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A megtérés azt jelenti, hogy más útra tér az ember; mindent más-
képpen tesz, mint addig. – Katona István atya és Munkatársa, 
Kunszabó Zoltán egyértelműen „tisztázza” a megtérés fogalmát, 
amikor felteszi a kérdést: Mi a megtérés? 
„Jézus Krisztus ezzel kezdte nyilvános fellépését: Közel van Isten 
Országa, térjetek meg és higgyetek az üdvösség jóhírében!(Mk. 
1,15) 
Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy tartsanak 
bűnbánatot ( Lk.6,32 ) …ha nem tértek meg ( ha nem tartotok bűn-
bánatot ) elvesztek mindnyájan! 
( Lk. 13,5 )  
Jézus együtt  hirdette az üdvösség 
jó hírét ( az Evangéliumot ) a bűn-
bánat  kötelezettségével. Isten 
Országába csak megtéréssel lehet 
belépni. – A megtérés  szó görög 
eredetije, a METANOIA tulajdon-
képpen elfordulást, megfordulást 
jelent ( teljes, 190 fokos irányvál-
toztatást.) Ez azt jelenti: 
Ha eddig a sátán uralma alatt éltem 
(vö. Ef.2,1-3) akkor most Isten ural-
ma alatt akarok élni! – Ha eddig 
bűnben éltem, most tisztán élek és 
szentségre törekszem; - ha eddig 
gyalázkodtam, káromkodtam, má-
sokat befeketítettem, hazudoztam, 
most áldás és dicséret hagyja el a 
számat… - ha eddig élvezetvágy és 
az önzés állt életem középpontjá-
ban, most Isten és embertársaim 
szeretete és szolgálata kerül kö-
zéppontba! – A megtérés elfordu-
lást jelent a bűntől, és az új élet  
befogadását. Ez olyan, mint a szü-
letés, amelyről Jézus beszélt 
Nikodémusnak (Jn.3,5). – A megté-
rés (metanoia ) több, mint Bűnbá-
nat! – Egész gondolkodásunk, ér-
zésvilágunk, belső és külső maga-
tartásunk gyökeres megváltoztatá-
sát jelenti. – Negatív eleme a le-
mondás a bűnről, önakaratról,a  pénzimádatról, a hatalom és az 
érzékiélvezet után való törekvésről; pozitív eleme a hit és az újjá-
születés. ( Előd: Katolikus dogmatika 385. o.) – 
Háromféle lelki állapotban beszélhetünk megtérésről. – Az első, 
amikor valaki súlyos bűnökben élt, és most a kegyelem által új 
fordulatot vesz az élete; elfordul bűneitől. – Például valaki kemény 
alkoholista volt, durván beszélt, veszekedett, nem törődött Isten-
nel. Most elhagyja az alkoholt; Bibliát olvas, imádkozik, szentmisé-
re jár, szeretettel beszél mindenkivel. – Egyértelmű, hogy meg-
tért.   
A második esetben a megtérés előtt valaki lanyha keresztény 

életet él – nincs benne buzgóság; azt teszi, amihez kedve van. – 
Az erkölcsi parancsokban válogat; saját maga akarja meghatároz-
ni, mi a bűn – ezt meg is fogalmazza… - Megtérésekor elkezd 
Istenre figyelni. Elfogadja, hogy a bűnt Isten határozza meg, nem 
az ember. Elfogadja, hogy a Szentírásban leírt parancsok ma is 
érvényesek, nemcsak a régi időkben. Vágyakozik arra, hogy Isten 
akarata szerint éljen. Megújítja imaéletét, életének minden terüle-
tén hűséges akar lenni Isten akaratához – egész szívéből akarja 
szeretni az Urat. 

A harmadik magatartás, amikor 
valaki szereti Istent, gyakorolja is a 
hitét, de valami gyengeség van 
benne. Elkerüli a bűnt, de nincs 
benne tűz; nem képes nagyobb 
áldozatot hozni Istenért. Lisieuxi 
szent Teréz már a kolostorban élt 
egy éve, amikor azt írja naplójában, 
hogy megtért. – Mi történt itt? Eb-
ben az esetben egy olyan kegyelmi 
világosság tört be a lelkébe, amely-
ben felfedezte, hogy milyen elraga-
dó az Isten! – A hit úgy jelenik meg 
Előtte, mint szerelem az Isten iránt. 
Ettől kezdve csupa lendület, csupa 
erő. Keresi az alkalmakat, hogy 
áldozatot hozzon szerelméért. – 
Úgy érzi, megtalálta a legnagyobb 
kincset Istenben.” 
Az eddigiekben láthatjuk, mennyi 
szállal köti magához a körülöttünk 
lévő esetek sokasága  az életünket. 
Sokszor úgy érezzük, „olyan nehéz 
jónak lenni!” – mert szakítani kell 
annyi mindennel, ami eddig meg-
szokott volt; amikről észre sem vet-
tük, hogy nem jó. Mindig találtunk 
magyarázatot arra, hogy mit, miért 
– és most kiderül, hogy csak szerin-
tünk volt jó – szembe kell  tudni 
néznünk igazi önmagunkkal, és ha 
nehéz is, ki kell tudni mondani, 
hogy így ne tovább! - Meg kell tudni 

tenni a megfelelő lépést ahhoz, hogy Isten „elmondhassa” nem-
csak azért, mert Ő végtelenül irgalmas és emberszerető: „Jól van 
derék és hű szolgám!” – Valamikor gyakran énekelték a „slágert”: 
„nehéz a boldogságtól búcsút-venni” – ha érezzük,  hogy nehéz 
búcsút venni saját „felértékelt” önmagunktól, mégis tegyük meg – 
Isten dicsőségére, környezetünk javára! - Tudnunk kell, hogy ami 
Isten előtt jó, az jó mindig, mindenkinek – ezért mondta jóságos 
Üdvözítőnk: „lássák jótetteiteket az emberek és dicsőítsék érte 
mennyei Atyátokat!”- a javítás, és a jobbulás reményében –                                            
 

Pekker Imre plébános  

Meghívás az életre 9. – A megtérés 
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Évközi 29. Vasárnap – Október 22. - A ma emberét igen 
nehéz meggyőzni, neki megmagyarázni azt, arról, hogy 
nem csak az az érték, amit papíron, ceruzával ki tudunk 
mutatni, mint „nyereséget.” – Mindjárt az nézzük, hogy 
megéri-e?! – Ennek ha úgy tetszik cáfolatául hadd idéz-
zem Petőfi Sándort – aki köztudottan nem vallásos indítta-
tásból írta a 19. század költői c. versében: „… talán az 
élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál 
szemeinket szelíd, lágy csókkal zárja be, s virágkötéllel, 
selyempárnán bocsát le  a föld mélyibe!”, de idézhetem a 
másik költeményét is ( a Nemzeti dal-t) : „… hol sírjaink 
domborulnak,unokáink leborulnak és áldó imádság mellett 
mondják el szent neveinket!” – A nagy költő mindkét gon-
dolatmenete a jövőbe vetett reménységről szól, ami a 
jelenben nem biztosít nagy sikerről, és a jelenben  inkább 
azt sugallja. „nem éri meg!”, de Ő mégis  azt mondja meg-
éri, mert, ha most nem is, egyszer azonban „kamatozni 
fog!” – Valóban igaz ez a nemes erőfeszítésekre – még 
inkább az Úr Jézus tanítására nemcsak tanítást ad, ha-
nem biztatást is, hogy helyes az emberi döntés, ha Mellet-
te döntünk – még akkor is, ha „az Úr Jézus melletti döntés 
elidegenít az evilági feladatoktól!” – Mert „földi hivatásunk 
jó betöltésével bizonyíthatjuk, hogy jó Krisztus-tanítványok 
vagyunk.” – Lelkiismeretsségünk, becsületünk, keresztény 
felfogásunk által megvalósíthatjuk, hogy alkalmas eszkö-
zei vagyunk az isteni gondviselésnek. – Ugyanis 
„mindenki akarva- akaratlanul is az Ő tervét valósítja meg-
…”, ha jót cselekszik. A nehézségek közepette álljon előt-
tünk sok-sok Ősünk példája, akik tennivalóink közepette 
„nem méricskéltek” – tették, amit tenni akarta; tették,  amit 
tenniök kellett. Így ballagtak nap, mint nap az eke után, 
amikor szántottak – mellesleg érdemes elgondolkodni 
azon, vajon hány kilométert gyalogoltak, amíg egy hold 
földet felszántottak – mennyi fáradtak naponta is akár, 
amíg a munka-területre kiértek… nem „méricskéltek”, 
tették; mint ahogyan azt is, hogy a déli harangszó, vagy 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Magyarok Nagyasszonya Ünnepe – Évközi 27. Vasárnap. – 10.08.—A mai 
alkalommal több szívet melengető igazságot is végig kell gondolnunk. – 
Elsősorban ünnepeljük „az isteni Gondviselés csodálatos intézkedését.” – 
Ebben megemlékezünk arról, hogy az Isten mennyire jó hozzánk, emberek-
hez. Ő Maga ad megoldást igazi problémáinkra és nem érdemeink szerint 
bánik velünk. Bár megbüntette ősszüleink vétkét, az Iránta való engedetlen-
séget és ezt mi magunk is tapasztaljuk életünk folyamán – akár nap, mint 
nap, de az üdvösséget mégis lehetővé teszi az emberiség számára és ez 
ajándék nekünk, mert az ősi közmondás szerint: „ha vége jó, minden jó!” és 
az Isten emberszerető jóságában éppen ezt a jó véget „biztosítja” számunkra 
azáltal, hogy üdvösségre várja az embert. – Olyan páratlan „módon”  valósít-
ja meg üdvözítő tervét, hogy ezt a legélesebb emberi elme sem volna képes 
kigondolni. – Ez pedig abban áll, hogy a Szentírás szent szövege szerint: 
„elküldte Fiát, Aki asszonytól született.” – Emberi testet vett Magára Szűz 
Mária által, Aki így mintegy összekötő Kapocs lett ég és föld között; Isten és 
ember között. – Ezáltal lehetett áldozattá, Aki Önmagában valósította meg 
az Isten irgalmát és igazságosságát egyaránt. – A Szűzanya személye a 
másik örömteli gondolat, amiről meg kell emlékeznünk. Az Ő személye, kivá-
lasztottsága nem a véletlen műve és Ő ebben mint készséges Segítő 
„szerepel.” – Mondhatjuk Róla, hogy Ő Istenben, Istennel és Isten tetszésére 
élt és él. – Ő az az igazi szőlővessző, Aki az isteni szőlőtőn nem  él hiába és 
az Olvasmány szövege szerint: „virágomból pompás, dús gyümölcs terem… 
nálam van az út és az igazság minden kegyelme; nálam az élet és erény 
minden reménye!” – Ő az a Valaki, Aki az Úr Jézus első csodájánál, a kánai 
menyegzőn figyelmességét és segítőkészségét bizonyítja. – Szívén viseli a 
szükségben lévők  ügyeit és nemcsak közbenjár, hanem örökérvényű iga-
zságot mond ki: „amit mond nektek, tegyétek meg!” – Szent István királyunk 
mélyhitű, bölcs döntése alapján így lett Ő a Magyarok Nagyasszonya. – 
Szent István ugyanis „előre látta népe árvaságát” és sajnos nem tévedett, 
amikor  a „fiatal magyar kereszténységet”; az Országot és koronáját a Szűz-
anya oltalmába ajánlotta. – Halála után nem sokkal ismét fellángoltak ma-
gyar földön a pogány tüzek; keresztény vér folyt magyar földön  és trónviszá-
lyok keletkeztek, amik nem a keresztény Magyarország javára  szolgáltak – 
mondhatjuk „jól tette Szent István, hogy jó kezekbe helyezte népe sorsát!” – 
Nem tudjuk, mit imádkozott a Szent Király felajánlásképpen; de azt tudjuk, 
hogy a történelem viharaiban sokszor megtörtént már – és most is történik, 
hogy jól tesszük, ha Szent István királyunk gondolkodását utánozzuk és a 
Szűzanya oltalmát kérjük, Aki ahogyan a múltban is, most is biztos, hogy 
„szívén viseli a szükségben lévők” – a magyarok ügyeit és közbenjár értünk; 
így kérjük tehát Őt: „most segíts meg, Mária, óh irgalmas Szűzanya! Keser-
vét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad; hol már ember nem segíthet, a 
Te erőd nem törik meg; hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted 
meg; hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy!”  

Évközi 28. Vasárnap – Október 15. - Úgy is nevezhetnénk mai elmélkedésünket: meghí-
vás az örök életre. – Jóságos Istenünk többszörösen jelzi, hogy mennyire irgalmas és 
megbocsátó az esendő ember számára. Már az Ó-szövetségben is többszörösen jelzi, 
hogy „jósága kiárad minden emberre.” – Szentmisénk  Olvasmányában Izajás prófétával 
üzeni, hogy „a Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek!” – A lakoma 
jelképével jelzi ugyanis kiáradó  jóságát. A lakoma az Úr Jézus idejében is jelentette egy-
szerre a vendéglátó érzését  a meghívottal szemben, de jelentette a meghívott készségét 
is; bizonyára ezért is  történt többszörösen, hogy az Úr Jézus szóbaállt a vámosokkal és 
bűnösökkel, sőt asztalhoz is ült velük. – Bizonyára a meghívás és a vendéglátás 
„különlegességét” érezte meg az egyik Ismerősöm,, Aki talán már nem is él; gyermekkorá-
ban egyszer megkérdezték Tőle, hogy mi szeretne lenni, ha felnő. Azt válaszolta: VEN-
DÉG. - Élt  Benne ugyanis az a gondolat, hogy a vendégségben szeretettel fogadják, 
ellátják minden  jóval. Az Olvasmányban láthatjuk, hogy Isten meghívása nem eszem-
iszom eseményre szól, hanem, hogy „letörölje a könnyet minden arcról és lemossa a 
gyalázatot, lemossa az egész földön … és  levegye a fátyolt, amely minden nemzetet 
elborított.” – Ő akarja, hogy mindenki számára megvalósuljon a 22. Zsoltár minden szava: 
„az Úr nékem Pásztorom, ínséget nem kell látnom; zöldellő mezőkön terelget engem; 
csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti és otthonom lesz az Isten háza…” – Az Evan-
géliumban világosan megmondja az Úr Jézus, hogy az Isten jósága hasonló a fiának 
lakomát rendező, gondos édesapához, aki mindenre gondol, amikor a lakomát rendezi: 
meghívja rokonait, barátait, ismerőseit, a számára kedves embereket  és „minden kész”, 
amikor hívja és várja őket: „Íme, a lakomát elkészítettem; ökreimet és hizlalt állataimat 
leöltem; minden készen áll, jőjjetek!” – Tekintettel arra, hogy a példabeszéd értelme min-
denkire vonatkozik, tudnunk kell, hogy kitüntetés számunkra Isten meghívása; Ő ugyanis 
„mindnyájunkat meghív Szent Fia lakomájára – Jézus meghívása megismétlődik minden 
szentmisében!” – Éreznünk kell, hogy Anyaszentegyházunk az Ő hívó szavát közvetíti 
mindenki számára  és jól teszi mindenki, hogy úgy törekszik a földi javakra, jólétre,  hogy  
közben meg ne feledkezzenek az örök javakról. – A világ gondjai és zaja bizony sokszor 
erősebb a jóságos Isten (jóra) hívó szavánál – ezzel számolnunk kell, és alaposan végig 
gondolni, hogy tényleg komolyan gondolta az Úr Jézus, amikor az örök javak, kincsek 
gyűjtésére biztatott – mondván: „ mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri 
is, lelke azonban kárt szenved!” - Könnyen gyűjthetünk ugyanis olyan „kincseket”, amiket 
a tolvajok ellophatnak, a moly megrág, a rozsda megemészt… és mindenképpen érdemes 
elgondolkozni azon, hogy a koporsóban, a sírban kié lesz, amit gyűjtöttünk?! – Amíg nem 
késő, gondoljunk arra, hogy „mindig igennel válaszoljunk az  (isteni) hívásra, soha ne 
mentegetőzzünk!” – A lakoma jelzi azt, amit az Isten adni akar, az Ő jóságában, fogadjuk 
szívesen és hálás köszönettel! – Ő nem megkárosítani akar, hanem gazdagítani!   

Évközi 26. Vasárnap – Október 01.—Nem itt és nem most – legalább 
50 évvel ezelőtt - valahol Magyarországon ismertem egy családot, ahol 
az édesapa vitába keveredett a felnőtt fiával és a vita hevében a fiatal-
ember úgy megütötte az apját, hogy annak kihullottak a fogai. – A fiatal-
ember érezte a helyzet tarthatatlanságát, ezért elköltözött hazulról – 
albérletbe – és hamarosan megtapasztalta az „önálló élet” kellemetlen-
ségeit; szűkölködni kezdett. Ekkor az édesapa nemcsak megbocsátott 
a fiának, hanem anyagilag is titokban támogatta. – Ez jutott az eszem-
be, amikor a jóságos Isten irántunk való jóságát végig gondoltam és 
úgy érzem, szívből kell  csatlakoznunk Dániel próféta fohászaihoz: „ … 
Urunk, vétkeztünk Ellened és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; 
mégis dicsőítsd meg Nevedet és tégy velünk nagy irgalmasságod sze-
rint!” - meg kell ezt tennünk azért is, hogy „teljes odaadással töreked-
jünk” egy szebb, igazabb életre, mert ez lesz a válaszunk Istenünk 
irántunk tanúsított jóságára! – de azért is, mert így tudunk eleget tenni 
Szent Pál gondolatainak, amiket eredetileg ugyan a filippi Híveknek írt, 
de jól tesszük, ha érezzük, hogy nekünk is szól: „ugyanazt a lelkületet 
ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban  volt!” – Ő pedig a 
legnehezebb pillanatokban mondta: „Atyám, legyen meg a Te akara-
tod!” – és a szenvedés előtti percekben mondta ki: „Én igaz Atyám!” és 
megvalósította, hogy „Kiüresítette Önmagát… megalázta Önmagát és 
engedelmes lett a halálig, éspedig a kereszthalálig.” – Mindezek azért 
is nagyon fontosak mindegyikünk számára, mert általuk tudjuk 
„előmozdítani” Egyházunk, hívő közösségünk lelki értékeit.- Amennyi-
ben anyagilag nem tudjuk kellőképpen segíteni közösségünk életét, 
megtehetjük azt erkölcsi értelemben, ami nem jelenthet anyagi terhet. – 
Így megvalósíthatjuk, hogy kincseket gyűjtünk, „amiket a tolvajok el 
nem lophatnak a moly nem tudja megrágni és a rozsda nem képes 
megemészteni.” – Küldetésünk van a jóra, amit szóval és tettel meg kell 
valósítanunk! – Az Evangéliumban  különböző példákat láthatunk a 
hozzáállásokra. Az édesapa gondolatairól Szent Máté nem beszél; 
annál beszédesebb fiainak véleménye, hozzáállása. – Egyik sem az 
igazi! – Aki kedvetlenül  nemet mond, annak véleménye azért, aki csak 
ígér, de nem teljesít, annak a viselkedése azért. – Valahol a készség-
ben van a jó megoldás, amit az Úr Jézus a vámosok és utcanők visel-
kedésében értékelt, mert mint mondta ők hittek ( Keresztelő ) János 
prédikációjának és megtértek; jobb útra tértek. – Tőlünk is Isten 
„elvárja, hogy készek legyünk a megtérésre!”, hogy Jézus szavai vissz-
hangra találjanak bennünk! – Nem felesleges megállapítás, hogy 
„mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára!” – azért kérjük Tőle bűneink 
bocsánatát; tartsunk bűnbánatot! – Ez ugyanis nem azonos a szentgyó-
nással, mert a bűnbánat szentségében feloldozást kapunk, de alkalmas 
arra, hogy bűnbánatot tartva végezzünk egy jó szentgyónást – vagyis 
„Isten kegyelme ne legyen bennünk hiábavaló!” 
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az est harangszó idejére imára kulcsolták megfáradt kezüket. Volt hozzá lelkületük és hozzáállásuk, hogy úgy gondolják, ahogyan a 95. Zsoltárban a 
Zsoltáros mondja: „adjatok az Úrnak dicsőséget; ismerjétek el hatalmát!”- Tették, mert érezték, hogy ennyivel hozzájárulhatnak a világ „teljességéhez” és 
késlekedés, méricskélés nélkül hozzá is járultak. – Megtehették, mert volt hozzá megfelelő lelkületük, aminek következtében érezték, hogy „a földi és örök 
haza polgárai… s mindkettőhöz  hűségesnek” kell lenniök. – Érezték és nem hiába, hogy a földi hazának is és az égieknek is meg kell adni, amivel tartoz-
nak. – Szívből imádkozzunk Thomasz Metronnal: „vedd kezedbe az életemet  (Uram ) és tégy vele, amit akarsz! – Oda adom; nem utasítva vissza sem a 
nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra  rendeltél. Elég nekem a Te dicsőséged; - minden, amit terveztél, jó!”- Így, de csakis így  tudjuk mi 
is   legalább „megközelíteni”, „hogy a földi javak segítsenek; az örök javak pedig tökéletesítsenek minket.”  

A kis herceg - Antoine de Saint-Exupery  
(részlet) 

 
"Akkor jelent meg a róka. 

– Jó napot! – mondta a róka. 
– Jó napot! – felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem 

látott senkit. 
– Itt vagyok az almafa alatt – mondta a hang. 

– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – csinosnak csinos vagy… 
Én vagyok a róka – mondta a róka. 

– Gyere, játsszál velem – javasolta a kis herceg.  
– Olyan szomorú vagyok… 

– Nem játszhatom veled – mondta a róka.  
– Nem vagyok megszelídítve. 

– Ó, bocsánat! – mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban 
hozzátette: – Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?” 

 
A kis herceg földi életének talán legfontosabb időszaka a rókával 
töltött idő. A róka megérteti vele, hogy mi a barátság. Például, hogy 
lehet ezer meg ezer ugyanolyan rózsa, mint az övé, mégsem ha-
sonlíthatnak a sajátjára, mert nem fontosak a számára. A saját ró-
zsájával egy láthatatlan kötelék köti össze őket, ez az, ami miatt a 
több ezer másik rózsa nem hasonlít az övéhez. S amikor a kis her-

ceg újra elmegy a ró-
zsakerthez, rájön, 
hogy valóban, egyik 
rózsa sem olyan, mint 
az ő rózsája. Szépek, 
de üresek. Valaki azért 
lesz fontos a számunk-
ra, mert időt vesztege-
tünk rá. Amíg nem 
ismersz meg és nem 
szelídítesz meg vala-
kit, addig éppen olyan, 
mint a többi száz meg 
száz másik társa. De 
ha a barátoddá teszed, 
akkor már ő lesz az egyetlen. Most már a róka is a kis herceg ba-
rátja, mert megszelídítette. S megtanította a legfontosabb dologra: 
az igazán fontos dolgokat csak a szívünkkel látjuk, úgy, ahogy a 
szemünkkel képtelenek vagyunk rá.  

(http://www.bacsipisti.eoldal.hu) 

Egy perc bölcsesség…  

Évközi 29. Vasárnap – Október 22.—Szent hitünk tanítja a Teremtés könyve alapján, hogy „Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára terem-
tette.” – Ez az Ő emberszerető jóságának „köszönhető.” – Azonban mást is adományozott az embernek: a „földet gyümölcstermővé tette” és átadta az 
embernek, „hogy ápolja és művelje azt.” – Ezenkívül sok-sok lehetőséget is adott, ami „ingyenes ajándék” mindegyikünk számára – gondoljunk csak a 
tudomány és a technika világára! – Ezenkívül még a rosszat is képes felhasználni arra, hogy „jót hozzon ki belőle.” – Erről beszél a szentmise Olvasmá-
nya Izajás próféta szavaival: „Bár nem ismersz, mégis felövezlek…” – mondja Kürosznak, a pogány királynak, aki által „irgalmasságát mutatta meg…” – 
Az ember számára ezeket  a szép feladatokat kell fontosnak tartani, hogy ne  feledjék: „hogy választottak vagytok!”, amint Szent Pál mondja a tesszaloniki 
híveknek, de biztos, hogy nekünk is! – Ez indítson arra, amiről a szentmise könyörgése is szól: „mindenható Isten, add, hogy mindenkor készséges aka-
rattal és őszinte szívvel szolgáljunk Neked!”, mint ahogyan arra is, amiről a 95. Zsoltár szól: „énekeljetek Úrnak új éneket; minden föld az Úrnak énekeljen! 
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között és csodatetteit minden népnek!” – Biztos, hogy nem énekhangokra gondolt a Zsoltáros elsősorban, hanem 
azokra a jócselekedetekre, amik a legszebb énekléstől is szebben hangzanak. – Tulajdonképpen erről beszél az Evangélium is. – Biztos, hogy „tud a jó 
Isten a görbe sorokon is egyenesen írni!”- Erről tanúskodik az a történet, amiről az Evangélium szól. – Első pillanatra az az érzésünk támad, hogy 
„alaposan kigondolt cselszövésről van szó”, valójában azonban nagyszerű alkalom, hogy az Úr Jézus kimondja a nagyon is fontos dolgot: „adjátok meg a 
császárnak, ami a császáré, és Istennek,  ami az Istené!” – Adjátok meg és ne késlekedjetek, ne méricskéljetek! – Alapvető igazságra hívja fel a figyel-
met: megadni mindig, mindenkinek, ami jár neki! Akár környezetvédelemről, akár tiszteletről, akár megbecsülésről, akár hálaadásról, akár hódolatról… 
legyen is szó! – Meg kell mindezt tenni késlekedés nélkül, hiszen erre kötelez az isten-képmásságunk is, de az a tény is, hogy a végtelen Isten sem volt 
„szűkmarkú” – amikor rólunk volt és van szó! - Az ember ugyanis nagyon is hajlamos arra, hogy azt tartsa jónak, ami neki jó: vele legyenek türelmesek; őt 
értsék meg; neki legyen igaza; vele legyenek igazságosak; az ő ügye legyen fontos… amikor neki kell ugyanezt megtenni mások felé, az egészen más! – 
Sokat segít ennek „átértékelésében Thomasz Merton gondolatmenete, ha mi is hasonlóképpen gondoljuk: Uram, „az út, melyet megnyitottál előttem, 
könnyű út, a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályogtéglák közé… - vedd kezedbe az életemet és tégy vele, 
amit akarsz!”- Engedd, hogy „a mulandó javak segítsenek az örök javak pedig tökéletesítsenek…!”- csak legalább én megadjam mindig mindenkinek, ami 
neki jár; – Neked is és bárki másnak is!  

Évközi  30. Vasárnap – Alsónémedi / 2017. Október  29.  - Nagyon  jó  gyakorlati  érzékkel  és  alapos  emberismerettel  fogalmazza  meg  a  mai  szent-
mise  könyörgése  az  igazán  szükséges  és  emberhez  méltó  kérést: „mindenható,  örök  Isten… add,  hogy  szeressük,  amit  parancsolsz…!” – A  
mindenkori  ember  ugyanis  szinte  kivétel  nélkül  ösztönösen  húzódozik  a „parancsra – engedelmességtől.” – Bizonyíték  erre,  hogy  már  a  kisgyer-
mek  is  szinte  biztos,  hogy  amire  azt  mondják  neki,  hogy  „nem  szabad!” – szinte  azért  is  megteszi. – Ezt  a  „magatartást”  szinte  életünk  végéig  
magunkban  hordozzuk;  ennek  köszönhető,  hogy  szinte  mindig  „keressük  a  nagy  kapu  mellett  a  kiskaput”  és  „kicentizzük,  kiszámítjuk”,  hogyan  
lehetne  másképpen. – A  napokban  lapozgattam  egy  vasúti  menetrendet,  ahol  olyan  felhívást  találtam: „mozgó  járműre  ne  ugorjunk,  de  ne  is  
kapaszkodjunk  fel!” – Ekkor  ötlött  fel  bennem  a  gondolat,  miszerint  annak  lehet  szüksége  mozgó  vonatra  „felugrani”,  aki  késve  érkezett;  mert  
„váró  utas  van,  de  utasra  váró  vonat  nincsen!” – Ezen  a  jelenségen  még  az   sem  segít,  ha  tanulunk  megtörtént  esetekből,  ha  tanulunk,  hogy  
számos  esetben  történt  már  baleset. – Fokozottan  érvényes  ez  akkor,  ha  az  Isten  és  ember  viszonyáról  van  szó. – A  világ  legtermészetesebb  
dolga  lenne, ha  Ő  parancsol,  mi  pedig  engedelmeskedünk! – Ez  pedig  a  legritkább  esetben  természetes  így, - Valahol  Magyarországon  valami-
kor  régen  egy  beszélgetés  alkalmával  mondtam  egy  buzgó  templomlátogató  Valakinek: „ jól  teszi  az  ember,  ha  készséggel  vállalja  a  jó  Isten  
szolgálatát!” – Az  Illető  szinte  felháborodva  mondta: „ne  tessék  a  XX.  században  szolgálatról  beszélni;  idegen  az  már  a  mai  ember  számára!” – 
Azóta  sok  év  telt  el – azt  sem  tudom,  mi  van  az  akkori  beszélgető  emberemmel,  de  érdemes  gondolkodni  azon, most  hol  tartunk?! – Félő,  
hogy  ismerve  a  mai  jelenségeket ( mozgó  járműre  ugrálást;  sebességkorlátozás  túllépését=  mondván:  sietni  kell;  az  utolsó  pillanatban  teljesített  
befizetéseket…),  még  több  a  „gond.” – Szinte  velejárója  ez  az  ember  mindennapjainak – az  Evangéliumban  is  emberileg  érthető,  hogy  érdeklőd-
nek,  a  sok-sok ( 613 )  parancs  közül  melyik  a  legfőbb;  az  már  más  kérdés,  hogy  amikor  Istenről  van  szó,  igazán  jól  tesszük,  hogy  nem  
„méricskélünk”,  tesszük,  amit  tenni  kell,  hogy  semmi,  még  szerintünk „kis  dolog”  se  akarjon  mást,  mint  Ő! – Az  úgynevezett  „kiszámítás”  más  
alkalommal  sem,  az  Ővele  való  kapcsolatunkban  méginkább  indokolatlan! – Egyszer  valahol  Magyarországon  egy  autós  ismerősöm  rosszul  mű-
ködő  fékkel  az  autóján  közlekedett  - mondták  neki,  hogy  javíttassa  meg  a  féket, mire  ő  azt  válaszolta,  felesleges,  mert  ő  így  is  a  kijelölt  cél  
előtt  öt  centivel  meg  tudott  állni. – Nem  sokkal  ezután   az  Illető  gyalog  járt  és  az  érdeklődésre  csak  annyit  válaszolt: „nem  volt  meg  az  öt  
centi.” – Az  úgynevezett  mulandó  dolgokban  is;  az  örökkévalókban  pedig  még  inkább  legyen  fontos  számunkra: Uram, legyen  meg  a  Te  akara-
tod!” – Így  majd  tudjuk  teljesíteni  az  Úr  Jézus  cseppet  sem  mellékes  tanítását: „aki  szeret  Engem,   megfogadja  szavamat!” – Az  Ő  szava  pedig  
ma  éppen  az,  amit  egyértelműen  így  fogalmazott  meg: Szeresd  Uradat, Istenedet  és  szeresd  felebarátodat!” – „az  istenszeretet  lényege: tegyük  
meg  Isten  akaratát;  a  felebaráti  szeretet  legfőbb  jellemzői  pedig: a  tisztelet,  a  jóakarat, a  segítőkészség  és  a  türelem.”        
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A templom  
története 

 
A Fatimai Szűzanya tiszteletére épült 
templom új, de a kegyhely az egyik 
legrégebbi fatimai zarándokhely Ma-
gyarországon. Története a II. világhá-
borúra nyúlik vissza: Novák József, a 
későbbi soroksár-újtelepi lelkész 
orosz fogságba kerül, ahol fogadal-
mat tett, ha hazajut, a Fatimai Szűz-
anya tiszteletét fogja szolgálni. 
Fogadalmát újtelepi lelkészként 1957-
ben tudta teljesíteni. A megvalósítás-
hoz szobrokat kér Fatimából, melyek 
érkezése reménnyel töltötte el az 
ország katolikus közösségeit a levert 
forradalom után. A kis városszéli kápolna zarándokhellyé vált. Novák József 1958-ban templo-
mot kezdett építeni, amit azonban a hatalom bezáratott, lakóházzá alakíttatott, Novák Józsefet 
pedig elhelyezték. 
A templomépítés gondolata negyvenkét éven keresztül élt; végül 2000-ben tudták megkezdeni 

az építkezést. A templom tervezője Marosi Gábor építész volt. Közben az elhelyezett lelkipásztor „lelki templomot épített”: imamoz-
galmat alapított – ennek az egész országot behálózó mozgalomnak nagy szerepe volt a templom felépülésében. 
2000-től benépesült Soroksár-Újtelep, sok fiatal család költözött oda. A templom búcsújának napján, 2000. október 13-án ünnepel-
ték az alapkőletételt, majd 2002 októberében tartották a 
templomszentelést. 2003-ban helyezték el a Szűzanya hat 
és fél méteres aranyozott szobrát a templom tornyán. 

A Fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából 2017 okt. 
13-án az Esztergom-Budapesti egyházmegye a Soroksár-
Újtelepi Fatimai Szűzanya templomnál a Szent István plé-
bánia szervezésével országos zarándoklatot szervezett. 
Néhány énekkaros társammal én is részt vettem ezen a a 
csodálatos megemlékezésen. Ezúton szeretném megosz-
tani ezt a gyönyörű lelki élményt azokkal, akik nem tudtak 
részt venni. 
A 11-kor kezdődő szentmise 
előtt, amelyet Dr. Erdő Péter bí-
boros úr celebrált a zarándok 
csoportok fogadása történt a 
templom előtti téren. Az ország 
minden tájáról jöttek. A katolikus 
iskolák gyermekeit külön csopor-
tokba a hozzájuk tartozó vezető 
atyákkal és tanárokkal elhelyez-
ték a füvön. Mellettünk a Budaör-
si Szent Benedek iskola tanulói 
ültek Bese Gergő atya irányításá-
val. A Mária rádiósok az ország több pontjáról, plébániák, ima-
csoportok, meghívott vendégek, szolgálattevők az ország több 
pontjáról. Talán 100 pap is volt, aki szolgált, gyóntatott, áldozta-
tott segített a zarándokok elhelyezésében és a szentmise szolgá-
latában. A szentmise előtt Dr. Schnell György püspök úr gyako-
roltatta velünk a zsoltár válaszokat, énekeket, amelyek a szent-
mise részei lesznek. Bese Gergő atyával pedig a rózsafüzért 
imádkoztuk. Azokért is szólt az 
imánk, akik nem tudtak ott lenni 
velünk ezen a szép ünnepen. 
Lélekemelő volt, amikor ez a 
nagy tömeg gyermek és felnőtt, 
fiatal és idős teljes szívéből éne-
kelte: 
Szűz Anyám! Tied akarok lenni! 
A Te tiszta Mária gyermeked! 
Jaj, de lelkem nem tud felrepülni, 
bűnök súlya földhöz szegezett! 
Jó anyácskám nyerj nekem ke-
gyet, hogy sirassam minden 
bűnömet! Szűz Anyám, tied aka-
rok lenni! Segíts meg, hogy a 
Tied legyek! Égi Édesanyánk! 

Szállj közénk és sírj Te is velünk! 
Vigasztald és mentsd meg nem-
zetünk! Míg Te élsz a csillagok 
felett, e hazának veszni nem 
lehet! 
A templom tornyán álló hatalmas 
Mária szobor, mintha megeleve-
nedett volna. Érezni lehetett a 
lélek erejét, hogy tekintetével 
kíséri minden ember énekét, 

kérését, imáját. 
Dr. Erdő Péter bíboros úr szent beszédében megemlítette Kon-
dor atyát, aki 50 évet élt Fatimában. A portugál-magyar kapcsola-
tokat segítette. A magyar zarándokokat irányította a kegyhelyen. 
A szentmise végén megáldotta a róla készült domborművet. Be-
szélt a bíboros úr a látnokokról, akik közvetítették számunkra a 
Szűz Anya üzeneteit. Tanúságtételük példa a mai ember számá-

ra. Hiszen csak a tanúságtevő 
élet tudja megváltoztatni az em-
berek szívét. Jácinta és Ferenc 
már gyermekkorukban meghal-
tak. Lúciát azonban Isten hosszú 
élettel ajándékozta meg.  Őt is-
merhettük életében. Szent II Já-
nos Pál szentté avatta. 
A szentmise végén sokat bemen-
tek a templomba hálát adni. A mi 
hálaadásunk itthon folytatódott. 
Istennek hála ezért a szép na-
pért! 

 
Özv. Szlovicsák Balázsné,  

zarándok 
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Templombúcsú Soroksár-Újtelep 
 
Ezernél is többen jutottunk el a fatimai jelenések 100. évfordulóján a templombú-
csúra. Október 13-án 10 órakor kezdődött a templom előtti szabad téren az ünne-
pélyes rózsafüzér, 11 órakor pedig az ünnepi szentmise. Főcelebránsa dr. Erdő 
Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek volt, valamint megszámlálhatatlan soka-
ságú lelkipásztor, atya és hívő volt jelen. A két kivetítő segítségével maximálisan 
tudtuk az imát és éneket közösen imádkozni, énekelni.  
A szentbeszédből megtudtuk, hogy a rózsafüzérhez kiegészítő imát javasolt Mária 
a tizedek után (Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket…) Többes számban kérjük a 
bűnök bocsánatát! Mária látta fia szenvedését és tőr járta át a szívét, de mégis ott 
volt benne a remény, a hit. Ha szeretettel Jézushoz kapcsolódunk, akkor a Fatimai 
Szűzanya mindenben a közbenjárónk. A mai emberek többsége „ki van száradva”, 
el van szürkülve. Pedig az Isten szól hozzánk, minden embert az üdvösségre hív. 
Értsük meg Isten akaratát és kövessük őt. Szorgalmazzuk a felajánlásokat, en-
geszteléseket. Szívünkben tükröződni kell az Isten szeretetének. 2006-ban Fatimá-
ban Erdő Péter bíboros felajánlotta Máriának a magyar népet és az országot. 
Ezekkel a gondolatokkal gazdagított bennünket a bíboros úr. A mise végén emlék-
táblát avattak fel Kondor Lajos atya tiszteletére, aki először nevezte Közép-Európai 
Fatimai Szentélynek a templomot. Kezdetektől támogatta a templom felépülését. A 
templom tetején lévő hat méteres Mária-szobrot ő szentelte fel. A templom felszen-
telésének 15. évfordulója is ma volt. 
Köszönöm ezt a szép napot Istenem, köszönöm Fatimai Szűzanya! 

Sokorai Józsefné   

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zenemű-
vészeti Szakgimnázium ajánlója 
 
A gimnázium, ahová jártam nagyon különleges élményekkel és 
felkészült tudással küldött tovább az életbe. Az iskola Budapest 
belvárosában található, fenntartója a Congregatio Jesu női szerze-
tesrend (régen Angolkisasszonyoknak nevezték őket Ward Mária 
angol szerzetes után).  
Itt főként világi tanárok tanítanak, mert a szerzetesrendben már 
sajnos kevés nővér van, ezért nem tudnak részt venni az iskola 
mindennapi életében. A lelkiséget viszont így is bőven megéltük a 
kötelező hittan órával, a szentmisékkel, amik havonta egyszer 
voltak, de szerencsére jó időpontokban. Valamint még nagyon sok 
közös lelki, iskolai nap és program van, amik mindig nagyon jók 
szoktak lenni. Ilyen például a lelkigyakorlat, amikor minden iskola-
év kezdetekor az egész osztály elutazik egy-egy vidéki plébániára 
és különböző minket érdeklő témákról beszélgettünk külsős szak-
emberekkel, atyákkal. De nagyon érdekes volt a „hivatások napja” 
a „témahét” vagy az éjszakai számháború az iskolában. Kedven-
cem ezek között mégis a Ward Weekend, amikor egy szeptemberi 
szombati napon az egész iskola elmegy Adyligetre, ahol a cser-
készparkban sportolunk, játszunk, bográcsozunk meg még egyéb 
izgalmas programokkal készülnek a tanáraink. Itt vissza is térnék 
a tanárokra, akik lelkisége, hozzá állása igen különleges, úgy fog-
lalkoznak, törődnek a diákokkal, mintha csak a saját gyermekük 
lenne.  Nagyon 
sokszor fordul-
tam én is hozzá-
juk különböző 
kéréssel és min-
dig meghallgató 
fülekre találtam.  
A tanórák na-
gyon jó hangu-
latban telnek, de 
ugyanakkor az 
elvárás is ma-
gas a diákok 
felé, amit lehet 
teljesíteni, de 
ahhoz tényleg 

tanulni kell! A tanórák számban nagy-
jából megegyeznek egy sima gimnázi-
ummal, ami plusz az a két hittan óra és 
magasabb óraszámú idegen nyelv. A 
tanórákban különlegesség, hogy heti 
egy tornaóra helyett társas táncot tanu-
lunk. Az összetartó, baráti közösségről 
a fentebb említett programok gondos-
kodnak. Számos, színvonalas és igen 
kedvelt bált rendezünk évente 
(Gólyabál, Mikulásbál, Farsang, Szalagavató), vannak sportprog-
ramok (nagyon jó röplabda csapata van az iskolának, amivel sokat 
járnak versenyezni), valamint számos szakkör közül lehet még 
választani. Ezek igazán változatosak: a színjátszó szakkörtől 
kezdve, kézműves, kórus, rádiós, néptánc órákon át a fotográfia 
szakkörig nagyon sok mindent lehet választani. Legjobban mégis 
a német cserediák kapcsolatot élveztem, ahol nem csak világot 
láthattam, hanem nyelvgyakorlásra is tökéletes volt. A legvicce-
sebb emlékeim is talán 
innen maradtak, valamint 
az utolsó évemből a sza-
lagavató környékéről, ami-
re osztályfilmet kellett 
forgatnunk (de ezeket 
sajnos túl hosszú lenne itt 

leírni ;) ).  
Kinek ajánlanám 
ezt a gimnáziu-
mot? Igazából 
mindenkinek, aki 
4 évet egy ösz-
szetartó, egyé-
nekre figyelő, 
helyes úton járó 
társaságban 
akar tölteni és az 
érettségi után 
célja az egye-
tem. 
 

Bálint Barnabás   
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Mária Rádió imakör 
Novemberi imaóránkat 6-án hétfőn az esti 
szentmise után a Szent Imre közösségi 
házban tartjuk. A Szűzanyát köszöntő éne-
künk után kérjük a szentlélek kiáradását 
minden jelenlévő testvérünkre, hogy szí-
vünkkel és teljes figyelmünkkel ráhango-
lódhassunk a Szűzanyával való bensősé-
ges együttlétre. Hozott imaszándékainkat 
felolvasva az Égi Édesanyánk elé tesszük 
kéréseinket, hálaadásainkat, örömünket, 
bánatunkat. Ezt követően egy csodálatos 

Mária litániával 
átadjuk ezeket Égi 
Édesanyánknak. 
Kezébe letesszük 
mindannyiunk sor-
sát. Bizalommal 

kérjük, hogy imádkozzon értünk és velünk 
szent Fiához, a mi Megváltó Krisztus 
Urunkhoz. 
Szűz Mária! 
Te, aki a remény és a hit anyja vagy az élet 
legnehezebb perceiben könyörögd ki szá-
munkra az Isten útján való állhatatosság 
kegyelmét! Óh Mária! Te boldog vagy, mert 
hitted, hogy beteljesedik minden, amit az 
Úr mondott neked. Te pedig megjegyezted 
ezeket a dolgokat és elgondolkodtál rajtuk. 
Könyörögd ki számunkra az a kegyelmet, 

hogy imánk szüntelen ajkunkon és szí-
vünkben legyen, úgy, ahogy a levegő szü-
net nélkül kering testünkben. Ó Mária! Te 
mélyen ismerted Istent, mert kegyelemmel 
teljes vagy és teljesen Isten felé fordultál, 
ezért hozod nekünk Istent és vezetsz ben-
nünket Istenhez. Szeretnénk kezünket a Te 
kezedbe helyezni, szívünket a Te szeplőte-
len szívedbe, hogy tudjunk növekedni a hit 
a remény és a szeretet útján. Amen. 
Ezután meghallgatunk egy tanúságtételt, 
amely Medjugorje-ban történt, majd ezeket 
a történéseket átbeszéljük, átelmélkedjük. 
Végül elbúcsúzunk a Szűzanyától egy szép 
énekkel – imával. Megköszönjük, hogy újra 
együtt lehettünk Égi Édesanyánkkal. 

 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

Örömmel köszöntöm egyházközségünk Szent Kereszt újságját 10 esz-
tendős évfordulójának alkalmából. 
A lap indulásakor, 2007-ben nem gondoltam volna, hogy az újság meg-
éri ezt az évfordulót, hiszen voltak már ez előtti időszakban próbálkozá-
sok az újság kiadásával és megjelentetésével kapcsolatban, de ezek 
nem voltak hosszú életűek. 
Ez a siker a szerkesztőknek, dr. Tóth Évának és Benkó Péternek kö-
szönhető, akik hónapról hónapra gondoskodnak a lap megjelenéséről. 
Az újság minden megjelent példányában tartalmazza egyházközsé-
günk életét, a Magyar Katolikus Egyházról valamint egyházmegyénkről 
szóló híreket is publikálnak megfelelő és igényes tartalommal.  A lap 
színvonalát emeli az a színes nyomtató is, amit 2015 nyarán kapott 
egyházközségünk egy nagylelkű adomány keretében. 
Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogy egyházmegyénkben a 
Szentkereszt újság elismertségnek örvend a „váci hírek” szerint. 
Tudni kell, hogy sok egyházközségben nincs ilyen jellegű lap, vagy ha 
van az is félévente kerül megjelenésre. 
Kívánom, hogy a Szentkereszt újságunk több ilyen évfordulót élhessen 
meg. A lap szerkesztőinek kitartást, sok sikert kívánok, hogy ugyan-
ilyen színvonalon tudják folytatni áldozatos és kitartó munkájukat. 
Köszönöm! 

Varga Frigyes, világi elnök 

SZENT KERESZT újság 10 ÉVE a közösségért! 
A KERESZT a kegyelem jelképe. 
A SZENT KERESZT KRISZTUS KERESZTJÉNEK jelképe, ami 
azt jelenti, hogy Krisztus követői ezen jelkép alatt élik keresztény 
életüket. Közösséget alkotnak, ám a közösség méretéhez ko-
vász kell mint a kenyérhez, kellenek a terjesztők, akik szólnak 
Istenről másoknak. Kellenek az imádkozók, akik munkálkodnak! 
Nagy az ereje az imádságnak, és tudjuk a Szentírásból, akik 
Istent szeretik azoknak minden javukra szolgál! Róm: 8. 28.A 
Római 

 Katolikus Egyház lapja ezt a célt szolgálja, hogy olyanokhoz is el 
jusson az Isten szava, akik nem tudnak el menni az Isten házába 
vagy még nem ezen az úton járnak. Köszönhetően Plébános úr 
fáradhatatlan munkájának, hogy Isten szavát üzenetét így is köz-
vetíti mások felé. Innen kívánok neki jó egészséget a további 

szolgálatához! Isten szőlőskertjében sok munkásra van szükség, 
ők azok akik szívvel lélekkel segítik, hogy a SZENT KERESZT 
újság létre jöjjön. Hadd idézzem, Pál Apostol szavait aki így fi-
gyelmeztet: „Vigyázzatok, hogy ne látszatra szolgáljatok mintha 
embereknek akarnátok tetszeni, hanem úgy mint Krisztus szol-
gái! Imádkozzatok azért, hogy a mi Urunk töltsön meg bennete-
ket a hit erejével, akik fáradoztok ezért az ügyért!”Minden perc 
amit arra fordítasz, hogy gondolatoddal támogasd az újságot 
hasznos dolog. Nagyobb boldogság adni mint kapni és cserébe 
semmit sem várni. 

További áldást kérek a szerkesztők munkájára, az adományokkal 
segítőkre, és azokra akik írásukkal segítik ezt a színvonalas új-
ságot! Szintén Pál Apostol szavaival zárom a gondolatomat ami 
így hangzik: „Mi pedig hálával tartozunk Istennek értetek, mert 
kiválasztott titeket erre a jó cselekedetre.” 

Alsónémedi 2017.                            Nagy Zsigmondné 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

i2007. november 4-én, tehát „szinte” 
napra pontosan 10 évvel ezelőtt je-
lent meg a Szent kereszt újság első 

száma. Pekker Imre atya akkor a következő 
gondolatokkal indította útjára a most jubiláló lapot: 

„Örömmel köszöntöm Egyházközségünk új színfoltját – szerény 
kis értesítőnket – nemcsak azért, mert ezzel felzárkózunk azok-
hoz a Testvéreinkhez, aki Ország-szerte már régebben megtet-
ték ezt, hanem azért is, mert reményünk szerint oda is eljutnak 
gondolataink, hiteles híreink, ahová egyébként talán nem.”  
Már az első lapszám hírt adott többek között az orgonaszentelés-
ről, az énekkar kórustalálkozón való részvételéről, a Cursillo 

mozgalomról, a novemberben ünnepelt szentekről…  
Majd ezt követően hűen dokumentálta az egyházközség történé-
seit. Évről évre beszámolt az elsőáldozások, búcsúk, lelkigyakor-
latok, hangversenyek hosszú soráról. 
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik lehetővé teszik újságunk 
megjelenését: köszönjük a nyomtató ajándékozását, illetve a 
festékpatronokat, a papírt-adományokat, a nagyobb-, és a kisebb 
összegű pénzadományokat! Isten fizesse meg mindenki jóságát!
Köszönjük Imre atyának a vezércikkeket és egyéb írásokat, vala-
mint mindenkinek minden rövidebb- és hosszabb cikket, amelyek 
egyházközségünk életét mutatták be, és újságunkat gazdagítot-
ták.                                                                            Szerkesztők 
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Jézus Szentséges Szívének 
Családja a következő imaóráját 
nov. 5-én a vasárnap esti szent-
mise után tartja a templomban. 
Ezen a szentórán a megholtjain-
kért ajánljuk fel minden imádsá-
gunkat és énekünket. Az elhunyt, 
de üdvösséget még el nem nyert 
megholtakért és azokért az elfe-
lejtett lelkekért, akikért nem 
imádkozik senki. Kérjük Krisztus 
Királyt, akinek kezébe tesszük le 
mindannyiunk sorsát. Szeretteink 
a legdrágábbak nekünk. A leg-
többet úgy tehetünk meg értük, 
ha tiszta lélekkel, tiszta szívvel 
imádkozunk értük Krisztus Király-
hoz lelkük üdvösségéért. Halot-
tak napjának nyolcadában teljes 
búcsút nyerhetünk számukra, 
amely feloldja őket a tisztító 
szenvedés alól. Ezt adja nekünk 
a megfeszített, ha látja a hozzá 
közeledőt. Közeledik Krisztus 
Király ünnepe. Tegyük fel ma-
gunkban a kérdést: Én hogyan 
közeledem Krisztus Királyhoz? Ki 
jön ma énhozzám? Hogyan vá-
rom Őt? 
Uram, Királyom! Egy bűnös az, 
aki az alázat és szegénység 

lelkületével közeledi 
hozzád, irgalmas Urához. 
Te azt kívánod tőlem, 
hogy másokat is hozzak, 
és együtt hódoljunk Ne-
ked. Másokat is bíztas-
sak, indítsak Szentséged 
királyi trónja elé. Ezért vagyunk 
mi apostolok, vagyis küldöttek 
embertársainkhoz, hogy hívjuk 
és vezessük őket Krisztus ural-
mához. Neked szívekre van 
szükséged. Íme egy kihűlt, meg-
fáradt szív tapad hozzád, hogy 
melegítsd fel szereteteddel és 
irgalmaddal; egy szomorú lélek 
keres vigaszt nálad, egy méltat-
lan barát óhajt látni Téged, egy 
nagy beteg az, aki meglátogat 
Téged, orvosát. Egy tékozló tér 
vissza Urához, egy koldus az, aki 
kéri alamizsnádat, egy gyenge 
keresi az erőt Nálad, egy bánat-
tal teli lélek kéri, hogy megnyug-
tasd őt. Te láttad őket a kereszt-
fáról, amikor Hozzád sírva imád-
koztak. Ezek a hűséges lelkek, 
akik ma is közel vannak a szí-
vedhez. Öleld Szentséges Szí-
vedhez őket örökkévaló Urunk! 

Szlovicsák Balázsné 

 
Imádság: Fizetve 

 /ismeretlen  
szerző/ 

 
A sátán még most 

is kísérget, 
A minap elém tett 

egy jegyzéket, 
Melyre vétkeim hosszú sora 

Egyenként fel voltak írva. 
 

Elém tette és rám vigyorgott. 
Jaj, Istenem, minden ott volt! 

Minden bűnöm, vétkem felírva, 
Mi lesz velem? –kérdeztem sírva. 

 
Hát mi lenne? –mondta nevetve. 

Nem juthat el az örök életre. 
Az üdvösségből ki vagy zárva. 

S én zokogtam, elítélt árva. 
 

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 3 
 

4 
18 óra 

Cursillo  
kiscsoport 

5  
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

6 
17 óra 

Mária  
Rádió ima 

7 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

8 9 10 
 

11 
 

12 
10 óra 

Csodavilág 
 

13 
17 óra 

Karitász  

14 
 

15 
 

16 17 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

18 
16 óra 
Cserkész- 
beszámoló  

19 
 

20 
 

21 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

22 
 

23 
 

24 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

25 
. 

26 

14 óra 
Egyháztanács-
ülés 

27 28 29 30 1 15.30 óra  

Adventi lelki ké-
szülődés 
alsósoknak 

2 
10 óra  
Adventi 
koszorú készítés 

3 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2017.  november 

Novemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Okt. 27 – Nov. 4 
Sponga Anita 

Acsai Lászlóné 
Csernák Nikolett 

Özv. Kiss Albertné 
Bolonovszky Lászlóné 

Nov. 5 – 13 
Györgyövics Józsefné 
Özv. Surányi Tiborné 
Özv. Jakab Gáborné 

Ács Istvánné 
Özv. Győrvári Balázsné 

Nov. 14 – 22 
Özv. Lovas Flóriánné 
Özv. Drozdik Jánosné 
Özv. Surányi Miklós 
Özv. Tóth Jánosné 

Sípos Imréné 

Nov. 23 – Dec. 1 
Tamás Györgyné 

Nyékiné Kristály Regina 
Mikoly Istvánné 

Némedi Rezsőné 

Adventi koszorú készítés 
December 2-án, szombaton,  

10 órakor  
adventi koszorút  

készítünk a közös-
ség házban. Hoz-
nivalók: ha valami 
extra díszítő ele-
met szeretnétek 
felhasználni a 
koszorúhoz. 

Koszorúalapot, zöldet, bogyókat, 
gyertyákat biztosítunk, de termé-
szetesen ezt is lehet hozni, ha 
valakinek rendelkezésére áll, 
vagy saját elképzelése van ko-
szorúja díszítéséről.  
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Adventi lelki készülődés gyermekeknek 
December 1-jén, pénteken 15.30-kor várjuk az alsós gyer-

mekeket a közösségi házba adventi lelki készülődésre.                     
Szeretettel: Magdi néni 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az általunk meg-
vásárolt 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! 

EGYHÁZZENEI ÁHÍTATOT  
TARTUNK TEMPLOMUNKBAN, MELYRE  

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT! 

Időpont:  

2017. DECEMBER 3.,  

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA, 18.00 óra 

 

Helyszín:   

R. K. TEMPLOM. 
 

KÖZREMŰKÖDNEK:  

A  MAGYAROK NAGYASSZONYA  

ÉNEKKAR 

valamint a hangszeres szólisták. 

A BELÉPÉS DÍJTALAN.  

Köszönjük  

Nagy Zoltánnak, hogy a vihar után 

rendbe tette a kápolna tetejét!  

Isten fizesse meg fáradozását! 

 

2017-ben is november hónapban  
elérkezik a szokásos  

termény– és tartós élelmiszer gyűjtésünk  
ideje.  

 
Várunk minden olyan felajánlást, amit egy konyhán 

használni, hasznosítani tudnak.  
(Burgonya, kávé, cukor, liszt…) 

 
A gyűjtés időpontja:  

 
november 25-26.  

(szombat és vasárnap) 
8.00-18.00 óráig. 

 
A gyűjtés helye:Varga Frigyes, 

Fő út 4. 
(Tel: 29/337207,  

30/6541470)  

 

 

Köszönünk minden 

adományt!  

Isten fizesse meg! 

 

 

Bálint  Barnabás  

képes beszámolóját  

2017. november 18-án 

16 órától tekinthetjük 

meg a közösségi házban.  

 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Egyháztanács értekezlet 

 

2017. november 26-án 14 órától  

egyháztanács gyűlés lesz a közösségi házban. 

Kérjük a képviselőket, vegyenek részt az ülésen. 

Ha bárkinek van olyan témája, amiről szeretné, ha megvitat-

nák a képviselők, mindenképpen szóljon valamelyik testületi 

tagunknak és akkor napirendre vesszük. 

Köszönjük megtisztelő bizalmukat! 


