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Közösségeink 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM – 2019. OKTÓBER 6.  

A Mindenható egy Isten titokzatos módon 
Szentháromságos közösség. Ebbe a kö-
zösségbe hív meg minket, hogy Vele éljük 
életünket. Az embernek „nem jó egyedül 
lennie”, ezért keres párt s ezért alapít csalá-
dot. Így alkotjuk együttesen Isten népének 
közösségét, akik hiszünk Benne és követ-
jük tanítását. 
A Végtelen Isten Fiában, Jézusban közénk 
jött a világba. Meghív a Vele és egymással 
való közösségbe. Eukarisztikus közösség-
be Vele, amelyben táplálkozunk Igéjével, 
Testével és Vérével a szentmisében és a 
vasárnap megünneplésében. Egyházi kö-
zösségbe egymással, ahol szeretetben 
elfogadjuk és formáljuk egymást. 
Közösségben lenni jó! Krisztus szeretete 
gyűjt egybe minket, ami reményt ad és to-
vábbadásra buzdít! Összeköt minket a kö-
zös hit, közös érdeklődési kör, közös célki-
tűzés és a közös programok. A közösség 
megtart és megerősít. 
Tartozz te is keresztény közösséghez! Éld 
meg hitedet a mindennapokban! 
Vegyél részt az Alsónémedi plébániai kö-
zösségben! Rengeteg lehetőség van:  
 Elcsendesedhetsz a Szentségimádásban, 

időt szánva az Úrra. 
 Imádkozhatsz másokért a Mária Rádiós 

közösséggel. 

 Segíthetsz a rászorulókon a Karitaszban. 
 Énekelhetsz kedvedre, Isten dicsőségére 

és mások örömére az Énekkarban. 
 Megélheted apostoli elkötelezettségedet  

a Cursillos csoportban. 
 Férfiúi hivatásodat erősítheted  

a Férfikörben. 

 Engesztelhetsz a világért a Jézus Szíve 
Családban. 

 Fejlesztheted hitbeli tudásodat a Felnőtt 
Katekézisen. 

 Bekapcsolódhatsz a egyházközségi kép-
viselő testület „mindent megoldó” cselekvő 

munkájába. 
 Végezhetsz szentségi felkészülést: ke-
resztelési beszélgetést, elsőáldozási és 

bérmálkozási oktatást, házasságkötés előtti 
jegyes felkészítést. 

 Gyermekként havonta egyszer részt ve-
hetsz az imádkozó Mária Gyermekei vagy 

a missziós Szent Gyermekség  
csapatában. 

 Fiatalként péntekenként vár az ifihittan. 
 Kisgyermekes szülőkkel találkozhatsz a 

Baba-Mama Klubban. 
 Mocorgós gyermekek és családjaik mi-

séjére havi rendszerességgel hívunk. 
 Idős betegként szívesen meglátogatunk 

az Úrral elsőpéntekenként. 
 Kirándulhatsz a túrázókkal, nézhetsz jó 

filmet a Filmklubban. 
 

 Segíthetsz a takarításban, rendezésben, 
szervezésben…Várjuk ötleteidet! 
 
VÁRUNK! LEGYÉL AKTÍV TAGJA AZ 
EGYHÁZKÖZÖSSÉGNEK! 

Fazekas Gábor 

Mindenszentek 
November 1., péntek 

11 órakor Ünnepi szentmise 
15 órakor az új temetőben, majd 

16 órakor a régi temetőben liturgia  
halottainkért és sírkőszentelés. 

Halottak Napja 
November 2., szombat 

11 órakor Szentmise 

 
 

„Nem múlnak ők el,  
kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, 

 álmok, évek.” 
 

Juhász Gyula 
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Egy vidéki farmon élt 
két testvér egymás 
szomszédságában. 
Egy napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán 
összevesztek. Eddig kölcsön adták egymásnak 
szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt, a 
másik vigyázott a farmra, megbeszélték a prob-
lémáikat, de most egy csapásra minden meg-
változott. Hiába a negyven éves szomszédság, 
most végül odáig fajult a 
dolog, hogy nem is áll-
tak szóba egymással. 
Egy szép napos regge-
len az idősebbik testvér-
hez bekopogott egy 
idegen férfi, aki munkát 
keresett egy-két napra. 
Először el akarta hajtani, 
de végül amikor meghal-
lotta, hogy ácsmester, 
és jól bánik a fával, 
megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta 
neki, hogy a testvére és az ő telke határába 
építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlát-
ni sem lehet, mert annyira haragudott a testvé-
rére. 
Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, 
szerszámot, szeget a rendelkezésére bocsátott 
a mesternek, elment a városba. Az ács neki is 

látott a munká-
nak. Estefelé, 
amikor vissza-

jött az idősebb testvér meg-
döbbenve látta, hogy a telek 
határában, a kis völgyben 
nem egy kerítés, hanem el-
lenkezőleg egy híd áll, mely 
összeköti az ő és testvére 

telkét. 
Pont akkor jött ki 
a fiatalabbik test-
vér, aki szintén 
megdöbbenve 
nézte a hidat, ezt 
mondta 
„Drága testvérem! Te képes voltál 
egy hidat építtetni, azok után ami 
köztünk történt. Azok után, amiket 
tettem és mondtam?” 
Erre mindketten nagyon elszégyell-

ték magukat, és a híd közepén egymásba bo-
rulva kibékültek! 
Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy 
maradjon még pár napig, találnak még neki 
valami munkát. 
Erre a Mester így felelt „Nagyon szívesen ma-
radnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat 
kell építenem!” 

Egy perc bölcsesség…  

Már csak egy év 
A budapesti Szent István-bazilika előtt szeptember 13-án megtar-
tott ünnepi rendezvényen Erdő Péter bíboros, prímás, Michael 
August Blume apostoli nuncius, Mohos Gábor püspök, a kong-
resszust előkészítő titkárság vezetője és Snell György püspök, a 

bazilika plébáno-
sa indította el azt 
a visszaszámláló 
órát, ami jelzi, 
hány nap van 
még hátra az 52. 
Nemzetközi Euc-
harisztikus Kong-
resszus kezdeté-
ig. 
A visszaszámlá-
lást indító ünnep-
ség a Szent Ist-

ván-bazilika harangjainak megszólalásával kezdődött, majd be-
vonult az a hetven országzászló, melyek a világegyház nemzet-
köziségét szimbolizálták. 
Michael August Blume pápai nuncius köszöntőjében felidézte az 
1938-as kongresszust, melyen Eugenio Pacelli bíboros, a későb-
bi XII. Piusz pápa is részt vett, mint pápai legátus. Ezen a ren-
dezvényen ott volt Mindszenty József 
zalaegerszegi plébános is, aki a tra-
gikus évek során az Eucharisztiába 
vetett hitéről is tanúságot tett. Bár 
nem ismerjük a jövőt, azt tudjuk, 
Urunk Jézus Krisztus megígérte, 
hogy mindig velünk marad. Az Euc-
harisztia különleges szentsége az Ő 
örökkévaló, hűséges jelenlétének. Az 
apostoli nuncius közös elmélkedésre 
hívott mindenkit. Arra buzdított, hogy 
együtt gondolkodjunk az euchariszti-
kus kongresszus küldetéséről. 
„Magyarországnak szerepe, feladata 
van Európa újraevangelizálásában. Tanúságot kell tennünk a 
keresztény szeretet és az Eucharisztia bensőséges kapcsolatá-
ról” – zárta köszöntőjét Michael August Blume. 
Mohos Gábor püspök, a NEK Titkárság vezetője felszólalásában 
arra emlékeztetett, hogy az eucharisztikus kongresszus egy 
olyan ünnepsorozat lesz, melyen tulajdonképpen magát a életet 
ünnepeljük, azt az életet, melyet Istentől kaptunk. Ezen az ünne-

pen azt a Jézust is ünnepeljük, aki megújítja 
életünket, és aki az Eucharisztiában táplálja ezt 
a megújulást. 
Erdő Péter bíboros köszöntőjében azt emelte 
ki, hogy a kongresszus szót ebben az esetben 
eredeti, összejövetel értelmében kell felfog-
nunk. Az eucharisztikus kongresszuson sokan 
összejövünk azért, hogy „kifejezzük hitünket, 
örömünket és szeretetünket”. Jézus Krisztus 
azt mondta, hogy aki „megvall engem az embe-
rek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben 
van” (Mt 10,32). Az Oltáriszentségben Isten különleges közössé-
get vállalt az emberrel. Ez azt is jelenti, hogy nem vagyunk kidob-
va a létbe, Istennek szándéka és terve van velünk. Ez a kong-
resszus nemzetközi lesz, ezt jelképezik a két oldalon felsorako-
zott zászlók. Az eucharisztikus kongresszus mottója: „Minden 
forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez annak a zsoltárnak a 
végén található, mely arra utal, hogy minden nép testvére a má-
siknak. Mi, magyarok is mutassuk meg a saját értékeinket és 
készüljünk az eucharisztikus kongresszusra imádsággal, önkén-
tes munkával, és természetesen szentségimádással is. „Adja 
Isten, hogy mindannyiunk számára megerősödés, öröm és tanú-
ságtétel forrása legyen ez az esztendő és maga az euchariszti-
kus kongresszus is” – kívánta végül Erdő Péter. 

Ezt követően a bíboros, Michael August 
Blume, Mohos Gábor, valamint Snell 
György leleplezte azt a visszaszámláló 
emlékpontot, mely mutatja, mennyi idő 
van még hátra az 52. Nemzetközi Euc-
harisztikus Kongresszus kezdetéig. 
Az ünnepségen közreműködött Süve-
ges Gergő műsorvezető; a Kodály Zol-
tán Magyar Kórusiskola énekkara, Sap-
szon Ferenc karnagy vezetésével; vala-
mint a Debreceni Hajdú Néptánc Együt-
tes Tiszai Zsuzsa vezetésével. Az 
együttes magyarországi és Kárpát-
medencei táncokat adott elő. Gyerekfel-

lépőik közül többen a 2020. szeptember 13-i nyitó szentmisén, a 
Puskás Ferenc Stadionban lesznek elsőáldozók. 
A rendezvénnyel regisztráció is elkezdődött a 2020-as Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusra. 
A regisztráció és további információk itt találhatók:  
 

https://www.iec2020.hu 

A Váci Egyházmegye Egyház-
megyei Könyvtára szeptember 
hónapban rajzpályázatot hirde-
tett az „Én templomom” címmel. 
A versenyen az egyházmegye 
hittanos diákjai vehettek részt.  
Alsónémedi hittanosok is részt 
vettek a pályázaton. Íme (ld. 

fenn) egy pályamű az Alsónéme-
di Szent Kereszt Felmagasztalá-

sa Plébániatemplomról.  
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A szeptemberi ünnepek, esküvő és búcsú előtt elkerültek az állványok a 
középső boltív alól is. Köszönet Kiss Tibornak és feleségének,  

hogy letakarították az oltárokat. 
A tervek szerint október végén lebontásra kerül az összes állvány, elké-
szülnek a boltozat festések. További munkák lesznek még a kórus alatt, 

de reményeink szerint a miséket már tarthatjuk a templomban. 

 Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlé-
kezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom 
honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, 
illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. 

   Az aradi vértanúk utolsó mondatai: 
Vécsey Károly: „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és 

hazám szolgálatáért lángolt.” 
Török Ignác: „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Éle-
tem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.” 
Schweidel József: „A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, 

az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi 
embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” 

Poeltenberg Ernő: „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.” 
Nagy-Sándor József: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, 
ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem 

elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” 
Leiningen-Westerburg Károly: „A világ feleszmél majd, ha látja  

a hóhérok munkáját.” 
Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus  

keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.” 

Láhner György: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni 
áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!” 

Knézich Károly: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én 
is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.” 

Kiss Ernő: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok 
dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé  

legyen a szívük és a hazáé az életük.” 
Dessewffy Arisztid: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok…  

Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” 
Damjanich János: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk 

elviselni azt.” 
Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És ha-
lálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, 

tudom, megértik ezt a szolgálatot.” 
Kegyelettel emlékezünk Rájuk a mai napon.  
Isten és hazaszeretetükhöz nem fér kétség. 

http://imalanc.ro/w/az-aradi-vertanuk-utolso-mondatai-istenbe-
vetett-hitrol-tanuskodnak/  

Szeptember 28-án került sor településünk új orvosi rendelőjé-
nek átadására. A jeles ünnepen Fazekas Gábor diakónus 

megszentelte az épületet. Kiss Ferenc karnagy úr vezetésével 
közreműködött az egyesített református-katolikus kórus. 

- - - - - 
Október 8-án a Magyarok Nagyasszony Énekkar névnapját 

ünnepli. Isten éltesse a közösséget!  

Fotók: Halászy Károly  
Művelődési Ház 

http://imalanc.ro/w/az-aradi-vertanuk-utolso-mondatai-istenbe-vetett-hitrol-tanuskodnak/
http://imalanc.ro/w/az-aradi-vertanuk-utolso-mondatai-istenbe-vetett-hitrol-tanuskodnak/
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Szeptember 1-én  
9 órától 

iskolakezdő Veni Sancte 
volt, 

táskaszenteléssel  
egybekötve. 

Ugyancsak  
szeptember 1-én meg-

emlékeztünk az au-
gusztus 29-én 10 éve 
átadott, megszentelt 

közösségi házunkról 
is. Mindenki vehetett a 
„születésnapi tortából”. 

Szeptember 14-én, szombaton, 
aTemplombúcsúnk ünnepnapján 

17 órától ünnepi liturgia volt a 
közösségi házban, majd nyárzá-
ró batyus sütögetés és játék a 

plébánia kertjében. 
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Szeptember 15-
én, vasárnap 

10 órától szent-
misével és kör-
menettel ünne-
peltük meg a 
templombúcsúnkat. 
Ünnepi szónokunk 

Vénusz Gellért plébá-
nos atya volt. 
(Budapest-

Pestszenterzsébet-
Pacsirtatelepi  

Magyarok Nagyasszo-
nya plébánia,  

Budapest, XX. kerület 
Magyarok Nagyasszo-

nya tér 12-14.) 

Köszönjük 
szépen min-
denki munká-

ját, imáját, 
részvételét, aki 

hozzájárult 
közös ünnep-

lésünkhöz! 
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Hivatali idő:  
Hétfő 9.00-13.00 és csütörtök  

15.00-17.00 a plébánián.  
Elérhetőség: 06-30/174-4627 

Fazekas Gábor,  
plébániavezető diakónus 

Kéthetente hét-
főn 9.00-11.00 

óra között. 
Szeretettel várjuk 
a csöppségeket 

szüleikkel együtt! 

MINDEN HÓNAP  
ELSŐ PÉNTEKJÉN 20 órától 

 
        Havonta egyszer 

                      vasárnap 9.00 
órakor. 

Minden csütörtökön 
SZENTSÉGIMÁDÁS 
18.00 – 19.00 óra kö-
zött. Az elcsendese-
dés és Jézusra figye-

lés ideje. Szánd rá 
magad és töltekezz 

Krisztus szeretetéből! 

Mindenki felé nyitott  
FELNŐTT KATEKÉZIS 
kéthetente csütörtö-
kön esténként 19.00 

órától. Várjuk a HIT után érdeklődő-
ket, szentségi felkészülést igénylő-
ket és azokat, akik beszélgetni sze-
retnének az élet „nagy kérdéseiről”. 

- csak 
férfiaknak 

– minőségi találkozás 
minden második csü-
törtökön 19.00-20.30 óra között. 

Pénteken-
ként 19.30 

órától. Várjuk a fiatalokat!! 

Az ÉNEKKAR várja 
énekelni szerető 
új tagok jelent-

kezését! Próbák 
a hirdetett idő-

pontokban. 

Bérmálkozási szentségi 
felkészülés (2022-re) 
kéthetente pénteken 

18.00-19.30 óra között. 
Várjuk az elkötelezett ke-
resztény életre vágyókat! 

MÁRIA RÁDIÓS IMAKÖ-
ZÖSSÉG közbenjáró imá-

ja minden hónap első 
hétfőjén este 18.00 órá-
tól. Várjuk az imaszándé-

kokat! 

A JÉZUS SZÍVE KÖZÖSSÉG 
SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRÁJA 

első csütörtökönként 18.00 órá-
tól a Közösségi Házban! 

KÖZÖSSÉG 
TALÁLKOZÓ 

kéthetente  
szombaton. 

IDŐSEK ÉS BETEGEK LÁTO-
GATÁSA és áldoztatása min-

den hónap első péntekjén dél-
előtt. 

KATOLIKUS  
KARITÁSZ  

Helyi  
szervezete 

 

Ha nehéz helyzetben 
vagy, jelezd, segítünk! 

 
Elérhetőségünk:   

06 30 394 22 29 és  
karitasz.alsonemedi 

@gmail.com 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus Szentséges Szívének Családja a következő közös szent-
ségimádási óráját 10.3-án tartja 18 órakor a közösségi házban.  
Ezt a szentórát ajánljuk fel énekkarunk élő és meg-
halt tagjaiért és kérjük a Magyarok Nagyasszonyát, 
énekkarunk névadóját és oltalmazóját esdje ki Szent 
Fia kegyelmét, hogy úgy tudjuk átadni hallhatóinknak 
a szívünkben élő tiszta érzéseinket, hogy általuk kö-
zelebb jussanak az emberek Jézushoz és az Ő drága 
Édesanyjához. Ez a mi küldetésünk nem válhat való-
ra a Magyarok Nagyasszonyának anyai oltalma és 
imádsága nélkül. magyarok Nagyasszonya könyörögj 
értünk, kik Hozzád folyamodunk. 
A Szűzanya dicsőítette Istent, aki tekintetbe vette 
szolgálója alázatát. Ebben a mondatban benne rejlik 
a felismerés, hogy az Úr világot megváltó tervében 
felvett egy szegény názáreti lányt, aki Dávid király 
leszármazottja. Ez Isten irgalmának műve. Ebből 
kiolvashatjuk, hogy az Ő alázata az igazság felismerése. Biztos 
ismeret arról, hogy ez a világ és az ember a Teremtő Isten által 
lett és Tőle függ. 
Az élet Isten egyetemes üdvözítő tervének a teljesítése. Ebben a 
tervben mindenkinek megvan a maga feladata. A Szűzanya nem 

akar más lenni, mint az Atya szolgálója. Nem 
akart mást, mint maradéktalanul teljesíteni az 
Atya akaratát. Jó édesanya lenni és segíteni 

Jézust a világ megváltás művének megvalósításában. A 
Szűzanya élete mutatja milyen fontos a szeretetből fakadó türe-
lem. Gondoljunk az Egyiptomban való menekülésre, a Farizeusok 

támadásaira, Jézus kereszthordozására és Kereszt-
halálára. Mária soha nem fakadt ki, türelmét veszítve 
nem kiabált, nem panaszkodott. E mögött sok imád-
ság és nagy akaraterő rejlik. Ezzel példát mutat az 
édesanyánknak, hogy amikor felnőtt gyermekeik 
vagy családtagjaik bántó szavakkal illetik meg, akkor 
az imádság a türelem és az Isten gondviselésében 
vetett bizalom az egyetlen megoldás. Ahogy az 
anyagot meg kell munkálni, hogy használni lehes-
sen, így van ez az emberi természettel is. Dolgozni 
kell rajta, hogy szenvedélyek, feszültségek, indulatok 
ne uralkodjanak fölöttünk, hanem Isten kegyelmének 
erejével győzelmet arassunk. Mária megtanít ben-
nünket, hogy a legnehezebb körülmények között is 
lehet alázatban, szelídségben, türelemben élni, ha 

Jézus van a szívünkben. Isten a mi Mennyei Atyánk, ezért a Bol-
dogságos Szűz Máriát Magyarok Nagyasszonyává és minden 
népek asszonyává emelte. Kövessük példáját. A Szűz Anya elve-
zet minket Jézushoz. 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Szept. 30 – Okt.8 
Özv. Győrvári Pálné 

Horváth Albertné 
Özv. Végh Antalné 

Özv. Nagy Balázsné 

Okt. 9 – 17 
 

Özv. Győrvári Gáborné 
Özv. Bársony Lászlóné 

Molnár Gáborné 

Okt. 18 – 26 
 

Jakab Mária 
Nagy Jánosné 

Kiss Katalin 

Okt. 27 – Nov. 4 
 

Özv. Kiss Albertné 
Bolonovszky Lászlóné 

Acsai Lászlóné 

Októberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Október 7-én 18 órakor 
imádságra gyűlünk össze 
a közösségi ház imater-
mében. Ma elhoztuk Égi 
Édesanyánknak köszö-
netünket hálaadásunkat, kéréseinket, ame-
lyeket a szent igeliturgiánkon bizalommal 
átadunk neki. Október a rózsafüzér hónap-
ja. Rózsafüzér királynője és Magyarország 
Nagyasszonya. István király a Te oltalmad-
ba ajánlotta Magyarországot. Ezen a szent 
órán szívünk egész teljességével kérünk, 
hogy a mostani választások idején is a 
keresztény Magyarország győzedelme 
egyértelmű legyen a Te kegyelmed erejé-
vel. 
Ezt követően ismertetem a Mária rádiós 
imacsoportok lelki vezetőjének hozzánk 
intézett levelét. Imacsoportok legközelebbi 
találkozójának helyét, idejét, majd szentol-
vasót imádkozunk. Búcsúzóul egy énekkel 
megköszönjük Égi Édesanyánknak, hogy 
ma is itt lehettünk Vele. /Te vagy földi él-
tünk vezércsillaga/ 

özv. Szlovicsák Balázsné 
 

Ima a Szűzanyához 
 

Fájdalmas Anyánk, Nagyasszonyunk.. 
Ma ismét veszély szakadt ránk 

A Te országodért harcolunk 
Óvj meg bennünket Édesanyánk! 

 
Kihez mennénk, ha nem Tehozzád? 

Ki érti jobban szívünk szavát, 
Mint Te nagyfájdalmú  

Szűzanyánk Kinek szívét hét tőr járja át. 
Ma is küzdenek gyermekeid. 

Óvj meg minket minden veszélyen át! 
Segítsd fényes győzelemre 
Vérünket, a Magyar Hazát! 

 

 
 

Paul Claudel: Délben a Szűzanyánál  
 

Dél van. A templom nyitva áll. Belépek. 
Jézus anyja, nem azért jöttem,  

hogy kérjek. 
Nincs miért könyörögjek  

vagy amit felajánljak neked. 

 
Csak azért jöttem, Szűzanya, 

 hogy nézzelek. 
Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól, 

tudjam, hogy a fiad vagyok és itt vigyázol. 
 

Csak egy pillanatra,  
amikor minden elakad, délben! 

veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. 
Semmit ne szóljak, arcodon merengvén 

hagyjam,  
hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. 

A „Mária gyer-
mekei imacso-

port” tagjai 
gesztenyéből 

rózsafüzért ké-
szítettek Jézus-

nak és  
az Égi Édes-
anyánknak. 

Október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor 
világszerte gyermekek imádkoznak fél órán 

át a békéért és az egységért 
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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. Urai-Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 
Köszönettel fogadunk minden észrevételt, segítséget! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1. 
 

2. 
 
 

3. 
18 óra 
Szentség-
imádás a Jézus 
Szíve imacso-
porttal 
19 óra  
Felnőtt  
katekézis 

4. Elsőpéntek 
Délelőtt: idős bete-
gek látogatása és 
áldoztatása 
18 óra Bérmálko-
zási felkészítő 
19 óra Szentmise 
gyóntatással 
19.30 óra Ifihittan 

5. 
7.30 óra 
Egyházközösségi 
kirándulás és 
lelkinap Nagyma-
rosra 
 
 

6. 
10 óra 
Szentmise  
 
18 óra 
Szentmise  

7. Olvasós 
Boldogasszony 
ünnepe 
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub  
18 óra 
Mária Rádiós ima-
közösség  

8.Magyarok 
Nagyasszonya 
Ünnepe 
 
19 óra 
Női Énekkar 

9. 10 . 
18 óra 
Szentség-
imádás  
 
19 óra 
Férfikör 

11.  
19 óra 
Férfi Énekkar 
19.30 óra 
Ifihittan 

12.  
14 óra 
kerti munkák a 72 
óra Kompromisz-
szum Nélkül és a 
Szorgos Ősz 
keretében 

13.9 óra 
Mocorgós mise 
gyerekeknek 
10 óra 
Szentmise  
17.30 óra 
Rózsafüzér 
18 óra 
Szentmise  

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17.  
18 óra 
Szentség-
imádás 
 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

18. 
18 óra  
Bérmálkozási 
felkészítő 
19.30 óra 
Ifihittan 

19. 
14.30 óra 
„közeli helyeken” 
őszi TÚRA  
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

20.  
10 óra 
Szentmise  
17.30 óra 
Rózsafüzér 
18 óra 
Szentmise  

21.  
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub  

22.  
19 óra 
Énekkar 

23. 
Nemzeti Ünnep 
18 óra 
községi ünnep-
ség 
19 óra 
ünnepi igeliturgia 

24.  
18 óra 
Szentség-
imádás  
 
19 óra 
Férfikör 

25. 
19.30 óra 
Ifihittan 
 

26.  
11 óra 
Mária gyermekei 

27.  
10 óra 
Szentmise  
16.30 óra 
Rózsafüzér 
    17 óra 
    Szentmise  

28. 
 

29. 
 

30. 
 

31. 
18 óra 
Szentség-
imádása  
 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

1. Minden- 
szentek 
11 óra 
Ünnepi szentmise 
15 óra új temető 
16 ó. régi temető 
liturgia halottain-
kért, 
sírkőszentelés 

2. Halottak 
Napja 
11 óra 
Szentmise 

3. 
9 óra 
Mocorgós mise 
gyerekeknek 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise  

4. 
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub  
18 óra 
Mária Rádiós 
imaközösség  

5. 6. 7. 
18 óra 
Szentség-
imádás  
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra 
Férfikör 

8. Elsőpéntek 
Délelőtt: idős bete-
gek látogatása, 
áldoztatása 
17 ó. Gyermekség 
missziós csoport 
18 ó. Bérmálkozási 
felkészítő 
19.30 ó. Ifihittan 

9. 10. 

ÓRAÁTÁLLÍTÁS 
ÉJJEL 3 ÓRÁRÓL 

2 ÓRÁRA 


