni, megnemesedni az Ő szeretetéből!   

Nagyböjt 5. Vasárnapja – Március 13. - A mai Vasárnapot tulajdonkép-
pen az isteni irgalmasság Vasárnapjának is nevezhetnénk, mint ahogyan 
életünk minden napját is az isteni irgalmasság napjának mondhatnánk, 
hiszen nap, mint nap „szembesülünk” önmagunk gyengeségeivel, hibái-
val, bűneivel, mulasztásaival, amiért  jogosan elítélhetne a végtelenül 
szent Isten, de nem teszi. – Időt és alkalmat ad, az idő és az alkalmak 
sokaságával ajándékoz meg, csakhogy ne kelljen elítélni bennünket. – 
Ezt érezte a 129. Zsoltár Szerzője, amikor kimondta: „ha bűneinket felro-
vod, Uram,ki az, aki megállhat Előtted?!” – Éreznünk kell annak a halotti 
éneknek is a megrendítő valóságát, miszerint: „életemnek mennyi elhibá-
zott napja volt, megkörnyékezett a világ bűne…!” – Ilyenkor tapasztalhat-
juk meg igazán a jóságos Isten emberszeretetét, amikor nem ítél el. Már 
az Ó-szövetségben is ezt üzente: „térjetek meg! – nem akarom a bűnös 
halálát, hanem, hogy megtisztuljon, megtérjen és éljen!” – Most is az 
Evangéliumban így cselekszik a nyilvánvalóan vétkező asszonnyal 
szemben és mondja neki: „nem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél!” – 
Nem menti fel, csak nem ítéli el, „őrködik” a házasság tisztasága és 
szentsége felett, de ugyanakkor irgalmas is és lehetőséget ad egy szebb 
életre, az újrakezdésre. – Ugyanakkor azt is kifejezi, hogy senki nem bűn 
nélküli. – Nem tudni, csak sejteni lehet, mit írt a porba – lehet, hogy a 
közelállók vétkeit, mire azok csendben „eloldalogtak.” Mindenesetre 
felébresztette a lelkiismeretüket, miszerint csak az mondhat ítéletet, aki 
maga is bűn nélkül való. – Az Úr irgalmát jelzi maga az a tény, hogy a 
porba írt. – Mondhatnánk azt, hogy nem is tudott volna adott esetben 
mást tenni, de mondhatjuk azt is, hogy a port könnyen „átalakíthatta” egy 
enyhe fuvallat is, és amit így leírtak, egy idő múlva nyoma sem maradt, 
mintha az Üdvözítő nem is akarta volna felróni a bűnöket, csak emlékez-
tetni rá. – Megmutatta egyben hatalmát arra is, hogy nem ítél el, feltételt 
is szab. Itt mintegy beigazolódik a 125. Zsoltár gondolata: „hatalmas 
dolgot művelt az Úr…!” – Óhatatlanul gondolnunk kell most a saját hely-
zetünkre is! – Biztos, hogy az emberi gyengeség, vagy ahogyan önma-
gunkkal szemben „elnézőek” tudunk lenni, így fogalmazunk: gyarlóság”, 
gyakran „nehezíti” a mi életünket is. Ezért nem mellékes fohászkodni a 
szentmise egyetemes könyörgésével: „járuljunk alázatos szívvel az isteni 
kegyelem trónja elé, és kérjük mennyei Atyánkat, hogy erősítsen meg 
minket gyengeségeinkben!”…hogy… hibáinkat mindig készségesen 
beismerjük, hogy határozottan elforduljunk a bűntől, de legyünk megér-
tők a bűnösök iránt, az Úr Jézus szelídségét követve!” – Az Úr Jézus 
nem mondja, hogy az elkövetett bűn, nem bűn – sem a házasságtörő 
asszonyé, sem senki másé, azt azonban fontosnak tarja kifejezni, hogy 
ne ezé a pillanaté legyen az „utolsó szó!” – Legyen mindnyájunk élete, 
gondolatai, szavai, tettei annak kifejezője, hogy „életünk Krisztusban van 
elrejtve, Akinek élő tagjai akarunk lenni!”  

Urunk feltámadása Ünnepe – Húsvét - Márc. 27. - Keresztény-
ségünk legnagyobb Ünnepét ünnepeljük, megváltásunkat, ami 
az Úr Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és feltámadásá-
val „valósult meg.” – Fontos emlegetni az Úr  feltámadását, 
hiszen ez által vált teljessé az Ő küldetése. – Ez által „igazolta” 
Őt az Isten – nemcsak tanításának utánozhatatlan módjával, 
nemcsak csodáival. A feltámadás nélkül valamiképpen hasonlít-
hatnánk az egyiptomi eseményekhez az Ő szerepét. Azokban 
ugyanis azt olvassuk az Ószövetségben, hogy amikor Mózes és 
testvér, Áron a  fáraó előtt „igazolta”, hogy Őket Isten küldte, 
Áron eldobta botját és az kígyóvá változott. A fáraó ennek láttá-
ra sem akarta elengedni Izrael népét, mert a fáraó „hívatta a 
bölcseket és a varázslókat, s azok  egyiptomi bűbájosság és 
holmi titkos mesterség által  hasonlóképpen cselekedtek – el-
dobta ugyanis mindegyikük a botját és az kígyóvá válto-
zott…” ( II. Móz. 7,11 - ) – A feltámadás ténye az ugyanis, amire 
Szent Péter hivatkozik és ezzel igazolja az Úr Jézus istenségét 
és az apostolok küldetését: „ a názáreti Jézust  az Isten igazolta 
előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel – amelyeket, mint 
tudjátok, Általa vitt végbe köztetek. – Ezt az embert az Isten 
elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok és gonosz kezek által 
keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a 
halál bilincseit és feltámasztotta!( Ap. Csel. 2, 22 - ) … ennek mi 
tanúi vagyunk!” ( Ap.csel. 3,15-) – A feltámadás kérdése mindig 
is „nehezen érthető” volt sokak számára – ezért gondolhatunk 
az Úr Jézus ellenségeinek a nyugtalanságára, akik a hazugság 
„érdekében” még pénzt is költöttek, de gondolhatunk arra a 
kitalált történetre is, amit a szaddúceusok az Úr Jézusnak mon-
danak arról a hét testvérről, akik sorban meghaltak és mindegyi-
kük ugyanazt az asszonyt vette feleségül „a feltámadáskor kinek 
lesz a felesége?” - vagy Szent Pál aeropaguszi beszédére, ami-
re csak azt válaszolták: „erről majd máskor még meghallgatunk 
téged…” – Nehezen tudták az apostolok is „elfogadni” a tényt, 
hogy a Mester valóban feltámadt – mennyi és hányszorosan 
kételkedtek, hitetlenkedtek. – Bizonyára azért is, mert a feltáma-
dás nem természetes „jelenség”, hanem természetfeletti, ami  új 
életet, egyfajta újjászületést jelent, ami nemcsak az éjszaka 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

„Virág-Vasárnap” – Március 20. - Hivatalosan a mai Vasárnapot Az Úr szenvedésé-
nek Vasárnapja névvel jelölik. Ezért hallottuk az Úr Jézus szenvedésének történe-
tét, a passiót. – Ez a szentírási rész nagyon is szépen és részletesen elmondja 
történteket, nem is tud az ember a saját bölcsességéből mit mondani; inkább a 
szent szövegek alapján pár gondolatot újból és újból átelmélkedni. – Az egyik gon-
dolat az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulása alapján foglalkoztasson minket! - Az Úr 
Jézus az eddigiektől eltérően viselkedik, engedi az ünneplést az éljenzést. Szinte 
engedelmesen felül a szamárra és elfogadja a dicsőítést, nem kifogásolja a Ho-
zsanna kiáltást, nem tiltakozik a pálmaágak lengetése és a földre terített ruhasző-
nyeg miatt. A tömeg pedig ünnepel; csak a rosszindulatú megjegyzésre válaszol: 
„ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni!”- Mindeközben azonban Ő tudja 
és tudatosan készül is arra, ami ezután következik, a szenvedésre és a keresztha-
lálra. Többször emlegette is, hogy ez az Ő küldetése, és, hogy ennek beteljesítése 
az, amiért „testet öltött” és lejött a földre, vállalva az emberi sorsot – beleértve a 
szenvedést és a halált is. – Ugyanakkor gondolnunk kell a továbbiakra is – nem 
csupán azért, hogy a történtek a próféták írásainak beteljesedéséről szóljanak, 
hanem azért is, mert ezekben mutatkozik meg igazán az örök emberi gondolkodás 
és viselkedésmód. – Lehet, hogy csak pár óra telt el az éljenzés óta, és lám a tö-
meg már mást kiált. Az is lehet, hogy nem kevesen voltak az ordítozók között, akik 
nemrég még Hozsannát kiáltottak; az is lehet, hogy nem kevesen voltak, akik meg-
tapasztalhatták az Úr Jézus jóságát – akár a kenyérszaporítás csodájára gondo-
lunk, akár a betegségekből történő gyógyítások csodájára; de gondolhatunk arra is, 
hogy mennyire tudott az Úr Jézus vigasztalni, együtt érezni, mennyire tudott szív-
hez-szólóan tanítani, reményt adni… és lám a tömeg nem „tud a bőréből kibújni”, 
amikor sokan Hozsannát kiáltanak, akkor szinte mindenki éljenez, amikor pedig 
„feszítsd meg”-et kiáltanak, akkor az is „csatlakozik”, aki lényegében nem is tudja, 
hogy amit tesz, miért teszi. – Igazában az Úr Jézus elfogadja nemcsak a történte-
ket, hanem a személyeket is, ahogyan vannak. – Nem lepődik meg Júdás árulásán, 
sem Péter „viselkedésén”, de azon sem, hogy „versengés támadt köztük, hogy 
melyikük a nagyobb.” – Elfogadja a Pilátusi határozatlanságot csakúgy, mint a 
„hivatalos vezetőség” álláspontját, Heródes cinizmusát és a tömeg  követelőzését. 
– Mindezt nem azért, mert ez a „végzete”, amiért szembeszegült a törvénnyel, ha-
nem az emberiségért, annak üdvösségéért. – Őseink ezt az Ünnepet „virág-
vasárnapnak” nevezték, mivel a mi  Országunkban nem gyakori az akkor és ott 
őshonos olajfa vagy pálmafa. A tavasz első  rügyező ágát a fűzfa barkáját 
„használták” és használjuk ma is helyette. Ez is nagyon  találóan kifejezi a lényeget: 
ahogyan a virágból egyszer csak termés lesz, úgy „teremje” Üdvözítőnk szenvedé-
se és keresztáldozata a mi jobb, szebb életünket!    
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sötétjében érdeklődő Nikodémusnak volt „érthetetlen.” – Egyszer valaki feltette a kérdést: miért kell előbb meghalni, ha egyszer úgy is feltámadunk? – 
Erre csak azt válaszolhatjuk, hogy a megújuláshoz először meg kell szűnnie  egy réginek, különben „ezekben a kérdésekben az emberi bölcsesség 
Csődőt mond!” - Az Úr Jézus feltámadása volt a kezdete  ennek a nagy lehetőségnek. – Mondhatjuk: „örvendetes napunk támadt Megváltónk feltáma-
dásával!” – Kérjük: „Istenünk, árassza el lelkünket a húsvéti szentség kegyelme, hogy mi, akiket az örök üdvösség útján elindítottál, méltók legyünk 
ajándékaidra!” – ne uralkodhasson el rajtunk sem a csüggedés, sem a szomorúság, sem a keserűség,, hanem töltsön el a feltámadásod öröme, derűje!   

- Temetésén  elhangzott búcsúbeszéd— 
 

Tisztelt Családtagok, Rokonok, Énekkarosok, Barátok, Ismerősök! 
 
Az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Énekkar nevében sze-
retnék búcsúzóul pár szót szólni. Nagyon nehéz megszólalni, hi-
szen ismét szavakkal kell kifejeznem azokat a gondolatokat, ame-
lyek elmondhatatlanok, valamint megmásíthatatlanok. Amikor a 
szavak ereje már kevés, az énekeket hívjuk segítségül, amelyeket 
Menyhért bácsi is nagyon szeretett énekelni. Így búcsúzik tőle az 
énekkar, amelynek valaha tagja volt. Ő, akit most utolsó útjára 
kísérünk. 
Ismét egy szeretett társunk, egy énekkaros barátunk ravatala kö-
zelében sorakoztunk fel.   
Nagyon nehéz a búcsúzás, hiszen mindenkiben régi emlékek tűn-
nek elő, a közös éneklések, a kórustalálkozók, az itthon és máshol 
énekelt gyönyörű misék hosszú sora. A közelgő virágvasárnap és 
nagypéntek kapcsán feltétlenül említenem kell a passiókat is, 

amely Jézus szenvedéstörté-
netét és halálát mondja el…  
Viszont hívő emberként gyor-
san hozzá kell tennem azt is, 
hogy nagypéntek után követ-
kezik a húsvét, a feltámadás. 
Ebben hiszünk, s ebben hitt 
Menyhért bácsi is, akinek 
életében nagyon fontos volt 

katolikus vallása. Szerette Egy-
házát. Mindig tisztelettel beszélt 
róla, valahányszor csak beszél-
gettem vele. Az Egyháztanács-
ban, az egyházközség Képviselő 
testületében több évtizeden ke-
resztül tevékenykedett. 
Az énekkar köreiben ennek töre-
dékét tölthette. A passiót 2004-
ben énekelte először, a basszus 
1-es szólamban. Sajnálatos mó-
don egészségi állapota miatt az 
éneklést abba kellett hagynia már 
2009-ben. Ebben a rövid időszak-
ban mégis nagyon sok szép dol-
got éltünk át együtt. Jelen volt 
énekkarunk név-felvételénél  
Mátraverebély-Szentkúton, de a 
Váci székesegyház kórusán is 
énekeltünk együtt… 
Ezt követően lentről hallgatott minket, mi pedig az orgona mellől 
figyeltük, hogy milyen türelemmel vigyáz az unokáira a misék al-
kalmával. 
Mindenkihez kedves ember volt, aki szerette családját, és ember-
társait. S családja is nagyon szerette őt, valamint az emberek is 
kedvelték. 
Személy szerint én is, a családom is rengeteget köszönhetek neki, 

hiszen gyakran megláto-
gatott a kántorházban, s 
gyakran kérdezte, Kántor 
úr, mire van szüksége? 
Kedves Menyhért bácsi! 
Az Alsónémedi Katolikus 
Férfi Énekkar, de az 
egész Magyarok Nagy-
asszonya Kórus nevében 
köszönöm, hogy együtt 
énekelt velünk életében! 
S adja az Úr, hogy maj-
dan mindannyian az an-
gyalok kórusával együtt 

zenghessük Isten dicsőségét! 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Menyhért 
bácsi! Nyugodjon békében! 

Benkó Péter 



 SZENT KERESZT — 2016. ÁPRILIS      4 

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének 5 formája 
 

1.Az Irgalmas Jézus, vagy más néven  
az Isteni Irgalmasság képének tisztelete: 

 
Az első ábrázolások Fausztina nővér látomása alapján készültek. 
"Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust 
fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérin-
tette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas su-
gár tört elő, egy piros és egy halvány. ... Kis idő múlva azt mond-
ta Jézus: >>Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az 
aláírással: Jézusom, bízom Benned.<<'' (Napló 47) "Azt kívánom, 
hogy a képet... húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen 
áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünne-
pe!'' (Napló 49) 
A kép mondanivalója szorosan kapcsolódik ennek a vasárnapnak 
liturgiájához. Az Egyház ezen a napon János Evangéliumát ol-
vassa fel, amikor a feltámadt Jézus megjelent az utolsó vacsora 
termében, s megalapította a bűnbánat szentségét (Jn 20,19-29). 
Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Őt a kép, aki szenvedése és 
kereszthalála árán megváltott minket. A vér és víz sugarai, me-
lyek a lándzsa által megnyitott szívéből törnek elő, és a keresztre 
feszítés sebei a Nagypéntek eseményeire emlékeztetnek (Jn 
19,17-18; 33,37). Éppen ezért Krisztusnak ezen a képén jellemző 
a két sugár, melynek jelentéséről kérdezve így válaszol az Úr: "A 
halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a 
vért, amely a lélek élete. ... Boldog, aki ezek árnyékában él-
.'' (Napló 299) A lelket a keresztség és bűnbánat 
szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az 
Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentsé-
geket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti -- 
amelynek bibliai jelképe a víz --, valamint az új szö-
vetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő 
vére által kötött. 
A kép nemcsak az Isteni Irgalmasságot ábrázolja, 
de emlékezetünkbe idézi az Isten iránti bizalom és 
a felebarátaink iránt tettekben megnyilvánuló szere-
tet kötelességét. A kép aláírása Jézus akaratából: 
"Jézusom, bízom Benned.'' "A kép emlékeztessen 
irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit 
sem segít semmit cselekedetek nélkül.'' (Napló 
742) 
A kép így értelmezett kultuszához, - mely alapvető-
en a keresztény bizalmon és irgalmasságon nyug-
szik -, az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üd-
vösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy 
előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyel-
met, melyet az emberek bizalommal kérnek. "A kép által sok ke-
gyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell 
tenni minden lélek számára.'' (Napló 570) 
 

2. Az Irgalmasság ünnepe, az Irgalmasság Vasárnapja: 
 

Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus 
első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek 
arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgal-
masságának: "Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ün-
nepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfes-
teni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! 
Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!'' (Napló 49) 
Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő 
helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás hús-
véti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros ösz-
szefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet 
előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypén-
teken kell elkezdeni. 
Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tisztel-
jük irgalmasságának titkában, hanem állandó kegyelem forrása 
minden ember számára: "Azt kívánom - mondta Jézus - hogy az 
Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, 
de főleg a szegény bűnösök részére.'' (Napló 699) "Keserves 
szenvedéseim ellenére elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó mentő-

övet adok nekik, ez Irgal- masságom ünnepe. Ha nem 
dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek.'' (Napló 965) 
Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságá-
val lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: "Aki ezen a napon az Élet 
Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedé-
sét nyeri el.'' (Napló 300) "Ezen a napon megnyílik irgalmam 
mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki 
irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hoz-
zám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is.'' (Napló 699) 
Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgal-
ma iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a 
felebaráti szeretet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotá-
ban (szentgyónás után) méltó szentáldozás. Jézus mondta: 
"Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul biza-
lommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasár-
napot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hir-
dessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat.'' (Napló 570) 
 

3. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére: 
 

Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én 
diktálta Fausztina nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját 
lecsillapító imaként (vö. Napló 474-476). 
Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus 
Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, 
felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt 

egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szere-
tetre, mellyel a Mennyei Atya Fiában megajándé-
kozott minden embert. 
Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak, és 
az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cseleke-
detét gyakoroljuk. Az alapvető bizalom és minden 
jó ima feltétele mellett (alázat, kitartás, Isten akara-
tával való egyesülés) a hívők elnyerhetik Krisztus 
ígéretét, mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés 
kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik 
ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók 
is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: 
"Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérsék-
lődik Isten haragja és mérhetetlen irgalom veszi 
körül a lelket.'' (Napló 811) Az általános ígéret így 
hangzik: "Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima 
által mindent megadjak, amire engem kértek 
(Napló 1541), ... ha ez megegyezik akaratom-
mal.'' (Napló 1731) Mindaz, ami nem egyezik Isten 

akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára 
vonatkozóan. 
Más helyen ezt mondta Jézus: "E rózsafüzér imádkozásával kö-
zelebb hozod hozzám az emberiséget.'' (Napló 929) "Azokat a 
lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körül-
öleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.'' (Napló 754) 

 
4. Az Irgalmasság órája: 

 
1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr 
Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: "Valahányszor hallod, 
hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, di-
csőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a 
szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg 
teljesen a lelkek számára.'' (Napló 1572) Az Úr Jézus elég ponto-
san megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának 
kultuszában ennek a formának legjobban megfelel: "Igyekezz 
ebben az órában elvégezni a keresztutat! - mondta Fausztinának 
- Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld 
irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. 
Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban - ha röviden 
is - ott, ahol éppen vagy.'' (Napló 1572) 
Rózycki professzor három feltételt sorol fel, melyek szükségesek 
az ebben az órában mondott ima meghallgatásához: 
1. Az imát Jézushoz intézzük. 
2. Délután háromkor történjék. 
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AZ IRGALMASSÁG SZENT ÉVE KIEMELKEDŐ PROGRAM-

JAINK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN  

 

2016. április 2-án szombaton a Mátraverebély-szentkúti 

Nemzeti Kegyhelyen kerül megrendezésre a VII. Isteni Irgal-

masság Konferencia.  

 

AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

A Szentév kiemelkedő eseménye 2016-ban az Irgalmasság va-

sárnapjának megünneplése. 

Gödöllő-Máriabesnyőn 2016. április  3-án tartjuk az Irgal-

masság búcsúját. Az ünnepi szentmisét 10,30 óra-

kor Beer Miklós megyéspüspök úr celebrálja. Az ün-

nepség a 15 órakor kezdődő irgalmasság órájának 

közös áhítatával fejeződik be. 

 

 XII. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ 

2016-ban Vecsés ad otthont a XII. Váci Egyházme-

gyei Találkozónak. Az Irgalmasság Szent Évének 

kapcsán a találkozó mottójául a Mt. 5,7 választottuk: 

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot 

nyernek.” 

 A találkozó időpontja: 2016. június 25. szom-

bat.  A találkozó részletes programja  honlapun-

kon lesz elérhető. 

3. Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon. 
"Ebben az órában - mondta Jézus - kéréseddel 
mindent elnyersz magad és mások számára. Eb-
ben az órában lépett a kegyelem a világba: az 
irgalom legyőzte az igazságosságot.'' (Napló 1572) 
 
5. Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése: 
 
Ezt azért emelte ki Rózycki atya, mert ehhez is ígéretek fűződ-
nek. Jézus: "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét 
terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya 
óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem ir-
galmas Megváltójuk leszek.'' (Napló 1075) 
Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti ke-
resztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szerete-
te. Az Úr Jézus "teremtményeitől bizalmat'' (Napló 1059) követel, 
valamint az irgalmasság cselekedeteinek végrehajtását tettel, 
szóval vagy imádsággal. "Felebarátaid iránt mindig és mindenhol 
irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem 
kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkérés-
sel.'' (Napló 742) Jézus azt kívánja tisztelőitől, hogy a nap folya-
mán legalább egy jó cselekedetet végezzenek felebarátaikért. 
Az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése nem kíván feltét-
lenül sok szót, hanem a hit keresztény alapját, az Isten iránti 
bizalmat követeli meg, és azt, hogy minél irgalmasabbak le-
gyünk. Az apostoli küldetés ezen példáját adta életével Fauszti-
na nővér. 

Forrás: www.magyarkurir.hu 

Idén március 20-án volt Virágvasárnap. 
Megtörtént a barkaszentelés. 

A Szentmisén a Férfikar elénekelte a 
 Passiót (Szent Máté Evangéliuma  

alapján). 
A Virágvasárnappal veszi kezdetét a 

Nagyhét. 

Idézetek Szent Faustyna Kowalska nővér naplójából 
 
„Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul biza-

lommal irgalmamhoz.” (Napló 300)  
 

„Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul biza-
lommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasár-
napot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hir-
dessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” (Napló 570) 

 
„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek ten-

gerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. 

Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” (Napló 699) 

A nagyböjti lelkigyakorlat az eddigiektől elté-
rően, egymást követő napokon tartottuk: 

március 11-én, pénteken 17 órakor, március 
12-én, szombaton 17 órakor és 13-án, va-

sárnap a 9 órai reggeli és a 17 órai esti mise 
keretében. 

 
A lelkigyakorlatot  

Tóth Péter Domonkos atya tartja.  
Köszönjük ezúton is a szolgálatát! ! 
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Olajszentelési mise 
Nagycsütörtökön a plébános 
atya és a ministráns közösség 
részt vett az olajszentelési szent-
misén, Vácon. Mindig szép és 
felemelő ez a szentmise, hiszen 
ekkor ünnepli a papság, megala-
kulását és újítják meg papi foga-
dalmukat. Megható a bevonulás, 
amikor a püspöki palotából a 
székesegyházba indul a sok 
atya. Most még a könnyem is 
kicsordult, amikor láttam a mi, kis 
ministránsainkat a menet elején. 
Arcukon az öröm és kíváncsiság 
ragyogott, hiszen még ilyen 
szentmisén nem szolgálták az 

Urat. A szentmise végén boldogan, indultak ki a székesegyház-
ból, egy életre szóló lelki élménnyel. A közös ebéd is élmény volt 
számukra és számomra is, hiszen Vác főterén, egy pizzázó tera-
szán, imával kezdtük az étkezést. Olyan volt, mint egy hitvallás a 
járó-kelők előtt.  
Hálásan köszönöm a Jó Istennek, hogy kialakult a mi, ministráns 
közösségünk. Köszönöm a fiúknak és a szüleiknek. akik jönnek 
vagy hozzák őket, a szentmisékre, a ministráns foglalkozásra, 
hogy ennyi áldozatot hoznak. Köszönöm plébános atyánknak az 
atyai gondoskodást, szeretet amivel körül veszi ezt a kis közössé-
get. Köszönöm a ministránsvezetőnek Bai Zoltánnak áldozatos 
munkáját. Köszönöm Surányi Szilárdnak és Romvári Ferencnek, 
hogy segítettek az utazás lebonyolításában. 
Imáinkkal segítsük ezt a közösséget!                Mikolyné Magdi Délután 3 órakor Keresztút volt a régi 

temetőben a Stációsornál. 

Délután 17.00 órakor kezdődött a templomban a szertartás, melynek 
keretében elhangzott a Passió, majd Kereszthódolatot tartottunk, a 

szertartás után pedig virrasztást. 

Köszönetet mon-
dunk a Szentsír 
és a templom 
díszítéséért, 

ünnepi díszbe 
öltöztetéséért, a 
templom takarí-

tásért! 

Emlékezés az Oltáriszentség megalapítására, 

Oltárfosztás 
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2016. nagyhetén, és a húsvéti ünnepek alkalmával ismét megszólaltak énekkaraink. A Magyarok Nagyasszonya Kórus 
férfikara Virágvasárnap, Nagypénteken, és Húsvétvasárnap a délelőtti-, a nőikar Nagycsütörtökön, és Húsvétvasárnap reg-

geli miséken, Nagyszombaton pedig az összkar énekelt a húsvéti vigília szertartáson és a feltámadási körmeneten. 
Köszönet szép énekükért! 

Körmenet 

Nagyszombaton Jézus a sírban nyug-
szik. Szentsír látogatás és csendes böjt 

van ezen a napon. 

 

Nagyszombaton este zajlik Húsvét vigíliá-
ja. 17.00 órakor kezdődtek a Szertartások. 
Tűzszentelés, olvasmányok, vízszentelés, 
keresztségi ígé-
reteink megújítá-
sa (ilyenkor sok 
helyen kereszte-
lőt tartanak.) 
 Majd sor került 
a feltámadási 
körmenetre. 

Zenészek: György Péter, Győrvári Ró-
bert, Tóth János, Morvai János.  

Köszönjük! 
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2016. március 5-én, szombaton került sor a hagyományosnak mondható, tavaszi temetői 
nagytakarításra. Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik részt vettek a temető 

szebbé tételének munkálataiban. Köszönet mindenkinek, aki bárminemű segítséget, étel
-, vagy italfelajánlást eszközöltek, süteményeket sütöttek, s akár gépi-, akár kézi munká-

val hozzájárultak ahhoz, hogy a falu közepén lévő katolikus Öregtemető településünk 
dísze legyen, lehessen még nagyon sokáig. 

 

„A temető egy csendes hely, 
Világ zajától búvóhely. 

Nem lelsz lelked nyugalmára? 
Hajtsd fejed egy keresztfára...!”  

(György Emőke: Temető) 
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Új rovatunk első része a temetőtakarítás alkalmával előkerült fakeresztet 
mutatja be. A takarítás kapcsán több régi sír meg lett tisztítva a benőtt növé-
nyektől. E sír helyén is egy hatalmas bokor tornyosult. Láncfűrésszel kellett 

levágni a megvastagodott ágakat róla. A levelektől, ágaktól való megtisztítás 
után tűnt elő a karcsú, nagyon jó állapotban lévő fakereszt. Tulajdonképpen 
a sírjelet benőtt növény konzerválta, óvta meg az időjárás viszontagságaitól. 
Olyannyira, hogy a kereszt függőleges szárán a felirat is olvasható: meg/halt 
1919. /Augus/tus 25 / Nyugod/jál / békében — A vízszintes száron található 

az elhunyt neve, ami viszont nehezen olvasható. Az anyakönyv segítségével 
sikerült az azonosítás: Kis Jolán sírját takarja a kereszt. A jelentőségét pedig 
az adja, hogy a fakeresztek ennyi idő alatt el szoktak korhadni, jelen esetben 
pedig egy majd 100 éves, nagyon jó állapotban lévő keresztet sikerült lefény-
képezni, megörökíteni az utókor számára.                                  Benkó Péter  



 SZENT KERESZT — 2016. ÁPRILIS      10 

 
Alsónémedi Helyi Szervezet hírei 

 
 
A Nagyböjti időben gondoljunk azokra a test-
véreinkre akik szükséget szenvednek.  
Adományaikat április 16-án 10 órától, szere-
tettel várjuk a közösségi házban. (bejárat a 
Magyari utca felől) Ebben az időpontban lesz 
ruhaosztás is. 
 
 
 

Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29 és  

karitasz.alsonemedi@gmail.com    

Köszönet 
 

A hagyományos katolikus bál szervezése ismét a segí-
tés jegyében történt. Most a Katolikus Karitász céljaira 
vállalta ezt a komoly munkát Dr Tóth Éva és Surányi 
Szilárd. Nagyon köszönjük! Azoknak is, akik részvétel-
ükkel és adományaikkal hozzájárultak annak sikeréhez. 
A tiszta bevétel 505 ezer Ft volt, amit átvettünk és a 
faluközösség segítségre szoruló tagjai érdekében fo-
gunk felhasználni. 
Több mint 500 hetven éven felüli lakótársunk van. Nem 
tudjuk, közülük hányan szorulnak segítségre, hányan 
hiányolják a közösség figyelmét, hányan vannak, akik 
csak beszélgetni szeretnének valakivel…… 

A bölcs titkos ládája 
 
Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, 
aki azt mondta, hogy egy nagy titkot őriz egy varázs ládában, ami 
az élet minden területén sikeressé teszi, és ezért a világ legbol-
dogabb emberének tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki ha-
talmat és pénzt, még meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. 
Minél jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtala-
nabbak lettek, mert az irigység nem hagyta élni őket. Így teltek-
múltak az évek és a bölcs egyre 
boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú 
toppant be hozzá és azt mondta: 
- Uram, én is határtalanul boldog 
szeretnék lenni, mint te. Megmuta-
tod nekem, hogyan érjem el a bol-
dogságot? 
- A bölcs a gyermek tisztaságát és 
egyszerűségét látva így szólt: 
- Neked megmutatom a boldoggá 
válás titkát. Gyere velem és nagyon 
figyelj: Valójában két ládában őr-
zöm a boldogság titkát, a szívem-
ben és az eszemben. A nagy titok 
pedig nem más, mint egy lépések-
ből álló sorozat, amit életed végéig 
követned kell. 
 
Az első lépés azt, hogy tudd: Isten minden dologban ott van és 
ezért szeretned kell őt, és hálát adnod neki, mindazért, amid van. 
 
A második lépés, hogy szeresd önmagad és minden nap lefek-
véskor és felkeléskor ki kell jelentened: 
- Én fontos vagyok, képes vagyok, értékes vagyok, okos vagyok, 
kedves vagyok, sokat várok magamtól, nincs olyan akadály, amit 
le ne tudnék győzni. Ezt hívják magas önbecsülésnek. 
 
Harmadik lépés, hogy a gyakorlatban is megvalósítod, amit ma-
gadról állítasz. Vagyis ha azt gondolod, hogy okos vagy, viselkedj 

okosan; ha azt gondolod, hogy képes vagy, 
tedd meg amit kitűzöl magad elé; ha azt 
gondolod hogy nincs akadály amit ne tudnál 

legyőzni, akkor tűzzél ki célokat az életedben és harcolj értük 
amíg el nem éred. Ezt a lépést motivációnak hívják. 
 
Negyedik lépés, hogy ne irigyelj senkit, azért amije van, vagy ami 
ő maga, ők elérték a céljukat, te érd el a sajátjaidat. 
 

Ötödik lépés, hogy ne őrizgess a 
szívedben haragot senki iránt; ez 
az érzés nem fogja hagyni, hogy 
boldog légy. Hagyd, hogy Isten 
törvényei tegyenek igazságot, te 
bocsáss meg és felejts. 
 
Hatodik lépés, hogy ne vedd el 
azt, ami nem a tiéd, emlékezz, 
hogy a természet törvényei sze-
rint, ha valakitől elveszel valamit, 
akkor holnap elvesznek tőled va-
lami értékesebbet annál, amit 
elvettél. Fizesd meg a tartozáso-
dat, add vissza, ami nem a tiéd, 
kérj bocsánatot, add oda minden-

kinek azt, ami megilleti. Így biztosítod a békédet. 
 
Hetedik lépés: Ne bánj rosszul senkivel. A világ minden élőlény-
ének joga van ahhoz, hogy tiszteljék és szeressék. 
 
És végül a nyolcadik lépés. Mindig mosolyogva kellj fel, és fe-
dezd fel a szépséget és a jót a téged körülvevő dolgokban, gon-
dolj bele, hogy milyen szerencsés vagy, amiért annyi mindened 
van, segíts a többieknek, anélkül, hogy arra gondolnál, hogy 
semmit sem fogsz kapni cserébe; figyeld meg az embereket és 
fedezd fel bennük a jó tulajdonságaikat, nekik is add át a titkot, 
hogy győztessé váljanak, és így boldogok legyenek. 

http://tanulsagos-tortenetek-tarhaza.webnode.hu/blog/  

Egy perc bölcsesség…  

Az Ifi közösségről 

 

Egyházközségünkben egy nagyon jó katoli-
kus, ifjúsági közösség működik. 
Mit jelent számomra, hogy jó? Szeretem azt 
ahogyan összetartanak, többen a közössé-
gen kívül is barátok. Szeretem a "befogadó" 
készségüket, mindenkit szeretettel elfogad-
nak, aki ide szeretne tartozni. Szeretem a 
segítő, minden munkát megoldó képességü-
ket. Szeretem az érdeklődésüket és nyitottsá-
gukat az Isten iránt, és a feladat vállalásaikat 
a liturgikus események alatt. Széppé tették a 

húsvéti körmenetet jelenlétükkel és szolgálataik-
kal.  
Vannak köztük már bérmálkozott fia-
talok és vannak akik most fognak 
felkészülni a szentség felvételére. 
Nagyon jó ez a közös készület, mert 
az idősebbek példát adnak arra, hogy lehet fiatal-
ként, keresztény életet élni, hogy lehet kitartani a 
hitben.  
Kérem egyházközségünk minden tagját, hogy 
imádkozzanak a fiataljainkért. Azokért akik már itt 
vannak és azokért is, akik még nem találtak ránk.  

Mikolyné Magdi 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus Szíve Családja 
 
Az isteni irgalmasság rendkívüli 
szent évében a szentatya Ferenc 
pápa az irgalmasság vasárnapjá-
ra teljes búcsút engedélyezett a 
következő feltételekkel: gyónás, 
áldozás, ima a szentagya szándé-
kára és ezt felajánlani a szenvedő 
lelkekért. Éljünk ezzel a lehető-
séggel! A szentatya mindig kéri, 
hogy imádkozzunk érte, mert 
nagy szüksége van a mi imáinkra. 
Tegyük ezt őszinte szívvel, tiszta 
lélekkel. Az imádságban eggyé 
válunk azzal, akiért felszáll a fo-

hász. Segítünk elhordozni a terhét. Ajánljuk fel ezt a szent órát a 
Szentatyánkért, Ferenc pápáért, püspökatyánkért Beer Miklós 
atyáért, plébános atyánkért Pekker Imre atyáért. Ajánljuk őket az 
irgalmas Atya szeretetébe! Jézus mondta: Jöjjetek hozzám, kik 
terhet hordoztok, én megkönnyítem terheteket! Jézussal vinni a 
keresztet nagy kiváltság! Tegyük ezt nap, mint nap az Isteni ir-
galmasság szent évében. A másikért vállalt szeretet, az megvál-
tó szeretet akkor, amikor Jézussal visszük a terhet. Életet adó 
erő! Szolgáló szeretet! Olyan, amely belső békét sugároz a világ-
nak. A húsvét, Isten irgalmasságának a bizonysága. Imádkoz-
zunk a megbocsájtás kegyelméért. Ha szívem szerinti belső kap-

csolatban vagyok az 
Úr Jézussal, akkor a 
hitnek ezzel a látá-
sával meg tudom 
érezni Jézus szólí-
tását, amely utat 
mutat minden körül-
ményben. Kérjük ezt minden imádságunkban az Úrtól. 
 
Úr Jézus Krisztus! 
Te, aki szenvedésed és feltámadásod által örök életet ajándé-
koztál nekünk, add szent kegyelmedet, hogy én is követni tudja-
lak az üdvösségre vezető úton. 
 
Felajánló ima a Világért 
 
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki irgalmadat szeretett fiadban Jézus 
Krisztusban nyilatkoztattad ki és kiárasztottad ránk a szentlélek-
ben a vigasztalóban, felajánljuk Neked ma a világon minden em-
ber sorsát. hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyön-
geségeinket, űzz el tőlünk minden rosszat! Add, hogy a föld min-
den lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy Benned a 
Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrá-
sát! Örök Atya! Fiad keserves kínszenvedéséért és feltámadásá-
ért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Ámen. 

 
özv. Szlovicsák Balázsné 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 
18 óra  
Ifi -hittan 

2 3 
18 óra  
Jézus Szíve 
család imája 

4 5 
 

6 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

7 8 
18 óra  
Ifi -hittan 

9 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

 

10 
8 óra  
Elsőáldozó  
előkészítő 

11 
 

12 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

13 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

14 15 

18 óra  
Ifi -hittan 

 

16 
10—12 óra 
Ruhaosztás 
és gyűjtés 

17 
8 óra  
Elsőáldozó  
előkészítő 

18 
 

19 
 

20 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

21 
 

22 
18 óra  
Ifi -hittan 

23 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

24 
8 óra  
Elsőáldozó  
előkészítő 

25 
 

26 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

27 
17 óra  
Ministráns fog-
lalkozás 

28 
 

29 
18 óra  
Ifi -hittan 

30 
 

 

 

Márc. 25 – Ápr. 2 
 

Tamás Györgyné 
Mikoly Istvánné 

Némedi Rezsőné 
Nyékiné Kristály Regina 

Ápr. 3 – 12 
Özv. Bálint Lajosné 
Özv. Nagy Jenőné 

Özv. Surányi Ferencné 
Ifj. Tóth Jánosné 

Özv. Győrvári Istvánné 

Ápr. 7 – 15 
Horváthné Nagy Ilona 

Özv. Győrvári Dezsőné 
Debreceni Lászlóné 

Lovas Imre 
 

Ápr. 16 – 24 
Szlovicsák Krisztina 
Renczes Csabáné 
Szecsődi-Tóth Rita 
Id. Nagy Istvánné 

 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Mészáros Jánosné 

Özv. Lovas Zoltánné 
Csermákné Molnár Anna 

Geigerné  
Moldvai Marianna  

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2016.  április 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot egy 
ajándékba kapott színes nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

SZENT KERESZT 

Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 

Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 

Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

KÖNYVBEMUTATÓ 

A Katona Lajos Városi Könyvtár meghívja  

Önt és kedves családját,  

Dr. Beer Miklós:  

Szeressek ott, ahol gyűlölnek c.  

könyvének bemutatójára és egy kis beszélgetésre. 

2016. április 14. 17:00 

Helyszín: 

Katona Lajos Városi Könyvtár előadóterme, 2600 Vác, Budapesti 

főút 37. 
 
Beszélgetés Beer Miklós váci megyés püspökkel 2015. szeptem-
ber és november között a váci püspöki palotában. "Nem véletle-
nül kaptuk Ferenc pápát, aki mindig a szolidaritást hangsúlyozza. 
Amíg szegények vannak köztünk, nem ringathatjuk magunkat a 
kényelmünk illúziójában, nem ülhetünk nyugodtan a kényelmes 
lakásunkban, a terített asztalunknál, autóval, nyaralóval a hátunk 
mögött. Nem csukhatjuk be a szemünket, a szegénység, a hátrá-
nyos helyzet, a nyomor láttán – fogalmaz karácsony alkalmából 
megjelent interjúkönyvében dr. Beer Miklós. A váci megyés püs-

pök részletesen is elmondja gondolatait a menekültügyről, a ke-
reszténység jövőjéről, a politikai megosztottságról, és a tőle meg-
szokott nyíltsággal beszél a paphiányról, a cölibátusról, de még a 
fogamzásgátlásról is. Az élet-
rajzi elemeket sem nélkülöző 
beszélgetésben Beer Miklós 
kijelenti: „Többször visszatérek 
ide: ez a világ elmúlik. A törté-
nelem folyamatában az egy-
mást követő nemzedékek át-
adják a helyüket egymásnak, 
csak egy illúzió, hogy milyen 
fontos a fizetésünk nagysága, 
meg a félre tett pénzünk. Sok-
szor mondtam már szentmisén 
a híveknek: gondolkodjatok el, 
hogy ahol most ültök, ott ültek 
a ti nagyszüleitek, dédszülei-
tek, és Isten segítségével itt 
fognak ülni a ti unokáitok, déd-
unokáitok. "  

http://bolt.ujember.hu/
szeressek-ott-ahol-gyulolnek 

Szentszéki üzenet az autizmus világnapjára 
 
Április 2-án, az autizmus 2007-ben meghirdetett ENSZ világnap-
ján a Vatikánban Zygmunt Zimowski érsek, az Egészségügyi 
Dolgozók Pápai Tanácsának elnöke üzenetet tett közzé. 
Az üzenet A reménység alkotói és tanúságtevői címmel jelent 
meg, és a hit jegyében bátorítást kíván nyújtani elsősorban az 
autizmus jelenségétől érintett személyek-
nek, a családtagjaiknak és mindazoknak, 
akik a megsegítésükben elkötelezetteknek 
illetve a tudósoknak, akik óriási erőfeszíté-
seket tesznek az autizmus okainak a felderí-
tésében.  
„Az autisztikus spektrum zavarral élők ese-
tében elsődleges fontosságú a remény ápo-
lása, hiszen magát a jelenséget sokszor 
nehéz felismerni” – olvassuk az üzenetben. 
„További feladat az érintett személyek szé-
gyenérzet nélküli elfogadása és befogadása 
a családokban és a közösségekben, iskolákban és munkahelye-
ken. Lelki-spirituális fejlődésük érdekében szükségük van szemé-
lyes kísérésre. Nem hiányozhat azonban minden ember elkötele-
zettsége a befogadás, a szolidaritás, a konkrét segítségnyújtás 
terén. Szükség van a különféle érdekelt munkaterületek szövet-
ségére, mint az egészségügyi, nevelői-oktatói szférák összehan-
golt tevékenységére, hogy gyarapítsuk az autista személyek 
önállóságát.” A Pápai Tanács üzenete utal a Ferenc pápának 
2014. november 22-én az autista gyermekek és családtagjaik 
körében tett látogatására, amikor kijelentette: „Az alacsony jöve-
delmű családok körében is meg kell teremteni a segítés, a támo-
gatás, a teljes és hozzáférhető szolgálat hálózatát mindenki szá-
mára.” Az irgalmasság mostani szentévében különösen is fontos 
a megsegítés és a szolidáris befogadás újrafelfedezése” – írja 
üzenetében Zimowski érsek.  
 
Az autizmus, jóllehet már az ókor időkben is leírták, a mostani 
időben lett ennyire közismertté, amikor az utolsó negyven év alatt 
az autisták száma megtízszereződött. A szakmai szervezetek 
becslése szerint ma a világon több tízmillió ember él autizmussal, 

azzal a széles spektrumú, változatos formában jelentkező fejlő-
dési zavarral, amelynek következtében a társas viselkedés, a 
kommunikációs készségek és a gondolkodás fejlődése sérül. Az 
adatok szerint a föld lakosságának közel fél százaléka érintett, 
vagyis minden kétszáz emberből egy autista. Ellen Notbohm a 
Tíz dolog, amit minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha 
tudnál című könyvében ezeket a megfontolandó sorokat írja az 

érintett gyerekek nevében: „Először is és min-
denekelőtt – gyerek vagyok. Autizmussal élek. 
Elsősorban nem „autista” vagyok. Az autizmu-
som a teljes személyiségemnek pusztán egy 
része. Nem határozza meg, milyen ember 
vagyok. Gondolkodó, érző, sokféle tehetség-
gel megáldott lény. Próbáld az autizmusomat 
nem egy képesség hiányaként, hanem egy 
másfajta képességként felfogni! Ne az autiz-
mus húzta határokat nézd, hanem a sok jót, 
amit kaptam tőle!”  
Az autizmus szociális, kommunikációs kogni-

tív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész életen 
át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen sú-
lyos, járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve töb-
bé-kevésbé kompenzált állapot. A súlyosan érintettek egész éle-
ten át teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támo-
gatásra szorulnak. Különböző formáit egységes kórképként, 
egyénileg változó támogatásra szorulnak. Megfelelő speciális 
módszerekkel igen jó eredmények érhetők el (az egyén szintjén) 
a nehézségek kompenzálásában és a szociális beilleszkedésben 
és az eredmény jobb a korábban elkezdett kezeléseknél.  
 
A Ragyogjon Kéken (Light It Up Blue) globális kampányhoz csat-
lakozva idén olyan emblematikus épületek kapnak díszkivilágí-
tást, mint a londoni Big Ben, a New York-i Empire State Building, 
a torontói TV torony, a Rio de Janeiro-i Megváltó Jézus szobor, 
Assisi-ben a Szent Ferenc-bazilika, Rómában a Montecitorio-n az 
olasz parlament épülete. Magyarországon a Gellért-hegyi Sza-
badság-szobor és az Uránia Nemzeti Filmszínház kap kék díszki-
világítást. 

Forrás: Vatikáni Rádió, www.magyarkurir.hu 


