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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2020. AUGUSZTUS 2.  

KELEMEN ZOLTÁN ATYA BEMUTATKOZÓ ÍRÁSA 

 Marosvásárhelyen születtem 1973. augusztus 8-án római katoli-
kus szülők szentségi házasságából. Édesapám gyergyóditrói szü-
letésű volt, édesanyám pedig székelykáli. Ma-
rosvásárhelyre költöztek, és én is itt nevelked-
tem fel négy testvéremmel együtt. 
 1992-ben beléptem a Szent István királyról el-
nevezett ferences rendtartományba és Csíksom-
lyón kezdtem meg a jelöltséget. 1993 szeptem-
berétől Szécsénybe kerültem ferences novícius-
nak, ahol Barsi Balázs volt az magiszterünk. 
1994. szeptember elején letettem az első ideig-
lenes fogadalmamat a dévai ferences templom-
ban. Ezt követően még három évet töltöttem el a 
csíksomlyói ferences kolostorban, mint egyszerű 
fogadalmas szerzetes. Alapvetően jól éreztem 
magam itt öt éven keresztül, ennek ellenére 
1997 augusztusában elhagytam a ferences ren-
det, és szeptembertől jelentkeztem a Váci Egy-
házmegyébe kispapnak. A Borromeo Szent Ká-
roly Hittudományi Főiskolán kezdtem meg teoló-
giai tanulmányaimat. Ezt követően 1998-ban 
Egerben folytattam a főiskolát. 2002 júniusában 
szenteltek diakónussá a Váci székesegyházban. 
Ezt követően szeptember elejétől Dányba kerültem diakónusi gya-
korlatra Marton Zsolt atya mellé. 2003. június 21-én Dr. Beer Mik-

lós püspök atya szentelt áldozópappá a Váci székesegyházban. 
Augusztus 1-től Karancskeszi és környékére kerültem káplánnak. 

2005. augusztus1-től Nagykátára helyezett a 
megyéspüspök atya, ahol ismét két évet töltöt-
tem el. 2007. augusztus 1-től kerültem Kemen-
cére, és innen láttam el Bernecebaráti és Tésa 
egyházközségeket. 2009. január 15-től a Honti 
egyházközséget is megkaptam a Tsitári kápolná-
val.    
 2020. augusztus 1-től kaptam kinevezésemet a 
kakucsi plébániára, mint plébános, és innen fo-
gom ellátni Alsónémedi és Inárcs egyházközsé-
geket.  
 Hálásan köszönöm a hívek imáját és azt a sze-
retetet és bizalmat, amivel fogadnak. Hiszem és 
vallom, hogy a jó Isten terve volt, hogy ide irányí-
tott engem.  
 Kérem a Mennyei Atya kegyelmét, hogy ered-
ményesen és gyümölcsözően tudjunk együtt 
működni az elkövetkezendő években. Szent Pál 
apostol tanításával köszöntöm a híveket: 
„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden 
imádságotokban és könyörgésetekben terjesszé-

tek kéréseteket az Úr elé hálaadástokkal együtt.” ( Fil 4,6) 
Kelemen Zoltán 

Kedves szeretett Testvéreim! 
 

A püspök úr döntése alapján Alsónémediből új állomás-
helyre helyeztek, Kistarcsára és környékére. Szeretettel 
búcsúzom Tőletek, Alsónémediektől! 
Búcsúzásképpen keresem a bocsánat szavait: Mindenki-
től bocsánatot kérek, akit megbántottam és megsértet-
tem. 
Keresem a hála szavait: Hálatelt szívvel vagyok minden 
jóságotok miatt. Köszönök minden imát, figyelmet, áldo-
zatot, fáradságot, mosolyt és együttérzést. Jó volt itt 
szolgálni egy éven keresztül köztetek a Szentháromság 
Egyistent! Örülök, hogy Istenben szolgálhattalak Benne-
teket.  
Őrizzétek a szeretet tüzét családjaitokban. A Mindenható 
Isten jutalmazzon meg Titeket az örök élettel! Legyen 
öröm, béke, szeretet és remény a szívetekben! 
A viszontlátás reményével: Kistarcsán! 
A viszontlátás reményével: 2034-ben az ezüstmisémen 
itt Alsónémedin! 
 

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel: Marci atya 
Alsónémedi, 2020. július 26. 

Marci atya búcsú-szentmiséjéről készített fotók, és megemlékezés az együtt töltött  
szép pillanatokról e lapszámunk 4-5. oldalán tekinthetők meg. 

Pető Gábor atya  
a 2020. július 3-i, elsőpénteki esti 
mise keretében búcsúzott el az 

alsónémedi hívektől. 
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2020. július 14-én különleges vendégek  
érkeztek egyházközségünkbe:  

Dr. Varga Lajos püspök Úr vezetésével szakemberek mérték fel a templo-
munkban, illetve a plébánián található olyan alkotásokat, amelyek olyan ér-

téknek minősülnek, hogy meg kell őrizni  
az utókor számára. Először a templomban található tárgyak kerültek sorra, 

majd a plébánián elhelyezett régi miseruhák leltározása következett.  
A jegyzékbe vett értékekről szakszerű leírás készült -kormeghatározással -, 

illetve fotók a leltározott dolgokról. 
  A Váci Egyházmegye bizottsága igyekszik végiglátogatni az egyházmegye 
minden egyházközségét, és az elkészült leltárokból létre szeretnének hozni 
egy jegyzéket, (adatbázist) amelyet az egyházközségek rendelkezésére is 
bocsátanak. Fontos, hogy az egyházközségek tisztában legyenek azzal, 
hogy milyen értékek találhatók birtokukban, és hogyan, és milyen módon 

viseljék gondjukat. 

Július 20-án kedves látogatói voltak templomunknak:  
Elisch János és kedves felesége szerették volna megtekinteni megújult temp-
lomunkat, és látogattak meg minket. Róla tudni kell, hogy több olyan munkát 

végzett egyházközségünkben, amely hozzájárul ahhoz, hogy ilyen szép temp-
lom-épület fogad minket: az orgonaházat ő festette és aranyozta ilyen gyönyö-
rűen, a szembemiséző oltár, és az ambó festése, díszítése és aranyozása is 
az ő munkáját dicséri, valamint a közösségi házban található  „régi rozsálium” 

Mária-szobrát is ő újította meg.    
Köszönjük munkáját! 

 
S azt is köszönjük, hogy feleségével együtt figyelemmel kíséri egyházközsé-

günket, és fontosnak tartották a megújult belső festés megtekintését. 
Mindketten tetszésüket nyilvánították, és elismerésüket fejezték ki templomunk 

szépségét illetően. Köszönjük a látogatást!  
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A július 14-én megtartott 
leltározás alkalmával 

kerültek elő e nagyméretű festmények. Az alsónémedi templom-
ban elfoglalt eredeti helyük egy 1930-ban postára adott képeslap 
segítségével azonosíthatók. (A fönti képre nyilazva) 1871-ben 
készültek Bécsben. A plébánia-történet (Historia Domus) megem-
lékezik a képek beszerzéséről: 
„1871ik évben B.[oldogságos] Sz.[űz] Mária mennybemenetelét 
ábrázoló kép a helybeli plébános [Thier András] által Bécsben 
készíttetett, és költségein a templomba szállítva, általa fel is 
szenteltetett 1871 20ik Augusztusban.” [középső kép] 
„1871ik évben a Mária társulati és azonkívüli buzgó hívek készít-
tettek egy Krisztus Urunk mennybemenetelét ábrázoló képet álta-
lam Bécsben, melynek ára 175 o. e.[osztrák értékű?] forintokba 
került. [bal oldali kép] 

Erre a képre 
körülbelül ki-
lencven család, 
illetve személy 
adott pénzt, s a 
gyűjtés eredmé-
nyeként 182 ft 
[forint] 6 Kr 
[krajcár] jött 
össze. 
A képek vas-
úton érkeztek 
Bécsből, mely-
nek költsége 8 
ft 71 Kr volt. 
A harmadik kép 
egy család ado-
mánya volt: 
„1871-ben 
ugyanezen al-
kalommal ké-
szíttettek Bene-

dek Ferenc és neje Deák 
Rozália közösen egy 
Szentlélek eljövetelét ábrázoló képet általam Bécsben, szinte[n] 
175 o. e. [osztrák értékű?] forint értékűt – mely az előbbenivel 
egyszerre hozatott le Bécsből, és 1872 évi Február 2án mind a 
kettő általam Megszenteltetett.” [jobb oldali kép] 
Ekkor az alsónémedi plébános — és aki a Mária mennybevétele 
képet ajándékozta a templomnak, Thier András [Endre] volt, aki  
Vácon született 1810. november 27-én. Tanulmányait szülőhe-
lyén végezte. 1834-ben pappá szentelték. Tizenöt évig volt káp-
lán, majd 1848-ban alsónémedi plébános lett. A kép ajándékozá-
sa évében, 1871-ben címzetes kanonok lett. 1883-ban lemondott 
javadalmáról, nyugdíjba vonult Dunaharasztiba, ahol 1887. febru-
ár 15-én meghalt.            

Benkó Péter 
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Július 5-én a 
reggeli misét 

követően Marci 
atya megáldotta 
az új labirintust. 

Az első kipró-
bálók. Köszön-
jük a bátorságot 
Edit és Mendi! 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos 
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2020. május 24. Kápolna búcsú 

2019. február 10. Betegek szentségének kiszolgáltatása 

2019. április 13. egyházközségi kirándulás 

2019. január 26. katolikus bál 

2019. május 26. Elsőáldozás 

2019. június 2. Kápolna búcsú 

2019. Pünkösd 

2019. Adventi koszorú megáldása 

2020. január 25. katolikus bál 

2019, 2020. február Balázs-áldás 

Marci atyával 2018 augusztusától nagyon sok szép, felemelő pilla-
natot élhettünk át. Egyházközségünk majd minden programján részt vett. Köszönjük az együtt töltött perceket. Isten áldja meg 

Marci atyát és kívánjuk neki, hogy vidáman, szolgálja az Urat a következő állomáshelyén, állomáshelyein is! 
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Némedi Filmklub 
 

Kedves Filmkedvelők!  
 

Júliustól folytatódik a 
filmklub korábban meg-
hirdetett programterve.  

Minden hónap  
első péntekén  
este 8 órától  

a Halászy Károly  
Művelődési Ház mozi-

termében  
vetítjük az aktuális filmet.  
 

Nyáron pedig a filmklub mellett családi kertmo-
zival is kedveskedünk, melynek harmadik alkal-

ma augusztus 21-én kerül megtartásra.  
Kérjük, kövessék figyelemmel a Halászy Károly 
Művelődési Ház facebook oldalát, és kérjék fel-
vételüket a Némedi Filmklub zárt facebook cso-
portba, ahol a további részletekkel jelentkezünk!  

Köszönetet mondunk Györgyövics Józsefnek, aki felajánlás-
ból elvégezte a templom összes belső új reflektorának cse-
réjét. Szériahibásak voltak a lámpatestek és garanciális cse-

rére került sor. Isten fizesse meg a sok munkát! 

A templom mellett a kerékpártá-
rolóhoz és a közösségi ház mellé 

új kőburkolat került, erről előző 
számainkban olvashattak már. 
Szeretnénk a sok segítségért 

köszönetet mondani. Köszönjük 3 
család nagylelkű adományát, akik 
gondoskodtak a munkálatokhoz 
szükséges sóderről és murváról. 
A felszedett burkolatot a kántor-

háznál hasznosítottuk újra,  
A plébánián sütögető hely  

is készült. 

KATOLIKUS KARITÁSZ  
Helyi szervezete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha nehéz helyzetben vagy, je-
lezd, segítünk!  

 
Elérhetőségeink: 
06 30 394 22 29  

 
 karitasz.alsonemedi@ 

gmail.com 
 

Mikoly Istvánné,  
Karitász csoport vezető 

Augusztusi ünnepeink 
 

Augusztus 15-én (szombaton), Mária 
mennybevétele ünnepén 11 órakor ünne-

pi szentmise lesz templomunkban.  
Augusztus 20-án (csütörtökön), 16 óra-
kor kerül meg-

tartásra az ünne-
pi szentmise. 
Mindenkit vá-
runk, ünnepel-

jünk együtt! 

Táskaszentelés 
 

Augusztus 30-án, vasárnap az iskolakez-
dés előtt, a 11 órai szentmisén az iskola 

táskák megáldására kerül sor.  
Kérünk minden diákot, hozza magával az 

iskolatáskáját! 

Szeretnénk kérni mindenkit, hogy a 
programjaink tekintetében figyelje a 
hirdetéseket. Zoltán atya még kiala-

kítja a 3 új szolgálati helyének időbe-
osztását. Valamint sajnálatos módon 
a járványügyi helyzet miatt is vannak 
állami és egyházi előírások, melyek 

változhatnak, szigorodhatnak.  
Mindezek befolyásolhatják  

a programjaink megtartását. 
Köszönjük a megértést! 

Nyárzáró sütögetés 
 

Szeptember 5-én, szombaton 18 órától 
nyárzáró sütögetést tervezünk a plébá-
nia udvarán. Kipróbáljuk az új sütögető 

helyet is.  

Hirdetmény 

 

Augusztus 2-án  a Rózsafüzér társulat  

a délelőtti misét Magyar hazánkért ajánlja fel. /az új atya 

bemutatkozásának miséjén/. 

 

Augusztus 7-én első pénteken a szentmisét a Teréz misszi-

óban örökbe fogadott papokért ajánljuk fel.  

 

Imádkozunk értük nagy szeretettel. A templomban az utolsó 

padnál kihelyezett imaszándék gyűjtő dobozban továbbra is 

várjuk imakéréseiket, melyeket imaóránkon a Szűzanyának 

átadunk nagy szeretettel.  

Köszönjük a megtisztelő bizalmukat!  

özv. Szlovicsák Balázsné/ 

Az előzetes tervek szerint szeptember 27-
én, vasárnap 17 órakor Püspök atya mutat 

be szentmisét. Ennek keretében megáldja a 
megújult templomunkat. 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Augusztus 6-án csütörtökön szentségimádásra 
gyűlünk össze 18 órakor a templomban. Ezen a 
szent órán Jézus Szentséges Szívének és Szűz 
Mária Szent Szívének oltalmába ajánljuk országun-
kat, vezetőinket, nemzetünket. Gondolunk arra, 
hogy szent királyunk is ezt tette. Rábízott bennünket 
a Szűzanyára. Mi is hasonló bizalomtól lelkesülve 
hozzájuk fordulunk ebben a veszélyekkel teli világ-
ban. Megnyugvást egyedül itt találunk.  
Mennyei Atyánk! Te egyszülött Fiadat adtad a világ 
megmentéséért 
Segíts, hogy megmaradhassunk Szent Fiad és Égi 
Édesanyánk oltalma által ebben a küzdelemben! 
Urunk Jézus Krisztus! Te mondtad nekünk: Ha nem 
hisztek, nem maradhattok meg! 
Növeld bennünk a hitet! Nyisd meg a kételkedők és eltávolodot-
tak szívét, hogy higgyünk és megmaradhassunk! Áraszd ki vé-
rednek megtisztító forrását a világra! Taníts minket! Alakítsd 
szívünket! A te igéd legyen a lámpás lépteink előtt! Jézus! Vond 
magadhoz a z emberek szívét! Vond magadhoz a világot! 
Mária, Krisztusnak Szent Anyja, aki ajtó voltál, melyen keresztül 
Jézus belépett a világba. Meghívunk Téged a családjainkba, 

életünkbe! Vezess minket Szent Fiadhoz! 
Alakítsd a gyermekeket, a fiatalokat, oltalmazd és 
vigasztald a szenvedőket! Győzd le a gonoszt böl-
csességeddel és a lélek erejével! Te, aki Jézusnak, 
az Élet szerzőjének bölcsőjét ringattad, adj a házas-
pároknak gyermekáldást! Óvd és tartsd meg a csa-
ládjainkat békességben hűségben, hitben és szere-
tetben! Tedd szívünket hasonlóvá a Tiédhez! Nagy 
Boldogasszony, imádkozz érettünk! Amen. 
 
Ima a Fájdalma Anyához: 
Fájdalmas Anyánk, Nagyasszonyunk! Ma ismét ve-
szély szakadt reánk. 
A te országodért harcolunk, óvj meg bennünket 

Édesanyánk!  
Kihez mennénk ha nem Tehozzád? Ki érti jobban szívünk sza-
vát, mint Te? 
Nagyfájdalmú Szűzanyánk, kinek szívét hét tőr járta át, 
Ma is küzdenek gyermekeid. Óvd őket minden veszélyen át! 
Vezesd Szent szíved győzelméhez vérünket a Magyar Hazát! 

  
özv. Szlovicsák Balázsné 

Aug.2 – 10 
 

ifj Tóth Jánosné 
Nagy Jenőné 

Győrvári Istvánné 
Özv. Bálint Lajosné 

Aug. 7 – 15 
 

Debreczeni Lászlóné 
Győrvári Dezsőné 

Horváthné Nagy Ilona 
Lovas Imre 

Aug. 16 – 24 
 

Szecsődi-Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 
Id. Nagy Istvánné 
Renczes Csabáné 

Aug. 25 – Szept. 2 
Csermákné Molnár Anna 

Nagy Tiborné 
Mészáros Jánosné 

Nagy Vidorné 
Csermák Béláné 

Augusztusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

 
 
Mária égi Édesanyánk imacsoportja a következő imaóráját au-
gusztus 3-án 18 órakor tartja. A szent igeliturgiát Mária köszöntő 
énekkel kezdjük. A szent olvasmányok és a szentbeszéd után a 
felajánláskor felolvassuk és oltárra tesszük imaszándékainkat, 
amelyek a hívek gondolatait, kéréseit, hálaadásait tartalmazzák. 
Kérjük égi Édesanyánkat vigye Jézushoz és imádkozzon velünk 
és értünk szent Fiához!Kezébe tesszük le minden örömünket, 
gondunkat. Megpecsételjük ezt a szent időt szentáldozásunkkal, 
amelyben mi magunk is Krisztus hordozóivá válunk. Ebben a 
meghitt percekben hálát adunk az Úrnak Marci atyáért, hogy vele 
tölthettünk két évet és kérjük Isten bőséges áldását további mun-
kájára, életére! Köszönjük Istennek azt a sok lelki töltekezést, 
amelyet általa élhettünk meg. A soha el nem falejtett megtisztelő 
köszöntését, amivel kezdte a szentbeszédet: Kedves fivéreim! 

Kedves nővéreim! Istennek választott népe! Szeretett testvéreim! 
Istennek hála minden tanításáért és a mélyen átélt szentmisé-
kért! Imádkozzunk érte minden szentmisénket és a Teréz misszi-
óban is! Mária égi Édesanyánk! Magyarok Nagyasszonya! Öleld 
őt szerető karjaidba, 
ahogyan Jézust is 
ölelted! Kísérd őt az 
üdvösségre vezető 
úton, ahogy Jézust is 
elkísérted! Az ima-
órán egy tized rózsa-
füzért imádkozunk 
Marci atyáért, majd 
egy szép énekkel 
megköszönjük égi 
Édesanyánknak, 
hogy ma ismét Vele 
lehettünk! Istennek 
hála mindenért!  
 

özv. Szlovicsák  
Balázsné 

Ima Szűz Máriához 
 

“Ha valami fáj, Neked panaszkodom, 
kinek mondhatnám, hallgass meg 

édes Szűz Anyám. 
Nehéz órában adj nekem erőt, 

hiszen Te vigasztalsz 
sok-sok szenvedőt. 

Nálad minden bűnös oltalmat talál, 
a benned bízóknak nem fáj a halál. 

Tőled távozóknak bánatuk soha nincs, 
akik arra kérnek 'Mária segíts....' 

Hozzád imádkozók árvák anyja vagy, 
akinek jósága véghetetlen nagy. 

Téged dicsérni nem szűnik a szám, 
emelj magadhoz édes Szűz Anyám.  

Volt egyszer egy szegény ember, aki gondter-
helten bandukolt az erdő szélén. Amikor elfá-
radt, leült pihenni, és a hátát egy fának támasz-
totta. Ekkor még nem tudta, milyen fát választott. Különös, mági-
kus fa volt ez. Olyan fa, ami minden kíván-
ságát teljesíti annak, aki hozzá ér. 
A vándor először arra gondolt, milyen jó 
lenne most egy pohár víz. Hirtelen azon 
vette észre magát, hogy egy pohár kristály-
tiszta víz van a kezében. Meglepetten néz-
te, vizsgálgatta, még meg is szagolta. Vé-
gül úgy döntött, hogy nem lehet veszélyes, 
és megitta. 
Aztán megéhezett, és valami ennivalót 
kívánt. Az étel ugyanolyan hirtelen és bá-
mulatos módon jelent meg előtte, mint a 
víz. 
„Úgy látszik, teljesülnek a kívánságaim!” – 
gondolta meglepetten. 

Most már hangosan mondta ki: 
„Akkor hát szeretnék egy gyönyörű házat!” 
Az előtte lévő völgyben megjelent a ház. Arcán 

széles mosollyal szolgákat kívánt, akik a háznak gondját viseljék. 
Amint ezek is megjelentek, úgy érezte, hi-
hetetlen erővel áldotta meg az Úr. Kívánt 
hát magának egy gyönyörű szép és rendkí-
vül intelligens asszonyt, akivel szerencséjét 
megoszthatja. 
Amikor ez is valóra vált, meglepődve szólt a 
nőhöz: 
”Várj csak egy kicsit! Mi történik itt? Nekem 
nincs ilyen szerencsém! Ez velem nem 
történhet meg!” 
Abban a pillanatban, hogy ezeket a szava-
kat kimondta, minden eltűnt. 
„Tudtam” – mondta, és megrázta a fejét. 
Azután felállt, és gondterhelten bandukolt 

tovább az erdő szélén. 

Egy perc bölcsesség…  
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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 

27. 
9-11 óra 
Irodai fogadóidő 

28. 
 

29.  
 

30. 
15-17 óra 
Irodai fogadóidő 
18 óra 
Hálaadó Szent-
ségimádás 

31. 
 

1.  
 

2.  
11.15 óra 
Szentmise Ha-
zánkért, az új 
plébániai  
kormányzó  
fogadása 

3. 
18 óra 
Mária Rádiós kö-
zösség közbenjáró 
imatalálkozója 

4. 
 

5. 
 

6.  
15-17 óra 
Irodai fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel 

7. Elsőpéntek: 
Délelőtt idős 
betegek áldozta-
tása  
18 óra 
Szentmise pap-
jainkért és gyón-
tatás  
20 óra 
Filmklub a Mű-
velődési Házban 

8. 
 

9.  
11 óra 
Szentmise évfordu-
lós elhunytakért 
12 óra 

az új plébániai 
kormányzó be-
mutatkozása az 
egyháztanácsban  
 
18 óra 
Igeliturgia 

10.  
9-13 óra 
Irodai fogadóidő 

11. 
 

12. 
 

13.  
15-17 óra 
Irodai fogadóidő 

14. 
 

15. 
Nagyboldogasz-
szony ünnepe 
11 óra 
Ünnepi szentmise  

16.  
11 óra 
Szentmise 
 
18 óra 
Igeliturgia 

17.  
9-13 óra 
Irodai fogadóidő 

18.  
 

19. 
 

20.  
Szent István 
király ünnepe 
16.óra 
ünnepi szentmi-
se 
17.óra 
kenyérszentelés 
a Szent István 
téren 

21. 
20 óra 
Kertmozi a Falu-
ház udvarán 

22.  
 

23.  
11 óra 
Szentmise 
 
18 óra 
Igeliturgia 

24. 
9-13 óra 
Irodai fogadóidő 

25. 
 

26.  
 

27. 
 

28. 
 

29.  
 

30.  
11 óra 
Szentmise táska-
szenteléssel 
 
18 óra 
Igeliturgia 

31. 
9-13 óra 
Irodai fogadóidő 

1. 2. 3. 
15-17 óra 
Irodai fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel 

4. 
Elsőpéntek: 
Délelőtt idős 
betegek áldozta-
tása  
18 óra 
Szentmise pap-
jainkért és gyón-
tatás  
20 óra 
Filmklub a Mű-
velődési Házban 

5. 
18 óra 
nyárzáró sütöge-
tés a plébánia 
udvarán 

6. 
11. óra 
Szentmise Ha-
zánkért 
 
18 óra 
Szentmise 

Augusztus 7-9.  Dél-Dunás nyári tábor  
a plébánián és a Közösségi Házban 


