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„Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van” /Kol 3,1/ 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2020. ÁPRILIS 5.  

Nehéz időket élünk! Minden megváltozott! A nagyböjt kezdetén, 
ami távolinak tűnt, az közel ke-
rült! Amiről csak hallottunk, az 
megjelent közöttünk! Amit el sem 
tudtunk képzelni, az élő valóság 
lett. – Az Isten emberi alakot 
öltött és közénk jött. Átélte min-
dennapi nehézségeinket és örö-
meinket. Bűneink súlyát elviselte 
és megváltásunkért mindent 
odaadott. De a halál nem győze-
delmeskedhetett rajta, hiszen 
harmadnapra feltámadt és ma is 
él. Lelke által a Vele való életre 
hív! - Húsvétra készülünk! Jézus 
halálának és feltámadásának 
ünnepére. Mert Jézus az Isten 
Fia, a mi Megváltónk. Hiszed-e, 
hogy Jézus téged is életre hív? 
Járvány van, amihez hasonló a 
középkorban megtizedelte a 
lakosságot. Súlyos kór, amin 
igazán csak a védőoltás segít-
hetne. Fertőző vírus, ami halált 
hozhat. Megtapasztaljuk sebzett-
ségünket, kiszolgáltatottságun-
kat. Mi lesz velünk! Meglegyint 
minket az elmúlás szele! Mi az 
élet? Miért élünk? Miért kell 
meghalnom? Egzisztenciális 
kérdéseket teszünk fel. – Jézus 
így válaszol: „Én vagyok a feltá-
madás és az élet. Aki hisz ben-
nem, még ha meg is halt, élni 
fog. Hiszed ezt?”/Jn 11,25/ Mer-
jük-e Szent Pállal mondani: 
„Akár élünk tehát, akár halunk, 
az Úré vagyunk.” /Rom 14,8/ 
Felkészületlenek vagyunk, értet-
lenül nézzük a helyzetet. Tele vagyunk kérdésekkel: Miért történik 
mindez? Mihez kezdjünk, mit tegyünk? Mikor lesz ennek vége? 
Mikor térhetünk vissza a „régi kerékvágásba”? – Már semmi sem 
lesz olyan, mint azelőtt! Ezt fontos tudnunk és elfogadnunk. Válto-

zik az élet, most nagyon is! A változás pedig megújulásra hív! „ 
Újuljatok meg lélekben és érzü-
letben, s öltsétek magatokra az 
új embert, aki az Istenhez ha-
sonlóvá alkotott”/Ef 4,23 és foly-
tatása – olvasd el! /. Ez most a 
nagyböjti feladat, hogy gondol-
kodásban és cselekedetekben 
„öltsétek magatokra az Úr Jézus 
Krisztust” /Róm 13,14 és előz-
ményei – olvasd el! /. Az az igazi 
kérdés: Mi az igazán fontos és 
mi az, ami nem? 
Félünk! A másik ember veszély-
forrássá vált! Ha találkozunk 
valakivel, kézfogás és ölelés 
helyett hátrébb húzódunk. Akár 
ismeretlen, akár ismerős, idegen 
vagy közeli hozzátartozó! Félünk 
a másiktól, mert megfertőzhet, 
megfertőzhetjük. Nem érezzük 
biztonságban magunkat. Elhúzó-
dás, bezárkózás, vesztegzár. 
Magány. Hiányzik a személyes 
kapcsolat.  – Van azonban Vala-
ki, Aki személyes kapcsolatra 
hív. Aki nem feledkezik meg 
rólad. Aki nem hagy magadra. Ő 
a Feltámadt Jézus! Ő az Élet 
Ura, Tanítónk és Barátunk. Aki 
mindig veled van. „ Ne félj, mert 
veled vagyok, ne csüggedj, mert 
én vagyok a te Istened” /Iz 
41,10/.” 
A súlyos kő nem fedhette el a 
napot. A sír nem zárhatta magá-
ba a Megváltót. Jézus nem ve-
szett a feledés homályába. 
„Krisztus feltámadt a halálból, 

többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta.” /Rom 6,9/. 
Minket is így bíztat. Téged is erre hív. ÁLDOTT HÚSVÉTOT! 

Fazekas Gábor 
plébániavezető 

NAGYBÖJTI BESZÉLGETÉS JÁRVÁNY 
IDEJÉN MARTON ZSOLTTAL 

2020. április 2. 
Ezekben a napokban böjti idő van, felütötte 
fejét az egész világra kiható járvány, hely-
zet van pont most, közöttünk is, plébániáink 
közösségeiben, sehol egy lélek... Az idő 
láthatatlan, a vírus láthatatlan - viszont raj-
tunk mindkettő meglátszik. Rendkívüli 
nagyböjti időszakot élünk és minden bi-
zonnyal rendkívüli lesz az idei húsvéti ün-
nep is. Milyen ez a nagyböjti, nagyheti idő? 
Milyen lesz a húsvét? Krisztus feltámad? 

Valóban feltámadt! A váci megyéspüspököt 
kértem, mondja el gondolatait. 
- Püspök atya sokak számára a böjt a 
lemondás, önmegtagadás, a koplalás 
érzetét kelti, ebből jön aztán az a megál-
lapítás, hogy a nagyböjt egy lehangoló, 
elhagyatott időszak. Hogyan véleked-
jünk minderről, mit jelent igazából egy 
hívő katolikus számára a nagyböjt? Itt 
van most ez a járványhelyzet a koronaví-
russal kapcsolatosan. Hogyan fogjuk fel 
ezt a válsághelyzetet? 
- Elsősorban azt mondanám, hogy semmi-

képpen sem az elhagyatottság időszaka a 
nagyböjt. Igen, a nehézségek idején sokan 
megkérdezik - hol van az Isten? - Ő meg-
ígérte mindig velünk marad, és itt van ve-
lünk hétköznapjainkban, nehézségeink, 
betegségeink közepette is. Ne keressük a 
betegségeinkben Isten büntetését. Nehéz-
ségeinkben Isten alkalmat teremt a vele 
való mélyebb találkozásra, hitünk megújítá-
sára. Ő erejét megmutatva és szeretetét 
kinyilvánítva fog megmenteni minket. Mos-
tanában sokszor említettem: böjtben van a 
világ. Mi Krisztushívők is lehetőséget kap-
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tunk ebben a nehéz időszakban arra, hogy 
megmutassuk Istenben való bizodalmunkat, 
megmutathatjuk hitünket. Ami azt is jelenti, 
nem csüggedünk, hanem pozitívan állunk a 
küzdelmeinkhez. Az emberiség történelme 
során sokszor került próbatétel elé – ilyen 
ez a most kialakult járványhelyzet is – de 
mindig úrrá lettünk a bajon, erről tanúskod-
nak a szentháromság szobrok is, amelyeket 
hálából emeltek a járványok után. 
A nagyböjt az az időszak az ember életé-
ben, mely nem más, mint az önmaga fölé 
való emelkedés lehetősége oly módon, 
hogy megtanuljuk látni a körülöttünk levő 
valóságot az Isten szeretetének fényében. 
Mindehhez azonban szükséges a felülemel-
kedés, a földi kötöttségektől való teljes sza-
badulás. Természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy ne tartsuk be az óvintézkedéseket, 
amelyeket a hatóságok előírtak számunkra. 
Józan felelősséggel állunk a kötelezettsége-
inkhez és nem pánikkal. A Természetfeletti 
a természetesre épít, nem viselkedhetünk 
engedetlenül, saját és mások egészségének 
megóvása a feladatunk. 
- Hogy tanuljuk meg látni a körülöttünk 
levő valóságot az Isten szeretetének fé-
nyében és hogyan szabadulhatunk meg 
a súlyoktól, hogyan emelkedhetünk fel? 
- Jézus az éltető forrást önmagára és a 
Szentlélekre vonatkoztatja. Jézus, Isten 
akaratát teljesíti áldozatával, azzal, hogy 
odaadta magát érettünk. Csak tiszta forrás-
ból meríthetünk, az élő forrás az imádság – 
erre hív minket Jézus mindennap, a nehéz-
ségek idején is. Máté evangéliumában a 
tanítványok féltek a tengeren a vihartól, azt 
kiabálták „Uram, ments meg minket, elve-
szünk!” Jézus azt mondta nekik: „Mit féltek, 
kishitűek?” Aztán fölkelt, parancsolt a szél-
vésznek és a víznek, s nagy nyugalom tá-
madt. A hitünk nyugalmával kell leraknunk 
terheinket és imádkoznunk. Ebben az idő-
szakban még inkább a kezébe tehetjük éle-
tünket, nincs annyi rohanás, passzívabbak 
vagyunk. Imádkozzunk ezért azokért, akik a 
jelenlegi helyzetben erőn felül teljesítenek: 
az orvosokért, ápolókért, hatóságokért, dön-
téshozókért, Magyarországért és az egész 
világért.  
- Hogyan segíthetünk egymásnak? És 
hogy várjuk a húsvét örömét ebben a 
rendkívüli helyzetben? 
- A Nagyböjt és ez a rendkívüli időszak a 

már említett ima, önmegtagadás és a jócse-
lekedet alkalma. Figyeljünk jobban egymás-
ra. Kinek mire van szüksége és a szabályok 
betartása mellett, vásároljunk az idősebb 
szomszédnak, rokonnak. Mivel pont azoktól 
az emberi kifejezésmódoktól kell tartózkod-
nunk - kézfogás, puszi, ölelés, érintés - 
amelyek a szeretet kifejezésének eszközei, 
keressünk más módot szeretetünk, figyel-

münk kifejezésére, hívjuk fel egymást telefo-
non, vagy más, internetes felületen, integes-
sünk ablakon keresztül, stb. Imádkozzunk 
egymásért, erősítsük meg egymást a hitben, 
a reményben és a szeretetben.  
Isten velünk van, és azt akarja, hogy meg-
tisztulva, még jobban szerető, Benne bízó, 
ráhagyatkozó emberek legyünk, hogy öröm-
mel tudjunk majd visszatérni, egy megújult, 
mélyebb, megtért életbe. 
- Egyre több helyen hallani a zöld böjtről 
mi a lényege és mit gondol Püspök atya 
erről?  
- A zöld böjtöt öt „T” betűs pontban foglalták 
össze: 
1. Takarékoskodj az energiával! 
2. Tudatosan vásárolj! 

3. Tölts több időt a természetben! 
4. Táplálkozz egészségesen! 
5. Tekints magadra teremtményként, aki 
Isten vendége a földön! 
Mindennek az az üzenete, hogy figyeljünk 
oda a teremtett világunkra, egészségünkre. 
Ne pazaroljunk, legyünk tudatosak ökológiai 
szempontból is. Azt gondolom fontos ezekre 
odafigyelnünk, hogy megőrizhessük az Úr 
alkotását. Itt szeretném megjegyezni a böj-
tünk nem szabad, hogy öncélú legyen. Az 
önmegtagadásunk, az imánk és a jócsele-
kedeteink is a megtérésünket a lelki átalaku-
lásunkat kell, hogy szolgálják. 
- Hogyan segíti az Egyház a híveket hit-
életükben, most, hogy nem járnak közös-
ségekbe és templomi szentmisére? 
- A jelenlegi helyzetben - mivel nem tudunk 
a hívők jelenlétében szentmisét celebrálni - 
minden nap az egyházmegye Facebook 
csatornáján és honlapján élő szentmisét 
közvetítünk a Püspöki Palota kápolnájából, 
és az egyházmegyében sok lelkipásztor is 
megszervezi a szentmise élő közvetítését, 
folyamatos az információ-közlésünk, tájé-
koztatásunk az internetes felületeken. A 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
iránymutatásait is közzétesszük. Március 23
-tól tíz perces online katekézis sorozat in-
dult, amely a Váci Egyházmegye honlapjá-
ra, Youtube és Facebook csatornájára ke-
rülnek feltöltésre. A tanításokat az egyház-
megye papjai tartják különböző témákban a 
hívek részére. Igyekszünk minden olyan 
lépést megtenni, hogy a hívek kapjanak 
megfelelő útmutatást, lelki táplálékot ebben 
az embert próbáló időszakban. 
- Püspök atya milyen lesz az idei húsvét, 
hogyan éljük újra át Krisztus feltámadá-
sát ebben a rendkívüli helyzetben?  
- Hasonló helyzetben érezzük magunkat, 
mint az apostolok Krisztus feltámadásának 
az estéjén, zárt ajtók mögött voltak együtt, 
teljesen új helyzetben. Volt bennük félelem, 
bizonytalanság és halvány remény is. Amint 
azonban Jézus belépett a zárt ajtón és azt 
mondta: Békesség veletek, öröm töltötte el 
a tanítványok szívét. Azt kívánom, hogy a 
mi otthonaink mostani zártságába is úgy 
lépjen be a Föltámadott, hogy minden külső 
körülmény, nehézség ellenére a mi szívün-
ket is öröm töltse be. 

Bölönyi Gabriella 
Váci Egyházmegye 

Püspöki rendelkezés: 
Az egymás iránt érzett felelősségtől vezetve a következőképpen rendelke-
zem: 
- a Váci Egyházmegyében nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra, 
- gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges, 
- a nagyhét liturgiáival kapcsolatban tartsuk meg a Szentségi Kongregáció 
és a Püspöki Konferencia útmutatásait. Ne állítsunk szentsírt, és ne tart-
sunk szentsír látogatást! 
A járvány időszakban szentségkiszolgáltatás csak halálveszély esetén le-
hetséges. 
Ügyeljünk egymásra, különösen idősebb testvéreinkre, éljünk az otthoni személyes illetve csa-
ládi ima lehetőségeivel, hogy a járvány időszak elmúltával visszatérhessünk a nyilvános litur-
giákhoz és a szentségek vételéhez! 

Vác, 2020. április 3. 
Marton Zsolt s.k. 

megyéspüspök 
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Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-
fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, 
hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének meg-
akadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását. 
 

Mindenható Urunk, atyáink Istene! 
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. 
Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűsé-
geiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, 
és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felisme-

résekre jussunk. 
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásun-
kért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De minden-
nél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus 

Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk  
az örök boldogságra. 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk 
erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadal-
mak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség 

megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegség-
ben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor 

helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi se-
gítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is 

hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. 
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! 

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! 
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! 

Ámen. 

Segédanyag a Nagyhét 
személyes és családi imádságaihoz 

 
A Magyar Katolikus Egyház hivatalos hon-
lapján is találhatunk segédanyagokat, 
imádságokat, melyek segítenek abban, 
hogy lélekben is készülhessünk Urunk fel-
támadásának ünnepére: 
https://katolikus.hu/ 
a) Kapcsolódjunk be a nagyhe-
ti szertartásokba rádión, televí-
zión vagy világhálón, melyet az 
alábbiakkal még közelibbé, 
elmélyültebbé tehetünk: 
• A kezdés előtt megfelelően 
hangolódjunk rá a kezdődő 
liturgiára. Ha megoldható, ké-
szíthetünk egy házi oltárt is. 
• Távolítsunk el mindent, ami 
zavaró. Halkítsuk le vagy kap-
csoljuk ki a környezetünkben 
lévő készülékeket. Ha okoské-
szüléken követjük a liturgiát, 
lehetőleg az alkalmazásértesí-
téseket is némítsuk le. 
• Imádkozzuk a mise ránk eső 
részeit hasonlóan ahhoz, aho-
gyan eddig is tettük azt a 
szentmisén: amennyiben lehet-
séges, gesztusainkban és test-
tartásunkban is kövessük a 
szentmise rendjét (ülés, állás, térdelés). 
• Végezzünk lelki áldozást, amelyet lehető-
ség szerint előzzön meg a tökéletes bánat. 
Az élő közvetítések alkalmait megtalálhat-
ják a Magyar Kurír honlapján 
(https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-
mikor-kovetheto-elo-szentmisekozvetites-
osszegyujtottuk-lehetosegeket) vagy a 
Keresztény közvetítések 
gyűjteményének Facebook-oldalán is 
(https://www.facebook.com/
groups/845140862575770/). 
Barsi Balázs OFM különleges segédanya-
got állított össze a Nagyhétre, amely a 
szertartások otthonainkban is végezhető 
részeit mutatja be. Az összeállítás segítsé-

get nyújt a családok számára, hogy teljes 
legyen az ünnep. Letölthető az alábbi lin-
ken: 
https://drive.google.com/file/
d/1LwUH_fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/
view 
b) Olvassuk minden nap a Szentírást. 

c) A Nagyhét Zsolozsmáiba is bekapcso-
lódhatunk az Imaórák Liturgiájának egy- 
vagy négykötetes kiadásával, illletve online 
felületen (https://lh.kbs.sk/hu/default.htm) 
és a telefonos applikációval is (https://
play.google.com/store/apps/details? 
id=sk.breviar.android&hl=hu) . 
d) Az élő közvetítéseket könnyen követhet-
jük az online elérhető és ingyenesen letöl-
hető Adoremus liturgikus kiadvánnyal: 
https://ujember.hu/adoremus/. 
e) Az Éneklő Egyházban is találhatunk a 
Nagyhétre vonatkozó részeket, amelyekkel 
be tudunk kapcsolódni a liturgiákba. 
f) Az otthoni keresztutak végzéséhez segít-
ség lehet néhány keresztút-gyűjtemény: 

- online Keresztút-gyűjtemény: 
http://www.ppek.hu/konyvek/
Keresztut_gyujtemeny_1.pdf 
- A keresztfához megyek c. könyv, Agapé 
kiadó 
- Amelyik családban kisgyermek is van, ott 
javasoljuk kiemelni a keresztút állomásai 

közül valamelyiket (pl. 
Jézus elítélése, Jézus 
elesése, Jézus találkozá-
sa édesanyjával, Cirenei 
Simon segítsége, Jézus 
halála és feltámadása), 
amelyről beszélgethetünk 
a kicsikkel, esetleg le is 
rajzolhatjuk vagy el is 
készíthetjük őket közö-
sen az otthon található 
alapanyagokból (pl. kőre 
festéssel, papírkartonból, 
fadarabokból), és úgy 
beszélgessünk róluk, 
megfogalmazhatunk az 
állomásokhoz egy-egy 
imát. 
g) Az alábbi honlapokon 
is hasznos segítséget 
találhatunk a nagyheti 
készülethez: 
https://www.szepi.hu/
irodalom/vallas/tima/

tima_254.html 
http://plebania.net/hittanterem/?
op=view&k_id=2074 
http://plebania.net/hittanterem/?
op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=111 
h) Különféle imádságokkal is készülhetünk 
Urunk feltámadásának ünnepére, melyek-
hez az alábbiakat különösen is ajánljuk: 
• Ájtatosság Jézus hét szaváról (Éneklő 
Egyház, 1068. old.) 
• Jézus Vére-litánia (Hozsanna, 66. old.) 
• A világosság útja (Praeorator, 131. old.) 
 
Kelt Budapesten, 2020. április 2-án 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Állandó Tanácsának jóváhagyásával 
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Szlovicsák János 
ebédet biztosított 

mindazoknak, akik 
eljöttek. 

Köszönet érte! 

Finom süte-
ményekkel 
is ellátták a 
tevékeny 

résztvevő-
ket… 

Köszönjük! 

Kiss Tibor újjávarázsolta a 
kápolna előtti padokat.  
Köszönjük munkáját! 
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KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI BÁRMILYEN MÓDON HOZZÁJÁRULT  
A TEMETŐ RENDBETÉTELÉHEZ! 
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Kiprogramozásra 
kerültek a misére 

hívó ha-
rangszók.. 

MERT AZ IDŐ KÖZEL VAN! 
Jelenések könyve: János látomását írta 
meg ebben a könyvben, amivel Isten bízta 
meg, hogy tovább adja azokat amik most 
vannak és amik történni fognak. Ezek ke-
mény üzenetek az emberiségnek a  megté-
résről „.Akinek van füle, hallja meg mit 
mondd a lélek a gyülekezeteknek.” 
Akkor az Úr ezt mondta nekik: Nemzet tá-
mad nemzet ellen, és lesznek nagy földren-
gések, és egyik hely után a másikon járvá-
nyos betegségek, meg élelmiszer hiányok, 
és nagy jelek az égből. Vigyázzatok, meg 
ne rémüljetek, mert ennek így kell lenni, de 
ez még nem a vég! 
Így szól az Úr újra népéhez: Tudom, hogy te 
vagy, azt mondod ismersz is engem, terhet 
viseltél a nevemért, de panaszom van elle-
ned mert még nem fogadtál el engem. Térj 

meg tehát! Ha meg nem térsz elmegyek 
hozzád, kimozdítom a gyertyatartódat a 
helyéből! A további levélben így szól: Tudok 
nyomorúságodról, lelki szegénységedről 
pedig amúgy gazdag vagy, pénzzel nem 
tudsz hitet nyerni. Ki kell állnod a próbákat, 
szenvedned kell értem, de ne félj attól amit 
el fogsz szenvedni! „Légy hű mindhalálig és 
néked adom az élet koronáját!”A következő 
figyelmeztetése: Tudok szolgálatodról, hi-
tedről, de ez kevés, mert nem találtam tel-
jesnek, hamis próféták pedig nem kellenek, 
betegágyba vetem őket, mivel nálam van-
nak a halál és pokol kulcsai. Ha nem éb-
redsz föl, s nem térsz meg hozzám eljövök 
mint tolvaj, és nem tudod melyik órában lesz 
az! Ha lesznek olyanok, akik velem akarnak 
járni, azoknak nevét nem törlöm ki az élet 
könyvéből, ha megtartja intő beszédemet én 

is megtartom őt a kísértés órájában amely el 
fog jönni. Ha valaki meg hallja a hangomat, 
és beenged, vele vacsorálok és ő velem. 
János a lélek által üzen a gyülekezeteknek, 
nekünk, hogy ébredjetek, és erősítsétek 
meg a többieket akik halófélben vannak, 
mert nem tudjátok mikor jön el ítélni eleve-
neket és holtakat. 
Így szól az Úr az én Uram! Közeledik az idő 
amikor valóra válik minden látomás. „Én 
vagyok az Alfa és az Omega a kezdet és a 
vég!”Boldogok akik hallgatják ezeket a pró-
féciai igéket és meg- tartják azt ami meg 
van írva bennük, „MERT AZ IDŐ KÖZEL 
VAN!” 
Ime , eljön a felhőkön és meglátja minden 
szem, azok is akik átszegezték. és siratja Őt 
a föld minden nemzetsége. Ámen! 

Nagy Zsigmondné 

A püspöki kari rendelke-
zések folytán nem lehet a 

templomban nyilvános 
szentmiséket tartani. 

  
A járványügyi helyzet mi-
att Alsónémedin március 

17-én kedden este tartotta 
Pető Gábor atya azt mi-

sét, melyet egyelőre nem 
követett másik... 

Nagyböjti l 
lelkigyakorlat 

 
Március 15-én, az esti 
szentmise keretében 
megtartotta első lelki-

gyakorlatos  
szentbeszédét  

Vereb Zsolt piarista 
atya.  

A második, és harma-
dik prédikáció viszont 
a járványveszély mi-

att elmaradt...  

Keresztút március 20-án, pénteken… 
 

„Imádunk Téged Krisztus és áldunk 
téged, mert szent kereszted által meg-

váltottad a világot!” 

A Nőikar legutolsó próbáján kották rendezésére került sor… 
Jelenleg nem tudjuk, mikor tarthatjuk a következő próbát... 
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Jézus Szentséges Szivének Család- ja a mostani rendkivüli 
helyzetben nem tart összejövetelt a járvány miatt. Ez nem jelenti 
azt, hogy nem imádkozunk. Otthon, egyénileg az Egy óra a 
Szentségi Jézussal cimü  könyvből az április hónapra irt imádsá-
gokat, énekeket 04.02-án 18 órai kezdettel kb. 1 órán keresztül 
egyszerre imádkozzunk a saját oltárunk előtt gyertyát gyújtva. 
Felajánljuk minden imánkat az Úr Jézus Szent Szivének szerete-
tünk jeléül a Magyar Hazánkért, a Hazánkban élő minden ember-
ért, hogy ez ajárvány múljön el és az általa megélt nehézségek 
közelebb vigyenek minket a Teremtő Istenünkhöz. A betegekért 
a megholtakért. A betegek kiszolgálóiért, orvosaikért, hozzátarto-
zóikért. A Jóistentől kitartást, erőt és hitet kérünk számukra. Isten 
kegyelme és szeretete áradjon ki minden emberre! 
Imádkozzunk! 
E nagyböjti szentidőben Őt szemlélve a kereszten az Ő erőeré-
ből táplálkozva, a belőle kiáradó fény erejében legyen erőm vinni 
Istentől kapott keresztemet, hogy életem ajándékká tudjon lenni 
Jézusom erejével egyesülve embertestvéreim számára is! Ké-
rünk Téged, hallgass meg minket! Az igazi lelki boldogság a ke-
reszt tövénél az áldozat szelleméből fakad. Ez irtja ki lelkünkből a 
rendetlen hajlamokat. Ez bitzositja lelkünkben az első helyet Is-
ten és a lelkek természet fölötti szeretetének. A szeretetnek, 
amellyek azután együttjár a lélek békéjének a megnyugvása. De 
ez a mély lelki gyönyörüség csak akkor válhat osztályrészünkké, 
ha  érzékeink, érzelmeink, lelkünk teljesen megtisztulnak. Sok 

küzdelem által lehet csak bemen-
nünk Isten országába Az emberi sze-
retet lehet az egyetlen földön lévő 
valóság, amely mennyei és örökké-

való, de csak abban a rendkivüli 
esetben, ha a másik személy is 
tudja és csak ezt keresi, képes 
tetten érni lelki társávala legsze-
mélyesebb és örökkévaló szeretet 
áradását és képesek megsebződ-
ni az Isteni szeretettől és elindulni 
a kereszt királyi útján a szentség 
igazi golgotai sötétjében mások  
szolgálatára. Ezt tanitja az Úr Jé-
zus miközben szemlélem Őt a 
kereszten.  
Amikor Isten valamit elvon, akkor 
azzal valmilyen kegyelem meg-
erősitésére akar bennünket fel-
késziteni. Arra is, hogy  vágyódá-
sunk legyen Őreá. A szentség 
vételének hiánya erre is tanit. Aki 

nem érzi ennek a hiányát, idáig is csak testileg vette magához a 
szentostyát. A lelki áldozásban felkészülök arr, hogy ki jön el 
hozzám és én hogyan várom Őt. Ehhez lelkkiismeret vizsgálat / 
szentgyónás/ bünbánat szükséges. Istennel való kapcsolatunkat 
rendeznünk ekll addig, amig van rá lehetőségünk! Ez itt a kegyel-
mi idő. 

Özv. Szlovicsák Balázsné  

Márc. 25 – Ápr. 2. 
 

Tamás Györgyné 
Nyékiné Kristály Regina 

Némedi Rezsőné 
Mikoly Istvánné 

 

Ápr. 3 – 12. 
 

Győrvári Istvánné 
Özv. Nagy Jenőné 
Ifj. Tóth Jánosné 

 
 

Ápr. 7 – 15. 
 

Horváthné Nagy Ilona 
Lovas Imre 

Debreczeni Lászlóné 
Győrvári Dezsőné 

 

Ápr. 16 – 24. 
 

Id. Nagy Istvánné 
Szlovicsák Krisztina 
Szecsődi-Tóth Rita 

 
 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Mészáros Jánosné 

Nagy Vidorné 
Geigerné  

Moldvai Marianna 
Csermák Gábroné 

Nagyné Lovas Krisztina 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Márciusban és áprilisban a Mária rádiós 
imakör és a Rózsafüzértársulat otthonról 
vállalt imát a járvány miatt. Március 25-én 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján déli 
12 órakor a harangszó után együtt imád-
koztunk a Szentatyával a TV-n keresztül a 
Hazánkért és a Világ népeiért, a járvány 
megszünéséért Jézustól tanult imánkat a 
Miatyánkot. Áldását követően megnéztük a 
Szentmisét a Bonum TV-n, amely a megfo-
gant életekért volt felajánlva a lelkiáldozás 
imáját elimádkozva és Erdő Péter biboros 
Úr imáját felajánlva a járvány megszünteté-
séért, elszenvedőiért, halottaiért, orvosai-
ért. Ezen a napon este 18 órakor a Bp-i 
társulat-i tagoknak elmaradt a Szentkorona 
látogatása a Parlamentben. Az alsónémedi 
rózsafüzért társulati tagok otthonaikban a 
Szentkorona képe előtt egy szál gyertya 
égő lángja mellett elimádkozták a kis ol-
táruknál azokat az imákat, amelyeket a 
Parlamenti Szentkorona látogatásánál 
szoktak a testvérek. Ezeket az imákat 
imádkozták:  
1 Szent István országfelajánló imája.  
2. Dicsőséges rózsafüzér (szeretetláng 
betéttel)  
3. Irgalmasság rózsafüzére.  

4. Szent Mihály ima.  
5. Te Deum.  
Ezeket az imákat április 6-án 18 órakor is 
elimádkozzuk és felajánljuk hazánkért, 
nemzetünkért az Úrnak. Most amikor nem 
tudunk szentmisére menni és a szentsé-
gekhez járulni a Mária rádió reggel 9-kor 
szentmisét közvetit. Azt követően felőtt 
katekézis hallható. Délben és 15 órakor a 
szentolvasó ima hallható. Péntekeken ke-
resztút. Imakéréseket fogad a 06-1-354-17-
05-ös üzenetrögzitőn. Délután pedig tanú-
ságtételek hangoznak el. Esténként dr. 
Barsi Balázs  atya és Déri László karmelita 
szerzetes pap lelkigyakorlatos beszédeit 
halljuk. 20 órakor Ima a nemzetért kegyhe-
lyekről, majd esti dicséret hallható. A Bo-
num TV délben és du 17 órakor és este 20 
órakor szentmisét közvetít. Igy készüljünk 
fel a szent Húsvétra! Márc. 27-én 18 órakor 
együtt imádkozunk a Szentatyával. Fogad-
juk Urbi et Orbi áldását. 
Kedves Testvérek! Ez most a próbatétel 
ideje. Maradjon me bennünk ez a kegyelmi 
idő és az is amelyre megtanit bennünket. 
Ne feledjük el, hogy aki az Úrban bizik, 
annak minden a javára válik. 

Jézus, nyájas és szelíd, láss meg enge-
met, 
Hallgassad meg, hű Megváltóm Gyermeke-
det! 
Bűnöm láncát oldja fel kegyelmed s a hit; 
Törjed össze balga szívem Bálványait! 
Szabadságot adj nekem és tiszta szívet, 
Vonj magadhoz, Jézusom, hogy Járjak 
Veled! 
Vezess engem utadon: magad légy az út, 
Melyen lelkem a halálból Életre jut! 
Jézus, nyájas és szelíd, láss meg enge-
met: 
El ne engedd, hű Megváltóm, már keze-
met! /Prynne G. R/ 
 
A véges ember képtelen befogadni a vég-
telen istenséget, de Krisztus kegyelme 
örök szeretetével ezt megteszi követői szi-
vében. Krisztus követőit ezen a világon 
összeköti a Megváltó szeretete, halála, 
feltámadása és mennyei könyörgése ér-
tünk. Uram! Ez a hús-vér templom Néked 
épül, Téged dicsér, Néked szolgál. Élő 
kövekből és szeretet szolgálatból. Fogadd 
szeretettel. 
Első pénteken az egész napi imáinkat, 
keresztutunkat a Teréz misszióban örökbe-
fogadott papjainkért ajánljuk fel az Úrnak. 
A Mária rádiós magazinok a járvány idején 
csak az interneten érhetőek el. 
A támogatás a csekkek hiánya miatt csak 
utalással lehetséges.  
Imádsággal és szeretettel:  

 
Özv. Szlovicsák Balázsné 
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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! 

Al-Hakim kalifa, Egyiptom muszlim uralkodója (996-1021) elrendelte, hogy 9 évre 
zárjanak be minden templomot. Egyik nap végigment a keresztények egyik utcáján. 
Minden házból azt hallotta, hogy imádkoznak és Istent dicsőítik. Azonnal megparan-

csolta: „Nyissátok ki a templomokat, és hagyjátok imádkozni a keresztényeket, ahogy 
akarnak. Be akartam zárni minden utcában egy templomot, de most látom, hogy ez-

zel minden házban megnyitottam egyet.”  
 

(https://trinitasgyor.hu/2020/04/02/varnai-jakab-ofm/) 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

30. 31. 1. 2. 3.ELSŐPÉNTEK 4. 5.  
Virág-

vasárnap 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9  
Nagy-

csütörtök 

10.  
Nagypéntek 

11. 
Nagy-

szombat 
 

12.  
Húsvét-

vasárnap 
 

13.  
Húsvéthétfő 

14. 
 

15. 
 

16.  
 

17. 
 

18. 
 

19.  
Irgalmasság  
vasárnapja 

20.  21.  
 

22. 
 

23.  
 

24. 
 

25.  
 

26.  
 

27. 
 

28. 
 

29.  
 

30. 
 

1. 
Szt. József ün-
nepe 

2.  
 

3.  
 

Nagyhét 

Egy perc bölcsesség…  


