
                                              SZENT KERESZT— 2020. JÚLIUS 

 

A LABIRINTUS 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2020. JÚLIUS 5.  

A labirintus egy egyjáratú ívelt útvonal, amely a bejárattól elvezet 
a központig. A labirintus nem útvesz-
tő, nincs benne elágazás, végig ha-
ladva eljutunk a közepébe és onnan 
kijutunk belőle. A labirintus ősi szim-
bólum, ami ötezer éves múltra tekint 
vissza. 
A kereszténység is használja spirituá-
lis szerepét, több középkori katedrális 
kövezetén megtalálható. A 12. szá-
zad körül 
épült franciaországi templomok közül 
a chartres-iban, a bayeux-iben, az 
amiens-iben, a sens-iban, a Sain-
Quentin-iben találhatunk nagyméretű 
kerek labirintusokat. Azt a nehéz, 
viszontagságos utat jelképezi, amely 
a lélekre vár, ha az üdvözülés vágyá-
tól hajtva közeledni kíván Istenhez; 
továbbá a jeruzsálemi zarándokút 
szimbóluma lett. A zarándokoknak és a bűnösöknek a bűnbánat 
jeleként imádkozva térdelve kellett végig haladniuk – ezzel válthat-
ták ki a jeruzsálemi utazást. A labirintus az ember fejlődésének 
nehézségekkel teli útjává vált, a bűnbánat és az imádság révén 
elérhető igazság és üdvösség felé vezető úttá. 

Belső utazás, az élet útja, a beavatás útja, a bűnbánat útja, az 
üdvösség útja. Benső utazás, amely 
aktuális élethelyzetünk szerint lehet 
találkozás önmagunkkal, tévedéseink-
kel, halálunkkal, újrakezdéssel és 
megbocsájtással. Az úton levés sze-
mélyes világunk leképezése. Végig 
járása megnyugtat, lelassít, elgondol-
kodtat és megérzéseket hoz elő. Erő-
teljes eszköz, amely elvisz a közép-
pontba, Istenhez és saját magunkhoz. 
Magyarországon is több helyen talál-
ható labirintus: a Pannonhalmi Apát-
sághoz tartozó arborétumban, a tisza-
dobi kastély parkjában, az ópuszta-
szeri Csillagösvény és a Nemzeti 
Színház mellett. Most egy pici, téglák-
ból kirakott átlátható labirintus készült 
az Alsónémedi Római Katolikus Plé-
bánia kertjében a bejárat mellett. En-

nek érdekessége, hogy mezítlábas ösvényként is használható. 
Van lehetőség kipróbálni! Egyénileg haladva az önismeretben 
segít. Házaspárosan járva, vezetve a bekötött szemű társat a bi-
zalom próbája. Előre és vissza az élet útján! Mindenkinek ajánlva!  

Fazekas Gábor, diakónus 

NURSIAI SZENT BENEDEK APÁT,  
EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE 

 
Szent Benedekre, a nyugati szerzetesség 
atyjára, kontinensünk nagy patrónusára 
emlékezünk ünnepén, július 11-én. 
A bencés rend alapítójának életéről keveset 
tudunk. Tanúk elbeszélése nyomán Nagy 
Szent Gergely pápa Dialógusok című mű-
vének második részében megírta Benedek 
életét, kiemelve, hogy Benedek – „neve 
kegyelem szerint áldott” – a Szentlélek min-
denféle adományát megkapta. 
Benedek a Szabin-hegyek között fekvő 
umbriai kisvárosban, Nursiában született az 
5. század második felében. Rómában ne-
velkedett és tanult, ám tanulmányai befeje-
zése előtt, elrettenve az ottani erkölcstelen 
élettől, visszavonult. Amikor első csodatéte-
le fölhívta rá környezete figyelmét, teljesen 
visszavonult a világtól, és Subiaco mellett 
egy barlangban magányos remeteéletet 
kezdett. Szent Romanus remete öltöztette 
be szerzetesnek, s gondoskodott lelki-testi 
szükségleteiről. Az imádság embere volt. 
Három évi magánya után a környék lakói 
tömegesen keresték föl lelki ügyeikkel, szá-
mos tanítványa lett. 
Később – a hagyomány szerint 529-ben – 
Monte Cassino hegyén telepedett le végleg, 
és megalapította ma is híres kolostorát. Itt 

írta meg a közösségben 
élő szerzetesek szabály-
könyvét, a Regulát, a 
szerzetes atyák tanítá-
sának és saját életta-
pasztalatainak felhasz-
nálásával. 
„Szent Benedek műve, 
különösen Regulája 
spirituális kovászként 

hatott, amely az évszázadok során hazája 
és kora határain jóval túlmutatva megvál-
toztatta Európa arculatát” – fogalmazott 
XVI. Benedek pápa a nyugati szerzetesség 
atyjáról tartott katekézisében 2008 áprilisá-
ban. 
A benedeki Regulát követő szerzetesek 
életének keretét a liturgia (közösségben 
végzett imádság), a lectio divina (lelki épü-
lést szolgáló olvasmányok) és a munka 
jelöli ki. A keresztény Nyugat számára a 
benedeki Regulát követő szerzetesek, a 
bencések teremtették meg a szerzetessé-
get. Szent Benedek fiainak jelentős szerepe 
volt Európa megtérítésében és kultúrájának 
kialakításában. 
Benedek nővére, Skolasztika is Istennek 
szentelte életét, követte fivérét Montecassi-
nóba. 
„Szent Benedek mélységes emberi érzé-
kenységgel volt megáldva. Társadalmi re-

formtervében az emberre mindenekelőtt 
három vezérfonalat figyelembe véve tekin-
tett: az egyes ember, mint személy értéke; 
a munka méltósága, melyet úgy kell értel-
mezni, mint Isten és a testvérek szolgálatát; 
az elmélkedés szükségessége, vagyis az 
imádság.” Szent II. János Pál pápa 
Benedek 547. március 21-én halt meg. Ha-
lála napját előre megmondta szerzetesei-
nek. Égi születésnapját a 9. századtól már-
cius 21-én, Galliában ismeretlen okok alap-
ján július 11-én ünnepelték. III. Honorius 
pápa avatta szentté 1220-ban. Mérgezé-
sek, tűzvész, varázslás, láz, vese-, fog- és 
epebetegségek ellen könyörögtek hozzá, 
emellett a haldoklók, az iskolás gyermekek, 
bányászok, barlangkutatók, rézmetszők 
patrónusa. Boldog VI. Pál pápa 1964. októ-
ber 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvání-
totta. Ünnepét a nagyböjtből kiemelve július 
11-re tették át. 
 
Istenünk, te Szent Benedek apátot az isten-
szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. 
Add, kérünk, hogy az irántad való szerete-
tet mindennél többre becsüljük, és szárnya-
ló szívvel járjunk parancsaid útján. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy-
ségben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

Forrás: Diós István: A szentek élete, Magyar katolikus lexikon 
Kép: Pietro Perugino: Szent Benedek (1495–98) 
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Beszámoló 
a 2020. 

június 13-án 16 órakor tartott Egyházköz-
ségi Képviselőtestületi ülésről 
 
A megbeszélés elején Fazekas Gábor, dia-
kónus kérte a képviselőket, hogy mindenki 
ossza meg a járvány ideje alatti megéléseit, 
tapasztalatait. 
Ezt követően Pető Gábor atya ismertette az 
Alsónémedi Egyházközséget is érintő vál-
tozásokat. Elmondta, hogy Marton Zsolt, 
püspök atya távlati terve az, hogy nagyobb 
plébániák lesznek központok, ahol 1-2 pap 
együtt élve látja el a rábízott egyházközsé-
geket. Anyagi függetlensége mindegyik-
nek megmarad, csak közös lesz a vezetés. 
Mellettük az egyes egyházközségek életét 
diakónusok, akolitusok szervezik majd. 
Évről évre kevesebb pap van, és nehezebb 
a feladat, így talán könnyebb lesz nekik a 
teherviselés. További terve, melyet már 
most augusztustól érvényesít, hogy ezentúl 
minden plébániát pap vezessen. 
 Az Alsónémedit is érintő változások a 
következők: 
- Pető Gábor atya és Vukovich Márton 
atya elmennek Kerepes-Kistarcsa egyház-
községekbe, 
- Pásztor Győző esperes atya nyugdíjba 

vonul, helyette Országh Tibor lesz az espe-
resünk, 
- Alsónémedire érkezik Kelemen Zoltán 
atya, aki Kakucs, Inárcs és Alsónémedi 
plébániák vezetője lesz. Kakucson fog 
lakni és onnan látja el a három egyházköz-
séget Fazekas Gábor diakónus segítségé-
vel.  
A következő napirendi pont a közös ügye-
ink számbavétele volt. 
A templomfestés 2 hét múlva véget ér. A 
kórus alatti rész és az oldalsó oszlopok 
kapnak díszítőfestést. Erre rendelkezésre 
áll a pénz, 3 MFt+ áfa. 
A templom mellől a bicikli tárolóból fel-
szedésre kerül a régi, lyukacsos térkő, mert 
új térkő lesz lerakva. A munkálatok június 
20-án, 8 órától lesznek, minden segítő kéz-
re szükség lesz. 
Az orgona építő június 22-én kezdi meg az 
orgona portalanítását és újra hangolását. 
600 ezer Ft összegbe fog kerülni, a pénz 
rendelkezésre áll, a 2020-as katolikus bál 
bevétele lesz erre fordítva.  
A toronyóra világítás izzóinak cseréjére is 
sor kerül. Két izzó elromlott. Erősebb iz-
zók lesznek beletéve, kosaras kocsi kell 
hozzá, hogy elérjék. 
Mikolyné Magdi a hitoktatásról számolt 
be. A járvány alatti tapasztalatok szerint az 

általános iskolások jól teljesítettek. Elsőál-
dozás október első vasárnapján lesz, de 
jövőre az Eucharisztikus Kongresszust is 
meg lehet várni. 10 bérmálásra készülő 
fiatal van. Nekik még 1 év előkészületük 
van, 2021 őszen lesz a tervek szerint bér-
málás. 
Az ünnepi templombúcsú mise előre látha-
tóan szeptember 20-án lesz, 11.00 órától 
piarista szerzetes vendégszónokkal.  
Szeptember 27-én lesz a felújított templom 
megáldása, püspök atya részvételével. 
Az alsónémedi bölcsőde a Váci Egyház-
megye működtetésében fog üzemelni, de 
felekezeti hovatartozás nélkül fogadják 
majd a gyermekeket. Vannak tervek idő-
sek napközi otthonára, valamint egy öku-
menikus találkozóra a nyáron. 
Ősszel lesz Szentlélek szeminárium. 
2020-ban még nem volt esküvő és keresz-
telő, jegyes oktatás zajlik. 
Az önkormányzat 1,5 Mft működési támo-
gatást ad az egyházközségeknek, ez rezsi-
re, programokra fordítható. Ezúton is kö-
szönjük a támogatást. 
A plébánián, a sekrestyében és a kórusfel-
járóban rendrakás zajlott (előző számunk-
ban már beszámoltunk róla). 

Lejegyezte: Urai-Tóth Éva 

Hosszú évek kitartó fáradozása, 
a hívek folyamatos támogatása 

(mind anyagi, mind konkrét segít-
ség, lelki imaháttér) meghozta a 

gyümölcsét: befejeződött a temp-
lombelső felújítása. Elkészült a 
kórus alatti rész és  az oldalsó 
oszlopok díszítőfestése is. Re-

méljük egy időre eltűntek a temp-
lomból az állványok és élvezhet-
jük a sok áldozat csodálatos gyü-

mölcsét, gyönyörködhetünk a 
megújult templomunkban. 

Köszönünk  
minden támogatást! 
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2020 júniusában került sor templomunk sípos orgonájá-
nak festés utáni rendbetételére. Az Ócsán élő Süveges 
István orgonaépítő munkatársaival másfél héten át dol-
gozott templomunk karzatán. Az összes sípot kiszedték 
a helyéről, a szélládát kiporszívózták, lemosták, portala-
nították. A karbantartási munkák elvégzése után a sípok 
visszakerültek helyükre, és utána következett a hango-
lás elvégzése. A játszóasztalban is történtek módosítá-
sok: a nehezen járó, beragadó regiszter-kapcsolók he-
lyett új kapcsolók kerültek fel. A pedál fölé egyenletes 
fényt biztosító led-világítást helyeztek. A pedálok rögzí-
tését pedig „fa-rugók” helyett acél-rugóra cserélték. 
Ilyen jellegű munka - tehát teljes karbantartás - hosszú 
évekkel ezelőtt volt orgonánkkal kapcsolatban. 
A templom festése után időszerűvé vált e munka elvég-
zése, mert a vakolás, festés kapcsán a szálló por az 
orgonát is károsította. Több alkatrész nem működött 
megfelelően, kapcsolókat, elektromágneseket be kellett 
újra állítani. Ha hétköznapi kifejezéssel szeretnék élni, -  
mivel évekkel ezelőtt végeztek rajta hasonló munkát -    
már „lejárt a műszakija”. 
Most pedig újjászületett a mesterek keze által... 
Köszönetemet fejezem ki az egyháztanács támogatásá-
ért, azért, mert szívügyüknek, fontosnak tekintik a sípos 
orgonánk ügyét! Köszönöm Fazekas Gábor diakónu-
sunk támogatását is! Köszönöm az orgonaépítő szak-
emberek munkáját, azt is, hogy bármikor számíthatok 
rájuk, s mivel közel van a székhelyük, leghamarabb őket 
tudom ideszólítani. (Amikor a festés elkezdődött, a nagy 
sípokat is István emelte ki az orgonából, mivel a pallókat 
a tetején csak úgy lehetett keresztülfektetni az orgona-
szekrényen.) Hálás vagyok a katolikus bál szervezőinek, 
akik segítségével megteremtődhetett az orgona ügyé-
nek támogatása. S nem utolsó sorban köszönöm a bá-
lon részt vevők anyagi áldozatát, illetve mindazoknak, 
akik támogatójegyet vásárolva segítették elő templo-
munk hangszerének megújulását!  
Büszkeség és boldogság tölt el, hogy az Alsónémedi 
Római Katolikus Egyházközség kántoraként ilyen szé-
pen megszólaló hangszer mögött ülhetek!  
Irigylésre méltó helyzetben vagyok, hiszen két orgona is 
rendelkezésre áll kedves templomunkban... 
Köszönöm a Kedves Hívek áldozatkészségét!  
Isten fizesse meg Mindenkinek jóságát! 

Benkó Péter 
kántor 

Megújulva... 

Az orgonaépítő Mesterek… 

Csak a homlokzati sípok 
maradtak a helyükön, ... 

… azokat az ónból készült sípo-
kat egyesével törölték meg. 

Síperdő a lépcsőn -
visszahelyezésre várva... 

Néhány síp már visszakerült a 
helyére... 

Már csak a hangolás hiányzik… 
(Illetve a pedálok sípjai - de ak-

kor nem látnánk tőlük e síperdőt) 

Egyetlen nyelv-regiszterünk, az 
oboa-sípsor tisztítása... 
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Június 20-án az önkéntes segítőink 
felszedték a biciklitárolónál és a kö-
zösségi háznál lévő régi, lyukacsos 

térkövet.  
Köszönjük a sok segítséget! 

A térkő felszedésekor 
plébániai tereprendezés 
is zajlott (ld.vezércikk). 

Az elkészült új térkő. 
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A toronyóra világításának izzócseréje 

A kórus melletti kis helyiség 
ablaküvegének cseréjére is 
sor került. Olyan üveg került 

bele, mint amilyen a templom 
többi ablakában van. 

EGO SUM PASTOR BONUS - PAP ÉS DIAKÓ-
NUSSZENTELÉS VÁCON 

 
Szentmise keretében Hugyecz Balázst áldozó-
pappá, Fazakas Zsoltot diakónussá szentelte 
Marton Zsolt váci megyéspüspök 2020. június 
20-án a váci székesegyházban. Az ünnepi 
szentmisén részt vett Dr. Varga Lajos segédpüs-
pök, az egyházmegye papságának egy része, a 
Váci Egyházmegye kispapjai, akolitusok és 
diakónusok, a kismarosi Ciszterci Nővérek, a 
szentelendők családtagjaik, rokonaik és közeli 
barátaik. 
A járványügyi készültség miatt a szertartáson 
kizárólag a meghívottak vehettek részt, minden-
ki más online módon tudott bekapcsolódni az 
ünnepi liturgiába, amelyet a EWTN-BonumTv és 
a Váci Egyházmegye YouTube-, valamint Face-
book-csatornája élőben közvetített. 

Az evangéliumot követően a Kármán János, a 
diakónusképzés vezetője kérte Fazakas Zsolt 
diakónussá szentelését, valamint Dr. Csáki 
Tibor vác-felsővárosi plébános kérte Hugyecz 
Balázs áldozópappá történő felszentelését, 
mivel a jelöltek méltónak találtattak a tisztségre. 
Ez után mindenki helyet foglalva hallgatta a 
főpásztor homíliáját. 
Az egyházmegye életében mindig nagy öröm a 
pap- és diakónus-szentelés - kezdte beszédét a 
szónok – majd 22 évvel ezelőtti szentelését is 
felelevenítette, amely ugyanitt történt. A szent-
mise bevezető könyörgésében elhangzott 
„Istenünk… Áraszd ki Egyházad szolgáira a 
buzgóság és az erő Lelkét, hogy alakítsa őket 
evangéliumod bátor és szelíd hirdetőivé” - kérés 
a szentelendőkről szól, akiket a buzgóság és az 
erő Lelkének befogadóivá, az evangélium bátor, 
de szelíd hirdetőivé szeretne tenni az Úr. „Ez a 
közös hivatásotok. Szolgálatotokat - a felszente-
lésben kapott karizma alapján - egymást kiegé-
szítve kell, hogy tegyétek az Egyház javára” – 
buzdította az erre meghívottakat Marton Zsolt. 
Majd személyesen szólt külön-külön a szente-
lendőkhöz. Először Hugyecz Balázshoz; „A mai 
evangélium a jó pásztorról szólt. A Központi 
Szeminárium kápolnájának egyik üvegablakán 

az áll: „Ego sum pastor bonus.” (Én vagyok a jó 
pásztor.)  Krisztusnak a püspök által adott pász-
tori szolgálatában részesedsz. Légy jó pásztor! 
A jó pásztor imádságos ember. Ebből merít erőt. 
Az a pásztor, aki nem imádkozik, lehet tehetsé-
ges menedzser, jó előadó, szórakoztató egyéni-
ség, de nem lehet igazi pásztor. A pap életében 
az imádság nem feladat, hanem intimitás. Ezek 
a percek legyenek a legfontosabbak az életed-
ben! Így leszel képes az evangélium hiteles 
hirdetője lenni, így tudod majd áldozópapként az 
eucharisztiát és többi szentséget ünneppé tenni 
híveid számára. Ezért leszel alkalmas, hogy az 
eucharisztikus közösség pásztora légy. A meny-
nyek országáért vállalt papi tisztaságod is ebből, 
az Istennel megélt bensőséges kapcsolatodból 
tud táplálkozni. Az áldozati adományok átvétele-
kor ezt fogod hallani: alakítsd életedet az Úr 
keresztjének titka szerint. Papi életedben lesz-
nek nehéz pillanatok is: ekkor öleld át az értünk 
keresztre feszített és elhagyott Jézust, és lesz 
számodra kiút a nehéz helyzetekből. Legyél 
mindig szellemi ember, aki képezi önmagát, 
hogy szilárd legyél hitedben. Papként légy a 
kommunikáció embere: legyél nyitott mindenkit 
meghallgatni, aki hozzád fordul, még akkor is, 
ha nem neked lesz vele dolgod, hanem tovább 
kell irányítanod. Különösen legyen gondod arra, 
amit a fölszentelő imában fogsz hallani: szolgá-
latod által a bűnösök kiengesztelődjenek Isten-
nel, és a betegek enyhülést nyerjenek. Törekedj 
a paptestvérekkel és a világi Krisztus-hívőkkel 
való közösségépítésre. A testvéri közösség 
óriási megtartó erő” - mondta útravalóul a jöven-
dő áldozópapnak püspöke. 
Ezt követően Fazakas Zsolthoz szólt. „Házas 
emberként, állapotbeli tisztaságodban kötele-
ződsz el állandó diakónusnak. Az Egyház szol-
gálatára kapsz fölszentelést, hogy a szerpapi 
hivatást az áldozópapok segítésére és a keresz-
tény nép javára gyakorold, ahogy az ígérettétel-
kor majd elhangzik. Törekedj imádságos lelkü-
letre. Ígéretet teszel a zsolozsma végzésére. 
Ennek szentírási részei és az egyház hagyomá-
nyából merített olvasmányai és fohászai pedig 
legyenek rendszeres elmélkedéseid biztos alap-
pillérei. A zsoltárok szent monotóniája pedig 
tanítson az imádságban való kitartásra, hűségre. 
Az olvasmányban hallottuk, hogy „az Úr kivá-
lasztotta Lévi törzsét, hogy színe előtt álljanak 
és szolgáljanak neki”. Téged is hív az Ő szolgá-
latára az oltárnál, ahogy az ígéretekben elhang-
zik: az Ő szent testét és vérét fogod érinteni és 
a híveknek nyújtani. A szerpap speciális küldeté-
se a diakónia, ahogy a fölszentelő imádság 
mondja: az asztalszolgálat, a betegekkel és a 
szegényekkel való törődés. Most, a szentelés-
ben ezekhez kapod meg Isten ajándékait, kariz-
máit. Kívánom, hogy plébánosoddal összhang-
ban tudd betölteni szent szolgálatodat”- mondta 
Marton Zsolt. 

Szentbeszéde végén a főpásztor kitért az enge-
delmességre, a jó pásztor ismérvére, aki életét 
adja a juhaiért Krisztus példája szerint és kérte a 
szentelendőkre az Úr kegyelmét. 
A prédikációt a szentelendők ígérete követte, 
majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a 
szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejez-
ve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy életüket 
Isten akaratának rendelik alá. Majd Fazakas 
Zsoltot állandó diakónussá szentelte a püspök, 
és az új diakónus megkapta liturgikus ruháját, 
illetve Krisztus evangéliumát. 
A diakónusszentelés után Hugyecz Balázst 
szentelte áldozópappá a megyéspüspök, a 
szentséget kiszolgáltató püspök, mint az aposto-
lok utóda imádság és kézrátétel által átadta a 
Krisztustól kapott hatalmat és küldetést. A beöl-
tözését követően a püspök mindkét kezét meg-

kente krizmával, majd a paptestvérek békecsók-
kal köszöntötték őt. Az új diakónus pedig diakó-
nus társai békecsókját fogadta. 
A szentáldozás után Hugyecz Balázs köszönetet 
mondott a megyéspüspöknek a támogatásért, a 
gondoskodó szeretetért, amelyben részesült, 
részesültek és azért imádkozott, hogy legyen 
jelen a Szentlélek főpásztora minden pillanatá-
ban. Majd megáldotta Marton Zsolt és Varga 
Lajos püspököket. 
A szentmise végén a megyéspüspök köszöntöt-
te a jubiláns atyákat és kérte a híveket imádkoz-
zanak papjaikért, diakónusaikért, hogy jó szol-
gák legyenek az egyházban. A szertartás a 
Pápai-, a magyar-, és a Millenniumi himnuszok-
kal ért véget. 
A liturgia keretében gregorián dallamok, nép-
énekek és kórusművek hangzottak el. Az egy-
házzenei szolgálatot Dézsi Bernadett valamint 
Nick Andrea közreműködésével a Váci Székes-
egyházi Kórusiskola tanárai és a katedrális 
Szent Cecília Kórusának énekesei végezték 
Varga László karnagy művészeti vezetésével. 

Bölönyi Gabriella 
http://vaciegyhazmegye.hu/ 

http://vaciegyhazmegye.hu/
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Június 7-én az egyházközségek ünnepi szentmisét, istentiszteletet tartottak, 
majd ezt követte a megemlékezés a Trianoni békediktátum aláírásának 100. 
évfordulójára. 

A közös megemlékezés részünkről a katolikus templom mö-
gött egy térzenével indult, amit Kiss Ferenc, református kán-
tor vezényletével egy katona zenekar adott elő. Majd közö-
sen vonultunk a Szabadság téri Trianon emlékműhöz. 
Itt meghallgattuk dr. Tüske Zoltán, polgármester úr és Zsin 
Géza nyugalmazott tanár ünnepi beszédét. A megemlékezé-
sen a Magyarok Nagyasszonya Vegyeskar szolgáltatta a 
zenei kíséretet. 

Fotó: BRV Products  
 

Június 7-én Fazekas Gá-
bor diakónus  

ünnepi szónok volt az 
ócsai templombúcsú ün-

nepi miséjén 
(Szentháromság Temp-

lombúcsú). 
A szentmise megtekinthe-

tő itt: 
https://www.facebook.com/
watch/live/?
v=248449403266751&ref=watc
h_permalink  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=248449403266751&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=248449403266751&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=248449403266751&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=248449403266751&ref=watch_permalink


7                                             SZENT KERESZT— 2020. JÚLIUS 

 

Világméretű szentségimádás 
Június 13. 

Újabb világméretű szentségimádás volt Úrnapja 

szombatján, melyhez Alsónémedi is csatlakozott. 

2020. június 14-én 10 órától az Úrnapja megünneplése is 
eltérően alakult a megszokottól. A járványügyi előírásokra 

tekintettel Pető Gábor atya azt kérte, ne tartsunk körmenetet. 
A templom falain belül nagyon bensőségesen zajlott le az 

ünnepünk. Az olvasmányokat a bérmálkozásra készülő fiata-
lok olvasták fel, elhangzott a Te Deum. Gyönyörű volt. 

Köszönjük mindenki segítségét és részvételét,  
mellyel szebbé tette ünnepünket! 

 
Június 25-én 

munkatársi vacso-
ra volt a Közössé-
gi Házban. Faze-
kas Gábor, a plé-
bánia szervezője 
22 embernek kö-
szönte meg ilyen 
módon az elmúlt 
időszakban vég-
zett sok önkéntes 
segítségét. Önzet-

lenül tevékeny-
kedtek az egyházi 

közösségben, 
fizikai és lelki 

munkájuk (legyen 
az takarítás, díszí-

tés, szervezés, 
tanácsadás, ima, 
közösség szerve-

zés, rendezvény szervezése, fizikai munka, segítségnyúj-
tás, támogatás, tanítás... stb.) az Alsónémedi Plébánia 
működését segítette. A közös együttléttel és vacsorával 

nagyrabecsülését akarta kifejezni a közösség szolgálatra 
szentelt vezetője.  

Hála Nekik, családjuknak és mindenkinek, aki fontosnak 
tartja, hogy Isten Országát építse  

testi és lelki értelemben itt Alsónémedin! 

Ima a papokért 
Jézus Krisztus, Örök főpásztor! Te választottad ki 
szolgáidat, hogy Neked, mint papok, az evangéli-
um terjesztésével és a szentségek kiszolgáltatá-

sával szolgáljanak. 
Vedd őket Isteni Szívedre, hogy olyanok legye-

nek, mint Te: szelídek és alázatosak, irgalmasak 
és türelmesek, szentek és buzgók, hogy lelkeket 

mentsenek! 
Védd meg őket az ördög támadásaitól és a világ 

csábításaitól! 
Bocsáss meg nekik, ha bűnbe estek! Adj nekik 

erőt, ha elgyengülnek és állj mellettük, ha meginog a hitük, és add meg 
nekik a hűség és az engedelmesség kegyelmét! 

Változtasd őket az átváltoztatás alatt Hozzád egyre hasonlóvá! 
Adj nekünk szent papokat, szent szerzeteseket és szent laikusokat, akik 

minden erejükkel egyházadban országodért dolgoznak! 
Uram, hallgasd meg kérésünket Jézus Krisztus nevében! 

Neked, örök Főpásztor az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsőség és 
hála mindörökké! Ámen.  

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség 

Ebben a hónapban, az újság megjelenését megelőző héten a technika 
ördöge tönkretette az újság nyomtatásához szükséges laptopot. Ez azért 
fontos, mert a nyomtatóval az volt összekapcsolva. A teljes tanácstalan-

ság közepette, Deus ex machina megjelent a Mecénásunk. Áldozatot 
nem ismerve azonnal a segítségünkre sietett, új laptopot a rendelkezé-

sünkre  bocsátva, a technikai munkatársat küldve orvosolta a problémát. 
Hálás köszönet Bálint Máriának, akire mindig számíthatunk, és aki az 
újsághoz a teljes technikai hátteret biztosítja immár hosszú évek óta. 

Isten áldja meg! 
A szerkesztők 
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Pilinszky János: Imádságért 
 
Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem 
és mindenkiben. 
 
Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az 
asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, 
hol a Nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialsza-
nak, s egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak 
már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy 
öröklétre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, 
eledele és terítéke. 

 
Add meg előlegként 
azt a csendet, azt az 
asztalt, ahol minden 
civódás, félreértés és 
megkülönböztetés 
megszűnik végre, ahol 
mindenki helyet kap, a 
maga helyét, s a legki-
sebb féltékenység is 
leveti csúf álarcát, s 
színét vesztve elpáro-
log. 

 
Nevezz meg valódi nevünkön, mivel va-
lamennyien szenvedünk attól, hogy álné-
ven élünk, telve álnoksággal, amit magunk 
fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, 
állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek 
kívántunk látszani másoknál. Valódi neve 
csak keveseknek van itt a földön. Kivétel 
alig. Szentjeid között talán Bach, talán 
Mozart. Asztalodnál Bachnak továbbra is 
Bach lesz a neve és Mozartnak Mozart… 
 
Mint a vándornak megérkeznie a tenger-
partra, szívem és értelmem elhallgat már 
a távoli közelségedtől is, meghallva a vég-
telen intelligencia hullámverését… 
 
Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de 
annál inkább hallhassalak és hallgassalak 
Téged. 
 
Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak 
„kéréseim”, és megtéptek a világ 
„kérései”. Apostolod mondta, hogy a sze-
retet irgalmas, türelmes, nem kér, és nem 
panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak 
„színen lenni”. A világnak amúgy is kötele-
ző olvasmánya a „zűrzavar kézikönyve”. 
Ha lehet, ragaszd össze lapjait, megértek 
a csirizre. 
 
Ha mégis kérek Tőled imámban valamit: 
ne vedd el tőlem, ne vedd el tőlünk a ké-
rés nélküli imádságot. A kérés nélküli imá-
ban nemcsak én, de az egész mindenség 
hallgat, s hallgatnak azok is, akik – egy 
szinttel még mélyebben – torzsalkodnak, 
harcolnak, lázonganak és ítélkeznek. A 
nem kérő imádságban azonban, imádkoz-
za bárki is, az egész világ térden áll a 
„teremtés egyességében”. 
 
Valójában minden imádság, a kérő is, 
messze túlmutat önmagán. Jézus kérte, 
hogy kérjünk, de… „mindazonáltal legyen 
a Te akaratod szerint”. És: „…kezedbe 
ajánlom lelkemet”. A kérő ima természete 
nem azonos a földi kéréssel, mely leg-
többször – kivéve az éhség és szomjúság 
szavait – valamiféle mástól szennyes. A 
kérő imádság, amennyiben csakugyan 

eljut az imádságig, szinte automatikusan veti ki magából kérései 
homokzsákjait, hogy végül eljuthasson 
abba az egyetlen magasba, ahol – 
mindazonáltal ne a mi kérésünk és aka-

ratunk teljesedjék, 
hanem az övé. 
 
Igen, nem hiszek 
többé tulajdon kéré-
seimben. Istenben, 
az egyetemes béké-
ben nincs többé mit 
kérnünk, az egyete-
mes szeretetben 
nincs többé kire 
vagy mire féltékeny-
kednünk, az egyete-
mes igazságba ér-
kezve elképzelhetetlen bármiféle ítélkezés 
bárkivel vagy bármivel szemben. 
 
Ezért imádkozni az imádságért: bűnösök és 
szentek közös kiáltása itt a földön, és a kérés 
nélküli ima jók és gonoszak számára talán 
nem egyéb, mint egy pillantást vetni az asz-
talra, mely öröktől fogva terítve áll az atyai 
ház udvarán. 
 
Ennél az asztalnál – Jézus isteni ígérete sze-
rint – nem lesz többé se ellenség, se barát, 
se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség. 
Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthat-
va az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyeteme-
sen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál 
mindenkinek akad egy szék, s mindenki a 
maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére 
kerül – annyi vita, helycsere és zűrzavar 
után. 



9                                             SZENT KERESZT— 2020. JÚLIUS 

 

Sándor atya  aranymisés jelmondata: "Ne mondd azt: 'Gyermek 
vagyok', Hanem menj el, ahová csak küldelek, És mondd el 

mindazt, amit parancsolok neked! Ne félj tőlük, mert én veled 
vagyok, hogy megmentselek." Jer 1,7-8 

SÁNDOR ATYA… 
 
1995-1998-ig Alsónémedi plébánosa Kárpáti Sándor atya volt. 
Valószínűleg többen emlékeznek 
rá! Eszünkbe juthatnak mély, elmél-
kedő, elgondolkodtató prédikációi, 
vagy egy-egy ünnepi alkalom me-
lyen ő szolgáltatta ki a szentsége-
ket számunkra... Magam is szere-
tettel gondolok rá, hiszen ő adott 
össze Bélával 1997-ben, és ő ke-
resztelte meg első gyermekünket 
1998-ban.  Néhány hete értesültem 
róla, hogy Fóton, ahol 21 éve szol-
gál, ünnepli pappá szentelésének 
50. évfordulóját. Az ünnepi Arany-
misére szeretettel várta a régi isme-
rőseit is. Pappá szentelése 1970. 
06.21. 10 óra, az Aranymiséje perc-
re pontosan 2020.06.21.10 órakor 
volt. Alsónémediről öten tudtunk 
elmenni, Jakab Marika, férje, anyu-
kám, a férjem és én. Sokan vettek 
részt az ünnepi szentmisén, nemcsak a fóti hívek, hanem a töb-
bi településről is érkeztek, ahol szolgált.  
Prédikációjában Sándor atya kivételesen önmagáról mesélt, 
elmesélte hogyan is kezdődött papi hivatása. Budapesten élt 
szüleivel, de a jobb levegő miatt sokat vitték (már mózeskosár-
ban) Terénybe a nagyszülőkhöz, főleg szünidőben tartózkodott 

ott sokat. Egyik ottani nagynénje a plébánián volt házvezetőnő, 
ezért korán kapcsolatba került az ottani plébánossal, Gyurkó 
Gábor atyával, akit nagyra becsült. Már 4-5 éves korában minist-

rált a miséken.  8 évesen, amikor 
Elsőáldozásra készült, a plébáno-
suk, Feri atya azt mondta nekik, 
hogy van egy szokás, ami az, hogy 
az elsőáldozáskor lehet kérni vala-
mi nagyot Jézustól. Ő azt kérte, 
hogy pap lehessen és olyan pap, 
mint Gyurkó atya! Ettől kezdve nem 
is akart más lenni csak pap, de 
mivel sokat piszkálták miatta így, 
ha megkérdezték még a rokonok-
nak is azt mondta atomtudós, vagy 
orvos lesz, de mindig tudta, hogy 
papnak kell lennie. Az édesanyja 
végig ellenezte, csak a pappá szen-
telése napján áldotta meg 1970. 
június 21-én. Azóta 19 helyen szol-
gált, és a Jóisten megtartotta őt 
minden bajban, nehézségben. 
Aranymiséjét felajánlotta mindazo-

kért, akikkel életében találkozott. 
 “Isten áldjon meg benneteket!”- zárta prédikációját 
Isten áldja meg Sándor atyát is, imádkozzunk érte, hogy tartsa 
meg őt továbbra is a Jóisten erőben, egészségben!  

 
Szlovicsákné Mészáros Mária 

Gondolatok Sándor atyáról—Sándor atyához 
 
Sanyi atyában azt szerettem, hogy a prédikációja olyan mélyről jött, teljesen szívből szólt. Jó volt hallgatni a tanítását. Nagyon sze-
rettem még a szentségimádást, amikor az Oltáriszentséget nézhettem, és Jézusra figyelhettem, majd egy idő után énekeltük a 
Jézus arcára nézz fel kezdetű éneket, többször egymást után, majd ismét a csend következett, és az Oltáriszentséget figyelve 
együtt voltunk Jézussal. Szép emlék. Szívesen tartom meg, emlékeimben. Isten árassza ki segítő kegyelmét és élete végé-
ig kísérje az atyát. Köszönöm Istenem, köszönöm Sanyi atya!                                                                  Sokorai Józsefné Margitka  

Azt szerettem Sanyi atyában, hogy mert és tudott a sátánról az emberi bűnökről bátran beszélni, de mindig azzal fejezte be beszé-
dét, hogy Jézus szeret, személy szerint engem is szeret. Mindig volt egy kedves előre mutató mondata mindenkihez. Az én sze-
mélyes Isten kapcsolatom az ő hatására indult el. Szeretettel gondolok rá és imádkozom érte. Kérem a mi Urunkat adjon még neki 
sok boldog, kiteljesedett papi évet.                                                                                                                   Mikoly Istvánné Magdi  

Sándor atya 1995-ben került Alsónémedire. Én éppen kezdtem a főiskolát, Alsónémedin éltem, de távol 
sodródva az egyházamtól. Ma úgy mondanák (nem szeretem ezt a kifejezést), hogy „kibérmálkoztam” az 
egyházból, hiszen elsőáldozó voltam, bérmálkoztam, majd nem gyakoroltam a vallásomat. Mígnem eljöttek 
azok a bizonyos főiskolás évek, amikor nagyon sok kérdés foglalkoztatott a világgal, önmagammal, az élet 
értelmével kapcsolatban. Mivel volt lehetőségem sok időben, nagyon sokat olvasni, nagyon sok okos em-
berrel beszélgetni, így nagyon intenzíven kutattam a válaszok után. És ebben az időben a Szentlélek (két 
jó baráton keresztül: Szlovicsákné Mészáros Mária és Kiss Gábor) visszahívott. Éppen ezért nem szeretem 
a kibérmálkozás kifejezést. Meggyőződésem, hogy a kenet, a Szent Olaj a homlokomon kötött láthatatlanul 
mégis az egyházamhoz. Így kerültem Sándor atya szárnyai alá. Hozzá és Irén testvérhez (szociális testvér, hitoktatóként tevékeny-
kedett Sándor atya mellett, bizonyára sokan emlékeznek őrá is) jártam hittanra. És az összes kérdésemre megtaláltam az összes 
választ az egyházam tanításaiban. Sándor atya külön is sokat foglalkozott velem, gyengéden, szeretettel vezérelve, semmit sem 
erőltetve. És sosem felejtem el az 1997-es Adventet. Sándor atya elé álltam, hogy szeretnék újra áldozni. Felkészített egy életgyó-
násra, ezt elvégeztem, mígnem eljött az az adventi vasárnapi mise, amelyen sok-sok év múlva én is beálltam izgatottan az áldozók 
sorába, Amikor odaértem, Sándor atya magasra emelte Krisztus testét, imádkozott értem és nagyon felemelővé tette az én „újra 
elsőáldozásomat”. Senki nem értette mi történik, miért hosszabb az idő, ami rám jut, csak a Jóisten és mi ketten. Csodálatos volt. 
És azt hiszem Alsónémedin nem kell bemutatnom azt az elkötelezettséget, amellyel járok ezen az úton, az én felnőtt keresztény 
utamon. Amelyen Sándor atya indított el. A papok élete sokszor magvetés, és nem láthatják, mi hajt ki belőle. Sándor atya, én 
örökké hálás leszek ezért a bizonyos útra indításért! Talán ez is egy kis morzsa az 50 év szolgálatából. Isten áldja meg és tartsa 
meg Sándor atyát!                                                                                                                                                            Urai-Tóth Éva 

Sándor atya aranymisére 2020. június 21-én 10 órától került sor 
Fóton. A miséről a felvétel itt tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=80AYDlWOwQE 

https://www.youtube.com/watch?v=80AYDlWOwQE
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Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer 
egy szép kert, néhány almafával, na-
rancsfával, körtefával, szépséges rózsákkal. Mindenki boldog és 
elégedett volt, és mindenki jókedvű, kivéve egy fát, ami mély 
szomorúságban élt. 
„Ami neked hiányzik, az a koncentráció”, mondta neki az almafa. 
„Ha valóban akarod, a legízletesebb almákat teremheted. Meglá-
tod, milyen könnyű”. 
„Ne hallgass rá”, toporzékolt a rózsafa. „Rózsát teremni sokkal 
egyszerűbb, és ráadásul szép is”. És a fa kétségbeesetten pró-
bálkozott mindennel, amit javasoltak neki, de mivel nem tudott 
olyanná lenni, mint a többiek, egyre reményvesztettebb lett. 
Egy nap bagoly érkezett a kertbe, a madarak legbölcsebbike, és 
amint látta a fa kétségbeesését, magyarázni kezdett: 
„Ne aggódj! A te 
problémád nem 
olyan súlyos. 
Ugyanaz, mint sok 
más lényé a Földön. 
Megmondom neked, 
mi a megoldás: ne 
annak szenteld az 
életed, hogy olyan 
legyél, amilyennek 
mások akarnak. 
Légy önmagad. 
Ismerd meg és érd el, hallgasd meg a belső hangodat.” És azon 
nyomban eltűnt a bagoly. 
„Az én belső hangom? Legyek önmagam? Megismerni magam? 
Kérdezgette a fa kétségbeesetten, amikor hirtelen megértette. 
Lezárta a hallottakat, kinyitotta a szívét, és végül meghallhatta a 
belső hangját. Ezt mondta neki: „Te soha nem fogsz almát terem-
ni, mert nem vagy almafa, nem is fogsz virágozni tavaszonként, 
mert nem vagy rózsafa. Tölgyfa vagy, a te dolgod naggyá és 
fenségessé nőni. Azért vagy itt, hogy menedéket nyújts a mada-
raknak, árnyékot az utazóknak, szépséget a tájnak! Küldetésed 
van! Töltsd be azt!” 
És a fa erősnek érezte magát, biztos volt magában, és kész volt 
mindarra, ami az ő dolga. Hamar megtalálta a helyét, mindenkit 
bámulatba ejtett, mindenki tisztelte. Csak ekkor vált tökéletesen 
boldoggá a kert”. 
És én azt kérdezem, amikor a környezetemre nézek. „Hányan 
lehetnek a tölgyfák, akik nem engedik saját magukat megnőni? 
Hányan vannak a rózsafák, és félve a fenyegetettségtől, csak 
tüskét teremnek? Hányan vannak a narancsfák, akik nem tudnak 
virágot teremni?” Az életben mindannyiunknak megvan a ma-
gunk célja, 
aminek meg kell felelnünk, megvan a helyünk, amit be kell tölte-
nünk. Ne engedjük, hogy valami vagy valaki megakadályozzon 
abban, hogy megismerjük és megosszuk saját lényünk csodála-
tos lényegét. (Mabel Katz: A legkönnyebb út) 

NINCS SELEJT! 
 
- Anya, látnod kellene az új gyereket az 

osztályban - mondta Tomi, miközben a frissen sült csokis süte-
ményért nyúlt. 
- Miért, mi van vele? - kérdezte édesanyja. 
- Olyan furcsa. Senki sem szereti - felelte a fiú. 
- És miért nem? - ráncolta az anya a szemöldökét. 
- Hát azért, mert annyira furcsa az öltözködése - idézte maga elé 
Tomi nevetve. - Olyan ruhákat hord, amik húsz éve kimentek a 
divatból. 
Talán nincs pénzük - vélekedet az édesanya. Tomi vállat vont és 
így válaszolt: 
- Nem csak a ruhája furcsa. Az orra is olyan tökéletlen - És a 
haja olyan, mint - Eközben a fiú beleharapott a következő süte-
ménybe, és figyelte édesanyját, aki kezdte szétválogatni az elké-
szült édességeket. Egyenként szemügyre vette, majd tányérokra 
osztotta szét. 
- Mit csinálsz? - kérdezte a gyerek. Édesanyja fogta a legjobban 
megrakott tányért, és a szemetesvödör felé indult. 
- Vannak sütemények, amelyek nem olyan jól sikerültek. Ez a 

selejt. Csak kidobom - válaszolt. 
- Ki ne dobd! - háborodott fel Tomi, mint aki alig hisz a fülének. 
- De hát nem tökéletesek, kisfiam. Nézd, ezek nem szépen sültek 
meg, ezeknek meg nem teljesen kerek a formájuk - magyarázta 
édesanya. 
- Attól még jók! - fejezte ki határozott ellenvetését Tomi. 
- El kell fogadni, hogy mások mint a többi - mondta habozva, 
majd halkan hozzátette: 
- Mint az új gyerek, igaz? - Az édesanyja egyetértően bólintott: 
- Mint az új gyerek. Mint minden gyerek, minden férfi és nő. Isten 
mindegyiket különbözőnek teremtette, és mindannyiukat szereti. 
Az akarja, hogy az Ő szeretetét sugározzuk feléjük mi is. 
Azután a "selejtes" tányért fia felé nyújtotta. 
- Nincs selejt - mondta Tomi, és vett egy sütit. 

https://www.facebook.com/groups/110801892320724/  

Kétszer—Egy perc bölcsesség…  

Némedi Filmklub 
 

Kedves Filmkedvelők!  
 

Júliustól folytatódik a film-
klub korábban meghirdetett 

programterve.  
Minden hónap  
első péntekén  
este 8 órától  

a Halászy Károly  
Művelődési Ház moziter-

mében  
vetítjük az aktuális filmet.  

 
Nyáron pedig a filmklub mellett családi kertmozival is 
kedveskedünk, melynek második alkalma július 18-án 

kerül megtartásra.  
Kérjük, kövessék figyelemmel a Halászy Károly Műve-
lődési Ház facebook oldalát, és kérjék felvételüket a 
Némedi Filmklub zárt facebook csoportba, ahol a to-

vábbi részletekkel jelentkezünk!  

Június 21-én a 10 órai Szentmise keretében sor került a Te Deumra. 
Hálát adtunk az előző iskolai év minden kegyelméért, sikeréért, tapaszta-
latáért. Ebben e tanévben ez különös fontossággal bírt, hiszen rendkívüli 
körülmények között kellett helyt állnia tanároknak, diákoknak egyaránt. 

https://www.facebook.com/groups/110801892320724/
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Jézus Szentséges Szívének Családja a következő 
imaóráját július 2-án tartja. Ezt a szentórát az egy-
házközségünk tagjaiért, az egyháztanács tagjaiért, 
imacsoportjainkért, énekkarunkért, elsőáldozóinkért, 
gyermekeinkért és szüleinkért, tanárainkért, hitokta-
tóinkért, diakónusainkért, kántorunkért, papjainkért 
ajánljuk fel Jézus Szent Szívének szeretetünk jeléül. 
Az Ő oltalmába ajánljuk sorsunkat. Imáinkat az Egy 
óra a Szentségi Jézussal című könyvből imádkoz-
zuk. Istenünk! Gondviselő Atyánk! Újítsd meg az 
imádság lelkét családjainkban, imacsoportjainkban, 
egyházközségünkben! Add, meg az ima és a böjt 

kegyelmét, hogy szeretettel és önátadással vé-
gezhessük, és általa bensőségesebb legyen a lelki 
kapcsolatunk Istennel. Kérünk Téged, áldj meg ben-
nünket. Add meg a békét minden keresztény szívébe, 
hogy általad a béke hordozóivá váljunk ebben a meg-
sebzett világban. Áldd meg szent atyánkat, Ferenc 
pápát, Zsolt püspökünket, Gábor diakónusunkat, pap-
jainkat, egyházközségünket, minden testvérünket, 
hogy a szentlélek ereje munkálkodása által eggyé 
lehessünk abban, aki nekünk a szentlelket elküldte. 
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe! Nagyon óhajtunk! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Jún. 27 – Júl. 5 
Acsai Lászlóné 

Ifj. Józan Györgyné 
Kiss Albertné 

Bolonovszky Lászlóné 
 

Júl. 6 – 14 
Surányi Tiborné 

Györgyövics Józsefné 
Özv. Józan Györgyné 

Ács Istvánné 
 

Júl. 15 – 23 
Özv. Lovas Flóriánné 

Id. Surányi Miklós 
Sípos Imréné 

Id. Tóth Jánosné 
Drozdik Jánosné 

Júl. 24 – Aug. 1 
Tamás Györgyné 
Mikoly Istvánné 

Némedi Rezsőné 
Nyékiné Kristály Regina 

Júliusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

 
Mária Égi Édesanyánk imacsoportja 
Július 6-án hétfőn 18 órakor imádkozni gyűlünk össze Égi Édes-
anyánk tiszteletére. Köszöntsük Őt egy szép énekkel. A szent 

igeliturgiánkon a szentáldozásban felajánljuk a hozott imaszán-
dékokat, melyeket a Szűz anyánk elébe teszünk. Kérjük, imád-
kozzon velünk és értünk szent Fiához, Édesanyai szeretetével. A 
Sarlós Boldogasszony litániája után beszélgetést kezdeménye-
zünk. Ennek a témája: Milyen ajándékot kaptál az utóbbi időben 
az Úrtól vagy Égi Édesanyánktól a karantén ideje alatt? Mi az 
ami megváltoztatott? Mi az amit másként látsz azóta? Végül 
megköszönjük Égi Édesanyánknak, hogy újra Vele együtt lehet-
tünk. Egy szép énekkel búcsúzunk el Tőle.  

özv. Szlovicsák Balázsné 

 
KATOLIKUS  
KARITÁSZ  

Helyi szervezete 
Ha nehéz helyzetben 

vagy,  
jelezd, segítünk!  

 
Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29  

 
és karitasz.alsoneme

di@gmail.com 
 

Mikoly Istvánné,  
Karitász csoport vezető 

Gondolatok a Mózes első könyve 6. részéből a 17. verstől. 
„Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt, ami a földön van.” Ebben a világjárványban vajon mit lát 
Isten ha ránk néz, és vajon milyen világban fogunk élni ha mégis túléljük, de a lényeg megértjük-e Isten akaratát, kötünk e mi is szö-
vetséget vagy csak reménykedünk, hogy valahogy majd csak túléljük. A karanténban lehet gondolkodni sok mindenen, pl. milyen 
világ vár ránk? Hiába oldanak fel sok mindent, az csak azt jelenti, hogy szabadon mehetünk ide- oda, mi akkor is be vagyunk zárva, 
bezártuk a lelkünket, és nehezen nyitjuk meg. Most még mondhatjuk, hogy félünk, de mi lesz ezután? Mi volt előtte? Üresek voltak a 
templomok, már a járvány előtt is, fontosabb dolgok voltak, egyre kevésbé volt fontos a családi ünneplés a (Karácsony, Húsvét) 
telve voltak a szállodák. Az Úr Isten még vár, még nem fogyott el a türelme, de meddig? Mikor mondja, hogy elég, elhatározom, 
hogy véget vetek ennek, minden el fog pusztulni, ami a földön van. Vajon ki lesz a kegyelmezett, mint akkor Nóé? Ti vajon hogy 
viselkednétek, ha bekövetkezne az özönvízhez hasonló helyzet, bár ha belegondolunk ez már egy szelete annak, itt ez a világjár-
vány, az áradások, a földrengések, a tűzvészek: És most jön az ige, amit végig gondolhatsz te is! Az Ézsaiás könyve 30, 15-ben 
olvasható. „ A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna néktek, de ti nem akarjátok!” Üzenet Ja-
kab Apostol leveléből 1 rész 12.”Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, 
melyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Ámen! 

Nagy Zsigmondné 

NŐI ZARÁNDOKLAT 
 
Hévízgyörki öregtemplom – Máriabesnyő Lelkigya-
korlatos Ház 
2020. július 18-19. 
Jelentkezési határidő: 2020. július 10. 
Találkozás: a hévízgyörki öregtemplomnál, hogy 
kiszakadva a családi, munkahelyi kötöttségekből, 
Istennek ajánljunk ezt a másfél napot! Azzal a céllal 
indulunk útra, hogy a természet csendjében, az 
építő beszélgetésekben, az átimádkozott templo-
mokban megerősödjünk, és új lendülettel térhes-
sünk vissza hétköznapi feladatainkhoz! 
 
Tervezett program: 
Szombat: 
9: 00 Útra hangoló az öregtemplomban (Miért indu-
lok, miért ajánlom fel a zarándoklatot?...) 
Kb. 10: 00 – 17: 00 gyalogos zarándoklat végig az 
erdőben, csendszakasszal, elmélkedéssel, jó idő 
esetén megosztással, pihenőkkel. A zarándokokat 
a Viator Egyesület önkéntesei kísérik. 
18: 00 Szentmise a kegytemplomban 
19: 00 Vacsora meglepetéssel 
20: 00 Esti lelki program a lelkigyakorlatos ház ve-
zetőjével, Pádár Évával 

Vasárnap: 
7: 30 reggeli 
8-8:45 ima, 
záró meg-
osztás 
A zárás 
után lehető-
ség van 
közösen visszagyalogolni Hévízgyörkre (kb. 13 
óráig), vagy lehet maradni a 9 órás vagy 10:30-as 
szentmisére a kegytemplomban. 
Táv: 14-16 km/ nap 
 
Részvételi díj vacsorával, reggelivel, másnapi úti 
csomaggal 2, 3 ágyas szobákban 9 000 Ft/ fő (1 
ágyas felár 1050 Ft, vagy 6 főtől az ifjúsági szállást 
is igénybe lehet venni.) 
Jelentkezési határidő: 2020. július 10. 
 

Szeretettel várnak a szervezők:  
 

Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület, Kato-
na Ildikó viatoregyesulet@gmail.com 30/40-80-993 

 
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, Pádár Éva 

matersal@invitel.hu 30/999-64-63 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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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 

29. 
 

30. 
 

1.  
 

2. 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel 
19 óra 
Férfikör 

3. 
Délelőtt: idősek, 
betegek látogatá-
sa, gyóntatás és 
áldoztatás 
18.30 óra Első-
pénteki szentmise 
papjainkért 
(Gyóntatás) 

4.  
 

5.  
10 óra 
Szentmise  
Hazánkért  
18 óra 
Szentmise  gyer-
mekeinkért 
 

6. 
9-13 óra 
Irodai fogadóidő 
18 óra 
Mária Rádiós kö-
zösség közbenjáró 
imatalálkozója 

7. 
 

8. 
 

9.  
 

10.  
 

11. 
 

12.  
10 óra 
Szentmise évfordu-
lós elhunytakért 
18 óra 
Szentmise  

 
 

13.  
9-13 óra 
Irodai fogadóidő 

14. 
 

15. 
 

16.  
 

17. 
 

18. 
 

19.  
10 óra 
Mocorgós gyer-
mekek miséje 
18 óra 
Szentmise  

20.  
9-11 óra 
Irodai fogadóidő 

21.  
 

22. 
 

23.  
 

24. 
 

25.  
 

26.  
9 óra 
Szentmise—
Marci atya bú-
csúztatása  
 

27. 
9-11 óra 
Irodai fogadóidő 

28. 
 

29.  
 

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

31. 
 

1.  
 

2.  
11 óra 
Szentmise az új 
plébános, Kele-
men Zoltán atya 
 köszöntésével 
 
 

Kelemen Zoltán 
Jelenlegi feladatkörök, címek, kitüntetések 
Papi Szenátus tagja (2009. XI. 27. – ) 
Hont plébániai kormányzója oldallagosan (2009. I. 15. – ) 
Bernecebaráti plébániai kormányzója oldallagosan (2007.VIII.1-) 
Kemence plébániai kormányzója (2007. VIII. 1. – ) 
Áldozópap (2003. VI. 21. – ) 
Inkardinált (2002 – ) 
Korábbi feladatkörök, címek, kitüntetések 
Ministráns Bizottság tagja (2005. IV. 18. – 2020. II. 25.) 
Nagykátai káplán  (2005. VIII. 1. – 2007. VIII. 1.) 
Karancskeszi káplánja (2003. VIII. 1. – 2005. VII. 31.) 

Kelemen Zoltán atya, új plébánosunk  
első szentmiséje augusztus 2-án lesz 11 órától. 

 

Fogadjuk szeretettel Zoltán atyát, imádkozzunk érte. 

Pető Gábor atya, aki 2018. augusztus 
1-jétől látja el Alsónémedi moderátori 

tevékenységét, július 3-án az elsőpén-
teki szentmise keretében köszönt el a 

hívektől. 
 

Vukovich Márton, Marci atya búcsú 
szentmiséje június 26-án 9 órakor 

lesz. Bővebb beszámolót a búcsúkról a 
következő számunkban olvashatnak. 


