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Húsvétra 

Napjaink embere a hit hiányában nagyon gyakran kérde-
zi: Minek dolgozzunk, kínlódjunk, termeljünk és építsünk? Talán 
azért, hogy egyszer elénk álljon a halál és követelje a jussát?  
Most, hogy az egész országban koronavírus- járvány van, még 
több ember teszi fel önmagának a kérdést, amikor egy rokona, 
ismerőse vagy jóbarátja hal meg, hogy: ennyi volt az élet?  A te-
metéskor elhangzó ének jut eszünkbe, amely így hangzik:  
„Látjátok testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám immár sírba 
térek.” Mindannyian megdöbbentünk már, hiszen 
alig van olyan család, akinek ismerősei körében 
ne lenne olyan személy, aki koronavírusban 
hunyt el.    Egy hónapig, amíg koronavírusos 
voltam, én is sok mindent átgondoltam.  A pandé-
mia helyzetben nagyon sokan hozzám hasonlóan 
átértékelték az életüket. Mindannyian beláthatjuk, 
hogy nincs megígérve a jövő hónap senki számá-
ra. Amikor írom e sorokat, még nem tudjuk, hogy 
lesz- e húsvéti feltámadási körmenet.  Volt, aki 
azt mondta nekem: atya, tavaly sem volt, tehát 
nem lesz furcsa számomra ez a húsvét, ha üres 
templomban tarja a szentmiséket.  De mi, hívő 
keresztények, nem vagyunk pesszimisták. Krisz-
tus feltámadása óta nincs okunk a kétségbeesés-
re. Az evangéliumok tanúsága alapján rájöttek a 
hívő emberek, hogy életük nem hiábavaló. A fel-
támadásba vetett hittel tudjuk, hogy van jövőnk.  
Van, mert Krisztus legyőzte a halált, győzött a 
Golgotán. A Húsvét az év legnagyobb ünnepe, az 
évszázadok és évezredek legizgatóbb örömhíre. 
A hírügynökségek még sosem találkoztak ennél 
eget-földet megrázóbb jelentéssel: Jézus Krisztus 
feltámadott! Ugyanakkor azt is el kell mondanom, 
hogy nincs a világnak még egy ilyen vitatott szen-
zációs jelentése, mint a húsvéti hír. A megoszló 
vélemények sohasem csaptak hevesebben ösz-
sze, mint e hit felett. Tanítását sohasem vitatták 
jobban, mint Krisztus föltámadásának örömhírét. 
A véleménykülönbségek harcában hívő keresz-
tény ismételten arra kényszerül, hogy Krisztus 
feltámadásának hitét a maga és mások számára 
elfogadhatóvá tegye. Ennek érdekében hitelt 
érdemlő tanúvallomásokra hivatkozik, olyan tudó-
sításokra, amelyek igazságához semmi kétség 
nem fér. Ezek a hitelt érdemlő közlemények egé-
szen más korban, más formában és körülmények 
között születtek, mint a mai modern sajtóközpon-
tok tájékoztatói. A formakülönbség mégsem jelenti azt, hogy hite-
lességük eleve kétségbe vonható.  

Vessünk egy pillantást Jézus feltámadásának tanúira, 
helyesebben azokra, akiknek Jézus megjelent, hiszen magának a 
feltámadásnak nincsen és nem is lehet tanúja.  

1.) Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de 
nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványok-
nak.” ( Mt 28,8 ) Az asszonyok majdnem mindig Jézus kísérői vol-
tak. Ők álltak a kereszt tövében. Ők siettek nagypéntek délutánján, 

hogy gyorsan, de illendően eltemessék, s ők siettek a hét első 
napjának hajnalán a sírhoz, hogy illatszerekkel bekenjék Jézus 
holttestét. Most pedig hírnökök lettek, az öröm, az élet és a feltá-
madás hírnökei. Az asszonyok a sírtól hazafelé mentek, amikor 
egyszerre csak Jézus jött velük szemben és így szólt hozzájuk: „ 
Ne féljetek!” (Mt 28, 10.) Jézus feltámadása tehát nem félelmet 
jelent, hanem örömet. Most ebben a nehéz  pandémiás helyzetben 
is aktuálisak a szavai. „Ne féljetek!” Nem élhetünk félelemben és 

rettegésben, mert lelkileg tönkre megyünk. Nem 
keríthet hatalmába minket a stressz  és a de-
presszió, mert a hitünk fölötte áll mindennek. 
Jézus Krisztus azért támadt fel, és most is azért 
jött, hogy az útszélén könyörgő vaknak elmondja: 
Láss! Azért támadt fel az Úr, hogy a bűntől meg-
bénult embernek azt mondhassa: Tépd le láncai-
dat! „Nyújtsd ki a kezed! Az  kinyújtotta a kezét 
és meggyógyult.”( Mt 12,13)  
 2.) Az őrök  is tanúk, csak ők hamis tanúkká 
lettek. Jézus Krisztust kétszer adták el. Egyszer 
az áruló Júdás, a sikkasztó, a vagyon és a pénz 
rabja, aki 30 ezüstöt  kapott érte. Másodszor is 
eladták Jézust, mégpedig mint feltámadottat, 
amikor a főtanács pénzt kínált fel az őröknek. „ 
Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, 
odajöttek a tanítványai és ellopták.” (Mt 28, 13)  
És azóta is hányszor akadtak emberek, akik pén-
zért elárulták Jézust! 
Jézus feltámadásával kapcsolatos hit vitájának 
oka nem a tanúk szavahihetősége körül keresen-
dő, hanem sokkal inkább abban az emberi ma-
gatartásban, amely nem hajlandó a feltámadás 
hitéből szükségképpen származó következmé-
nyekkel számolni. Akik ugyanis Krisztus föltáma-
dását komolyan veszik, többé nem kereshetik 
életük végső célját csak a Földön. Helyesen fi-
gyelmeztette Szent Pál apostol a kolosszei híve-
ket. „Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressé-
tek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobb-
ján.” (Kol 3,1) Szent Pál apostol itt azt jelezte, 
hogy Krisztus föltámadásásnak hite következmé-
nyekkel jár és szükségszerűen új életet sürget. 
Isten ebben a rendkívüli nehéz történelmi hely-
zetben, ma is újra megajándékozott minket Krisz-
tus feltámadásának örömével, az új élettel, a 
feltámadás reményével. Ez a remény éltessen 
minket és tegyünk tanúságot a feltámadt Krisz-

tusról életünk minden napján! 
A feltámadásban való hit különleges erőt, segítséget ad 

nekünk törekvésünkhöz az örök élet felé. Ezzel az igazi keresz-
tény húsvéttal kívánom mindenkinek a feltámadás örömét és azt, 
hogy ezen a nagy ajándékon felbuzdulva megújítsuk életünket, 
hogy egykoron mi is részesei legyünk a dicsőséges feltámadás-
nak!  

Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó  
2021. március 17.  

„Zászló lett a szent keresztfa, 
melyen a harcot kivívta. 

Alleluja, vigadjunk, 
Istennek hálát adjunk!” 
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Szent József igaz ember –  
 Ünnepi szentmisével kezdődött hazánkban 
az Amoris laetitia-családév 
 
Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent 
Család vasárnapján hirdette meg 2021-re a 
családnak szentelt különleges évet, amit 
március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű 
apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfor-
dulóján nyitott meg. Ebből az alkalomból 
ugyanezen a napon este hat órakor kon-
celebrált ünnepi szentmisét mutatott be a 
józsefvárosi Szent József-
plébániatemplomban Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti érsek. A szent-
beszédet Marton Zsolt váci megyéspüspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) családreferens püspöke mondta. Az 
aktuális főegyházmegyei járványügyi rendel-
kezéseknek megfelelően a szentmise sine 
populo módon, a hívek részvétele nélkül zaj-
lott. A szentmisét a Bonum TV és a Mária 
Rádió élőben közvetítette. 
A szentmise kezdetén Erdő Péter bíboros, 
prímás köszöntőbeszédében kiemelte: Szent 
József ünnepén a családév megnyitó szent-
miséjét mutatjuk be. Szentatyánk úgy rendel-
kezett, hogy ezen a napon induljon a csalá-
dok éve. Gyönyörű gondolat ez, hiszen Szent 
József, mint a Szent Család gondviselője 
példa lehet minden édesapa és mindazok 
számára, akik felelősséget hordoznak egy 
családért. Különleges körülmények között 
tartjuk ezt a szentmisét, de a család iránti 
elkötelezettségünk nem függ az időjárástól és 
a külső körülményektől sem. A bíboros, prí-
más felidézte: amikor kisgyermekkorában 
szüleivel, nagyszüleivel és testvéreivel ebbe 
a templomba jártak, egészen más volt a csa-
ládok helyzete, szegénység, lakásínség és 
nagyon sok minden terhelte őket. Mégis, ott 
volt az életükben valahol a boldogság. 
A család, mint közösség megtanítja a boldog-
ság előízére is. 
Nem véletlen, hogy néha álmunkban a szüle-
inkkel találkozunk, ahogyan mosolyogva 
együtt vagyunk, és az sem, hogy a világ né-
peinek vágyaiban ott szerepel, hogy majd a 
halálunk után a szeretteinkkel is együtt lehes-
sünk. Adja Isten, hogy családjaink erőforrás 
legyenek mindannyiunk számára, áldja meg 
a családjainkat, adjon nekik is erőt, hogy a 
mai élet élet különleges helyzeteit és kihívá-
sait valóban jól fogadják, és olyan választ 
adjanak rá, amely mindannyiunkat gazdagít. 
Szentbeszédében Marton Zsolt váci püspök 
Reményik Sándor József, az ács, az Istennel 
beszél című versét idézte, amelyben Jézus 
földi nevelőapja így elmélkedik: 
„Te vagy az Atyja –, én senki vagyok 
Az Evangéliumban hallgatok, 
S hallgat rólam az Evangélium.” 
A főpásztor emlékeztetett rá: Egyházunk 
nemcsak Máriának tulajdonít rendkívüli jelen-
tőséget Jézus életében, és így az üdvösség 
munkálásában, hanem Józsefnek is. A szent 
hagyomány a III. századtól kiemelt tisztelet-
ben részesíti. A pápák közül Boldog IX. Piusz 
1870. december 8-án a Katolikus Egyház 
védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet, 
majd március 19-ét főünneppé tette. Tiszte-
letreméltó XII. Piusz 1955-ben a munkások 
védőszentjévé nyilvánította őt, Szent II. Já-
nos Pál pápa pedig úgy mutatja be, mint a 
Megváltó őrzőjét. Ferenc pápa egyik első 
rendelkezése volt, hogy Szent József nevét 
vegyék fel a szentmise eucharisztikus imájá-
ba (kánonjába). Tavaly december 8-án (a 
Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánítás 
150. évfordulóján) a Szentatya meghirdette a 
Szent József-évet, a mai nappal pedig meg-
nyitja az Amoris laetitia-családévet. „A Szent-

atya lelkesedésén felbuzdulva mi is 
szeretnénk az Amoris laetitia-
családévben az apák szerepét fó-
kuszba állítani. Ennek fényében 
szeretnénk rátekinteni Szent József-
re, és belőle példát meríteni” – 
mondta a váci püspök. Föltette a 
kérdést: mit tudunk Szent Józsefről, 
és miben lehet nekünk, ma élő em-
bereknek példa, főként az apáknak 
és az apaságra készülőknek, vala-
mint nekünk, papoknak (lelki apák-
nak)? Ferenc pápa hét jellemzőt emel ki: 
szeretett apa, gyengéd apa, engedelmes 
apa, elfogadó apa, teremtő bátorságú apa, 
dolgozó apa, árnyékként kísérő apa. Homíliá-
jában Marton Zsolt Szent Józsefnek a család-
ban betöltött szerepét három kapcsolódásán 
keresztül vizsgálta: kapcsolata Istennel, Mári-
ával és Jézussal.  
József Istennel és Isten rá vonatkozó aka-
ratával álmában találkozik, az Úr angyala 
által. A váci püspök rámutatott: az álom rend-
kívüli jelentőségű a Bibliában, mert Istennek 
olyan cselekvését vagy üzenetét jelenti, ame-
lyet az ember természetes módon nem képes 
felfogni. A mai evangélium Józsefről azt írja, 
hogy igaz ember volt. Az Ószövetségben ez 
a kifejezés a Törvény szerint élő embert je-
lenti. A Máriával történt esemény azonban, 
hogy állapotos lett, József számára talán 
feldolgozhatatlan lenne, ha nem kapna isteni 
útmutatást. De álmában megkapja, és ő igent 
mond rá, feltétel nélkül. József igaz ember, 
mert nemcsak a Törvényt akarja megtartani, 
hanem teljes bizalommal Istenre hagyatkozik. 
Áldott az az édesapa, nevelőapa, aki föl meri 
vállalni saját küzdelmeit, Isten elé meri vinni, 
és hallgat Rá – mondta a főpásztor. 
József Máriával való kapcsolatát elemezve 
a püspöki kar családügyi referense megálla-
pította: József a Máriával történt egyedülálló 
eseményt – amíg nem tudta meg az igazsá-
got Isten angyalától – vallásos zsidóként, 
emberileg tisztességes módon akarta elren-
dezni: nem pusztán a Törvény betűjéhez, 
hanem annak szellemiségéhez is hű akart 
maradni. Úgy gondolkodott, hogy titokban 
bocsátja el hitvesét. XVI. Benedek pápa A 
Názáreti Jézus című háromkötetes művében 
áldott embernek nevezi Józsefet, mert visel-
kedése áldást hoz a saját és Mária életére. 
„Amikor József felébredt álmából, úgy csele-
kedett, amint az Úr angyala megparancsolta 
neki, és magához vette feleségét” – mondja 
Máté evangélista (1,24). Józsefre különösen 
jellemző a cselekvés: ő a tettek embere – 
fűzte hozzá a püspök. Gondoskodik Máriáról 
és a Gyermekről, neki köszönhető, hogy Is-
ten Fia családban nevelkedhet, nevelőapja 
védelmében. József felesége mellett van 
gyermekük születésénél. Azt is mondhatnánk 
– mai modern kifejezéssel élve –, hogy a 
betlehemi istállóban apás szülés történik. 
Részt vesz a Gyermek nevelésében születé-
se pillanatától kezdve. Ma is áldott dolog, ha 
egy apa jelen tud lenni gyermeke születésé-
nél, de még áldottabb, ha részt is vesz a 
nevelésben, elejétől fogva – szögezte le Mar-
ton Zsolt. József és Jézus kapcsolatát ille-
tően a püspök ismét Ferenc pápát idézte: 
„Szent József ács volt, aki becsületesen dol-
gozott, hogy családja megélhetését biztosít-
sa. Jézus tőle tanulta meg annak értékét, 
méltóságát és örömét, hogy az ember a saját 
munkájával megkeresett kenyerét eszi.” Hoz-
zátette: a munkára nevelő apa szeretetteljes 
jelenléte óriási kincs a családban, hiánya 
pedig hatalmas űrt jelent. Személyes példa-
ként említette: édesapja műszaki kisiparos 
vállalkozó volt, ő pedig sokat tartózkodott 
vele a műhelyében. Bár ő maga humán beál-

lítottságú, mégis roppant hasznosak és meg-
határozóak lettek számára az ott szerzett 
tapasztalatok, akárcsak az, hogy kispapkora 
végéig – édesapjának köszönhetően –, rend-
szeresen végzett fizikai munkát. A váci püs-
pök emlékeztetett rá: Jézus gyermekkorának 
részleteiről az úgynevezett apokrif írásokból 
maradtak ránk kedves kis elbeszélések. A 
Megváltó gyermekségének arab evangéliu-
mában olvashatjuk: „Amikor a városbeliek 
különböző famunkák végett – hogy ajtót, 
sajtárt, ágyat, ládát készítsen nekik –, ma-
gukhoz rendelték Józsefet, ő mindig magával 
vitte az Úr Jézust is; bárhová ment, az Úr 
Jézus mindenhová vele tartott.” Ebből a rész-
letből is kiviláglik József apai törődése, amint 
bevonja Fiát mestersége művelésébe. A tör-
ténet folytatása azt is elbeszéli: ha egy bútor 
nem sikerült megfelelő méretűre, akkor a kis 
Jézus csodás módon igazította azt helyre. Ez 
a mozzanat József alázatát mutatja be, hogy 
tisztában van képességeivel és korlátaival, és 
nem szégyell segítséget kérni gyermekétől. 
Nyitott és együttműködő apa ő, aki tekintélyét 
nem autokratikus módon szerzi meg, hanem 
befogadó szeretetével éri el. József bevezeti 
Jézust a munka világába, ő az első tanítója, 
és ezt nem rendkívüli módon teszi. József 
személyében éppen az a nagyszerű, hogy 
nem rendkívüli. Ezzel ad példát arra, hogy 
nem kell egy apának szuperhőssé, szuper-
sztárrá válnia ahhoz, hogy betöltse hivatását, 
mindössze teljesítenie kell a rábízott, állapot-
beli feladatát. Szent József a tipikus háttér-
ember, aki csöndességében nagyon beszé-
des, tetteivel biztonságot teremt, gondosko-
dik családjáról. Nagy áldás és pótolhatatlan a 
csöndes, hűséges, háttérember apa a csa-
ládban – mondta a püspök, majd megszólítva 
az édesapákat és nevelőapákat, fontosnak 
nevezte, hogy az Amoris laetitia-családévben 
tudatosítsuk magunkban: a család társadalmi 
létünk alapvető egysége, ahogy Ferenc pápa 
fogalmaz „A háromságos Isten szeretetkö-
zösség, és a család az ő élő tükröződése… a 
férfi és a nő, az apa és az anya »a teremtő 
Isten szeretetének munkatársai«… minden 
gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja 
az édesanya és az édesapa szeretetét.” Mar-
ton Zsolt figyelmeztetett: napjainkban sokan 
élnek csonka családban, feléjük különleges 
szeretettel kell fordulnunk. Számos gyermek-
nek van nevelőapja, esetleg mindkettő szülő-
je nevelőszülő. Óriási szolgálatot tesznek, 
akik fölvállalják ezt a hivatást. 
A váci püspök köszönetet mondott a szülők-
nek, nagyszülőknek és nevelőszülőknek nél-
külözhetetlen hivatásukért, a gyermekek vál-
lalásáért, felneveléséért, és a Szentatyának, 
hogy külön napot fog rendelni a nagyszülők 
tiszteletére. 
Végül így fohászkodott: „Az Amoris laetitia-
családév folyamán kérjük Szent József köz-
benjárását, hogy mindig legyenek őhozzá 
hasonló atyai szívű apák, máriás lelkületű 
anyák és a családot segítő nagyszülők, akik 
a Szentháromság Isten végtelen szeretetét 
tükrözik! Ámen.” 

Magyar Kurír 
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Március 7-én, vasárnap, a reggeli szentmise keretén belül történt leendő elsőáldozóink bemutatása.   
A csoportkép az előző pénteki keresztút alkalmával készült. 

Idén a járványhelyzet miatt elmaradtak a nemzeti 
ünnep rendezvényei. Szűk körben történtek a ko-
szorúzások is. A katolikus egyházközség nevében 

egyházközségünk elöljárói koszorúzták meg az egy-
kori iskola, jelenleg bölcsőde falán található emlék-
táblát, valamit a Szabadság téren lévő emlékművet 

és a kopjafát.   
Az elmúlt hónapban a templom mögötti Schuller–csarnok, valamint az egykori 

iskolaépület, illetve a plébánia mögötti épület is lebontásra került.  

Április elsején, nagycsütörtökről nagypéntekre 
virradó éjszaka egy autó ütközött a templom 
homlokzatának. Kiszakította a korlát két osz-
lopát, valamint kárt tett a lábazatban és temp-

lomkapu bal oldalában. 
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KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI BÁRMILYEN MÓDON HOZZÁJÁRULT  
A TEMETŐ RENDBETÉTELÉHEZ! 

(a csoportkép hiányos, többeknek nem volt alkalmuk megvárni a kép készültét…) 
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Alsónémedire-kerülésemkor büszkén mondták az idős kórustagok, hogy Némedin olyan év nagyon ritkán volt, hogy a passiót ne éne-
kelték volna el a nagyhéten. Bármilyen kevesen is voltak, „elmondták a passiót”. Egy alkalomra emlékeztek: amikor az evangelistát 
éneklő Kiss Guszti bácsi virágvasárnap reggelre meghalt, abban a évben elmaradt Jézus szenvedéstörténetének eléneklése. Tavaly-
előtt a festés miatt különleges körülmények között szólalt meg: a közösségi házban énekeltük. Tavaly pedig a járvány miatt - úgyne-
vezett -  „karanténpassió” hangzott el az internet segítségével, amelyben a szólisták otthonukban énekelték el saját szólamaikat. Ez 
az internetes passió idén is megosztásra került. Idén pedig ketten énekeltük el. Nem a megszokott „Népi passiót”, hanem Werner 
Alajos művét. Dr. Nagy Vilmos énekelte az evangélista szerepét, én pedig a szereplőket. A kari részeket ketten. Így a közvetí tett vi-
rágvasárnapi szentmisében, valamint nagypénteken este idén is megszólalhatott „élőben” a passió. Köszönöm Vilmosnak ezt az ál-
dozatot! Reméljük, jövőre már a - lehet mondani: több, mint 100 éve - megszokott módon, a templomban, a teljes férfikar énekelheti 
Jézus szenvedésének és halálának történetét.                      Benkó Péter   

Az internet segítségével lehetett követni 
a pénteki keresztúti ájtatosságokat.  

Feketevasárnaptól lepel  
borította a főoltár feszületét. 

Virágvasárnapján Péntek Zsolt atya szentelte meg a 
barkaágakat. Köszönet a barkák felajánlásáért!  

Interneten közvetített 
„Karanténpassió” „A mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedése Szent Márk evangélista szerint…” 
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Szentségimádás nagycsütörtökön 
(április 1.) 

Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
nagycsütörtökön 

Oltárfosztás 

Ebben a hónapban egy 1869-ben készült pecsétnyomó kerül bemu-
tatásra. A nyele fából, viszont maga a pecsétnyomó rész fémből 

készült. Felirata: „ALSÓ NÉMEDI RÓM. KATH. EGYHÁZ PLÉBÁ-
NIA PECSÉTJE 1869. A lenyomat közepén a keresztre feszített 
Krisztus  látható.                               (B.P.) 

Nagypéntek esti kereszthódolat 

Keresztút az Öreg temető stációsoránál.  
A keresztút idén először élőben közvetítésre került.  

Az állomásoknál történő imákat felváltva imádkozták a hívek. 



7                                            SZENT KERESZT— 2021. ÁPRILIS 

 

Jézus Szentséges Szívének Családja 2021 
ápr. 1-én Nagycsütörtökön este 18 órakor ott-
honról a saját kis oltárunktól imádkozza az ápri-
lisi imaórát minden tagunk lélekben, szívben 
együtt Jézussal. Ezen a szentórán Ferenc pá-
pánkért, aki mindig szeretettel kéri a mi imáin-
kat, mert számára nagyon fontos ez a meg-
szentelő erő, amelyet ebből merít. Püspök 
atyánkért Marton Szolt püspök Úrért, aki mindig 
szívén hordozza sorsunkat. Zoltán atyáért, aki 
szintén helytáll az egyházközségünk élén. Kö-
szönet és hála értük Istennek! Vigyük őket Jé-
zus Szent Szíve elé! Kérjük rájuk Isten bősé-
ges áldását! Imacsoportjainkat is vigyük Jézus 
Szent Szíve elé! Köszönjük meg őket Istennek, hogy naponta az 
Úr elé viszik bajainkat, örömeinket imáikban. Az imádság életet 
adó erő, amely összeköt bennünket Istennel és testvéreinkkel 
egyaránt. Szenvedéseinket egyesitve Jézus szenvedéseivel éle-
tet adunk a világnak a lélek erejével. Ezt a szolgáló szeretetet 
köszönjük meg minden imádkozó testvérünknek és kövessük 
őket minél többen az egymásért mondott imában. 
Úr Jézus Krisztus! Te, aki szenvedésed és feltámadásod által 

örök életet ajándékoztál nekünk, add szent kegyelmedet, hogy 
én is követni tudjalak a Üdvösségre vezető úton! Istenünk, irgal-
mas Atyánk, aki irgalmadat szeretett Fiadban Jézus Krisztusban 

nyilatkoztattad ki és kiárasztottad ránk a szentlélekben felajánljuk 
Neked ma a világon minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bű-
nösökhöz, gyógyítsad meg gyöngeségeinket, űzz el tőlünk min-

den rosszat. Add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgal-
masságodat, hogy Benned a Szentháromság egy Istenben meg-
találjuk mindig a remény forrását! Örök Atya! Fiad keserves kín-

szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!  
/Szent II. János Pál pápa/ 

Szent Gály Kata: Keresztúton 
„Azt mondja az Úr: 

Kevés az, hogy a szolgám légy, 
s fölemeld Jákob törzseit, 

és visszatérítsd Izrael maradékát. 
Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, 

hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.” 
(Iz 49,6) 

 
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…? 

Reszketni, remegni az Olajfa-kertben…? 
Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel…? 

Szemben a Halállal, szemben a közönnyel…? 
 

Adnád-e kezedet szorító kötélnek…? 
Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek…? 

Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben…? 
Az ostorozásnál eltakarnál engem…? 

 
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek…? 

Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet…? 
Roskadva, remegve, föl, egész a célig…? 
Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik…? 

 
Tudod-e karodat szélesre kitárni…? 
Az egész világért áldozattá válni…? 
És tudsz-e pihenni úgy a kereszten, 

hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem…? 
 

Tudsz-e mellém hágni…? A helyembe lépni…? 
Magadat feledve életemet élni…? 

Egészen eltűnni, elmerülni bennem…? 
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…? 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Ápr. 3 – 12 
Tóth Jánosné 
Nagy Jenőné 

Győrvári Istvánné 
Surányi Zsoltné 

 

Ápr. 7 – 15 
Debreceni Lászlóné 
Stitzné Szántó Ilona 

Horváthné Nagy Ilona 
Lovas Imre 

 

Ápr. 16 – 24 
Szecsődi-Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 

Nagy Istvánné 
 
 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Csermák Gáborné 

Nagy Tiborné 
Mészáros Jánosné 

Nagy Vidorné 
Csermák Béláné 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

A Mária rádió imakör égi Édesanyánk ima-
csoportja 2021 ápr. 5-én Húsvéthétfőn 
imádkozik este 18 órakor otthonról, de 
lélekben együtt az alsónémedi Covid bete-
gekért és ezek családjaiért. Életünk ke-
resztútján mi is feljutunk a golgotára és ott 
megszentelődünk. Jézus  ma is itt van 
velünk! Végezzünk otthon szentségimá-
dást az Egy óra a szentségi Jézussal című 
könyvből a  235. oldalon.  
Ápr. 2-án Nagypénteken imádkozzunk az 

örökbefogadott Teréz missziós papja-
inkért a fájdalmas szentolvasót. Ápr. 4
-én Húsvét vasárnapon a Feltámadott 
Jézus oltalmába ajánljuk Magyar Ha-
zánkat, vezetőinket, keresztény test-

véreinket egy szentmise felajánlásával. 
Ápr. 11-én az Isteni irgalmasság vasárnap-
ján imádkozzuk el az irgalmasság rózsafü-
zérét és ajánljuk fel az Alsónémedin el-
hunyt Covidban szenvedett lelkek üdvös-
ségéért. Isten irgalmát kérjük számukra. 
Jézus feltámadt! Megbocsájtott mindazok-
nak, akik ellene vétkeztek! Halálát követő-
en alászállt a poklokra, hogy hirül vigye a 
tisztulásra váró lelkeknek a megváltás 
örömhirét! Óriási nagy irgalmas tett! Embe-

ri értelemmel fel nem fogható. Csak Isten 
kegyelmének erejével lehetett ezt végre-
hajtani. Irgalmasság vasárnapján köszön-
jük meg ezt a Megváltónak! 
Köszönet és hála minden imádkozó testvé-
remnek, azért az összefogásért, amelyet 
nap mint nap tapasztalok, amikor a hoz-

zánkforduló imádságot kérő testvéreinkért 
közösen imádkozunk nagy odaadással és 
szeretettel. Erőt adó, szeretet energiát 

adnak a hozzánk fordulóknak. Isten bősé-
ges áldását kérem életükre, imádságukra! 
Kegyelemteljes, Áldott, Szent Húsvéti ün-

nepeket kívánok minden testvéremnek! 
 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Fejezd be a versenyt! 
Az 1992-es Barcelonai 
Olimpiai Játékokon az 
atlétika történetének egyik leghihetetle-
nebb jelenete játszódott le. 
A brit Derek Redmond egész életében 
arról álmodott, hogy egyszer aranyérmet 
nyer 400 méteres síkfutásban. Ez az álom 
elérhető közelségbe került, amint a start-
pisztoly eldördült a barcelonai elődöntő-
ben. Élete nagy versenyét futotta, és már 
látta maga előtt a célvonalat, ahogy a cél-
egyenesbe fordult. Akkor hirtelen éles fáj-
dalom hasított a lábába. Elszakadt jobb 
térdszalaggal orra bukott. 
A Sports Illustrated beszámolt a drámai 

eseményekről: 
Miközben az orvosi segítség 
közeledett, Redmond nagy 

kínlódás árán felállt. "Állati 
ösztön volt" - vallotta ké-
sőbb. Ugrálva újra elindult, 
és egy őrült kísérletet tett, 
hogy befejezze a ver-
senyt. Ahogy odaért a 
célegyeneshez, egy nagy-
darab, pólóba öltözött férfi 
lejött a lelátóról, félrelökött 
egy biztonsági őrt, odarohant Redmond-
hoz, és átkarolta. Jim Redmond volt az, 
Derek édesapja. „Nem kell ezt csinálnod," 
mondta síró fiának. „Dehogynem!" - felelte 

Derek. "Na, jól van akkor,- mondta Jim, - 
együtt befejezzük." 
Úgy is tettek. A biztonsági embereket úgy 

kellett lerázni, miközben a fiú 
időnként az apa vállára hajtot-
ta fejét. Derek futósávján ma-
radva végigfutották a pályát a 
csodálkozó tömeg előtt, mely 
aztán felállt, üvöltött és sírt. 
Derek nem aranyéremmel 
távozott erről a versenyről, de 
egy olyan édesapa hihetetlen 

emlékével, aki fia szenvedését látva felkelt 
a székéről a lelátón, hogy segítsen fiának 
befejezni a versenyt. 

(https://ajnacsko-plebania.webnode.hu) 

Egy perc bölcsesség… 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1. 
Nagycsütörtök 
15 óra 
Szentség- 
Imádás 
19 óra 
Szentmise online 

2.  
Nagypéntek 
  
15 óra 
Keresztút online 
19 óra 
Szertartások 
online 

3.  
Nagyszombat 
 
19 óra 
Húsvét vigíliája 

4. 
Húsvét 
 
18 óra 
Szentmise  
online 

5. 
Húsvéthétfő 
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10. 
 

11.  
18 óra 
Szentmise  
online 

12.  
 

13. 
 

14.  15.  16. 
 

17. 18.  
18 óra 
Szentmise 
(online?) 

19.  
 

20.  
 

21. 
 

22.  
 
 

23. 
 

24.  
 

25.  
18 óra 
Szentmise  
(online?) 

26. 
 

27. 
 

28.  
 

29. 
 

30.  
 

1.  
 

2.  
18 óra  
Szentmise 
(online?) 
 

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! 

A kiadvány ingyenes, viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap fenntartására. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

Minden vasárnap este 
az esti szentmisét  

18 órától  
élőben közvetítjük az 

interneten,  
az egyházközség  

Facebook oldalán. 
Köszönjük  

Csernák Nikinek  
a lehetőséget, hogy ott-

honról is bekapcsolódhat-
nak mindazok, akik a jár-
ványhelyzet miatt nem 
tudnak személyesen  

részt venni. 

A szentmisék a püspöki rendelkezés értelmében a járványügyi helyzetre tekintettel  
határozatlan ideig elmaradnak, a vasárnapi szentmisék online követhetők. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel 
egyházközségünk 
Facebook-oldalát,  

illetve a hirdetőtáblát, 
hogy a járványügyi  

rendelkezések alapján  
hogyan változik templomunk 

liturgikus rendje. 

Egyházközségünk új email-címe: 
plebania2351@gmail.com A nagypénteki közvetítésre készülve… 


