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Lelki gyógyulásunk érdekében - annak tu-
datában, hogy „mindnyájan rászorulunk 
Isten irgalmára!” , jól tesszük, ha bűnbána-
tot tartunk! – Ez a lehetőség annál is inkább 
időszerű számunkra, mivel nemcsak éber-
séget jelent, hanem újrakezdést is. – Ez 
lehet kiindulópontja a további jócselekede-
teknek, mivel nemcsak bánjuk mindazt, 
amit eddig nem jól tettünk, hanem innentől 
kezdve igyekszünk mindent jól tenni; vagy 
legalább sokkal jobban, mint eddig. – Alap-
vetően felvetődik tehát a kérdés: „hogyan 
tartsunk bűnbánatot? – Ez a hogyan azért 
is nagyon fontos, mert ez lesz a kiinduló-
pont egy jobb felé és jó okunk van ala-
posan végiggondolni a  közmondás iga-
zságát: „ a jó kezdet, fél siker!” – Katona 
István atya szerint: „ A bűnbánat helyszí-
ne alapvetően az emberi szív, ahol a 
megtérő lélek találkozik Istennel és be-
szél Hozzá, megvallja Neki bűneit. – A 
bűnöket, amelyeket elkövettünk és Isten 
előtt megvallunk, a Szentlélek mutatja 
meg nekünk az elcsendesedés és az 
imádság folyamán. – Mégsem hagyat-
kozhatunk egyedül a Szentlélek belső 
indításaira, amikor bűnbánatot tartunk, 
hiszen  belső hallásunk még igen gyen-
ge megtérésünk kezdetén; a lelkiismeret 
még csak most kezd megerősödni. – A 
tízparancsolat, Jézus Krisztus evangéli-
uma és az apostolok erkölcsi tanítása 
segít nekünk abban, hogy felismerjük, 
mi volt helytelen, mi volt bűnös eddigi 
életünkben. – A XX. Századra az embe-
riség annyira szembefordult Isten akara-
tával, az erkölcsi érzék annyira meg-
gyengült, hogy a legtöbb ember nagyon 
nehezen ismeri fel bűneit; eddig a világ 
tanítása   (felfogása )szerint éltünk és jónak 
mondtuk azt, ami rossz. – A legtöbb fiatal-
nak például – ha nem kapnak hiteles ke-
resztény tanítást - meg sem fordul a fejé-
ben, hogy például a házasság előtti szexuá-
lis élet, vagy az asztrológiával való foglalko-
zás Isten parancsaival való szembeszegü-
lés, és bűn.” – Joggal tarthatunk attól, hogy 
még az erkölcsi tanítás ellenére is így van 
és nemcsak a fiatalok között, mert 
„engedünk a kísértésnek”, amikor azt tartjuk 
jónak, ami nekünk jó - ennél fogva, ami 
ennek helytelen voltára emlékeztet, egysze-
rűen nem is érdekel bennünket. 
„A bűnbánat helye elsősorban az emberi 

szív.- A megtérők napjainkig minden egy-
házban a pap/lelkész/pásztor előtt, (mint az 
Egyház hivatalos képviselője előtt) teszik 
meg Istennek bűnvallomásukat. – Ez a gya-
korlat  az apostoli időkre nyúlik vissza. (A 
pap tisztelettel és szeretettel hallgatja meg 
vallomásodat, és utána „kitörli gondolatá-
ból” bűneidet. Még élete árán sem szabad 
elmondania, amit gyóntál neki!) 
A katolikus Egyházban ezt a  bűnvallomást 
gyónásnak hívják, s a gyónásokat az Egy-
ház ezzel megbízott képviselői, a papok 
hallgatják meg és nyilvánítják ki  Isten bűn-

bocsánatát. – A bűnök szájjal való megval-
lásánál azért fontos a pap jelenléte, mert 
komolyabbá, jelentőségteljesebbé és él-
ményszerűbbé válik a bűnöktől való elfor-
dulás ténye, és ezután könnyebben el tud-
juk fogadni, hogy Isten megbocsátott ne-
künk Jézus Krisztusban. – Csak a másik 
ember -  (gyóntató ) jelenlétében tudunk 
igazán szembefordulni azzal, ami bennünk 
rossz. – Jézus rendelte ezt, amikor feltáma-
dása után hatalmat adott apostolainak a 
feloldozásra: >akinek megbocsátjátok bű-
neit, az bocsánatot nyer, akinek pedig meg-
tartjátok, az bűnben marad!< (Jn. 20,23) – 
Itt meg kell jegyeznünk egy szomorú tényt: 
előfordul - az „emberi adottságok” követ-
keztében, hogy a gyóntató rosszul hall. 

Ezért gyakran előfordul, hogy a gyónó alig 
hallhatóan „suttog” valamit, mintha szé-
gyellné  a történteket és mintegy meggyő-
ződése, hogy ő gyónt – nagyon emberileg 
fogalmazva – nem a gyónásnál  kell min-
tegy „szemérmesnek”  lenni, hanem az 
elkövetéskor! – A gyónásnál már a teljes-
ségre  kell törekedni, csak hogy megszaba-
duljunk lelki „terhünktől” – annál is inkább 
mivel (folytatva az Atya gondolatait): „ A 
bűnök megvallásának a gyümölcse mindig 
Isten szeretetének és megbocsátásának 
mély átélése, belső gyógyulás, estenként a 

gonosz lelkek uralmától való szabadulás. 
– Isten közel megy a töredelmes szívű 
emberekhez, akik megalázzák magukat 
Előtte. 
Ahhoz, hogy mit kell megbánnunk és 
kivetnünk a szívünkből, ismernünk kell 
Isten tanítását a szent életről. A keresz-
ténység életszabálya az Evangéliumban 
van lefektetve, amelyhez hozzájárul az 
ószövetségi tízparancsolat. 
Tudjuk, hogy keresztényként nem a tör-
vény betűinek puszta betartása révén 
nyerünk üdvösséget, hanem a Krisztusba 
vetett hit és Isten kegyelme által. – A 
tízparancsolat örök érvényű erkölcsi taní-
tás, amely a Lélekből újjászületett ember 
számára is iránymutató. Jézus azt mond-
ta, hogy a törvény teljesebb betöltése az 
önzetlen Isten- és emberszeretet. 
(Mt.22,37-40.) – A bűnbánat és a bűnbo-
csánat lehetősége nagy adománya az 
Istennek az ember számára, mert ezek 
által „Isten személyes kapcsolatba akar 
lépni velünk. – Ennek a szerető kapcso-

latnak az akadálya a bűn. – Amikor a szí-
vünk tele van rosszindulattal, hazugsággal, 
lázadással, haraggal, amik következtében 
összebonyolódik az élet bennünk is körülöt-
tünk is. Ezért is kell minél teljesebben és 
minél előbb „megszabadulnunk” hibáinktól, 
arról már nem is beszélve, hogy míg bűnö-
ket követünk el és bűnben élünk, két úrnak 
szolgálunk, amit őszinte szívvel nem en-
gedhetünk meg magunknak – különösen 
akkor, amikor „van megoldás” – jó megol-
dás, amit a minket szerető jóságos Isten 
kínál számunkra – csak élnünk kell vele – 
éljünk vele és általa, hogy egyre inkább jó 
gyermekei lehessünk Mennyei Atyánknak 
és jó felebarátai embertársainknak -  

Pekker Imre plébános 

Meghívás az életre — 7.  
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Szent István Király Ünnepe – Augusztus 20.—Szent Pál 
apostol alapos okfejtéssel magyarázza a Korintusiaknak, 
hogy az Egyház olyan, mint a testünk= sok tagja van, amik 
végül is egy egészet alkotnak; sőt szinte egymásra vannak 
utalva – egyik a másik nélkül vagy nem vagy csak nehezen 
tudna „boldogulni.” – Így érvel a nagy apostol: „ Ti Krisztus 
teste vagytok s egyenként tagjai. Az Egyházban pedig Isten 
némelyeket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat 
tanítókká tett. Adott továbbá  csodatévő hatalmat, gyógyító 
erőt, segítőkészséget, kormányzó-képességet, különféle 
nyelv-adományt…” ( I. Kor. 12,27 - ) 
Ezek a dolgok azért jutottak eszembe, mert ma Szent István 
Királyban ismét az isteni gondviselés csodálatos intézkedé-
sét ünnepeljük. Ezúttal mi, magyarok mondhatjuk, hogy ránk 
különös gondja volt a jóságos Istennek, amikor nekünk aján-
dékozta a Szentet. – Szent Istvánnak nem könnyű körülmé-
nyek között kellett egy Országot megalapítani; törvényeket 
szerkeszteni; jó irányt választani… - Olvastam, hogy  Isten 
nélkül „nehéz jó döntést hozni!” – Ettől is nehezebb azonban 
a jó döntést megvalósítani! – Adott esetben nehéz emberi 
bölcsességgel eldönteni, mikor építünk sziklára és mikor 
homokra!, isteni segítség kell hozzá, hogy amikor választunk 
jó és rossz között, jól válasszunk, hiszen egy pillanatra min-
dig úgy tűnik: választásunk csak jó lehet, hiszen mi döntöt-
tünk! – Különösen igaz ez, amikor rendszerint utólag vesz-
szük észre „nem egyértelműek a határok,s annyira zavaro-
sak tudnak lenni a motivációk egy-egy munkahelyi, iskolai 
vagy épp párkapcsolati helyzetben…”( Kondé Lajos ) – 
Szent István mondhatjuk: „messziről indult”: édesapja és 
édesanyja is nem lelki emberek voltak; meg kellett küzdenie 
a pogánysággal - még Koppány pogányságával is. Ő maga 
is Vajk-ként kezdte az életét – megkeresztelkedése után 
vette komolyan a vallást, a hitet és mert nagyot „álmodni” 
keresztényként – ahogyan Böjte Csaba Atya mondja: „nem 
elhatárolódott a rossztól, hanem a jóhoz állt; felsorakozhatott 
volna problémákat, morfondírozhatott volna rajtuk napestig. 
Az Ő nagysága abban rejlik, hogy válaszokat is adott; nem 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Évközi 19. Vasárnap – Augusztus 13.—Szentmisénk Kezdőénekében 
ezt imádkozzuk: „Istenünk… ne hagyd magára a Rád hagyatkozót!” – 
Ennek értelmében nagyon szükséges, hogy tudatosítsuk magunkban, 
miért is hagyatkozunk minden körülmények között Őrá! Ennek 
„magyarázata” abban áll, hogy tudjuk, hogy Neki gondja van ránk, Ő 
jóságos Atyánk, Aki érdemeink nélkül úgy bánik velünk, mint egy jósá-
gos édesapa gyermekével; ezért is mondjuk Szent Pállal, miénk a foga-
dott fiúság ajándéka! – Azonban nemcsak ezek lelkesítenek minket, 
hanem mivel érnek más benyomások is, „időnként mindnyájan elfára-
dunk a munkában; elkeserít bennünket mások értetlensége, sőt rossz-
akarata.” – Ez igaz még akkor is, ha mások számára a mi értetlensé-
günk a „fárasztó.” – Isten ilyenkor is jóságos hozzánk; nemcsak hoz-
zánk, mindenkihez és várja, hogy megértsük és megéljük kiválasztottsá-
gunkat. – A Vele való „találkozás” „az imádság  csendes, meghitt perce-
iben” történhet meg. – Ezt a csendességet érezhette meg Illés próféta 
is, amikor tudatosodott benne, hogy Isten „az enyhe szellő susogásá-
ban” jelenik meg neki. A Szentleckében Szent Pál apostol azt hiányolja 
népében, hogy minden ellenére hűtlen; ezért könyörög megtérésükért, 
hogy legyen meg bennük „a felelősségtudat és az áldozatkészség” – 
mintegy viszonzásul az Istentől ajándékba kapott jókért. – Kell, hogy 
„gyakorlattá váljon”, amit a 129. Zsoltár így fejez ki: „az Úrban remélek, 
igéjében bízom!” – Az Evangéliumban látjuk Szent Péter példáját, amint 
azt kéri a kísértetnek vélt Úr Jézus Krisztustól „parancsold  meg, hogy 
Hozzád menjek a vízen!” – Látszólag igazolni akarta, hogy az Úr Jézus 
nem kísértet, hanem ugyanaz a Valaki, Aki nemrégen még csodálato-
san megvendégelte a tömeget a sok kenyérrel. Valójában azonban a 
Mesterhez akart menni – emberi gyengeségében azonban „rosszul 
vizsgázott”, amit az Úr Jézus jósága segített neki jóvátenni. – Amikor 
merülni kezdett, nem az úszás „tudományában” bízott; nem is társak 
segítségét kérte: „húzzatok ki!”, hanem így kiáltott: „ments meg, Uram!” 
– Lehet számunkra egyfajta figyelmeztetés ez, hiszen az ember hajla-
mos a saját erejére, a saját elképzeléseire hagyatkozni, ami nem lebe-
csülendő ugyan, de Istennel szemben nem elegendő. – A készséges 
ember tudja, hogy kell az emberi munka,erőfeszítés…, de mindenkép-
pen kell az Isten segítsége is, ami megáldja mindazt, ami emberi! – Kell 
tudnunk együtt imádkozni és együtt gondolkozni Romano Guardinivel, 
aki így fejezi ki magát: „Uram, Jézus Krisztus!...lépj a lelkem elé. Nyisd 
meg szememet, hogy lássam, ki vagy! – Nyisd meg fülemet, hogy be-
lém hatoljanak szavaid! – Szólítsd szívemet, hogy fölébredjen és Téged 
kövessen! – Tanítványod akarok lenni, Uram! - Hívj engem… Veled 
megyek és Veled dolgozom!” – Nem akarok csak a saját erőmre gon-
dolni – az sokszor csak emberi erőfeszítés, ami csak életem végéig 
lehetséges; Tőled olyat remélek, „ami elvezet az üdvösségre!” – ahol 
minden egészen más,ami akkor kezdődik, amikor minden földi véget ér. 

Nagyboldogasszony Ünnepe – augusztus 15.—Ezen a szép ünnepen ünnepeljük, 
hogy az Isten a Szűzanyát megdicsőítette= testestől-lelkestől felvette a mennyei dicső-
ségbe. Ezzel kapcsolatban különböző képekben „gyönyörködjünk” lélekben! – Az első 
képben képzeljük magunk elé a názáreti kis házat, ahol a Szűzanya imádkozik és köz-
ben az isteni küldött, Gábor főangyal így köszönti: „üdvözlégy, Mária, kegyelemmel 
teljes!”- Itt mindjárt rácsodálkozhatunk az isteni gondviselés csodálatos intézkedésére, 
melynek értelmében a bűnbeesett ember számára még is lehetőség adódik az üdvözü-
lésre, de arra is, hogy az Isten milyen  módon tette ezt lehetővé! – Ezúttal nemcsak az 
isteni gondoskodást ünnepeljük, hanem azt is, hogy milyen módon – t.i. a Szűzanya 
személyén keresztül. Szent Gály Kata mondása jut az eszünkbe: „… az Isten a Szűz-
anya által akart  közeledni az emberhez…” – ünnepeljük tehát ezt a csodálatos ese-
ményt, mint, hogy azt is, hogy Őt a végtelen Isten nemcsak kiválasztotta és kegyelem-
mel teljessé tette, hanem, ahogyan a bevezető gondolataink mondják: felékesítette, 
napba- öltözötté tette, Akinek”öltözete a nap, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból 
korona.” – A következő képben láthatjuk ünneplésünk lényegét: Őáltala kaptuk Istentől 
ajándékba Azt, „Aki által mindenki életre kel!”, ahogyan a  Szent leckében Szent Pál 
mondja. – A következő képben a Szűzanya és Szent Erzsébet találkozását láthatjuk, 
amint Erzsébet így kiált fel: „áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a te méhed-
nek Gyümölcse!” – S, hogy biztosak legyünk abban, Kire is gondolhatott Szent Erzsé-
bet, ki is mondja: „hogyan lehet az, hogy Uramnak Anyja jön hozzám?” – ünnepeljük 
tehát azt is, hogy az Isten megörvendezteti azokat, akiket  „tekintetre méltatott.” – Lát-
hatjuk magunk előtt azt a képet is, amint a magyarok király, Szent István „előre látta 
népe árvaságát” és a Szűzanya oltalmába ajánlotta Országát, koronáját és népét. Ettől 
kezdve a mi Országunk Mária Országa! A Szűzanya pedig Országunk „első Asszonya = 
Nagyboldogasszony. – Vonjuk le a tanulságot ezekből a képekből! – Hálálkodjunk a 
jóságos Istennek, hogy rólunk, emberekről, a mi üdvösségünkről ilyen nagy jósággal 
„gondoskodott!” – Köszönjük meg Neki, hogy ennyire „felmagasztalta” a mindenkori 
embert, hogy közülünk, csetlő-botlók közül választotta ki – igaz nem csak úgy a leg-
szebb és legjobb megoldást a Szűzanya által! – Igyekezzünk tanulni a történtekből és a 
Szűzanya „szívével és énekével… áldjuk és magasztaljuk Istent!” – Köszöntsük és ün-
nepeljük a mennybe fölvett Szűzanyát, Aki kiválasztottságát hűségesen megőrizte és 
nemcsak azáltal lett méltó a dícséretre, hogy mélységes isteni titkok hordozója és esz-
köze  lett! – Őszinte szívből azonosuljunk Szent Gály Kata  gondolataival: „ha az Isten a 
Szűzanya által akart közeledni az emberhez, mi ne akarjunk Nélküle közeledni Isten-
hez!” – Az Úr Jézus Krisztus azáltal, hogy a Szűzanya Gyermeke lett, a mi Testvérünk 
is lett, hiszen a „fogadott fiúság” ajándékában mi is részesülünk, így a Szűzanya mi 
Anyánk is; az Ő közbenjárásával „mindenkor az odafönt valókra törekedjünk!” hogy 
„egykor Vele együtt részesei lehessünk(az isteni) dicsőségnek!” 

Évközi 18. Vasárnap – Augusztus 06.—Ha figyelmesen szétnézünk a körü-
löttünk lévő világban, nem tehetünk mást, mint rácsodálkozunk Isten remek-
művére, a teremtett világra, aminek értelmében atyai jóságában a „ földet 
gyümölcstermővé tette”, és mérhetetlen bölcsességével az embernek aján-
dékozta, „hogy őrizze és művelje azt.” – Ezáltal teremtésének társává tette 
az embert,akinek a teremtéskor testet alkotott, hogy hordozza a lelket – amit 
szintén teremtő jóságában „saját képére és hasonlatosságára alkotott.” – 
Mindkettőről messzemenően „gondoskodott”, hogy az így teljes ember hálás 
legyen Teremtőjének; ne csak élő, hanem érző, értelmes lény is legyen. – 
Aki készséges, mindezt felismeri és hálálkodik érte. – Milyen fenségesnek 
találjuk  Miksa herceget, Aki Sissi lányának így beszél: „ha egyszer szomorú 
leszel, menj ki egy közeli erdőbe és látni fogod minden fűszálban, minden 
állatban Isten csodálatos bölcsességét és szeretetét!” – Beláthatjuk, hogy az 
ember csodálatos teremtmény; „testből és lélekből áll, és mindkettőnek szük-
sége van táplálékra!” – Testünk  táplálására a tudomány, a technika, az em-
beri számos próbálkozás „ gondoskodik”, a lélek dolgait azonban igazán 
„egyedül csak Isten igazsága elégíti ki. Igazán boldog ember csak az lehet, 
aki elfogadja Isten szavát és hűségesen teljesíti az Ő akaratát.” – Isten nél-
kül sok probléma, ami nehezíti a mindennapi életet, képes téves, igen téves  
következtetésekre vezetni: a nyomor, szükség, éhínség, üldöztetés, ruhát-
lanság és számos hasonló igen is „elszakíthat Isten szeretetétől”, ha elfeled-
jük, hogy az Úr Jézus „a mi üdvösségünkért kész volt minden áldozatra; 
kiüresítette Önmagát, vállalta értünk a sok szenvedést és a kereszthalált…!” 
– Ő, ahogyan Szent Péter pünkösdi beszédében mondta: „amerre csak járt, 
jót tett!”, joggal elvárhatja tehát, hogy minden ember Vele és egymással 
„szeretet közösség(ben) legyen, amelyben figyelnek a testvérek lelki és testi 
javaira egyaránt.”- Az Isten mindent „átadott” az embernek; a testi és lelki 
javakat egyaránt, hogy végül is kimondhassa: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” 
– Éreznünk kell, hogy Nélküle „sivár és elhagyatott hely az egész világ – 
minden szépségével és gazdagságával együtt – lelkileg kell erősnek len-
nünk, hogy testi vonatozásban is helyt tudjunk állni! – Ő  „meghívja asztalá-
hoz övéit ( mindenkit ) , és az élet Kenyerével táplálja őket. Azt akarja, hogy 
igazi családot alkossanak: egy szív, egy lélek legyenek!” – Tőle megtanulhat-
juk: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely  Isten 
ajkáról való!” ( Mt.4,4 ) – Vele a kevés is bőségesen elég; Nélküle a bősége-
sen sok is kevésnek bizonyul. – Ha igazán meg akarunk felelni embersé-
günknek, alaposan végig kell gondolnunk Harangi László gondolatait, amikor 
ezeket mondja: „az életem csodálatos fény-és árnyjáték, ahogy visszanézek! 
– Ami az enyém benne, az csúnya félszegség, ösztönösség, ábrándos hó-
bort, sok elkövetett  rossz és még százszor több mulasztás… minden meg-
volt hozzá, hogy szent legyek, csak  használnom kellett volna az élet alkal-
mait és a kegyelmeket; de a kegyelem mégis szüntelenül omlott rám… így 
lett az életem, amit én folyton összekuszáltam és elrontottam, mégis a Gond-
viselés remekműve!” - Tettekre fel tehát, amíg nem késő!   
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nemeket, hanem  igeneket…” – Magyar volt, Aki az által lett naggyá, hogy mert, akart és ezáltal tudott is magyarként Isten jó eszköze lenni – Krisztus 
titokzatos testének jó tagja lenni – „Ha most lenéz ránk, lássa (bennünk) , hogy örvendünk azon, hogy magyarok vagyunk, egy család vagyunk és  közös-
séget alkotunk… tudunk örülni isten-gyermekségünknek!” – Ezeket Ő hagyta ránk „örökségül”, amit nem elég őrizgetnünk, hanem tovább is kell gyarapíta-
ni és tovább adni az utánunk következő koroknak! – Rajtunk ne teljesedjék a Költő (Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz ) szava:”romlásnak indult, hajdan 
erős magyar! Nem látod, Árpád népe miként fajul?- Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon?” – Ezt elkerülhetjük, ha Szent István hité-
vel, lelkületével élünk ebben az Országban keresztényként és magyarként. 

Évközi 21. Vasárnap – Augusztus 27.—Igen nagy kéréssel fordulunk 
szentmisénk könyörgésében jóságos Istenünkhöz, hogy t.i. segítsen, hogy 
követni tudjuk, amit Ő parancsol, „vágyakozzunk arra, amit ígér és e világ 
változandóságai közepette is  szívből ragaszkodjunk Hozzá.” - Ezek a kéré-
sek azért nehezek számunkra, mert sok kísértéssel kell megküzdenünk 
ahhoz, hogy ez így legyen. – Igen gyarló emberi természetünk ugyanis, 
gyakran „másfelé húz” bennünket. – Cserháti Ferenc püspök Atya idéz egy 
német írót, aki gondolatban felsorakoztatja a különböző személyeket, akik 
találkoztak Üdvözítőnkkel és szinte megszólaltatja őket, hogy a velük történ-
tek után, hogyan gondolkodnak a velük jót tevőről, Aki nem más, mint Jézus 
Krisztus. – Ő Az, Aki életét adta a világ üdvösségéért; Aki csodáival igazol-
ta, hogy Ő Kicsoda; tanításával segíteni akar mindvégig, hogy igazán mél-
tók lehessünk az emberségre, akik a Tőle tanult jót elvből tesszük. – Az író 
megemlíti  a vakságából meggyógyított Bartimeust, aki számára nagy él-
mény volt a találkozás Jézussal, Aki visszaadta látását; megemlíti a fügefá-
ról „leszállt” vámost, Zakeust, aki örömében kárpótolta az addig megkárosí-
tottakat, mert Jézus szóba állt vele; megemlíti a házasságtörő asszonyt, akit 
az Úr Jézus így „vígasztalt meg”: „nem ítéllek el!” – megemlíti az édesanyát, 
akinek feltámasztotta halott fiát; megemlíti a jóllakott tömeget, akik a pusztá-
ban részesültek Jézus jótéteményéből … - ezek számára élmény volt a 
találkozás, de megemlíti a gazdag ifjút is, aki szomorúan távozott, mert a 

Mester követése áldozatot kívánt; - megemlíti az elhallgattatott 
szadduceusokat, akik hiába próbálkoztak „fogós” kérdésekkel; megemlíti az 
írástudókat és farizeusokat, akik „ felsültek” mesterkedéseikkel; megemlíti a 
keresztre feszített bal latort is, aki „káromolta Jézust”- szinte követelve Tőle 
a szabadítást. – Ezek számára nem volt élmény a találkozás – mint aho-
gyan nem  jelenthetett sokat a gyógyulás azoknak a leprásoknak sem, akik 
tízen meggyógyultak, de csak egy ment hálát adni érte – az is „idegen!” – 
Mindeközben az Úr Jézus meg akar tanítani, hogyan fejezhetjük ki hálánkat 
a kapott lelki és testi jókért, hogy komolyan vegye mindenki – mi is  lehető-
ségeit, feladatait, hogyan tegyünk eleget annak, hogy „minden Krisztusban 
hívőnek kötelessége, hogy másokban hitet ébresszen és erősítsen!” – A 
világon sok minden változhat, változik is – egy valami azonban mindig tenni-
valónk marad: hálásnak lenni az Istentől kapott jókért – sőt másokat is erre 
„segíteni!” – Nem engedhetjük meg magunknak, hogy joggal mondhassák 
rólunk, nem vagyunk jó keresztények! – Sokszor éber figyelemmel figyelik 
életünket, szavainkat, cselekedeteinket és ezek alapján alkotnak véleményt 
rólunk. A mi dolgunk az, hogy „bizonyítsuk”: „ Igazán boldog az, aki hallgatja 
és megőrzi ( megtartja ) Isten Igéjét!” – Ez által lehetünk az Úr Jézus roko-
nai és testvérei, mert „Isten igéjét hallgatják és teljesítik.” – Nem engedhet-
jük meg magunknak, hogy torz képei legyünk Istennek, Aki saját képére és 
hasonlatosságára teremtette az embert – minket is! 

Pannonhalma ajánlója 
- Egyházi iskola lévén felmerül 
a kérdés, hogy szerzetesek 
tanítanak-e vagy világi taná-
rok? 
- Nemcsak tanítanak a világi-
ak, de többen is vannak, 
mint a szerzetesek. 
- Milyen plusz dolgot tud adni 
a tanítás, nevelés során egy 
egyházi iskola, egy egyházi 
ember a világihoz képest? Te 
mit köszönhetsz neki(k)? (Akár 
konkrét példa egy helyzet, ami 
gazdagított téged) 
- Annak aki nyitott erre an-
nak biztosan rengeteget tud 
adni, de szerintem az egész 
szellemiség és nyitott hozzá-

állás, ami Pannonhalmán van, is jó hatással lehet azokra is, 
akik kicsit elzárkóznak a vallásosságtól. 
- Több hittanóra van egy ilyen intézményben?  
  Egynél több, de háromnál kevesebb. 

- Közösségi életről mesélnél, mi-
lyen klubok, fórumok működnek… 
Te melyiknek voltál tagja? 
- Szerintem most nem állok neki 
felsorolni azt a rengeteg szak-
kört és lehetőséget, amit Pan-
nonhalma kínál, mert az bárki 
megtalálhatja az interneten 
(www.phbences.hu). Én például 
jártam filozófia és pszichológia 
szakkörre, oklevél olvasásra, fél 
évig oroszt is tanultam, de az 
annyira nem jött be. Emellett 
hetente kétszer moziba is lehet 
menni a rendes mozi árak töre-
dékéért, ami szerintem egy elké-
pesztően jó lehetőség, mivel 
rengeteg érdekes új filmet is-
merhet meg az ember. 
- Fiúiskola lévén, nem hiányoztak a lányok? Volt testvérosztályo-
tok? 
- Valamennyire hiányoztak az biztos, de igazából nem tudom 
megmondani, hogy ez mennyire jó vagy rossz, 

de szerintem teljesen működőképes. Ne-
künk konkrétan nem volt testvérosztá-
lyunk, másoknak szokott lenni, de mi vala-
hogy kimaradtunk ebből.  
- Te kinek és miért ajánlanád ezt az iskolát? 
- Én igazából azoknak ajánlanám, akik úgy 
gondolják, hogy kibírnák 4 (esetleg 6) évig 
lányok nélkül (mármint a hétköznapokon, 
otthon azzal találkoznak, akivel akarnak), 
és nem zavarja őket, hogy kicsit ritkábban 
találkoznak a szüleikkel, de igazából sze-
rintem egyik se alapfeltétel, a lényeg az, 
hogy legyen valami, ami őt ide vonzza és 
az elég. 
- Mi volt a legviccesebb élményed? 
- Szerintem ezek a „legviccesebb élmé-
nyek” vagy csak akkor érthetőek, ha már 
valaki jobban ismeri az iskolát, vagy egy-
szerűen „nem tűrnek nyomdafestéket”. 

Szlovicsák Béla 

http://www.phbences.hu
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Nyár közepén kezdődött 
számomra az év legna-
gyobb kalandja, hiszen júli-
us huszadikán indultunk el a 
15. Vándorcserkész Világta-
lálkozóra, melynek az észa-

ki szigetország, Izland adott helyet.  
Utazásunk röpke tizenhat órás buszúttal 
indult az előtáborunk helyszínére, a svájci 
cserkészparkba. Ez az idő alatt megnéztük 
a Rajna vízesést, amely Európa legna-
gyobb zuhataga. Majd néhány órával ké-
sőbb megérkeztünk Kanderstegbe, a világ 
leghíresebb cserkészparkjába. Maga „Bi-
Pi” (Lord Baden-Powell, a 
cserkészet alapítója) vá-
lasztotta ki ezt a helyet, 
hogy itt egész évben ta-
lálkozhassanak cserké-
szek a világ inden tájáról, 
állandó dzsemborit tart-
hassanak. Másnap reggel 
utunk az Oeschinen tó-
hoz vezetett, amely kiin-
dulási pontja volt az az-
napi túránknak. A tó mel-
letti Berni Alpok közül 
másztunk meg egy csú-
csot, aminek a tetején a 
Fründenhütte, egy mene-
dékház várt minket körül-
belül 2600 méter maga-
san. 
Július huszonkettedikén 
töltöttük ott az utolsó éj-
szakánk, ami azért is 
különleges volt, mert 
részt vehettünk egy nem-
zetközi tábortűzön, ahol különböző nemze-
tiségű emberekkel együtt énekelhettünk és 
játszhattunk. Ezutáni reggelen indultunk 
haza, és út közben megtekinthettük Zürich 
városát is. Az egész estés utazás után 
délben érkeztünk meg Budapestre a Liszt 
Ferenc repülőtérre. Nem sokkal később fel 
is szállhattunk a repülőre, amelyet négy 
órás út követett, majd megérkeztünk 
Keflavíkba. Aznap este a nyitóceremónia 
helyszínén, Reykjavíkban szálltunk meg.  
Július huszonötödikén tíz órakor kezdődött 
a megnyitó, ahol megismerhettük a nem-
zetközi őrstársainkat. Egy hatalmas sport-
csarnokba tereltek minket, majd altáborok 
szerint lettünk kis csoportokra bontva.  
A rövid üdvözlés után megnyitóbeszédet 
mondott az izlandi főcserkész, és a minisz-
terelnök is, akiről a végén kiderült, hogy 
szintén cserkész. Őket artisták követték a 
színpadon, akik különböző mutatványokkal 
kápráztattak el minket. Végezetül pedig a 
Világtalálkozó himnuszát adta elő egy ze-
nekar. A hangulat már ekkor a tetőfokára 
hágott, hiszen ötezer cserkész énekelt és 
táncolt egyszerre, de a tábor még csak két 
órája kezdődött el. Izgatottan vártuk, mi 
következik. 
Az ezt követő buszozás már kevésbé volt 
izgalmas, az expedíciós központba érke-
zéssel ellentétben. Sátrat vertünk, ismer-
kedtünk, majd a konyhánkat is berendez-
tük. Négy napot töltöttünk 
Hafnarfjörðurban. Ez idő alatt változatos 

prog- ramokon vehettünk részt. 
Első nap egy arborétumot nézhettünk meg, 
délután pedig bejártuk a kikötővárost. A 
hátralévő időben a fjordban vitorlázhattunk, 
megismerkedtünk az izlandi tradicionális 
ételekkel, a város történelmével.  
Az izlandi emberek számára nagyon fontos 
a fák visszatelepítése a szigetre, ezért már 
a facsemeték nevelésétől egészen a kitele-
pítésig óvják őket. Emiatt választottuk kö-
zösségi szolgálatként a faültetést a tábor-
hely melletti lávamezőn. Közel ezer facse-
metét ültettünk el mindössze két óra alatt. 
Ez volt az utolsó dolog, amit a városban 
csináltunk, mert ez után elutaztunk 
Úlfljótsvatnba, a 

tábor hátralévő idejére. Itt éltük át a legjob-
ban a kultúrák keveredését, hiszen ötezer 
cserkész vett körül minket a világ minden 
pontjáról. Ebben a cserkészparkban négy 
nagy helyszínen voltak különböző progra-
mok, illetve egy nagy központi téren volt a 
nagyszínpad, ahol minden este volt vagy 
koncert, vagy tehetségkutató. Mellette ta-
lálhattuk a különböző nemzeteket bemuta-
tó rendezvénysátrakat, köztük a magyar 
csárdát is. Itt hagyományos magyar étele-

ket készítettünk, 
ezek közül pedig a külföl-
diek kedvence a lángos 
volt. Legérdekesebb vi-
szont az volt számunkra, 
hogy sokan még csak 
nem is tudták, hol van az 
országunk. Ezért, hogy kapjanak egy kis 
ízelítőt, az egyik este folyamán egy tánchá-
zat rendeztünk. A hangszórókból hangosan 
szólt a népzene, és magyarok, külföldiek-
kel karöltve táncoltak. Ezután a kedvenc 
cserkész-, és népi játékainkat mutattuk 
meg nekik, és hajnalig játszottuk. Másnap 
pedig mi vendégeskedtünk az olasz kontin-

gensnél, akiket a tajvani, 
ománi, és mauríciuszi dele-
gáció követett. 
 
A tábor jelmondata a vál-
toztatás volt, ezért az egyik 
legfontosabb momentum a 
Youth Forum, azaz Ifjúsági 
Fórum volt. Egy délután 
során több százan tanács-
koztunk a világ problémái-
ról, és azoknak megoldása-
iról. Többek között az éhe-
zéssel küzdő országok gaz-
daságának megreformálá-
sáról, a vízhiány pótlásáról, 
és a cserkészet közösség-
formáló munkájáról. Azt 
gondolom, sikerült működő-
képes megoldásokat talál-
nunk, és remélem, hogy ha 
lassan is, de sikerül ezeket 
a terveket véghez vinni.  
Valamint az ott tartózkodá-

sunk alatt megalakult egy piac a résztve-
vők közreműködésével, ahol különböző 
országokból származó kitűzőket, nyakken-
dőket és egyéb csecsebecséket lehetett 
cserélgetni. 
Az itt eltöltött öt nap alatt még több barátot 
és emléket szereztünk, amiket sosem fo-
gunk elfelejteni. 
Az utolsó napjainkat túrázással töltöttük, 
Izland legszebb túraútvonalán, a 
Laugaveguron. Ezen a kalandon már csak 



5                                 SZENT KERESZT— 2017. SZEPTEMBER 

 

a ma- gyar csapat volt je-
len, együtt vettünk minden aka-
dályt. Sikeresen megmásztunk 
minden hegyet, és megúsztuk vol-
na szárazon, ha nem lettek volna a 
gleccser patakok, amiken (híd hiá-
nyában) szandálban, papucsban 
vagy akár mezítláb gázoltunk át. 
Utolsó esténken pedig egy meghitt 
szertartás keretében megköszön-
tük egymásnak a segítséget, a 
szeretetet, vagy csak éppen egy 
kedves mosolyt, amit kaptunk. 
Másnap reggel már hazautazásra 
készen összecsomagoltunk, és 
még egy utolsó nevezetességet 

tekintettünk meg, az igazi Gejzírt. Ezután nem volt más hátra, 
mint hogy útra keljünk és épségben hazaérjünk. Azt hiszem, ezt 
az akadályt is sikeresen vettük, így augusztus nyolcadikán, két 
és fél hétnyi távollét után, ismét a szeretteink körében lehettünk.   
Ez az út hatalmas változás volt az életemben, egy új ajtó nyílt ki 

előttem, lehetőségekkel és barátokkal. Rengeteg élménnyel és 

tapasztalattal gazdagodtam, amit az élet minden területén fel tu-

dok majd használni. Ezúton szeretnék köszönetet mondani min-

denkinek, akik valamilyen formában segítséget nyújtottak, és ezál-

tal egy álmom valóra válhatott.  

Bálint Barnabás 

Hittantábor 
 

Ezen a nyáron Patakon táboroztunk, augusztus elején. Táborunk-
ban játék, focibajnokság, város rally, sok nevetés volt. A vidámsá-
gok mellett, komoly témáról a szentmiséről beszélgettünk, tanul-
tunk. Nemcsak elméletben, foglalkoztunk a szentmisével, hanem, 
amikor volt a templomban szentmise, mindannyian részt is vet-
tünk rajta. 
A legforróbb napokat a strandon töltöttük, nagyon jól szórakoz-
tunk. Esténként megbeszéltük az aznapi angyalkáinkat. Ebben a 
táborban csupa jó angyalka volt! 
Sok köszönettel tartozunk ezért a táborért! Először is a Szerető 
Istennek, miden égi-földi jóért amit ezalatt az idő alatt kaptunk. Az 
önkormányzatnak és szülőknek a gyerekek szállításáért. Erzsi 
néninek a szemléltetőanyag varrásáért, Mónika néninek, Pista 
bácsinak, Krisztinek, Fanninak, Edinának szerető gondoskodásu-
kért 
Niki táborvezető és helyettese: Magdi néni  

Gyerekek írták:  
 
„Nagyon jó volt a hittantábor, mert nagyon sok program volt. Jól 
éreztem magam. Volt tábortűz, csapat feladat, város rally, őran-
gyalozás, kaptunk fagyit, vízibombáztunk, nagyon jó volt!” 
Franciska 
 
„Nyári szünetben részt vettem egy 5 napos hittan táborban. Játé-
kos feladatokat oldottunk meg. Sokat szórakoztam. Új barátokra 
leltem. Játékos vetélkedő formájában megismerhettük Patak nevű 
települést.” 
Maja  
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Augusztus 13-án a 
10 órai ünnepi 

szentmisét  
dr. Beer Miklós 

váci püspök atya 
celebrálta. Püspök 
atya hozott jelké-
pesen 100 ft-ot, 
mivel a váci püs-

pök ennyiért vásá-
rolta annak idején  

a falut. 

Egyházközségünk egy jubileumi lobo-
gót kapott az Alsónémedi Önkormány-

zattól ajándékba. 

A református és katoli-
kus énekkar közös fellé-
pése is ünnepélyesebbé 
tette a falu jubileumát. 

Köszönjük  
a szolgálatukat! 

Erre az alkalomra elké-
szült az új egyen nyak-

kendő is, melyet nagyon 
köszönünk az adomá-

nyozónak! 

Mindenkinek köszönet, aki segített 
szebbé varázsolni az ünnepet!  

A felolvasóknak, a ministránsoknak, 
az asszisztenciának. A közösségi házban is lehetett követni az ünnepi misét. 

Köszönet Dr. Nagy Vilmosnak és „csapatának”! 

Köszönjük a fotókat György Péternek, Rácz Imrének, 
Tornyai Ádámnak! 
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Augusztus 20-án 
17 órakor sor 

került a záróün-
nepségre. 

Pekker Imre atya 
megáldotta az új 

kenyeret. 
Sor került erdélyi 
vendégeink elbú-
csúztatására is. 

Augusztus 13-án bemutatásra került az Államalapítók előadás, melyen 
szintén sokan szerepeltek az énekkarunkból, híveink közül. Köszönjük a 

remek produkciót ezúton is! 
Templomunk elektromos orgonája is hozzájárult a sikerhez. 

Augusztus 13-án az ünnepi szentmise után került sor a 
község jubileumi ünnepségére a Dózsa György téren. 

Püspök atya is megáldotta a felújított művelődési házat. 

Augusztus 20-án 
10 órakor a refor-
mátus istentiszte-

leten lépett fel 
közösen az Alsó-
némedi Magyarok 

Nagyasszonya 
Vegyeskar, a re-

formátus énekkar, 
valamint a nagyaj-

tai daloskör. 
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20 éve halt meg Teréz anya 
 
Kalkuttai Szent Teréz, közismert 
nevén Teréz anya (születési neve 
albánul: Agnes Gonxha Bojaxhiu; 
Üsküb, 1910. augusztus 26. – 
Kalkutta, 1997. szeptember 5.) 
 
„A jugoszláv jezsuiták szolgálatot 
vállaltak a kalkuttai egyházme-
gyében, ahonnan egyikük írásai-
ban beszámolt az ottani lehetősé-
gekről. Ágnes (1928-ban) 18 éves 
korára elhatározta, hogy missziós 
nővér szeretne lenni Indiában, és 
jelentkezett az akkor ott szolgála-
tot teljesítő írországi Loreto nővérekhez 
(angolkisasszonyok rendjébe). Barátnőjével, 
Betikával együtt kérte felvételét a Loretói Mi-
asszonyunk anyaházába, akik néhány hónap 
felkészítés után Indiába, Dardzsilingbe küld-
ték. Szerzetesi fogadalmát itt tette le 1931. 
május 25-én, a Teréz nevet Lisieux-i Szent 
Teréz iránti tiszteletből választotta. 1930-tól 
1948-ig földrajzot és hittant tanított a kalkuttai 
Szent Mária szerzetesi iskolában, melynek 
1944-től igazgatója lett. 
1946. szeptember 10-én Darjeelingbe kellett 
utaznia lelkigyakorlatra. A vonaton a harmad-
osztályú kocsiban óriási volt a tömeg, és meg-
döbbenve tapasztalta azt a nyomort és sze-
génységet, amely az indiaiak többségének 
kijutott. Ekkor ébredt rá küldetésére, arra 
hogy nincs joga a kolostor békéjében, kényel-
mében éljen, miközben az emberek, akiket 
szolgálni jött, nyomorognak. Küldetést érzett 
arra, hogy elhagyja a kolostort, megossza 
sorsát a szenvedőkkel és Jézust követve a 
szegények között szolgáljon. 1948-ban Kal-
kutta érsekén keresztül engedélyt kért XII. 
Pius pápától, hogy elhagyhassa a közösséget 
és független apácaként Kalkutta nyomorne-
gyedében dolgozhasson. Levetette szerzetesi 
öltözékét, fehér szárit öltött, és Patnába ment 
a missziós orvosnővérekhez, hogy megfelelő 
egészségügyi ápolónői kiképzést kapjon. 
Amerikai missziós nővéreknél egészségügyi 
kiképzésben részesült, majd hamarosan visz-
szatért Kalkuttába, ahol a Szegények Kis 
Nővéreivel lakott, és engedélyt kért nyomorte-
lepi iskolájának megnyitására. Nemsokára 
segítői is akadtak, és támogatást kapott az 
egyházi szervezetektől és a városi hatóságok-
tól is.”” 
1950 októberében Teréz anya megkapta a 
pápai jóváhagyást az új szerzetesrend alapí-
tására. Hitvallásuk: "Szerzetesek vagyunk. A 
nap huszonnégy órájában Jézus Krisztust 
szolgáljuk." A Szeretet Misszionáriusai rend 
hivatása Teréz anya szavaival: „hogy segítse 
az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, 
leprás embereket, az olyanokat akik nemkívá-
natosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társa-
dalomból és mindenki elkerüli őket”. Az indiai 
kormány támogatásával egy elhagyott hindu 
templomot alakítottak át a szegény, magate-
hetetlen emberek otthonává. Nem sokkal 
később újabb otthonokat nyitottak a leprások 
és az árvák számára. A rend egyre több hívet 
és támogatót talált céljai számára, és az 1960
-as években sorra nyitotta az otthonokat szer-
te Indiában. 1965-ben VI. Pál pápa engedé-
lyezte, hogy a rend más országokra is kiter-
jessze tevékenységét. Létszámuk rohamos 
gyorsasággal növekedett, és új otthonok nyí-
lottak szerte a világon. Az első Indián kívüli 
otthont Venezuelában nyitották, majd Róma, 

Tanzánia következett. Sorra 
nyíltak az otthonok Ázsiában, 
Afrikában, Európában, és 
megnyílt az első misszionári-
us ház az Egyesült Államok-
ban, New Yorkban is. 
 
AZ Apostoli Szentszék Teréz 
anya halálát követően a szo-
kásos öt év helyett egy évvel 
elindította a boldoggá avatási 
eljárást, amely az első lépés a 
szentté avatás felé. Az avatás 
feltétele, hogy olyan csodák 
nyerjenek bizonyítást, melyek 
Teréz anya közbenjárására 

történtek. 2002-ben a Vatikán csodának nyil-
vánította Monica Besra gyógyulását, akinek 
hasi daganatát elmulasztotta egy medaillon, 
melyben Teréz anya képe volt. Besra szerint 
egy fénysugár jött a képből, mely meggyógyí-
totta a rákos daganatot. Kezelőorvosai és 
kezdetben Besra férje szerint az orvosi keze-
léstől múlt el a daganat.[5] Dr. Ranjan 
Mustafi, aki kezelte Besrát azt mondta, hogy 
nem rákos daganat volt, hanem egy tuberku-
lózis okozta ciszta. Szerinte, “Ez nem volt 
csoda.... körülbelül kilenc vagy tíz hónapig 
gyógyszert szedett.”[6] Besra férje szerint, “A 
feleségemet az orvosok gyógyították meg és 
nem valamiféle csoda.”  
Besra orvosi iratai (ultrahang, felírt gyógysze-
rek, orvosi jegyzetek) bizonyíthatnák, hogy 
csoda volt-e vagy sem. Besra azt állította 
hogy az iratok Betta nővérnél vannak 
(Szeretet Misszionáriusai). Betta nővértől „no 
comment” válasz érkezett. A Balurghat 
Hospital hivatalnokai szerint ahol Besrát ke-
zelték a katolikus rend nyomást gyakorolt 
rájuk, hogy a gyógyulást csodaként kezeljék. 
Teréz anyát II. János Pál pápa a missziós 
világnapon, 2003. október 19-én Rómában 
csaknem negyedmillió zarándok jelenlétében 
boldoggá avatta. Az eseményen 27 ország 
képviseltette magát kormányszinten, de meg-
jelentek a nagy világvallások, a misszionáriu-
sok és a szegények képviselői is, akikért Te-
réz anya életében annyit tett. A szentté ava-
táshoz szükség volt még egy csodára. 
Az újabb csoda egy 35 éves brazil mérnök 
tudományosan nem megmagyarázható gyó-
gyulása volt 2008. december 9-én. A férfi 
betegsége előtt nem sokkal nősült. 2008 első 
hónapjaiban kezdődött a kálváriája: az év 
végére nyolc agytályogot diagnosztizáltak 
nála. A kórházi kezelés hatástalan volt, az 
eredményei az agyvíz termelődése miatt egy-
re rosszabbak lettek, állapota véglegesen 
leromlott. A diagnózis ez volt: többszörös 
agytályog, elzáródás következtében kialakult 
hidrokefalusszal. Korábban végeztek már 
rajta veseátültetést, immunrendszert gyengítő 
szereket kapott. Kritikus állapotba került, min-
den valószínűség szerint meghalt volna a 
hatástalan kezelés után műtét nélkül. 
December 9-én vitték a műtőbe: ekkor már 
kómában volt. Technikai okok miatt azonban 
a műtétet nem kezdték el. Amikor a sebészor-
vos fél óra múltán visszatért a műtőbe, megle-
pődve tapasztalta, hogy a páciens ébren van, 
ül, tünetmentes, teljesen a tudatánál van, és 
azt kérdezi tőle: „Mit keresek én itt?” Az orvos 
így vallott az esetről: „Soha nem láttam ehhez 
hasonlót, tizenhét éves praxisom során a 
hasonló esetekben mind meghaltak a bete-
gek. Nem tudok tudományos, orvosi magyará-
zatot adni rá.” A vizsgálatok megerősítették, 

hogy a betegség rövid idő alatt elmúlt, minden 
következmény nélkül. A gyógyult férfi újra 
munkába állt, és folytatta korábbi életét. 2014. 
december 10-én mondta ki egyhangúlag az 
orvosi bizottság, hogy a gyógyulás tudomá-
nyosan nem megmagyarázható. 
A tanúvallomások bizonyítják, hogy számos 
imádságban fordultak a beteg gyógyulásáért 
Teréz anyához, különösen műtétje tervezett 
napján. Felesége – amikor látta, férje állapota 
milyen súlyos – azt kérte ismerőseitől, imád-
kozzanak az általa annyira tisztelt boldoghoz: 
„Mondjátok meg Teréz anyának, hogy gyó-
gyítsa meg!” A műtőben való várakozás fél-
órányi idejében éppen egy pappal és család-
tagokkal fohászkodtak Teréz anya közbenjá-
rásáért a kórházi kápolnában. A teológusok-
ból álló bizottság álláspontja is egyöntetű volt: 
ők arról nyilatkoztak, hogy egyértelmű ok-
okozati kapcsolat van Teréz anya segítségül 
hívása és a hirtelen gyógyulás között. 2015. 
december 15-én nyilvánított véleményt a 
Szentek Ügyeinek Kongregációja püspöki és 
bíborosi bizottsága: ők is egyöntetűen pozitív 
véleményt fogalmaztak meg. 
Ferenc pápa 2015. december 17-én engedé-
lyezte a szentté avatási dekrétum kihirdeté-
sét, 2016. szeptember 4-én, vasárnap ünnepi 
szentmise keretében történt meg a szentté 
avatása. 
 
Életbölcsességek Teréz anyától, melyeket 
megfogadva könnyebben járhatunk a helyes 
úton és érhetjük el céljainkat. 
 

1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy 
másodperc alatt romba dőlhet. 

Ne törődj vele! 
Te csak építs. 

 
2. Ha valakinek segítesz, az emberek hara-

gudni fognak rád. 
Ne törődj vele! 

Te csak segíts annak, akinek szüksége van 
rá! 

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! 
Ezért rúgást kapsz cserébe. 

Ne törődj vele! 
Te csak tedd, ami tőled telik! 

 
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra 

elfelejtik. 
Ne törődj vele! 

Te csak tedd a jót! 
 

5. A becsületesség, a tisztesség és az igaz-
mondás támadhatóvá tesz. 

Ne törődj vele! 
Te csak légy becsületes, tisztességes és 

őszinte! 
 

6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, hely-
telenül cselekszik és önző. 

Ne törődj vele! 
Te csak szeresd felebarátodat! 

 
7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, 

hogy hátsó szándék vezet. 
Ne törődj vele! 

Te csak tedd a jót! 
 

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és 
igaz ellenségeid lesznek. 

Ne törődj vele! 
Te csak kövesd céljaidat! 
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Tisztelt Családtagok, Rokonok,  
Énekkarosok, Barátok, Ismerősök! 

 
Pista bácsira emlékezve, az Alsóné-
medi Magyarok Nagyasszonya 
Énekkar nevében szeretnék búcsú-
zóul pár szót szólni.  
Szomorúsággal és tehetetlenséggel 
fogadtuk a hírt: Bálint István, a mi 
Pista bácsink elköltözött az élők 
sorából. 
Hosszú évtizedeket töltött az ének-
karban. Misék, szertartások, hang-
versenyek százain énekeltünk közö-
sen. Személyéhez, egyéniségéhez ezernyi 
emlék tapadt, amelyek közül természete-
sen csak néhányat tudok most megemlíte-
ni.  

Nagyon szerette az énekkart, az éneklése-
ket. Az éneklésnek szinte bármilyen formá-
ját. Többször mondta nekem, hogy őt az 
énekkar, a próbák, az éneklések kikapcsol-
ják, és örömmel töltik el. 
Próbát nem hagyott el soha. Amíg egés-
zsége engedte, minden alkalommal megje-
lent közöttünk. Kötelességének is érezte, 
de minden egyes alkalommal szívvel-
lélekkel énekelt. 
Nagyon boldog és jókedvű volt, amikor 
egymás ünnepeit ünnepeltük, hiszen ez a 
közösség nagyon sokat jelentett számára. 
A próbákról még a hazaút is nagyon soká-
ig tartott, mert hazafele menet barátaival 
több helyen megálltak, és hosszasan be-
szélgettek. S még a kézfogásából is valami 

különös, mintegy atyai 
szeretető gondoskodás 
áradt. 
Gyönyörű 
hanggal áldotta 
meg Őt a Te-
remtő, élmény 
volt hallgatni 
éneklését. 2008
-ban, az év végi 
hangverse-
nyünkön egy 
Szent Cecíliát 
dicsőítő, latin 
nyelvű kórusmű 
nagyon nehéz 
szóló részét 
vállalta el, és 

énekelte gyönyörűen. 
A szenvedéstörténet, a passió éneklését is 
– azt lehet mondani – szent hivatásának 
tekintette. A legmagasabb szólamban, a 

Tenor 1-esek között zeng-
te a többszólamú része-
ket. 
Egy tavaly történt szomo-
rú eset kapcsán idén új 
énekest kerestünk Péter 
apostol szerepére. Pista 
bácsira esett a választás. 
Április 9-én, virágvasár-
nap, gyönyörűen énekelte 
Péter apostol mondatait. 
Ekkor volt közöttünk utol-
jára. Nagypénteken már 
nem tudta vállalni a passi-
ót. És most felfoghatatla-

nul állunk a megtörtént dolog előtt. 
Mi, az énekkar tagjai megköszönjük Pista 
bácsinak az együtt eltöltött éveket. A hu-
morát, a próbákat, a kórustalálkozókat, 

hangversenyeket, az együtt töltött 
időt. Nagyon kedves ember volt, 
mindenki szerette őt.  
Személy szerint én is, a családom 
is nagyon sokat köszönhetünk ne-
ki. (Majd két évtizeden keresztül a 
virágvasárnapi barkák java részét ő 
biztosította a templom részére.) 
Kedves Pista bácsi! Énekkarunk 
nevében köszönöm, hogy együtt 
énekelt velünk életében! Kórusunk 
védőszentje, Magyarok Nagyasz-
szonya oltalmába ajánljuk Pista 
bácsi lelkét.   
Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
Pista bácsi! Nyugodjon békében! 

Benkó Péter 
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Mária Rádió imakör 
 
Szeptemberi imaóránkat szokásosan az 
első hétfőn, szept. 4-én az esti szentmise 
után a Szent Imre közösségi házban tart-
juk. 
Köszöntsük Égi Édesanyánkat egy szép 
imával, majd kérjük a Szentlelket, hogy 
áradjon ki minden jelenlévő testvérünkre, 
hogy ráhangolódva a Szüzanyánkkal való 
együttlétben elmélyülhessük az Ő szeretet-
lángja által. Elsőként egy tanúságtételt 
hallgattunk meg. Az elzzel kapcsolatban 
felmerülő kérdések megbeszélése után a 
hozott imaszándékokat felolvassuk és a 
Szüzanya elé tesszük őket, majd ezekre az 
imaszándékokra felajánlva imádkozunk 
Szüz Mária két fájdalmáról szóló litániát.  
Ez után hálával és hódolattal megköszön-
jük, hogy Isten kegyelméből együtt imád-

kozhattunk 
az Égi Édes-
anyánkhoz! 
Imádságunk 
a Szűzanyához szól:  
Szűz Mária! Te, aki foldi életedet olyan 
gondok és félelmek közepette élted meg, 
amelyek a mi életünket is kísérik, légy a mi 
közbnjárónk és Édesanyánk! Köyörögd ki 
szánunkra a nyitott szív kegyelmét, amely 
el tudja fogadni a kicsi dolgokat és belátja 
azt, hogy az ember számára a boldogsá-
got, a békét nem a tárgyak adják, bár-
mennyire is értékesek azok. Ezekben a 
napokban különösen kérlek családjainkért! 
Köszönjük neked Édesanyánk, hogy nem 
mondasz le rólunk, hanem továbbra is tü-
relmes vagy velünk és az Istennel való 
egyszerű eset teljességére hívsz bennün-
ket. 

A Szűzanya Nov. 26-i 
üzenete Medjugorje-ban 
"Drága gyermekek! Ma is 
arra hívlak benneteket, 

hogy térjetek vissza az imához. Ebben a 
kegyelmi időben Isten megengedte nekem, 
hogy a szentség és az egyszerű élet felé 
vezesselek benneteket, hogy felfedezzétek 
a kicsi dolgokban a Teremtő Istent, bele-
szeressetek, és életetek hálaadás legyen a 
Fölségesnek mindazért, amit Ő ad nektek. 
Gyermekeim, az életetek legyen ajándék 
mások számára a szeretetben és Isten 
meg fog áldani benneteket, ti pedig érdek 
nélkül, Isten iránti szeretetből tegyetek 
tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájato-
kért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy 
válaszoltatok hívásomra." 
 

Szlovicsák Balázsné 

Szól-e még Isten az emberekhez? 
 
Egyszer egy fiatalember, aki komoly lelki 
életet élt, elment egy bibliaórára egy baráti családhoz. Csütörtök 
este volt. A találkozót vezető házaspár az imaórát két részre osz-
totta: hallgassuk Istent, és engedelmesen kövessük, amit kér 
tőlünk. A fiúnak szünet nélkül az járt az eszében, vajon Isten ma 
is beszél még az emberekkel? 
A bibliaóra után barátaival még betértek egy kávézóba. A találko-
zón elhangzottakról beszélgettek. Mindannyian elmesélték, ho-
gyan vezette őket Isten különböző utakon. 
Este tíz óra körül járt, amikor a fiatalember elbúcsúzott a barátai-
tól. Beült az autójába, és imádkozni kezdett: 
- Istenem, ha még beszélsz 
az emberekkel, szólj hoz-
zám. Hallgatni fogok a sza-
vadra, és mindent megte-
szek, hogy engedelmesen 
kövessem, amit kívánsz; 
Ahogy a város főutcáján 
hajtott, egyszerre különös 
gondolata támadt, mintha 
valaki azt mondta volna ne-
ki: 
- Állj meg, és vegyél egy liter 
tejet!  
Megrázta a fejét, és hango-
san megkérdezte: 
- Isten, Te vagy az?; 
De mivel nem kapott választ, továbbhajtott. De a hang újra meg-
szólalt: 
- Vegyél egy liter tejet! 
A fiatalembernek eszébe jutott a bibliai idézet, amikor a kis Sámu-
elhez szólt Isten, és ő nem ismerte fel a hangot. 
- Rendben van, Istenem, ha valóban Te vagy az, akkor megve-
szem a tejet. Nem gondolom, hogy ez túl nagy próbatétel volna. 
Megállt, megvette a tejet, és folytatta az útját hazafelé. A követke-
ző kereszteződésnél újra egy különös belső ösztönzést érzett: 
- Fordulj be ebbe az utcába! 
Ez valami őrület, gondolta magában, és ment tovább. De újból 
érezte, hogy be kellett volna fordulnia. Visszafordult hát, és követ-
te a hangot. Félig tréfásan, félig komolyan azt mondta magában: 
- Rendben, Istenem, megteszem! 
Ment tovább az úton, elhagyott több kis utcát, míg egyszerre azt 
érezte, meg kell állnia. Megállt hát, és körülnézett. Tipikus városi 
környék volt, lakóházakkal és boltokkal. Nem a legjobb, de nem is 
a legelhanyagoltabb negyed. Az üzletek már bezártak, és a leg-
több ház ablaka sötét volt. Csak egy házban égett a lámpa az 
utca másik oldalán. 
A fiú újra hallotta a hangot: 
- Menj, és add oda a tejet azoknak az embereknek, akik abban a 

házban laknak, a túloldalon. 
A házra nézett. Kinyitotta a kocsiajtót, és ki-
szállt. De azután kétségei támadtak, és vissza 

akart szállni. 
- Uram, ez őrültség! Hogy csengethetnék be egy idegen házba 
éjfélkor? 
A gondolat azonban, hogy oda kell adnia a tejet, nem hagyta nyu-
godni. Elindult hát, miközben azt mondta magában: 
- Rendben van, Uram, ha Te mondod, megyek, és odaadom a 
tejet ezeknek az embereknek. Ha az Úr azt kívánja, hogy őrült-
ként viselkedjem, hát jó. Én engedelmeskedni akarok Neki. Vala-
mi célja biztosan lehet; Ha pedig ki sem nyitják az ajtót, azonnal 
visszafordulok; 

Átment az úton, megállt az ajtó 
előtt, és megnyomta a csengőt. 
Bentről mintha egy gyerek sírása 
hallatszott volna. Egyszerre egy 
érdes férfihang szólalt meg: 
-Ki az? Mit akar? 
Az ajtó kinyílt, mielőtt a fiú elfutha-
tott volna. 
- Egy férfi állt előtte farmerben és 
ingben. Elég kellemetlen szag áradt 
róla, és nem látszott különösebben 
boldognak sem a fiatalember láttán. 
- Mi történt? 
A fiatalember gondolkodás nélkül 

átnyújtotta az üveg tejet, és azt mondta: 
- Ezt önöknek vettem. 
A férfi megragadta az üveget, és beszaladt a házba. Azután egy 
nő szaladt át a folyosón kezében a tejjel, valószínűleg a konyha 
felé sietve. Mögötte a férfi, karján a síró csöppséggel. Amikor a 
férfi visszajött, a fiú látta, hogy a szemében hatalmas könnycsep-
pek csillognak, majd zokogva azt mondta: 
- Imádkoztunk. Nagyon sok tartozást kell kifizetnünk ebben a hó-
napban, és épp elfogyott minden pénzünk. Nincs több tejünk a 
kicsinek 
- Kértem az Urat, mutassa meg, hogy tudnék tejet szerezni a ki-
csinek. 
A felesége is kikiáltott a konyhából: 
- Én arra kértem Isten, küldjön egy angyalt. Ön egy Angyal? 
A fiatalember kivette a zsebéből a pénztárcáját, és minden pénzét 
odaadta a férfinek. Azután megfordult, és szemében könnyekkel 
visszament az autójához. Megtapasztalta, hogy Isten ma is meg-
hallgatja az igazak imáit. 
Ha ezt a szöveget olvasod, ez azt jelenti, hogy Isten hozzád is 
szól. Annyi hangot hallasz napközben. Az a legfinomabb, amely a 
szeretetre hív, Isten hangja. 
Ez az üzenet Isten vágyának egy szikrája, Aki arra vár, hogy vala-
ki meghallja a hangját. Szítsa fel benned ez a kis szikra a vágyat, 
hogy hallgasd Őt, aki annyi mindent szeretne mondani neked. 

Egy perc bölcsesség…  
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Jézus Szentséges Szivének Családja a következő 
imaóráját szept. 3-án tartja az esti szentmise után 
a templomban. 
Ezt a szent órát a gyemrekeinkért ajánljuk fel az 
Úr Jézus Szent Szívének szeretetünk jeléül. Az Ő 
Szent kezébe adjuk őket és rábízzuk életüket, 
sorsukat. Kérjük az Ő oltalmát az új tanévben is.  
Gyermekeink élete fehér lalpokból álló ’tiszta 
könyv’, amelybe ők, nem elveinket vagy okos ta-
nácsainkat írják, hanem csakis az életük példáját 
fogják bemásolni. Ők a legdrágább kincsünk, éle-
tünk tovább vivői, ezért tiszta és őszinte szívvel, 
lelkünk minden rezzenésével átadjuk őket Jézusnak. Ma, lélek-
ben elhoztuk őket, hogy a legjobbat adhassuk nekik: Jézust. 
Maga mondta Jézus: „Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert 
övék a mennyek országa.” „Ha nem lesztek olyanok, mint a 
gyermek, nem juthattok be a mennyek országába.” „Mielőtt 
anyád méhében megformáltalak, neveden szólítottalak.” Jézus 
többször is kifejezte, hogy a gyermek nagy érték az Ő számára. 
Most bizalommal Rá hagyatkozva átadjuk Neki azokat, akik ne-
künk is a legdrágábbak: gyermekeinket, unokáinkat, az ő életük, 
sorsuk irányítását. 
Úr Jézus Krisztus 
Add meg, a családokban a szívek harmóniáját! Irányítsd gondo-
latainkat! Add, hogy érezzük meg a szereteted erejét! Kívánjuk 
mindig szívünkben a közeledben lenni! Mindig vágyakozzunk a 
Te szent lelkeddel való találkozás után! A Veled való feltöltődés-
ből erőt kapjunk a küzdelmeinkhez és ez által közelebb juthas-

sunk Hoz-
zád. Mi csak 
teremtmé-
nyek va-
gyunk, Te 
vagy az, aki 
minden át-
ölelő szeretettel irányítod az életünket! Mint jó Atya gon-
doskodsz rólunk ma is. Ezért nekünk is tennünk kell va-
lamit. „Aki szeret Engem, megtartja tanításaimat.” „Aki 
engem szeret, azt az Aty is szeretni fogja.” „Elmegyek, 
hogy helyet készítsek nektek.” – mondta Jézus. Tehát 

ma is gondoskodik rólunk! Uram Jézus Krisztus! Add szent ke-
gyelmedet, hogy mi is méltók lehessünk erre a nagy szeretetre. 
 
Gondviselő Mennyei Atyánk! 
Kérünk, nevelj bennünket a jóban! Dicsőülj meg rajtunk és 
általunk az emberek előtt, hogy minél előbb eljöjjön Isten 
országa az emberi szívekben! 
Add szent kegyelmedet, hogy Szent lelked ereje hassa át 
minden nap az életünket és ne engedjen letérni az Hozzád 
vezető útról! 
Add, hogy csaldunk minden tagja a Te szent igéd szerint 
élje az életét és Hozzád, hű, maradjon mindörökké! 
Égi Édesanyánk! Kísérd imáiddal életünket! Jézusom Szent 
Szíve bízom Benned! 

Szlovicsák Balázsné 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 
 

2 3 
19 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

4 5 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

6 7 8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

20 
 

21 
 

22 
18 óra  
Ifi -hittan 

23 
18 óra 

Cursillo kiscs. 

24 

 
 

25 26 27 28 29 
18 óra  
Ifi -hittan 

30  

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2017.  szeptember 

Szeptemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Aug. 25 – Szept. 2 
Csermákné Molnár Anna 

Mészáros Jánosné 
Geigerné Moldvai Mariann 

 
 
 

Szept. 3 – 11 
Rózsáné Pelsőczi Mónika 

Özv. Surányi Antalné 
Fodor Mária 

Özv. Sokorai Józsefné 
Bársony Mónika 
Morvai Margit 

Szept. 12 – 20 
Özv. Kiss Ferencné 

Györgyövics Miklósné 
Győrvári Imréné 

Özv. Szlovicsák Balázsné 
 
 

Szept. 21 – 29 
Agárdi Erzsébet 
Kiss Lászlóné 

Özv. Kovács Jánosné 
Bársony Istvánné 

 
 

Szept. 30 – Okt. 8 
Özv. Horváth Albertné 
Özv. Nagy Balázsné 
Özv. Végh Antalné 

Özv. Győrvári Pálné 
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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! 

Az Alsónémedi Szent Kereszt Felmagasztalása 

Római Katolikus Templom harangja  

a hozzá kapcsolódó ismertetővel együtt  

2017. szeptember 18-án, hétfőn kerül adásba  

a Kossuth Rádióban 11:56-kor. 

Az adást  2017. szeptember 23-án,  

szombaton megismétlik,  

szintén a Kossuth Rádióban, 11:56-kor. 

SZENT IMRE-ÖSZTÖNDÍJ 2017 
A Katolikus Központi Alapítvány pályáza-
tot hirdet a 2017/2018. évi Szent Imre 
ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 
9-15. osztályos középiskolás, vagy felső-
oktatási intézményben nappali tagozaton, 
első diplomás képzésben részt vevő, ma-
gyarországi tanintézményben tanuló kato-
likus fiatal. A pályázatok elbírálása első-
sorban a tanulmányi eredmény, az egy 
főre eső jövedelem, a testvérek, eltartot-
tak száma, a hitoktatásban és a közösségi 
életben való részvétel alapján történik. 
A kiértesítés postázásához a pályázat mel-
lé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszbo-
rítékot kell csatolni! 
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. 

A Kuratórium döntése után 
az Alapítvány az ösztöndí-
jassal szerződést köt az 
ösztöndíj folyósításának 
feltételeiről. A megkötött 
szerződés egy tanulmányi 
évre szól, az ösztöndíj 
újabb pályázat alapján 
ismételten elnyerhető. 
Az ösztöndíjra pályázni 
kizárólag pályázati űrlapon 

lehet. Nyomtatvány internetről letölthető 
innen, vagy az Alapítványtól bélyeggel 
ellátott válaszborítékkal lehet igényelni. 
Információ telefonon: 1/445-4587 (hétfőtől 
péntekig munkaidőben). A pályázathoz 
csatolandó a helyi plébánosnak, hitoktató-

nak az ajánlása, az iskolalátogatási-, vagy 
hallgatói jogviszony igazolás, valamint a 
jövedelem-igazolások, és egy bélyeggel 
ellátott, megcímzett válaszboríték. 
A pályázatokat 2017. szeptember 20-ig, 
szerdáig kell benyújtani postán a Katolikus 
Központi Alapítvány címére: 1406 Buda-
pest, Pf. 79. A borítékra kérjük ráírni: 
„Ösztöndíj pályázat”. 
Csak a 2017. szeptember 20-áig postára 
adott és pontosan kitöltött pályázatokat 
tudjuk elbírálni! A pályázatokat nem őriz-
zük meg és nem küldjük vissza. 
Döntés és kiértesítés decemberben várha-
tó. 
Katolikus Központi Alapítvány 

Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu 

Templombúcsúnk ünnepét szeptember 17-én 10 órakor tartjuk.  

Ünnepi szónokunk Tóth Péter Domonkos atya lesz. 

Tanévkezdés imádsága 
(Suenens bíboros imája) 

  
Adj nekünk, Uram, 

Látó szemet, 
Szerető szívet 

És mély lélegzetet. 
  

Amikor látó szemet kérünk tőled, 
Ezért könyörgünk: 

Add nekünk a Te szemedet, 
Hogy mint Te, úgy lássuk 

A világot, az embereket és 
történelmünket, 

És a magunk élete történetét. 
  

Add, hogy napról napra, óráról órára 
Olyanok legyünk, amilyennek 

elgondoltál. 
Tégy bennünket lassan – lassan 

Azzá, amire teremtettél. 
  

Uram, szükségem van a Te szemedre, 
Adj nekem eleven hitet. 

Szükségem van a Te szívedre, 
Adj mindent elbíró szeretetet. 

Szükségem van a Te leheletedre, 
Add meg nekem a Te reményedet, 

Magamnak és Egyházadnak. 


