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A HÁZASSÁG HETE 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2020. FEBRUÁR 2.  

ALSÓNÉMEDIN a református és katolikus 

közösség együttes szervezésében 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely 
Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és 
a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság 
hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert 
közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a 
házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országá-
ban ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 
óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szerveze-
tek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, 
közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága 
által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh 
Anita, a köztársasági elnök felesége. 
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az em-
ber számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nél-
küli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban 
egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy 
egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész 

életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos 
és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál éle-
tük minden más területén is. 
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely 
gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményei-
vel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké-
való értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely 
hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és 
családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan be-
szél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültsé-
geiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni 
a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás 
reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válság-
ban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.                 

A Házaság Hete Szervezőbizottsága 
 
Ebben az évben 2020. február 9-16. között Alsónémedin a refor-
mátus és katolikus közösség együttesen csatlakozik az országos 

programokhoz. Az alkalmak sokszínűek és arra szólítanak, 
hogy vegyünk részt rajta és építsük és szépítsük kapcsola-
tunkat.  
 

Szeretettel várunk mindenkit! 

9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 

VASÁRNAP HÉTFŐ KEDD CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

9 óra: 
Mocorgós gyer-
mekek miséje a 
Katolikus 
Templomban. 
A gyermekek-
kel a szülők 
házasságáért 
imádkozunk. 

19 óra:  
Mozi a Művelő-
dési Házban. 
Ingyenes film-
vetítés a há-
zasság erejé-
ről.  
Film után be-
szélgetés a 
református lel-
késszel és a 
katolikus lelki-
pásztorral. 

18 óra: 
Igelturgia és 
közös imádság 
a válságban 
lévő házassá-
gokért a Katoli-
kus Templom-
ban. 

19 óra: 
Házaskör: há-
zaspárok be-
szélgetése a 
házasság min-
dennapjairól a 
Katolikus Kö-
zösségi Ház-
ban. 

20 óra: 
A Házasság
(sz)építő játék 
indítása. 
A játékra jelent-
kezni a ha-
zassagszepites
@freemail.hu 
címen lehet. 

17 óra: 
Guba Imre és 
Judit, házas-
ságterapeuta 
házaspár tanú-
ságtevő elő-
adása Házas-
ság-miért, mi-
ként? 
címmel a 
Katolikus Kö-
zösségi Ház-
ban. 

10 óra: 
Szentmise a 
házaspárokért 
a Katolikus 
Templomban, 
majd házaspá-
rok megáldá-
sa. 
  
15 óra: 
Házaspárok 
megáldása a 
délutáni isten-
tisztelet keret-
ében a Refor-
mátus Temp-
lomban. 

HELYREIGAZÍTÁS! A 2020. januári Szent Kereszt újság első oldalán, a templom festésével kapcsolatos cikkben tévesen jelent meg 
egy információ: „Kaptunk 2 millió forint támogatást ...”, mely helyesen így hangzik: Kaptunk 4 millió forint támogatást az alsónémedi 

önkormányzattól. Elnézést kérünk a kellemetlenségért! Ismételten köszönjük a nagylelkű támogatást! 
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Alsónémedin 
 január 19-én 17 órakor a katolikus, 
január 26-án 17 órakor a református  

templomban volt  
ökumenikus istentisztelet. 

 
„… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”  

(ApCsel 28,2) 

 
beszámoló az Egyházközség Képviselőtestületének  
2020. január 11-én 15 órai kezdettel tartott üléséről 

 
A képviselőtestület ülését Fazekas Gábor plébániaszervező dia-
kónusunk vezette. A fő tematikus napirendi pontokat az egyház-
község lelki, majd gazdasági ügyei, végül a tervei képezték. 
A lelki ügyek közül Gábor hangsúlyozta, hogy az 
Eucharisztikus Kongresszus éve van, aminek a 
megújulásról kell szólnia minden hívő életében. 
Vegyünk részt a programokon, készüljünk fel, 
hogy a kongresszus számunkra is elhozza a 
megújulást. Az 1910-es missziós év után 110 
évvel a missziós kereszt festéseit megfrissítettük 
(köszönet Kiss Tibornak), valamint szép már-
vány tartó kerül majd a talpához. Mindezek jegy-
ében miről is kell szólni a megújulásnak: önma-
gunk megújulása mellett meg kell újítani a kö-
zösségeinket, valamint szólni kell a távollévők-
höz is, meg kell újulni új tagokkal is. Önmagunk 
megújulásához minden adott, elkészült a szép új 
gyóntatószoba, gyónjunk, áldozzunk gyakrab-
ban, járjunk közösségekbe (ld. az előző ülés 
beszámolóját a Szent Kereszt újság decemberi 
számában). Lelki életünket megújíthatjuk a lelki-
gyakorlatokon is: pl. Cursillo, valamint a Szentlé-
lek szeminárium, ami márciusban indul helyben. 
A közösségeinkről az említett cikkben bővebben olvashatnak, 
járjuk el, emellett vegyünk részt a keddi szentmiséken, a csütörtö-
ki Szentségimádáson. Ennek jegyében az Egyháztanács (mely 
szintén egy közösség) is gyakrabban fog találkozni, a szokásos 
év eleji és novemberi alkalom mellett májusban és szeptember-
ben is. A távollévőkkel kapcsolatban legyünk nyitottak, fogadjuk 
szeretettel az érdeklődőket, hívjuk őket közénk. Gábor szívesen 
elmegy családlátogatásokra, házszentelésekre. 
Az Elsőáldozás idén az Eucharisztikus Kongresszuson lesz, 
szeptember 13-án a nyitómisén. Szeptember végén, vagy októ-
ber elején Püspök atya a tervek szerint ünnepi misét tart majd 

nálunk. Lesznek egyéb felajánlott misék is az évben: minden el-
sőpénteken az esti misét a papjainkért ajánljuk, minden 2. vasár-
napi misét pedig Hazánkért. A lelki életünk számokban (2019. év 
adatai): 120 mise, 18 igeliturgia, 48 szentségimádás, 15 fő elsőál-
dozása, 38 fő betegek szentségéhez járult, 30 keresztelő, 10 
esküvő, 25 temetés. 
Ezt követően a gazdasági ügyek kerültek napirendre. A 2019. év 
zárszámadása és a 2020. év költségvetése. Gábor elmondta, 
hogy a tavalyi év már teljes egészében az egyházmegye könyve-
lési rendszerében volt vezetve (Ariadne program), vagyis átlátha-

tó, megfelel az üvegzseb alapelv elvárásainak. A 
festés kapcsán elhangzott, hogy eddig 35 millió 
Ft lett kifizetve, de voltak egyéb költségek (pl. a 
plusz 1,5 millió forintos villanyszámla) és még 
lesznek is: 3 millió forint az oszlopok festése, 
melyre nyáron kerül sor, az orgonát portalanítani 
kell és újra hangolni, ez kb. 800 ezer Ft lesz. 
Gazdasági téren van néhány változás is: idéntől 
már újra fizetnünk kell az egyházmegyei hozzá-
járulást, mely alól a festésre tekintettel 5 év fel-
mentést kaptunk, ezentúl minden 3 millió forint 
feletti beruházáshoz előzetesen a Püspök hoz-
zájárulására van szükség, ezentúl egy miséért 
2000, Ft helyett 3000, Ft-ot kap egy atya, havi 
150 ezer Ft összeget kell fizetnünk az egyház-
megyének a plébániaszervező diakónus fizeté-
séhez való hozzájárulásként, felállt az egyház-
megyében egy Műemlékvédelmi Bizottság, aki-
ket tájékoztatni kell, ha bármilyen változtatást 
szeretnénk a templomban. 

A tervek között szerepel az előzőekben már említetteken túl, a 
kórus melletti helyiség és a feljáró festése, javítása, valamint a 
kerékpártároló rendbetétele. Szóba került a templomban az éne-
kek és a miseszövegek kivetítésének lehetősége, a templom kül-
dő hangosítása a körmenetekhez, az akkor még előttünk álló 
katolikus bál, a temető márciusi rendezése, a templom biztosító 
rendszerének felújítása, a régi plébánia épület megóvására teen-
dő intézkedések, hirdetőtáblák kitétele a templom hátuljába, az 
ökumenikus imaalkalmak és a Házasság hete programjai. Mind-
ezekről majd bővebben is olvashatnak hasábjainkon. 

dr. Urai-Tóth Éva 

Az egyesített katolikus-, és református énekkar mindkét alkalommal két 
művet énekelt: Kiss Ferenc: Áldott az egek Ura, illetve Varga László: Hol 

szeretet és egyetértés című szerzeményeit. 
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Ökumenikus hét 2020  január 19-25ig 
Az idei imahét forrásanyaga az Apostolok cse-
lekedeteiből való verseiben található, amiben 
Pált, mint fogolyt Rómába viszik. Útközben 
hajótörést szenvedtek, de mindnyájan kimene-
kültek a szárazföldre. Málta szigetén kötöttek 
ki, ahol barbárok éltek. Pál a megmenekülé-
sükről ír ebben a fejezetben, azért mondja a 28 rész 2. versében „ 
A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.” 
Azzal, hogy meg barátkoztak egymással, sőt, Pál sokakat megté-
rített. Igaz, hogy ez a nap már a záró alkalom, de azt gondolom, 
hogy amiről most szólok, ahogy Benkó Péter kántor úr is mondta 
mindig aktuális, minden egyházban, minden gyülekezetben. 
Ez az ige ami igazából a testvéri segítségről, az egymáshoz való 
viszonyulásról szól, a mi életünknek is meghatározója kell legyen, 
és nem csak ezen az egyetemes imahéten, hanem az év minden 

napján. Ám ahhoz hogy 
ezen az életúton tudjunk 
haladni, kell hogy megbízha-
tó térkép legyen előttünk, 
mégpedig a Krisztusba vetett 
hitünk, a mindennapi ige 
olvasás, az imádkozás, 
ahogy János Evangéliumá-
ban írva van: „Aki hisz Jé-
zusban, az Atyában hisz.” 
Szükségünk van olyan hely-
re, amit otthonnak, lelki ott-
honnak nevezünk, ahol nem 
csak látogatónak, hanem 
teljes jogú családtagnak, 
Isten nagy családjába tarto-
zóknak szeretnénk lenni. Pál  
a hatalmas viharban is a 
békét sugallja a rettegő uta-
sok között ezekkel a szavak-

kal. Bízzatok emberek, én hiszek Isten-
nek, hogy valóra válik amit hírül kaptam, 
hogy egy szigetre kell kivetődnünk. Hite 
miatt biztos volt ebben a megmenekü-
lésben, és végül sokan hallgattak rá. Aki 
Krisztusban marad, megmarad a szere-
tetben: Ez a hét a Krisztus hívők egysé-

géről szól, ami nálunk a két felekezet együtt való megjelenését, a 
hitünk erejét megmutató találkozásokról, a Jézus Krisztusba ve-
tett bizalmunkról szól. Életünk Isten 
kezében van akit szolgálunk, hisz 
mindannyian azért vagyunk jelen ma 
is, hogy megálljunk előtte, átadva 
magunkat a gondviselésnek, hisz 
mindnyájan ugyanabban a hajóban 
hánykolódunk, úti-célunk is egyfor-
ma! Nagy szükségünk van Pál Apos-
tolhoz hasonlókra, akik segíthetnek a 
keresztyén egységünk keresésében! 
Nagy szükség van imaközösségre, 
szolgálókra akik a pásztorukkal 
együtt össze fogják a gyülekezetet! 
Nem elég csak a vendégszeretet! 
Kedves gyülekezet! Az év során 
legyen meg bennünk az a szeretet, 
és tisztelet, amelyet ma a keresztény 
egységért imádkozva egymás iránt tanúsítunk, hogy Pál példáját 
követhessük! 
Imádkozzunk Steinbach József Püspök úr szavaival: Urunk! Kö-
szönjük a Te igédet és néped szabadítóját az Úr Jézus Krisztust! 
Erősíts meg bennünket hogy együtt szelíd bátorsággal és szent-
lelkes hitelességgel tudjunk bizonyságot tenni rólad! Ámen! 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!     
Áldás Békesség! 

Nagy Zsigmondné 

Vendéglátás a közösségi házban. Köszönjük szépen a sok segít-
séget és felajánlást, amiből megvalósulhatott  

református testvéreink megvendégelése. 
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2020. január 25-én ke-
rült megrendezésre az 
idei Katolikus Bál. Idén 
is a Betyár étterem adta 
a helyszínt. Már decem-
berben nagyon sokan 
jelentkeztek, hogy részt 
szeretnének venni az 
eseményen. Ez nagy 
öröm volt számunkra. 
Végül a jegyek újév 2. 
hétvégéjére teljesen 
elfogytak. 135 fő rész-
vételével kezdődött el a 
bál. Megnyitottuk a bált 
és köszöntöttünk min-

denkit, majd Polgármester úr szólt pár szót 
a jelenlévőkhöz. Ezután átadott egy érté-
kes, nagyon kevés példányszámban megje-
lent Jézusról szóló könyvet Gábor diakónu-
sunknak, hogy ez a könyv mostantól az 
Alsónémedi Katolikus Egyházközségé le-
gyen. Köszönjük szépen Dr. Tüske Zoltán 
polgármester úrnak. Következett szokások-
hoz híven az énekkar műsora Benkó Péter 
Kántor Úr vezénylésével, melyet színeseb-
bé tett Benkó Péter és sógora külön megle-

petés produkció-
ja. Ezúton kö-
szöntjük szépen 
az énekkar és 
Kántor Úr fáradt-
ságos munkáját 
és ezt a csodála-
tos énekes elő-
adást! Ezt követ-
te Dr. Borbás 

István Úr pánsíp 
bemutatója. Gyö-
nyörű dallamokat 
hallhattunk pánsíp 
kísérettel. Nagyon 
szépen köszönjük 
a fergeteges 
hangszerjátékot! 
Ezt követően fel-
kértük a jelenlevő-
ket, hogy készít-
sünk közös szelfit 
és mindenki ossza 
ezt meg a közösségi oldalon azzal a szöveggel, hogy Katolikus 
bál a Mi bálunk! és így azok is láthatták, hogy milyen jó és öröm-
teli a hangulat akik most nem tudtak részt venni a bálon. Remél-

jük felkeltettük ezáltal még jobban az emberek 
érdeklődését az esemény iránt és jövőre is telt-
házzal tudunk mulatni. Vacsora előtt megérke-
zett Marci Atya és megkértük, mondjon el egy 
asztali áldást. Az étkezés után kezdetét vette a 
hajnalig tartó mulatozás és a tombola jegyek 
árusítása. Idén is nagyon sok tombola felajánlás 
érkezett, ezért köszönetet szeretnénk mondani 
mindenkinek Isten áldja meg őket! Éjfélkor lezaj-
lott a tombola húzás mindenki nagyon örült a 
sok szép ajándéknak. A bál bevételét az orgona 
újrahangolására ajánlottuk fel. Szép összeg 
gyűlt össze, ezért 
nagyon hálásak va-
gyunk. Köszönünk 

mindenkinek mindenfajta segítséget 
és adományt. Külön köszönetet sze-
retnénk mondani Kiss Tiborné Végh 
Klári néninek az idén is elkészített kis 
ajándékokért, angyaldíszekért. A ze-
nészeknek is, akik nagyon jó hangula-
tot teremtve hajnalig szolgáltatták a 
jobbnál jobb zenéket! Jövőre is várunk 
mindenkit sok szeretettel! 

Györgyövics Szilvia és György Fanni  
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Fiatalok véleménye  

az idei bálról: 
 

 Varga Dominika: Már évek óta járok az egyházi bálba, ami véleményem 
szerint évről évre egyre jobb lesz és lett. Örülök, hogy sok fiatal is részt vett a 
bálon, amivel építik az egyháznak a közösségét, arcát, a fiatalok társaságát. A 
hangulat idén is tökéletes volt, finom volt a vacsora, a zenészek is jók voltak 

és természetesen mindenki jól érezte magát ahogy elnéztem. Remélem, hogy 
a jövőben is részt vehetek a bálon és remélem, hogy még több ember részt 

tud venni és velünk tud mulatni egy estére.  
Galambos Lilla: Már három éve, hogy járok a Katolikus bálba. Idén mikor 

megtudtam, hogy lesz nagyon megörültem, nagy boldogsággal vártam, mert 
tudtam hogy a társaság és a hangulat nagyon jó lesz.  

A szervezés nagyon jó volt. Köszönünk mindent!  
Szlovicsák Róbert: Idén azért mentem el a bálba, mert sok jót halottam róla. 
Sok barátom, ismerősöm volt ott aminek nagyon örültem. Tetszett a tombola 

és a zene is nagyon jó volt, jókat táncoltam és  
sok mindenkivel tudtam beszélgetni.  

Bálint Barnabás: Miért jöttem? Számomra fontos, hogy az év közben legyen 
időm a szórakozásra is, és a katolikus bál szerintem egy nagyon jó alkalom. 
Valamint kötelességemnek éreztem, hogy barátnőmet is bevezessem a Né-
medi mulatozás világába. Mi tetszett benne? Az est fénypontja egyértelműen 

a zene volt, a vacsora előtt az énekkar és a Sógorock megalapozta a jókedvet 
(főleg a különleges utolsó számukkal), aztán az este folyamán a zenekar még 

feljebb emelte a hangulatot.  
Tüske Zsolt: Idén volt rá először alkalmam, hogy részt vegyek a Katolikus 

bálban. Izgatottan vártam a bált, hiszen még nem tudtam, hogyan fog lezajla-
ni. A szervezésnek köszönhetően mondhatom, hogy egy jó hangulatú bálban 

voltam, nagyon jól éreztem magam. Köszönjük szépen!  
Györgyövics Boglárka: Nekem nagyon tetszett a katolikus bál, mert nagyon 
jó volt a közösség. Nagyon örültem, hogy árulhattam a tombolát és segíthet-
tem mindenben a szervezőknek, tesóméknak. Két barátnőm is eljött a bálba 

ami boldogsággal töltött el, ők nem katolikusok mégis gyorsan be tudtak illesz-
kedni ebbe a jó társaságba. Remélem jövőre is ott lehetek a bálban.  

Barta Krisztián: Az oka hogy részt vettem a bálon egyfelől az, hogy még so-
sem jártam bálban és már itt volt az ideje, másfelől meg hát kicsit jól szeret-
tem volna érezni magam. Tetszett a zene, egyszerűen kiváló volt, jók voltak 

az ételek, és az italok, és jó volt ennyi embert boldogan látni! 

Kedves Szervezők! Valamint Mindenki, aki által létrejött a Katolikus Bál! 
Nagyon köszönöm, hogy megvalósulhatott katolikus közösségünk ilyen jellegű 

együttléte, valamint azt is, hogy a bevétel az orgona javára fordítható.  
Hálás vagyok az énekkar tagjainak a példás munkáért, felkészülésért. Ilyenkor 
kicsit más arcát mutatja a kórus… Köszönöm énekkarunk fő támogatójának az 
ismételt ajándékokat!       Benkó Péter 
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Kincs a mennyben ? 
  
Dúsgazdag, de mégis istenfélő üzletember 
haldoklik. 
Angyal nyugtatja, nem lesz semmi gond, a 
mennyország vár rá. 
Üzletember: hadd vigyek magammal innen 
valamit! 
Angyal: Hidd el, semmi nem kell, megvan 
ott nálunk minden. 
Üzletember erősködik: legalább ezt a nyolc 
aranyrudat hadd vigyem magammal. 
Angyal legyint, viheted, ha akarod. 
Emberünk berakja az aranyat a táskába, meghal. 
Megérkezik a mennybe, táska a kezében. Fogadó angyal kérdezi: 
Mi van a táskában, mit hoztál? Üzletember: a legdrágábbat. 
Fogadó angyal: Lássuk! 
Kinyitja a táskát, kezébe vesz egy aranyrudat és elcsodálkozik: 
utcakő?! 

 
Jóval a rosszért 

  
Peti feltűnően csöndesen kérdezgeti nagyanyját: 
 - Nagymami, igaz az, hogy a jó keresztény a rosszért is jóval 
fizet? 
 - Igaz, Petikém. 
 - Akkor légy szíves, vegyél nekem fagyit. 
 - Miért, kis unokám? 
 - Mert eltörtem a szemüvegedet. 
 

Végrendelet 
 
Egy gazdag hölgy megkérdezi plébánosát: 
– Mit gondol, ha a plébániára hagyom vagyonom 
felét, biztos, hogy a mennybe jutok? 
– Biztosat ígérni nem tudok asszonyom – vála-
szol az atya –, de szerintem érdemes lenne ki-
próbálni! 
 

Diéta 
 
Öreg bácsi és néni meghal, és felkerülnek a mennyországba. 
Fent körülnéznek, minden csodálatos. 
Kék az ég, süt a nap, csiripelnek a madarak. Senki sem fázik, 
senki sem éhezik. Amerre csak mennek boldogság terem. Leül-
nek egy fa alá, és megilletődötten hallgatják az angyalok kórusát. 
Egyszer csak az öregember lekever egy nagy pofont az öregasz-
szonynak, mire az megkérdezi: 
– Ezt most miért kaptam? 

– Ha nem lett volna az a nyavalyás dié-
tád, már két éve itt lehetnénk! 
 

Őrangyal 
 
A fiatal sofőr vezetés közben hall egy 
rejtelmes hangot: 
– Lassíts, különben elütsz két gyalogost. 
A sofőr meglepődik, de lassít. Fél perc 
múlva valóban elé lép két gyalogos, de 
még le tud fékezni, és nem üti el őket. 

Kis idő múlva megint hallja a hangot: 
– Térj át a másik sávba, mert itt be fog szakadni az útest. 
Áttér a másik sávba. A következő pillanatban a mellette haladó 
kocsi alatt beszakad az úttest. 
– Ki vagy te, megmentőm? – kérdi. 
– Én vagyok az őrangyalod. 
– És hol vagy most? 
– Pillangó képében itt vagyok a kesztyűtartódban. 
A sofőr belenéz a kesztyűtartóba, és valóban ott van a pillangó. 
– És akkor hol voltál, amikor megnősültem? 
 

Tempó 
 

Egy rendőr félreállít egy csigatempóban haladó 
kocsit, amiben apácák ülnek, és megkérdezi a 
volánnál ülő nővért: 
- Miért vezetett ilyen lassan? 
- Láttam ezeket a táblákat a 31-es számmal, és 
be akartam tartani a sebességhatárt. 
- De hát az az út száma, nővér, ez a 31-es út! 
- Jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tudtam. 
A rendőr a hátranéz a többi apácára és látja, 
hogy rémülten szorongatják egymás kezét és 
falfehér az arcuk. 
- Mi történt velük? - kérdezi az első apácát. 
- Hát, tudja, biztos úr, most nemrég tértünk le a 
311-es útról... 
  

Gyónás 
 

Egy férfi a gyóntatószékben: 
- Atyám, nekem tiszta a lelkiismeretem. Nem iszom, nem nőzök, 
nem lopok... 
- Elhiszem, fiam. De jó lesz, ha vigyázol, mert hamarosan szaba-
dulsz. 

Egy perc bölcsesség…  

helyett…. 

farsangi vidám percek... 

HÁZASSÁG(SZ)ÉPÍTÉS 
Egy párkapcsolat állandó törő-
dést és odafigyelést igényel. 
Ehhez szeretnénk segítséget 
nyújtani a télies, szürke idő-
szakban.  
Kapcsolatépítő játékra hívunk 
benneteket, amely időben és 
térben kötetlen. Intenzitása és 
intimitása rajtatok áll. A házas-
ság-szépítő játékot 5+1 fel-
adat alkotja, melyeket sorban, 
de egyéni ütemezés szerint 
lehet teljesíteni március 28-ig. 
Mindig a feladat elvégzéséről 
való visszajelzés után küldjük 
a következőt. Az összes feladatot teljesítő párra meglepetés vár. A 
leggyorsabbak könyvjutalomban részesülnek, a végén pedig aján-
dékok kerülnek kisorsolásra. A  zárórendezvény március 28-án, 
szombaton 17 órakor lesz a Katolikus Közösségi Házban,  
Alsónémedin. 
A játék elkezdéséhez bejelentkezés a  
hazassagszepites@freemail.hu címen. 
A házasságszépítő játék február 14-én indul! 

Csilla és Gábor 

Mária gyermekei imacsoport tagjai január 25-én találkoztak és 
a farsangi szokásoknak megfelelően jót szórakoztak,  

játszottak.  
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Jézus Szentséges szívé- nek családja a következő szent-
ségimádási óráját 2020 febr. 6-án csütörtökön tartja a közösségi 
házban. 
Ezen a szentórán egyházközségünk betegeit hozzuk az Úr Jézus 
elé. Gondoljunk arra, hogy minden nap egyre nagyobb hálával tar-
tozunk az édes üdvözítőnek. Úgy kell cselekednünk, hogy ez az év 
több jót teremjen az előző évnél, mert, ahogy az évek múlnak és 
közelít az örökkévalóság – Istenhez emelve lelkünket – egyre bát-
rabbnak kell lennünk és a legnagyobb igyekezettel kell szolgálnunk 
Őt mindenben. Keresztény hivatásunk és küldetésünk kötelez erre 
minket. Betegeink az egyházunk kincsei. Imádságuk elér Jézus drága szívéhez! Ma el-
hoztuk és átadjuk őket annak a szívnek, amely értük és velük szenvedett és szenved ma 
is. Oltalmába ajánljuk mindegyiket, hogy erőt meríthessenek az Isteni szívből az élő víz 
forrásából. Ha Jézus erejével szeretettel tudják hordozni terheiket, akkor nemesebbé, 
szebbé, értékesebbé válik életük. Az Úr Jézusnak mindig a szenvedő és imádkozó embe-
rek tudnak segíteni. Azok, akik eggyé válnak Vele a szenvedésben. Minden lélek, aki 
felveszi, a keresztjét nem tesz mást, mint Cirenei Simon. Viszi Jézussal a keresztet. Ké-
szüljünk fel szeretettel és türelemmel, az Úrral való találkozásra,hogy amikor eljön min-
denkinek örömteli és megszentelődött lehessen ez a találkozás. Jézusnak a mosolya, 
szívünknek a békéjét adja. Ehhez azonban szükség van az összeszedettségre, önfegye-
lemre és Jézussal való állandó kapcsolatra, hogy bárányok maradhassunk a farkasok 
között Isten erejével.  
Istenem! Gondviselő Atyám! 
Te az  én életem folyamán mindig a szenvedéseimen keresztül adtad meg nekem azt a 
csodálatos kegyelmet, hogy közelebb juthassak Hozzád. Ezért van az, hogy szeretettel 
tudom elfogadni a megpróbáltatásokat, amelyeket nekem adsz. Tudom, hogy csak így 
juthatok el az életszentség magasabb fokára! Mennyei Atyám! Én elkötelezem magamat 
melletted. Neked adom az életemet, és akiket nekem adtál azok életét is! Add meg ne-
kem azt a kegyelmet, hogy mindig azt tegyem, ami Neked örömet okoz. Segíts, hogy min-
dig a Te szereteted útján járjak. Szívem csendben az Úrra figyel. Az Úr hallja imám. 
Hogyha hívom, válaszol. Jó az Úr, benne bízom. A nevét magasztalom. Az Úr hallja 
imám.                                      özv. Szlovicsák Balázsné 

Jan. 30 – Febr.7 
Győrvári Pálné 
Végh Antalné 

Nagy Balázsné 
Horváth Albertné 

 

Febr.8 – 16 
 

Győrvári Gáborné 
Bársony Lászlóné 
Molnár Gáborné 

 

Febr. 17 – 25 
 

Kiss Katalin 
Nagy Jánosné 
Jakab Mária 

 

Febr. 26 – Márc. 6 
 

Acsai Lászlóné 
Bolonovszky Lászlóné 

Kiss Albertné 

Februárban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

A következő Mária rádiós imakör 
február 3-án hétfőn lesz. Ezen a 
szent igeliturgián felajánljuk a hozott és a templomban 
összegyűjtött imákat Égi Édesanyánknak. Oltalmába 
ajánljuk betegeinket, szeretteinket és azokat is, akik 
még nem ismertek fel Isten szerető jelenlétét életük-
ben. Kérjük a kegyelmet mindannyiunk számára. Ezt 
követően beszélgetést kezdeményezünk a Lourdes-i 
gyógyulásokról, a hitünk erejéről a gyógyulásban. Az 
elfogadásról. Majd egy tized rózsafüzérrel zárjuk ima-
óránkat és megköszönjük a Szűzanyánknak, hogy 
ismét vele lehettünk. február 2-án a délelőtti szentmi-
sét a rózsafüzér társulat Magyar Hazánkért ajánlja fel. 
Az első pénteki szentmisét pedig a Teréz misszióban 
örökbefogadott papjainkért ajánljuk fel. Lehetőség 
nyílik a betegek kenetének felvételére is templomunk-
ban, ebben a hónapban. Vegyük igénybe minél töb-
ben éljünk a lehetőséggel! Készüljünk fel erre szent-
gyónással és szentáldozással. Isten békéje és áldása 
kísérje minden résztvevőt ebben a csodálatos szent-
ségben. Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria! 
Krisztusnak szent anyja, könyörögj érettünk, kik hoz-
zád menekülünk. 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Rózsafüzér ima a Mária rádióban Alsónémediből 
 
2020 január 4-én, szombaton imádságra gyűltünk össze. A 
Mária Rádió közvetítette az éter hullámain rózsafüzér imánkat, 
amelyet a déli imaszándékok fogadása után imádkoztunk. Előt-
te így készülünk erre a megtisztelő feladatra. 

Bizakodjatok az Úrban, mert jó, jósága éltet. Bizakodjatok az 
Úrban, mert jó. Alleluja. 
Jézusom! Köszönjük, hogy ismét szolgálhatunk Neked! Add, 

hogy a mai imádságunkban úgy tudjuk megszólaltatni a szívünkben élő ér-
zéseinket, hogy általuk életre keljen az irántad égő szeretet minden hallgató 
szívében! Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged, hallgass meg minket! Add 
szent kegyelmedet, hogy ezzel a szeretettel feltöltekezve lélekben gazda-
godva térhessünk otthonunkba a Te békéddel a szívünkben! Kérünk Téged 
hallgass meg minket! Köszönjük Neked, hogy a mai napon ismét lehetősé-
get kaptunk a jóra. Felajánljuk ezt az imádságot egyházközségünkért, pap-
jainkért, diakónusunkért, imacsoportjainkért és azokért, akik még nem is-
merték fel Isten szeretetének kegyelmeit. Kérünk Téged hallgass meg min-
ket! 
Jézusom! Szívemben minden felkészült a Veled és Égi Édesanyáddal való 
találkozásra. Kérlek segíts, hogy azok is legyenek felkészülve, akik itt van-
nak velem! Add, hogy minden lélek az öröm ragyogó fehérségébe legyen 
öltözve. Tűnjön el minden bűn és annak következménye, hogy számodra is 
szép legyen a velünk való lét. Jöjj el Jézusom! Várlak! Köszönöm, hogy 
megtisztelsz jelenléteddel. Jelenléted csodálatos örömet hoz nekem. A szív 
örömét, amely nem múlik el soha, mindig erősebb lesz. Jöjj el Uram, Jézus! 
Jöjj oda, ahol a legsebzettebb vagyok! 
Az Úr hallja imám. Hogyha hívom, válaszol. Jó az Úr, benne bízom. A nevét 
magasztalom. Az Úr hallja imám. 

Az imádkozók: Mészáros Jánosné, Varró Lászlóné, Jakab Mária,  
Szlovicsák Balázsné, Jakab Róza. 

Túrmezei Erzsébet: Láttam Uram! 
 

Láttam, Uram!  
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…  

vagy nem volt lába…  
De a Te fényed hullt a betegágyra!  

Hitükkel elrejtőztek Nálad,  
és úgy hordozták mázsás terhüket,  
a Te erőddel, mint a szalmaszálat. 

 
És láttam szalmaszál alatt roskadókat.  

Mert mázsás teher  
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.  

De nélküled  
a szalmaszál is mázsás súly lehet.  

 
Új évbe indulok,  

és nem tudom, mi vár rám.  
Csak azt tudom: velem vagy,  

nem hagysz árván.  
Csak azt tudom: utam már kijelölted.  
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.  

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,  
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.  

 
Csak egyet adj: hogy cél iránt haladjak,  
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!  

És ha szereteted mázsás teherrel  
tenné próbára ezt a gyenge vállat –  
segíts úgy vinni mázsás terhemet  

a Te erőddel – mint a szalmaszálat! 
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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! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

27. 28. 
18 óra 
Szentmise 

29. 
 

30. 
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Férfikör 

31. 
19.30 óra 
ifihittan 

1.  
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

2. Gyertya-
szentelő Bol-
dogasszony 
10 óra 
Szentmise, gyer-
tyaszentelés 
17 óra 
Szentmise, gyer-
tyaszentelés 

3. 
9-11 óra 
Baba-mama 
klub 
17 óra 
Mária Rádiós 
imaközösség 
közbenjáró imata-
lálkozója 

4. 
18 óra 
Szentmise 
 
 

5. 
18 óra 
Ministráns  
képzés 

6.  
16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
gyerekcsoport  
18 óra 
Szentség-
imádás  
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra 
Felnőtt  
hittan 

7. ELSŐPÉNTEK 

Délelőtt: idős 
betegek látoga-
tása és áldozta-
tása  
18 óra  
bérmálkozási 
felkészítő  
18 óra  
Szentmise a 
papokért 
19 óra  
Filmklub a mű-
velődési házban 
19.30 óra  
ifihittan 

8. 
 

9.Balázsáldás 
9 óra 
Mocorgós gyer-
mekek miséje 
(ima a szülők 
házasságáért) 
10 óra 
Szentmise az 
évfordulós el-
hunytakért  
15 órától 
Gyóntatás 
17 óra 
Szentmise és a 
betegek szentsé-
gének kiszolgál-
tatása 

10.  
19 óra 
Mozi a Művelődési 
Házban, a házas-
ság erejéről szóló 
film, majd beszél-
getés 

11. 
18 óra 
igeliturgia 
(válságban lévő 
házasságokért 
imádkozunk) 

12. 
 

13.  
18 óra 
Szentség-
imádás (elhunyt 
házastársakért, 
özvegyekért 
imádkozunk) 
19 óra 
Házaskör 
(házaspárokkal 
beszélgetés a 
házasságok min-
dennapjairól) 

14. 
19.30 óra 
Ifihittan 
20 óra 
Házasság(sz)
építő internetes 
játék indítása  

15. 
17 óra 
Tanúságtevő 
előadás a házas-
ságról (Guba 
Imre és Judit: 
Házasság – Mi-
ért? Miként?) 

16. 
10 óra  
Szentmise a há-
zaspárokért és 
házaspárok meg-
áldása  
17 óra 
Szentmise  
 
HÁZASSÁG  
HETE ZÁRÁSA  

17.  
9-11 óra 
Baba-mama 
klub 

18.  
18 óra 
Igeliturgia 

19. 
 

20.  
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Felnőtt  
hittan 

21. 
18 óra  
Bérmálkozási 
felkészítő 
19.30 óra 
ifihittan 

22.  
 

23. Farsangva-

sárnap  
(gyűjtés a katolikus 
iskolák javára) 

10 óra  
Szentmise, 
17 óra  
Szentmise 

24. 25. 
18 óra 
Szentmise 

26.  
HAMVAZÓ-
SZERDA 
18 óra 
Igeliturgia és 
hamvazás 

27. 
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Férfikör 

28. 
18 óra 
Keresztút 
19.30 óra 
ifihittan 

29.  
10 óra 
Mária Gyermekei 
imacsoport  
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

1.  
9 óra 
Mocorgós gyer-
mekek miséje 
10 óra 
Szentmise  
Hazánkért  
17 óra 
Szentmise 

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! 

NAGYBÖJT KEZDETE 

HÁZASSÁG HETE 


