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A nagy pillanat 

Sok olyan esemény van az ember életében, amikor igen is kell, 
hogy érzékeljük annak jelentıségét, amiben élünk, amit átélünk. 
Már az óvodáskorú gyermekek napi imájában próbáljuk kifejezés-
re juttatni, hogy éljék át szerepüket, aminek hasonlónak kell lennie 
a gyermek Jézuséhoz, ezért imádkozzák: Jó Isten, Te adtál ne-
kem szeretı szülıket, jóságukért oltalmazzad, s áldd meg,  kérlek  
İket! Add,  hogy  mindig  úgy  szeressem,  mint  Te  Szőz  Anyá-
dat,  add,  hogy  sose  érje  ıket  miattam  a  bánat! – Vannak 
helyek, ahol  a  ministránsok  így  imádkoznak  a  szentmisén  való 
szolgálatuk elıtt: „ … 
engedd, hogy úgy le-
gyünk ott, mint tanítvá-
nyaid az utolsó vacso-
rán…!” – Nagyon jól 
tesszük, ha keresztsé-
günkre gondolva 
eszünkbe jut a Jordán 
folyónál álló Úr Jézus, 
Akire leszállott a Szent-
lélek és az Atya szózata 
hallatszott: „Ez az én 
Fiam, Akiben kedvem 
telik!” 
Amikor a bérmálás 
szent cselekményére 
gondolunk, akkor is 
jusson eszünkbe a 
Szentlélek eljövetelének 
eseménye, annak min-
den körülményével együtt! – Az Apostolok Cselekedetei szentírási 
részlet segít ennek „szemlélésében”: „Mikor elérkezett pünkösd  
napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, 
mintha heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égbıl és 
egészen betöltötte a házat, ahol összegyőltek. Majd pedig szét-
oszló,tüzes nyelvek lobbantak föl elıttük és leereszkedtek mind-
egyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyel-
veken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította 
ıket.” Szent Péter  pünkösdi beszédébıl kiderül, hogy a Szentlé-
lek mőve nemcsak az, hogy ık elteltek Vele, hanem általuk kiáradt 
másokra is; Jézusról beszélve így tanúskodik: „Jézust feltámasz-
totta az Isten: ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Miután tehát 
fölszállt az Isten jobbjára, elnyerte az Atyától, majd pedig 
kiárasztotta a megígért Szentlelket. Ez az, amit ti láttok és hallo-
tok.” Ennek másokra-hatása :”Mit tegyünk, hát, testvérek?” kér-
désbıl, a jeruzsálemi hívek életébıl és abból a ténybıl derül ki, 
hogy „aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. … az 
Úr pedig napról-napra növelte az üdvösségre rendeltek számát.” A 
Szentlélek munkálkodása világosan látható a késıbbi események-
ben is, akár az Apostolok Fıtanács elıtti esetére gondolunk, de a 
késıbbiekben Saul életének eseményeit nézzük, hogy lett Szent 
Pállá; de gondolhatunk arra tényre is, hogy a kereszténység ho-
gyan jutott el a pogány és kemény keresztényüldözı császárok 

udvarába is, hogyan lettek hısök, szentek a legkülönbözıbb he-
lyeken és körülmények között egészen napjainkig. A Szentlélek 
munkálkodását nem lehet  nem észre venni. 
Fel kell tennünk a kérdést, hogy mindez mit jelent a világ számára, 
mit jelent a mi számunkra? A magyarázat abban áll, hogy aki ré-
szesül a bérmálás szentségében, ugyanazt a Szentlelket kapja, 
azért, hogy Annak ugyanabban a hatásában részesüljön. 
Amikor bérmálkozunk, igaz, nincs szélzúgás, nem láthatók a láng-
nyelvek, mint ahogyan a késıbbiekben sem voltak már ezek a 

külsı jelek, de a Szent-
lélek ugyanaz, ugyan-
azért kapjuk, mint elıt-
tünk annyian mások. 
Emlékezzünk Szent Pál 
Korintusiakhoz írt I. 
levelére: „A lelki adomá-
nyok különfélék, de a 
Lélek ugyanaz. A meg-
bízások is különfélék, 
de  az Úr ugyanaz. Kü-
lönfélék a csodatettek 
is, de Isten, Aki mindezt 
mindenkiben véghez 
viszi, ugyanaz. A Lélek 
ajándékait pedig ki-ki 
azért kapja, hogy hasz-
náljon vele. Egyik 
ugyanis a Lélektıl a 
bölcsesség adományát 

kapja, másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektıl, a harmadik 
a hitet kapja ugyanabban a Lélekben … mindezt azonban egy és 
ugyanaz a Lélek mőveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.” 
Szent Pál a Galatákhoz írt levelében mondhatjuk úgy is, hogy 
részletesen kimondja, miért tartja fontosnak: „a Lélek szerint élje-
tek!” Fölsorolja, hogy hová vezet, ha nem ez vezérel valakit, mi 
azonban azt nézzük, ami Istenhez köt, mert az Apostol errıl is 
beszél és inkább a jót emlegessük: „a Lélek gyümölcsei: a szere-
tet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, józanság, hőség szelíd-
ség( szerénység),önmegtartóztatás (tisztaság).” 
Bizonyára nem érez majd senki addig nem tapasztalt dolgokat 
magában, de lelkünkben hangolódjunk rá a pillanat nagyszerősé-
gére és ne feledjük, milyen megbízatást kaptunk! Magunkban hor-
dozzuk a Szentlélek megbízását, ez kötelez  és  amikor  valaki  
vagy  valami  ezt  kisebbíteni  vagy  talán  még  lerombolni is  
akarná, ne  nyújtsunk  hozzá  segítı  kezet  semmiféle  formában 
– sem  a feledékenység,  sem  a  közömbösség,  sem  a  kénye-
lem,  de  még a  késlekedés  szintjén  sem!  Sohase  feledjük: 
„akiket  Isten  Lelke  vezérel,  azok  az Isten  fiai!”Biztosak  lehe-
tünk  abban,  hogy  megkísért  majd  sok  minden bennünket,  
hogy  legyünk  elkötelezettjei – még  ezek  rovására  is,  ilyenkor  
emlékezzünk  arra,  megbízatásunk  mirıl  és  mire  szól!   

Pekker Imre plébános  
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Újév – Szőz Mária,Isten Anyja 01.01.- Meghatódott lélekkel kezdjük ezt 
mai napot, ami egyben több is, mint egy új nap! – Képzeletben tegyük ma-
gunk elé azt könyvet, amit a jó Isten tett elénk és amelynek a fedılapján 
csupán egy évszám olvasható: 2012. Aki jól és hívı lélekkel gondolkodik, 
nem teszi félre ezt a könyvet, hanem belelapoz, mit is olvashatunk belıle. – 
A mai napot nemcsak az új év elsı napjának szenteljük, hanem Szőz Mária, 
Isten Anyjának is a tiszteletére. Természetes tehát számunkra, hogy képze-
letbeli könyvünkben İróla sok szó esik.  
Az elsı lapon egy barlang-istállót látunk, benne egy jászolban fekvı Kisde-
det, Mellette az Édesanyját, Aki rongy-pólyába csavarta, de anyai szeretete 
melegével azt is pótolta, amit a környezet nem adott meg Neki. – Ez a jelent 
juttassa eszünkbe azt az isteni szeretetet, ami ilyen körülmények között is 
elküldte számunkra İt. Juttassa eszünkbe azt az áldozatvállalást is, amivel 
İ, Aki az Atyával egylényegő, mégis vállalta az emberi létezést! Juttassa 
eszünkbe szent Anyjának hitét és szeretetét, amivel mintegy pótolta a hiá-
nyokat! 
A következı lapon láthatjuk a gyermek Jézust Názáretben, Aki engedelmes 
Édesanyjának és Nevelıjének, így készül megváltói feladatát a végsıkig 
beteljesíteni. Addig is növekedik korban, bölcsességben Isten és az embe-
rek elıtt. 
Látjuk a továbbiakban a felnıtt Jézust, amint megkeresztelkedik és nem 
csak külsıleg, formailag teszi ezt, hanem megtölti tartalommal, csodálatos 
rangra emeli, ha úgy tetszik, mert İ keresztelkedik meg, Akiben a Mennyei 
Atyának kedve telik.  
Ismét lapozzunk és látjuk a csodatévı Jézust a kánai menyegzın, amint 
megszenteli a legcsodálatosabb emberi kapcsolatot és ugyanakkor segít is. 
Ezt a segítséget Édesanyja közbenjárására teszi, Aki ezt mondja a szolgák-
nak, „amit mond nektek, tegyétek meg!” Milyen nagyjelentıségő ez a kérés, 
hányszor kell magunkban újból és újból felidézni: amit İ (Jézus) mond ne-
künk, tegyük meg! 
Az újabb oldalon ismét Jézus látjuk nagy tömeg közepette, amikor szólnak 
Neki, hogy Édesanyja és Rokonai keresik és beszélni akarnak Vele. Mire İ 
azt a kijelentést teszi, hogy mindenki, aki hallgatja és tesz mindazt, ami Isten 
akarata, azt İ úgy tekinti, mint a számára kedves Édesanyját és rokonait. – 
Ezt a gondolatot mélyíti el a következı lap jelenete, ahol Lázár Testvérét, 
Máriát látjuk, amint Jézus lábainál ül és hallgatja tanítását, mire İ azt mond-
ja, Mária a jobbik részt választotta – mintha mindenkinek sugallná, hogy jól 
válaszunk İrá hallgassunk! Nézzük meg következı lapot – ahol üres az 
oldal és arra vár, hogy jószándékkal, ıszinte jóratörekvéssel, elkötelezett 
meggyızıdéssel írjuk, rajzoljuk tele. Ehhez, ennek sikeréhez kérjük most az 
Isten áldását! – Úgy legyen boldog életünk következı szakasza – bármennyi 
legyen is, hogy Istennek teljék benne kedve!  

„Vízkereszt” Ünnepe –  01.08.- A múlt év – 2011. – Szent-Karácsony 
Ünnepe elıtt az Egyházközség egy kedves Ismerıstıl – Kiss Ernı tanár 
Úrtól egy szép festményt kapott, melynek a Mővész ezt a címet adta: Vá-
laszút. A festmény, mint látjuk, egy utat ábrázol, ami egyszer csak kétfelé 
ágazik és a Mővész gondolatai alapján, „hisszük, hogy döntéseink elıtt 
lehetıséget kapunk a választásra” s mint İ mondja: „szívbıl kívánom, 
hogy mindig a jó utat válasszák!” Vízkereszt ünnepi gondolatai a napkeleti 
bölcsek látogatását állítják lelki szemeink elé, Akik útrakeltek, hogy a betle-
hemi csillag láttán – belsı indításra felkeressék azt a Valakit, Akinek szüle-
tését ez a csillag jelezte. – Gondolatainkat töltse be annak lényege, hogy 
aki valahová meg akar érkezni, annak el kell indulnia, útra kell kelnie. Vál-
lalnia kell mindazt, amivel ez az utazás jár. Fáradságot, a megérkezésig a 
nem adom fel gondolatot, az esetleges veszélyeket, sıt azt a bizonytalan-
ságot is, hogy akár el is lehet tévedni. A napkeleti bölcsek esetében még 
az esetleges veszélyekkel is számolni kellett. S mint kiderült, példaképek-
ké váltak, hiszen legyızték az akadályokat, még Heródes kétszínőségét is, 
és tudtak örülni az igazi megérkezésüknek, sıt a továbbiakban is tudtak 
helyesen dönteni; ezt igazolja, hogy engedelmeskedtek az égi utasításnak 
és „más úton tértek vissza hazájukba.” 
A napkeleti bölcsek történetébıl feltétlenül ki kell olvasnunk a nagy igazsá-
got, lehetıséget, hogy keresni kell a megoldást! Csak az fog találni, bármit 
is, aki keres, aki nem adja fel. Igaz ugyan, hogy İk nem egybıl találtak rá 
a zsidók Újszülött Királyára, hiszen nem ismerték, nem is ismerhették Isten 
titkát, Aki szokatlan módon lépett az örökkévalóságból emberi történel-
münkbe. Az İ logikájuk szerint a Fıvárosban és királyi udvarban kellett 
volna megtalálniuk az Ismeretlent, Aki mégis titokzatosan vonzotta Magá-
hoz İket. Amikor az eredeti elképzelésük nem egybıl valósult meg, érdek-
lıdtek és kerestek és tovább indultak. Nem is maradt el ennek jutalma, 
„megtalálták a Gyermeket Anyjával… és nagyon megörültek” Méltán töltöt-
te el İket nemcsak a megérkezés öröme, hanem valami más is. Ez a más 
jószerivel a mai napig megmagyarázhatatlan az İ esetükben, hiszen az a 
környezet, ahol megtalálták a Gyermeket, ahogyan megtalálták – kisgyer-
mekként, Akit kerestek nem indokolja, emberileg nem magyarázza örömü-
ket, mint ahogyan azt sem, hogy nemcsak lelkileg hódoltak Neki, hanem 
gazdag ajándékokat is adtak Neki. 
Feltétlenül meg kell emlékeznünk arról is, hogy miközben a bölcsek fára-
doztak, lényegében Istentıl kaptak eligazítást. Hogy hol kell a Messiásnak 
születnie, a Szentírásból olvasták ki Heródes Írástudói. Jelzés ez szá-
munkra is, hogy miközben fáradozunk a jó keresésében és megvalósításá-
ban, az eligazítást Isten szándékai szerint kell tudnunk elképzelni! Ebben 
is legyenek a bölcsek példaképeink! 

Évközi 2. Vasárnap – 01. 15.- „A karácsonyi idı befejezıdött és megkezdı-
dött az évközi idı … az évközi idı vasárnapjain az Egyház Jézus nyilvános 
mőködésére emlékezik, és feleleveníti elıttünk Jézus életének eseményeit 
és tanítását.” A mai nap ennek szinte a kezdeti napja, keresve sem talál-
nánk az „induláshoz” jobb gondolatot, mint a készség gondolatát. Biztatásul 
az Olvasmányban Sámuel életének egy kis szakasza áll elıttünk, ami azon-
ban annál nagyobb jelentıségő, hiszen a megszívlelendı gondolat: „itt 
vagyok!” – Meghívásról van szó, prófétai meghívásról, ami túl azon, hogy 
mekkora nehézségekkel járt, azt is jelentette, hogy Isten akaratának kellett 
eleget tenni. Ebben a gondolatmenetben bármelyikünk is érezheti magán 
Isten tekintetét, hiszen talán nem éppen a szó klasszikus értelmében va-
gyunk hasonlóak a prófétákhoz, abban azonban igen, hogy életfeladatainkat 
nekünk is Isten szabta ki, és elvárja, hogy készséggel álljunk hozzá és 
talán szóval nem mondjuk ki, de a lényeg ez legyen: itt vagyok, Uram! 
Itt vagyok, kész vagyok – akkor is, ha ez áldozatot jelent számomra. – Ezt a 
gondolatot továbbítja Szent Pál is, amikor a korintusiaknak azt mondja: 
„dicsıítsétek meg tehát testetekben Istent!” Ez a gondolat nem új, hiszen 
amikor a Szőzanya kimondta mondhatjuk úgy is, hogy az Új-szövetség kez-
detén: „legyen nekem a te igés szerint!” vagy amikor az Úr Jézus tanítása 
szerint a legszebb imádságban ezt mondogatjuk:”legyen meg a Te akara-
tod!”, ugyanarról van szó: itt vagyok, Uram, kész vagyok, Uram!Amint az Úr 
Jézus az Evangéliumban lényegében meghívta a nyomába szegıdött halá-
szokat, akik aztán a tanítványai lettek: „Jöjjetek! – mondta nekik és ık követ-
ték, úgy történik ez minden emberrel, akár velünk is, ha odafigyelünk a lé-
nyegre, az İ jóra való felszólítására, meghívásunkra.„Sámuel hallgatott az 
Úr szavára. Keresztelı Szent János két tanítványa is készségesen elfogadta 
a Jézusról szóló tanúságtételt, és csatlakozott az Úrhoz, sıt András Jézus-
hoz vezeti testvérét Pétert is” – ehhez hasonlóan mindig mindenkinek az a 
legszebb életfeladata, hogy hasonlóképpen cselekedjék. – Igaz, számolnunk 
kell azzal, hogy ez nem jár együtt a világi értelemben vett elınyökkel. –
Sámuel esetében is a készséggel együtt járt a prófétai sors, a tanítványok is 
megtapasztalhatták, hogy mit jelent az, hogy beigazolódott a Jézusi mon-
dás: „a madaraknak fészkük van, a rókáknak odújuk, de az Emberfiának 
nincs hová lehajtsa a fejét”. Amikor Jézushoz csatlakoztak, az İ követése 
egyet jelentett az osztozásban, a jézusi sorsban. Ezért is emlegetjük, hogy 
hısiesen kell vállalni: itt vagyok, Uram! A hısiesség pontosan azt jelenti, 
hogy nem méricskélésrıl és is pillanatnyi lelkesedésrıl van szó, hanem 
pontosan arról, amit az Úr Jézus így fejezett ki: „aki hőséges mindvégig, az 
üdvözül!” - Az indulás azt az indítást adja nekünk, hogy mindvégig hősége-
sek akarunk lenni!  

Évközi 3. Vasárnap – 01.22.- Ma egy hete az évközi idı gondolatait ezzel 
a „hivatalos” megállapítással kezdtük: az Egyház „feleleveníti elıttünk 
Jézus életének eseményeit és tanítását.” – Ennek értelmében most azt a 
sokat emlegetett jézusi tanítást szemléljük, amibıl Isten jósága válik szá-
munkra nyilvánvalóvá. Ez az atyai jóság most a megbocsátás által igazoló-
dik, és Jónás történetén keresztül tárul elénk. Ez egyben azt is igazolja, 
hogy az Isten már az Ó-szövetségben is milyen megbocsátó tudott lenni. 
Különösen emlegetjük azonban, hiszen az Ó-szövetségben elsısorban a 
kemény, a büntetı isten-kép volt elıtérben. Hányszor és milyen módokon 
kellett magyarázni, hogy ne a bosszúálló Istenre gondoljanak és a bőnök-
tıl, hibáktól, tévedésektıl ne azért óvakodjanak, mert azokért büntetés jár. 
Még az Új-szövetségben is magyarázni kellett az Úr Jézusnak, hogy egy-
egy betegség pl. nem azért fordul elı, mert az Isten íme így büntet. - Jó-
nás története „Isten végtelen irgalmát szemlélteti, Aki nem akarja a bőnös 
halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen.” – Igaz ugyan, hogy Ninive az 
igazán nagy város telve volt olyan dolgokkal, amik sajnos azóta is egyre 
gyakrabban fordulnak elı - már nemcsak a nagy városokban, közösségek-
ben - bármikor, bárhol. Azt is látnunk kell, hogy az Isten senkinek és sem-
minek a kedvéért nem hagyja, mert nem hagyhatja jóvá a tévedéseket, 
gonoszságot… ezért is figyelmezteti a Város lakóit, „még negyven nap és 
Ninive elpusztul!”Ugyanakkor az a negyven nap Isten jóságából elegendı 
arra is, hogy magukba szálljanak: „Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt 
hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.” – Ninive lakói-
nak magatartása olyannyira példamutató, hogy az Úr Jézus tanításában is 
kitér erre az eseményre, hogy figyelmeztesse a mindenkori önmagáról 
megfeledkezı emberiséget a helyes magatartásra. Csupán emberi gondol-
kodásmód alapján következtethetünk az akkori eseményekre, ha a bőnbá-
nat módját nézzük. A böjt és a vezeklés, mint orvosság jelenik meg itt, ami 
arra enged következtetni, hogy a gyenge pont a tobzódás és a fékezhetet-
lenség lehetett. Ezeket kellett orvosolni – İk orvosolták, mert komolyan 
gondolták az „utolsó lehetıséget!” Amikor a mi helyes odafigyelésünkrıl 
gondolkodunk, értékeljük nagyon nagyra azt a lehetıséget, hogy dönthe-
tünk, jól is dönthetünk! – Szent Pál figyelmeztetése: „ez a világ elmúlik!” ne 
a riogatás erejével hasson ránk! – Az elmúlás kérdése valóság. Az idı-
pontja bizonytalan, de attól még tény marad – számtalanszor láthatjuk, 
különösen a koporsónál és sírnál állva. – Két dolog foglalkoztasson ben-
nünket ezzel kapcsolatosan: 1.) soha nem azért teszünk jót, nem azért 
nem teszünk rosszat, nehogy baj legyen belıle!” hanem elvbıl - 2.) ember-
hez méltónak tartjuk az Isten felajánlott lehetıségének jó felhasználást, 
még akkor is, ha áldozattal jár, mert tudjuk, hogy az értékes; csodálatos 
meghívást kapunk általa.    
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Évközi 4. Vasárnap – 01. 29.—Továbbra is az évközi idı jellemzı gondo-
latai foglalkoztatnak minket, miszerint az Úr Jézus életének eseményeit 
és tanítását szemléljük. A mai alkalommal az Evangéliumban az Úr Jézus 
Kafarnaumban a zsinagógában tanít és megszabadít egy tisztátalan lélek-
tıl megszállt embert. Ezek az események, a puszta tények, amelyeknek 
azonban üzenete van a mi számunkra is. A tanításról maguk az akkori és 
ottani emberek is úgy tartják, „Új tanítás, és milyen hatalmas!” Bizonyára 
észrevették, amit az Evangelista, Szent Márk így fejez ki: „mindenki na-
gyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította ıket, mint akinek hatalma 
van, és nem úgy, mint az írástudók.” Ezek a szavak kimondatlanul is arra 
utalnak, hogy Jézus isteni tekintélyével végzi tanítását és ezt megérzik 
hallgatói. Minden idıben az Istentıl jött tanítás ilyen; ilyen volt már az Ó-
szövetségben is, hiszen a próféták így mondják el tanító, figyelmeztetı 
szavaikat, így szól az Úr! – vagy az Úr üzeni… - az Új-szövetség evangé-
liumi üzenetében is ez lényeg és mondjuk is egy-egy részlet végén: Ezek 
az Evangélium igéi. A  isteni tanítást a világ történelme folyamán különbö-
zı emberek mondták ki, de a Forrás Maga az Isten. Bizonyára ezt érezték 
meg azok is, akik Jézus tanításában mást éreztek, mint egyszerő emberi 
szavakat. Jól érezték, az İ tanításában isteni erı nyilvánult meg, hiszen 
İ az Második Isteni Személy. – Ennek nyomán kimondhatjuk Szent Máté 

szavait, amelyek prófétai jövendölésre utalnak: „a sötétben lakó népre 
nagy fényesség áradt * és világosságot láttak, akik a halál szomorú föld-
jén éltek.” Ezeket a gondolatokat a Vízkereszti eseményekkel kapcsolat-
ban emlegeti a szent liturgia, de megnyugtatóan mondhatjuk minden kor 
minden emberének vigasztalására is. A kafarnaumi zsinagógában nincs 
szó arról, hogy Jézus mit tanított, de biztosra vehetjük, hogy tanítása a 
jelenlévık lelki javára történt, mint ahogyan Isten minden korban adott 
tanítása, utasítása is ugyanúgy volt. Errıl tanúskodik a mai Olvasmány is, 
ahol Mózes 5. könyvében ez lényeges kifejezés: „prófétát támasztok… 
ajkára adom szavaimat, s ı mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki!” - 
Ennek nyomán így fogalmazhatunk: hallgass a próféták szavára, akiket 
Isten küld hozzád! – vagy ahogyan a 94. Zsoltár szinte szószerint ezt 
fejezi ki: „bár hallgatnátok ma Isten szavára * népem, ne légy keményszí-
vő!” Az Új-szövetségben pedig Szent Pál hasonló módon, más szavakkal 
ugyan, de lényegében erre lelkesíti a korinthusiakat: minden igyekezetem, 
minden vágyam arra irányul, „hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való 
osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket!” - Csodálatosan szép – lelki 
életre hív Jézus tanítása; a zsinagógában a tisztátalan lélek így kiáltozott: 
„mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?” Hogy a Jézusi szép életre eljut-
hassunk legyünk azon, hogy sok közünk legyen Hozzá!  

SZENT MÁTYÁS APOSTOL 
Február 24. 

A jeruzsálemi kicsiny közösség 
Jézus feltámadása után, még pün-
kösd elıtt Júdás helyett egy másik 
apostolt akart választani egyfajta 
istenítélettel (ApCsel 1,15--26). 
Lukács ránk hagyományozta Péter 
beszédét, melyben így érvelt: ,,Kell 
tehát, hogy azok közül, akik mindig 
velünk tartottak, amikor a mi Urunk, 
Jézus közöttünk járt- kelt, kezdve 
János keresztségétıl egészen 
mennybevétele napjáig, valaki ve-
lünk együtt tanúskodjék feltámadá-
sáról''. Két jelöltet állítottak, akik 
megfeleltek ennek a feltételnek: 
Barnabást és Mátyást. A sors Má-
tyásra esett, és ıt sorolták az apos-
tolok közé. Mátyás további sorsa 
ismeretlen elıttünk. Az apokrif And-
rás és Mátyás cselekedetei állítása 
szerint a missziós területek elosztá-
sa alkalmával ,,az emberevık or-
szága'' jutott neki. Ott Mátyást meg-
vakították, s börtönbe vetették, de 
Isten visszaadta látását és András 
csodálatos módon kiszabadította. A 
vértanúhalált állítólag lefejezés út-
ján szenvedte el. Emiatt bárddal 
szokták ábrázolni, és a keresztény 
mészárosok és ácsok ıt választot-
ták védıszentjükül.  

 
ANIANEI SZENT BENEDEK 

bencés apát  
Február 12. 

 
Vitiza -- így hívták Benedeket 
megtérése elıtt -- Aquitánia 
egy nyugati gót nemesi család-
jából származott. 750 körül 
született Maguelone grófjának 
fiaként, s a katonai-udvari élet-
ben nıtt fel. Apja ezt az életpá-
lyát szánta neki. Pipin, majd 
Nagy Károly alatti szolgálatai 
megmutatták, amint életrajzíró-
ja, Ardo elmondja, hogy a fiatal 
lovagot tehetsége, hajlamai és 
képességei vezetı szerepre 
jelölték ki. A ragyogó jövıt ígé-
rı fényes udvari szolgálat köze-
pette azonban lényének egy 
másik oldala vált erıteljesebbé. 
Végiggondolta életének és tö-
rekvéseinek értékét, s lelki be-
állítottsága alapvetı változáson 
esett át. Három évig ırizte szí-
vében e folyamat titkát, végül 
elhatározta, hogy a Legfölsége-
sebb szolgálatába lép. Nagy 
buzgalommal gyakorolta a hall-
gatás és a böjt aszkézisét, s 
egyre nıtt benne annak tudata, 
hogy a szerzetességre hivatott. 
Hogy atyjának és rokonságá-
nak ellenkezését elkerülje, elin-
dult Aachen felé, de fele útról 
visszaküldte kísérıjét, és 774-
ben belépett a Dijon melletti 
Saint-Seine apátságba.  

A SZERVITA REND ALAPÍTÓI: SZENT 
BONFIGLIO, BONAGIUNTA, 

MANETTO, SOSTEGNO, AMADIO, 
UGUCCIONE, ALESSIO 

Február 17. 
 

A hét alapító kereskedı volt, azaz a ke-
reskedık céhébe tartozott. A céhnek 
saját törvényei és szabályai voltak, élénk 
kereskedelmi és üzleti kapcsolatot tartott fenn Kelet és 
Nyugat piacával, s a város konzulaira és sorsára nagy be-
folyással volt. A kereskedık nemcsak a város növekedı 
jólétéhez járultak hozzá jelentıs mértékben, hanem új gon-
dolatvilágnak, a fellendülı mőveltségnek és vallásos gon-
dolatoknak is hordozói voltak.  
A ,,hetek'' Franciaországban, Flandriában és számos itáliai 
városállamban tett gyakori utazásaik alkalmával megfigyel-
hették egyrészt azokat a károkat, melyeket a vallási elva-
dulás okozott, másrészt a vallási élet új fölvirágozását is, 
különösen a laikusok körében, akik testvérületekbe tömö-
rültek. Egy közelebbrıl meg nem határozható idıben 
a ,,hetek'' vezekelni kezdtek. Ilyen vezeklı csoportok a 12. 
század végén elsısorban Itáliában keletkeztek, különösen 
Firenzében. Mint a világban élı, a világtól azonban bensı-
leg elszakadt keresztények arra törekedtek, hogy vezeklés-
ben és szegénységben a szegény és megfeszített Krisztus 
követésének éljenek.  
Szó szerint és válogatás nélkül akarták követni az evangé-
liumot, mint Szent Ferenc. Miután rátaláltak 
a ,,drágagyöngyre'', az Apostolok Cselekedeteinek egyhá-
zát vették példaképül, s szegénységben és felebaráti sze-
retetben akartak élni.  
Lehetséges, hogy Veronai Szent Péter, aki késıbb a do-
monkos rend elsı vértanúja lett, ajánlotta nekik, hogy ve-
gyék föl a Szőz Mária társasága, Szőz Mária szolgái meg-
nevezést (innen a szervita név). Firenzében 1245-tıl bizo-

nyítható okmányszerő-
en e név. Szent Ágos-
ton reguláit fogadták el, 
és fekete rendi ruhát 
választottak maguknak, 
amelyrıl föl lehetett 
ismerni ıket.  
 
A társulást a firenzei 
püspök, majd 1249-ben 
Capocci bíboros, Tos-
cana pápai legátusa 
ismerte el és hagyta 
jóvá. A szervita rend 
1255- ben nyerte el a 
végleges pápai jóváha-
gyást.  
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A zsidó származású prágai német 
író, Franz Werfel 1940 júniusában 
feleségével együtt a megszálló 
németek elıl a francia Pireneusok 
hegyláncai között rejtızött, s a 

Gondviselés Lourdes-ba vezette ıket. Itt elıször 
hallottak a városkát híressé tevı Mária-jelenésekrıl, 
s a látnokról, Bernadette-rıl. Az író megfogadta: „Ha 
Isten kivezet ebbıl a kétségbeesett helyzetbıl és 
megengedi, hogy elérjem Amerika menedéket nyúj-
tó partjait, akkor minden más munkám elıtt 
Bernadette történetét fogom elmondani, amennyire 
tılem telik.” Werfel a szabadulásuk után megtartotta 
fogadalmát, s 1941 júniusára már el is készült 
Bernadette-rıl szóló regényével. Könyvében az író 
ragaszkodott a történeti hitelességhez, de a költıi 
szabadság jegyében természetesen tág teret enge-
dett a fantáziájának is.  
Bernadette apja jónevő molnár volt, de a gazdasági 
válság miatt elvesztette állását, így kénytelen volt 
alkalmi munkákat vállalni, siralmasan alacsony fizet-
ségért. Az anya jómódú családoknál vállalt mosást. A négygyer-
mekes család az egykori városi börtön egyik helyiségében lakott, 
a falak izzadtak a nedvességtıl, a hasadékokban kiütött a pe-
nész. Bernadette a legidısebb volt a testvérei között, kiskorától 
kezdve kínozta az asztma. 

 Bernadettnek 1858. február 11. és július 16. között a Lourdes 
melletti Massabielle-barlangban tizennyolc látomása volt. Elra-
gadtatásba esett, s egy ismeretlen ,,Hölgy'' ezeket mondta a 
tizennégy éves kislánynak: ,,Imádkozz a bőnösökért!'' -- 
,,Bőnbánat, bőnbánat, bőnbánat!'' -- ,,Mondd meg a papoknak, 
azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem.'' -- 
,,Körmenetben jöjjetek ide.'' -- ,,Menj, igyál a forrásból, és mosdj 
meg a vizében!'' Ez utóbbi fölszólításra a kis látnok kezével ka-

parni kezdett a barlang alján, és fölfakadt egy forrás, 
amely ma is ontja magából a vizet. A barlangnál 
történt jelenések és a forrásnál egymást követı 
gyógyulások a hívı és a hitetlen világot egyaránt 
megmozgatták. A papság eleinte határozottan eluta-
sította, hogy foglalkozzék az üggyel, sıt, egyenesen 
ellenségesen fogadták a híreket. A ,,Hölgy'' nem 
jelent meg mindig, amikor Bernadett várta, de amikor 
megjelent, elragadtatásában természetfelettien meg-
szépült a kislány, tisztaság és megilletıdöttség su-
gárzott belıle, annyira, hogy a szemlélık között még 
a legkeményebb szívőek szemébe is könnyek szök-
tek. A látomások idején a Bernadett köré győlt tö-
megben semmi nyoma nem volt a hisztériának vagy 
más szokásos zőrzavarnak. Az 1858. július 16-i jele-
nés után Bernadett nem látta többé a Szőzanyát, aki 

megígérte neki, hogy boldoggá teszi, de nem itt a földön  
A könyv nagyon szép olvasmány egy hívınek. Elmeséli a jelené-
sek történetét, a kislányban lezajló folyamatokat, Bernadette 
történetét. Elgondolkoztató, magával ragadó, felemelı. Mindenki-
nek szívbıl ajánlom!                

       Tóth Éva 

 
„A tizenhetedik jelenés (1858. április 7.): Április 6-án, húsvét keddjén Bernadett újból érzi a vonzódást a 
barlang felé. Vesperás után belép a gyóntatószékbe. A segédsekrestyésnı meglátja. Megsejt valamit, 
és titoktartás terhe alatt megsúgja néhány barátnıjének. A hír futótőzként terjed el. Bernadett barátai 
nyugtalankodnak. Az ügyész az elmúlt héten négy órán át faggatta ıt, és megtiltotta neki, hogy vissza-
menjen a barlanghoz. A vesperás elıtt Bernadett átment a barlangnál meggyógyult Blazyhoz, Adé régi 
polgármesteréhez, aki látni akarta ıt. A Blazy-fiú fölajánlja neki, hogy homokfutójában hazaviszi. Ez a 
látogatás egy gondviselésszerő bizonyítékot eredményez.  
Másnap reggel, húsvét szerdáján virradat elıtt a barlangnál van. Több száz ember várakozik már. Ha-
marosan ezren lesznek.  
Bernadett már elragadtatásban van, lenyőgözı csend veszi körül. De mi az a zaj a tömeg szélén? Ne-
héz léptek, parancsoló hang, egyre közelebb a helyhez, ahová mindenki áhítozik: ,,Adjanak utat!''. 

Dozous doktor az. Már régóta szerette volna megvizsgálni az 
extázist. Az orvos egyúttal a tőzoltók parancsnoka is, meg-
bízza tehát egy ,,emberét'', Martin Tarbčst, hogy menjen 
elıtte. Utat tör a tömegben, amelybıl tiltakozó megjegyzések csattannak föl, annál is 
inkább, mert a kalapját, a barlangnál kialakult tisztelet szabályai ellenére a fején hagyja. 
Meggyızıdése ellenére teszi: ,,Nem ellenségként jövök, hanem a tudomány nevében. 
Szaladtam (egy pillanatra fölfedi verejtékcseppekkel harmatozó, csupasz koponyáját, 
amely megcsillan a gyertyalángok fényében), és nem tehetem ki magam a huzatnak. Én 
vagyok az egyetlen, aki megállapíthatom, valóban vallási jelenség-e az, ami itt végbe-
megy, engedjék, hogy tanulmányozhassam.''  
Törölgeti magát, nyugtalan, hogy a huzat megárt neki. Figyelmét azonban máris leköti a 
szokatlan jelenség, és minden másról megfeledkezik. Bernadett ezen a napon egy földre 
támasztott, hosszú gyertyát tart, melyet elızı napi vendéglátója, Blazy adott neki. Hogy 
védje a lángot a széltıl, két kezét fölcsúsztatja végig a gyertyaszálon, amelyet két tenye-

rével szorongat. És a lángoló kanócot úgy veszi körül két keze feje, mintha egy kagyló 
két héja volna. Félig nyitott ujjai között a láng megvilágítja behajlított tenyereit.  
,,De hiszen megégeti magát!'' -- kiabálnak a tömegben. ,,Hagyják!'' -- kiált vissza 
Dozous. Nem hisz a szemének. Az elragadtatás végeztével megvizsgálja a látó lány két 
kezét, aki sehogyan sem érti, mit keres rajta a doktor.  
,,Semmi nyoma sincs rajta!'' -- jelenti ki az orvos. A hit egy csapásra meghódítja ıt. Rob-
banékony szertelenségével, amely jellemzı vonása, hirdeti a csodát a kávéházban, az 
egész városban és még a rendırbiztos elıtt is, aki lopva jegyzi föl noteszébe lelkendezı 
megnyilatkozásait: ,,Az én szememben természetfölötti tény, látni Bernadettet térdelni a 
barlang elıtt, extázisban, amint egy égı gyertyát tart, és két kezével védi a lángot, és 
semmi jelét sem látni, hogy érezné: kezei érintik a lángot. Megvizsgáltam a kezeit. A 
legkisebb nyoma sincs rajtuk az égésnek!''  
René Laurentin: Bernadett élete (ford. Sinkó Ferenc. Szent István Társulat, 1983) c. könyvbıl 
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AZ IMAHÉT ALAPIGÉJE—(1Kor 15,51-58) 
„Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen 
egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak ro-
molhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halan-
dónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlan-
ságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: “Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A 
halál fullánkja a bőn, a bőn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy 
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” Magyar Bibliatársulat kiadása 

Köszönjük a református énekkar és a csengettyősök szolgálatát! 

Imádság  
az egységért és átalakulásért 

Lelkész: Krisztusban egyesülve, aki 
gyızelmébıl részesít, forduljunk biza-
lommal a mennyei Atyához az egyház-
ért, Krisztus testéért, hogy igazán meg-
élhessük az egységet, amit Krisztusban 
kaptunk a Szentlélek által. Isten a mi 
erısségünk. 
Gyülekezet: Formálj át minket kegyel-
medbıl! 
L: Imádkozzunk egyházunk vezetıiért, 
hogy hőségesen kitartsanak amellett az 
egység mellett, amelyre minden keresz-
tény hívatott! Isten a mi erısségünk. 
Gy: Formálj át minket kegyelmedbıl! 
L: Imádkozunk a világ nemzeteiért, 
hogy békességben éljenek egymással 
és mindenki számára biztosítani tudják 
az 
igazságosságot. Isten, a mi erısségünk. 
Gy: Formálj át minket kegyelmedbıl! 
L: Imádkozunk minden emberért, hogy 

hőséges sáfáraid legyünk itt a Földön. 
Isten, a mi erısségünk. 
Gy: Formálj át minket kegyelmedbıl! 
L: Imádkozzunk országunk népéért, 
hogy megváltozva egymásról gondos-
kodó testvérekké váljunk. Isten, a mi 
erısségünk. 
Gy: Formálj át minket kegyelmedbıl! 
L: Könyörgünk a betegekért és szenve-
dıkért, hogy ıket is átformálja gyógyító 
jelenléted. Isten, a mi erısségünk. 
Gy. Formálj át minket kegyelmedbıl! 
L: Imádkozunk minden családért és 
otthonért, hogy küzdelmeik, és örömeik 
a Te szeretetedben teljesedjenek ki. 
Isten, a mi erısségünk. 
Gy: Formálj át minket kegyelmedbıl! 
L: Könyörgünk a haldoklókért, hogy 
jelenléted adjon nekik vigasztalást. Isten 
a mi erısségünk. 
Gy: Formálj át minket kegyelmedbıl! 
L: Urunk, légy közöttünk, és adj nekünk 
egységet és békességet! 

Január 22-én 17.00 órakor volt ökumeni-
kus Istentisztelet a katolikus templomban. 

A Református Egyházközség Pres-
bitériumát, a szolgáló énekkart és a 
csengettyősöket vendégül láttuk a 
közösségi házban vacsorára,  

amely bivalypörkölt volt. 
 

Köszönjük mindenkinek a felajánlá-
sokat, az elıkészületek munkálatait, 

a fiataloknak a 
 felszolgálást. 

Fotó: Surányi Attila 
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2012. január 28-án, szombaton 18 órakor immáron 8. alkalommal került meg-
rendezésre a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány jótékony-
sági bálja, a „katolikus bál”. 
A vendégek köszöntését és az alapítvány elızı évi győjtésérıl szóló rövid 
beszámolót követıen meghallgattuk az énekkar mősorát. A vendégekkel 
együtt énekeltek be, ezt követıen meglepetéssel is szolgáltak: népdalcsokor-
ral örvendeztették meg a jelenlévıket. Ezt követıen kántor urunk is meglepte 
a vendégsereget, tekintettel arra, hogy „Brad Pitt és Angelina Jolie nem tudtak 
eljönni”, ı lépett fel, a Rimóci Rezesbanda által is feldolgozott katonadalokat 
és népdalokat adott elı. Nagy sikere volt az énekkarnak és Kántor úr mősorá-
nak. Köszönjük szépen, hogy több éve, mindig lelkesen felkészülve járulnak 
hozzá a bál sikeréhez! Isten áldja meg mindnyájukat. 
A vacsorát megelızıen elénekeltük imádságként a Himnuszt. A vacsorát kö-
vetın sor került a mulatságra, sokan táncoltak, jó hangulat uralkodott. Egy 
vidám estét tudhatunk magunk mögött. 
A bált bevétele a tavalyi célhoz hasonlóan ebben az esztendıben is az új kántorház építésére ajánlottuk fel. A bevétel a költségek 
rendezését követıen 535.000.-Ft volt. Engedjék meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam, hogyan alakul a tavaly ilyenkor meg-
hirdetett célgyőjtés. 2011. elején, a bállal kezdtük meg a győjtést. A tavalyi bál bevétele 
583.000,-Ft volt. A Bálint Analitika Kft. 200.000,Ft-ot utalt át a célra. Ezt két nagyobb felaján-
lás követte: egy család 50.000.-Ft-tal, valamint Atya is egy nagyobb összegő adománnyal 
támogatta az elképzelést. Húsvétra ismét érkezett egy nagyobb adomány, egy család 
500.000,.Ft-ot ajánlott fel. Az év folyamán kisebb-nagyobb összegekbıl a támogató jegy vá-
sárlásával további 106.000,-Ft győlt össze. Most majd 2.200.000,-Ft összeg győlt össze erre 
a célra. 
A támogató jegyek, amelyek már a bálra elkészültek továbbra is megvásárolhatók 2000.-Ft-
ért. A támogató jegyek megvásárlására lehetıség van a sekrestyében, valamint hozzám is 
fordulhatnak bizalommal. Ezeket a Támogató jegyeket nevezhetjük téglajegynek, hiszen 
ezek az apró kis összegek teszik ki majd az összköltséget, úgy, mint ahogy az épület is apró 
téglákból tevıdik majd össze. Minden tégla fontos egy épülethez, hiszen ha egy is hiányoz-
na, már nem lenne kész a ház. Így gondoljunk erre. A legkisebb forint nélkül sem valósulhat 
meg, mindenki annyit és azt segítsen, ahogy és amennyit tud. Valószínőleg sokáig fog tarta-
ni, míg elkészül az új kántorház, sıt amíg egyáltalán neki tudunk az építkezésnek kezdeni, 
de minden út apró lépések sorozata. Kérjük támogassák a cél megvalósítását adományaik-
kal, imáikkal. Még egyszer köszönök minden támogatást, segítséget, amit a bálhoz és a cél-
jaink megvalósításához nyújtanak, nyújtottak. 

dr. Tóth Éva 

Születésnaposainkat is megünnepeltük, mint 
már ahogy arra több évben sor került.  

Isten éltesse ıket! 

Az énekkarnak a mősorért, a felkészülésükért,  
a meglepetés népdalcsokorért. 

Benkó Péterné Beszkid Valinak, 
hogy stabil háttérként lehetıséget 
biztosít a kántor urunknak az ének-
karral való foglalkozásra, biztosítja 

a velük töltött idıt. 

Még Imre atya is táncra perdült. 
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Surányi Szilárdnak, hogy több éve  
kitartóan segít a szervezımunkában  

és lebonyolításban. 

Nagy Krisztinek és Nagy Vilmosnak a menükártyákért, 
a szervezésben és lebonyolításban nyújtott segítségükért. 

Kiss Tiborné  
Végh Klárának a  

gyönyörő  
ajándéktárgyakért. 

Nagyon szép  
ajándékot kaptunk, 

rengeteg,  
áldozatos munka 

áll mögötte. 

A zenészeknek: Morvai Jánosnak, Morvai Róbertnek, Farkas Gellértnek és  
Tóth Jánosnak az egész éjszakás felajánlásukért, a szórakoztatásért.  

Több éve állandó csapata a bálnak.  

Kiss Timinek, Surányi Melindának és  
Varga Dominikának a tombolasorsoláson 
nyújtott segítségükért, Kiss Nándinak, 

Varró Gabinak, Végh Balázsnak a tombo-
laárusításért. 

És végül, de utolsó sorban köszönet Mindenkinek  
a jelenlétéért, a támogatásáért.  

Önök nélkül nem jöhetett volna létre. Köszönjük. 

A sok tombola felajánlásért.  
Nagyon sok szép, értékes ajándéktárgy érkezett. 

Surányi Sándornénak a virágdíszekért. 

Engedjék meg, hogy ezúton is kifejezzem köszönetemet. Nagyon há-
lás vagyok, hogy az itt megjelenített személyek már évek óta megbíz-
ható, hőséges segítségre vannak a bálok megrendezése folyamán.  

Énekkar ld. elızı oldal. 
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Tatárszentgyörgyön vendégszerepelt  
az alsónémedi kórus 

 
2012. január 8-án a tatárszentgyörgyi Római Katolikus templomban „Újévi 
koncerten” vendégszerepelt az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Kó-
rus, kiket a Tisztelendı Úr is elkísért, és szívhez szóló szentbeszédet mon-
dott a híveknek. 
Már a szentmise közben is örülhettünk a kórus elıadásának, az énekek 
elıadásával megmutatták tehetségüket, a hangszerek kíséretével. 
Szentmise után kezdıdött az igazi örömteli és megható koncert. A közös 
éneklés, a karmester úr mosolygós arca, erıteljes és szigorú vezénylése 
csak fokozta az elıadott mővek tartalmának közvetítését. Aki ott volt ezt 
nem felejti el. A köszönet ilyenkor a taps, ami egy kicsit nehezen indult, de 
annál hangosabb, és szeretetteljes volt. Köszönjük. 

egy tatárszentgyörgyi hívı  

Énekkarunk januári „krónikája” 
Balogh László örkényi plébániai 
kormányzó–karnagy atya meghívá-
sára Tatárszentgyörgyön énekelt 
templomunk énekkara „vízkereszt” 
ünnepén. Nagy örömmel tölt el, 
hogy a kísérıkkel és az énekkar 
tagjaival megtöltöttünk egy autó-
buszt. A szentmise alatt a templom 
egyik oldalhajójában foglaltunk he-
lyet, s az evangélium elıtt, a felaján-
lás alkalmával, valamint áldozás 
alatt szólalt meg külön a kórus. A 
népénekeket, illetve a mise állandó 
részeit a helyi kántor kíséretével a 
hívekkel együtt énekeltük. A misét 
követıen az énekkar felsorakozott a 
szembemisézı oltár elé. A hangver-
senyen elsısorban karácsonyi mő-
veket adtunk elı. Természetesen 
nem maradhatott el a közönséggel 
való együtténeklés sem.  
Köszönetemet fejezem ki Pekker 
Imre fıesperes Úrnak, hogy elkísér-
te a kórust, a zenekari tagoknak, 
hogy játékuk által változatosabb lett 
az elıadás, köszönöm a kísérıknek, 
hogy buzdításukkal még szebb 
éneklésre sarkalltak, és biztatnak 
minket, s nem utolsó sorban köszö-
nöm az énekkar tagjainak, hogy 
lelkesen, szépen éne-
keltek, s éneklésükkel 
örömet okoztak a 
szép számú érdeklı-
dınek.  
Az Ökumenikus Ima-
hét alkalmával a refor-
mátus templomban 

énekelt kórusunk. Köszönet minden 
megjelent kórustagnak! 
Énekkarunk rendszeresen fellép a 
katolikus bálok alkalmával. Így tör-
tént ez idén is, s mégis úgy érzem, 
hogy az idei éneklés kiemelkedik a 
báli fellépések sorából. Két része 
volt a mősornak: az elsı részben 
egyházi mőveket szólaltattunk meg, 
míg a második részben népdalfel-
dolgozásokat adtunk elı. Mind az 
elsı, mind a második részben na-
gyon szépen énekelt a kórus, úgy 
éreztem, felszabadultan, mégis pre-
cízen, gyönyörően énekeltek. A visz-
szatapsolás után megszólaló Bár-
dos-mő olyan könnyedséggel, 
"lezserséggel" szólalt meg, amely 
már a "báli hangulat" elıszele volt. 
Köszönet ezért az estéért. Külön 
köszönöm Sokorainé Margitkának - 
a bálon felolvasott - versét! 
Február 29-én az énekkar a buda-
pesti Szent Margit Gimnáziumban 
fog énekelni Boldog Apor Vilmos 
püspök születésének 120 éves év-
fordulója alkalmából. Erre a jeles 
eseményre gızerıvel készü-
lünk. Január hónapban  egy, és feb-
ruárban is egy alkalommal megláto-
gatta próbánkat Dr. Károly Róbert 

tanár Úr, aki taná-
csaival segítette a 
kórus felkészülé-
sét. Köszönöm a 
kórustagok végzett 
munkáját, lelkese-
dését, kitartását! 
 

Benkó Péter  
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Meszlényi püspök 120 éve született 
 

Boldog Meszlényi Zoltán 1892. január 2-án született Hatvan-
ban. A vértanúságot szenvedett Meszlényi püspök 120 évvel 
ezelıtt született Hatvanban és indult el élete útjára, melyet szá-
mára a Gondviselés kijelölt. 
 Apja id. Meszlényi Zoltán tanító 
1884. szeptember 16 - án kapott 
kinevezést a hatvani elemi iskolá-
ba. Az iskola ebben az idıben a 
községháza emeletén kapott elhe-
lyezést. A tanító az emeleten egy 
szoba és elıszobából álló tanítói 
lakást kapott  érkezésekor haszná-
latba.  Rimaszombaton 1886. janu-
ár 16 - án kötött házasságot 
Burszky Etellel. 
 A házaspárnak hét gyereke szüle-
tett, de csak öt gyerekük élte meg a 
felnıtt kort. Két kislányuk - Borbála 
és Erzsébet- egymás után haltak 
meg1891-ben- diftériában. A család 
nagy örömére 1892. január 2-án egy hideg téli napon meg-
született Zoltán fiuk. A község házait - ekkor még számozták.  
 A hatvani plébánia születési anya-
könyvében, Meszlényi Zoltán adatai-
nál olvasható: 1. sz.lakhely, mely 
akkor a községházának felelt meg. 
Késıbb a Hatvani Újság 1937. 
okt.31. Számában Meszlényi tanító 
egy jó ismerıje a következı cikket 
írta: „A Most felszentelt dr. 
Meszlényi Zoltán atyja hatvani 
néptanító volt.” A szerzı utalt az 
írásában arra, hogy Meszlényi csa-
lád az iskolában lakott. 
 A tanítót 1892. október 16-án a 
vallás –és közoktatásügyi minisztéri-
um az állami iskola rendes tanárává 
nevezte ki és a budapesti királyi 
tanfelügyelıséghez, azonban még 
kettı évig Hatvanból láthatta el feladatát  
 1895. május 15. és 1903. március 1-je között  Meszlényi tanító 
Gömör-Kishont Vármegye tanfelügyelıségénél mőködött. Ezután 
ideiglenes nyugdíjaztatását kérte.  
A család már 1895-tıl Rimaszombaton tartózkodott, a Kos-
suth utcában állt az elemi fiúiskola, ahová a kis Meszlényi 
Zoltán járhatott. 1901-ben, a protestáns fıgimnáziumban - 
(Rimaszombati Egyesült Protestáns Gymnasium) - kezdte meg 

gimnázium elsı osztályát.  
 Meszlényi Zoltánnak 1893-ban született egy húga, Ilona és 
1897. július 3-án született öccse, Miklós Gyula.  
 1901. december 6-án született meg Mária kistestvérük. Rima-
szombaton a XVIII. században épült barokk stílusú, római katoli-
kus templom a város Fı terének legszebb mőemléképülete. Ez a 

templom volt a mélyen vallásos 
Meszlényi család életének lelki köz-
pontja.     
Az édesanya 1904-ben elhunyt, az 
apa egyedül maradt a gyermekek-
kel. Burszky Etelt Rimaszombaton 
temették el. A tanító 1905-ben kötött 
házasságot a gyöngyösi születéső 
Farkas Júliával. A szép postáskis-
asszony a férjénél 20 évvel volt fia-
talabb. Júlia jó mostohája volt a 
négy gyereknek, akik szerették ıt. A 
Meszlényi családban Kornél a legki-
sebb gyermek 1908. április 8-án 
született Budapesten. 
 Meszlényi Zoltán Budapesten foly-

tatja gimnáziumi tanulmányait, majd Esztergomban fejezi be a 
bencés gimnáziumban, mint az esztergomi fıegyházmegye kis-

szeminaristája. Vaszary Kolos bíbo-
ros támogatásával Rómában tanult. 
1915-ben, Innsbruckban szentel-
ték pappá. 
 Csernoch János prímás 1917-tıl 
Esztergomba rendelte központi szol-
gálatra és 1950-ig, letartóztatásáig a 
„Magyar Vatikánban” teljesítette papi 
szolgálatát. Serédi Jusztinián prí-
más püspökké szentelte 1937. 
október 28-án. Jelmondatául vá-
lasztotta: fidenter ac fideliter 
(bizalommal és hőségesen) Ez 
jellemezte  életét és halálát.  
Mindszenty József bíboros bebör-
tönzése majd az egyházmegyét 
ideiglenesen vezetı Drahos János 

általános helynök halála után minden fenyegetés ellenére elfo-
gadja a káptalani helynöki tisztséget. Ezért az egyházi szol-
gálatáért kellett eltőnnie, ezért hurcolták börtönbe, ahol 
1951. március 4-én vértanúként halt meg hitéért és egyházá-
ért. 

 Kovács János 
Kép:  Hatvani Márk,  
 Balla Attila     

A hatvani községháza,1892 

Dr. Erdı Péter bíboros Meszlényi 
püspök esztergomi sírjánál 

Bizonyságtétel  - Egymás terhét hordozzátok 
 
          Azt hiszem, nem kell bemutatkoznom a testvérek elıtt és 
bizonyára azt is tudják, hogy többekkel együtt én is terheket hor-
dozok. Szeretném, ha most elmondhatnám, kinek  köszönhetem, 
hogy ezeket viselni tudjam. 
Egyik keresztem akkor kezdıdött mikor a harmadik gyermekem 
koraszülöttnek megszületett. Pár hetes korában már tudtam, 
hogy ı más, mint a többi. Szembe kellett néznem a problémával 
nem hagyhattam el magam, naponta megvívtam a harcom, hogy 
el tudjam fogadni a fogyatékosságát,azt hogy ı örökre ilyen ma-
rad Hála Istennek mindig nagyon sok türelmet és erıt adott hoz-
zá, de így is nehéz idıszak volt. 
Saját magamnak kellett neki való iskolát keresni, mert tudtam, 
hogy normál iskolába nem mehet. akkor éreztem Isten segedel-
mét mikor 18 éves korába végleg haza kellett hozni és kétségbe 
estem, hogy mi lesz ezután. Sokat imádkoztam. Sok mindent 
kértem,de semmit nem kaptam, amit én akartam,de megkaptam 
mindent, hogy a helyzetemet elfogadjam. Köszönöm a türelmet a 
segítı kezet, amit nyújt a mai napig. 
Nem tudnám az életemet most már másképp elképzelni, de sor-
sunk az ı kezében van. 

A másik fejezet: Hőséges, segítıtársa leszek 
Sajnos, megint egy újabb teherrel kell megbirkóznunk, azért így 
mondom,mert ez a kettınk terhe, de mégis csak fıként az 
enyém, mert valamikor eskü alatt fogadtam hogy hőséges segítı-
társa leszek. Kegyetlen a betegség ami utol érte és gyógyíthatat-
lan. Az áldott orvos tudja gyógyítani. Ez az állapot neki is nagyon 
rossz, mert nem tudja magát ki fejezni, de én már szavak nélkül 
tudom, hogy mit akar és ı csak bennem látja támaszát .Elı for-
dult bizony hogy elkeseredésemben kértem az Istent hogy  néz-
heti el amiket csinál de rögtön megbántam azt mert eszembe 
jutott az ige EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK. 
Nagyon sok álmatlan órám van miatta, de felteszem magamnak a 
kérdést:lelkem, miért háborogsz?  
HAGYD AZ ÚRRA UTADAT, BÍZZÁL! REMÉNYKEDJ AZ ÚR-
BAN  İ MEGSEGÍT TÉGED! 
Mennyei Atyám! A te kezedbe teszem sorsunkat kérlek, viseld 
gondunkat,adj erıt nekem, hogy az ı terhét én is tudjam viselni! 
Végül a zsoltárok könyve 41. részébıl vett igével szeretném zárni 
a bizonyságtételemet, ami így szól  
GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉG TÁMADTA MEG, DE TE 
LÉGY KEGYELMES URAM! ÁMEN                                                                                                       

Nagy Zsigmondné 
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Ökumenikus Családi Napközi 
 

A Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat a Váci 
Egyházmegye fenntartásában Családi Napközit tervez létrehozni 
Alsónémedin. 
Mi is az a Családi Napközi? 
Hivatalosan a családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, 
a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának csalá-
dias körülmények között biztosított formája. A napközikben a 
férıhelyek száma maximum hét fı, így az egyéni fejlesztés, ne-
velés könnyedén biztosítható. 
Hálózatunk már rendelkezik három napközivel Inárcs, Kakucs és 
Gyál településen. Alsónémedin a Római Katolikus és a Reformá-
tus Egyházközséggel, valamint az Önkormányzattal együttmő-
ködve kívánja létrehozni Családi Napközit, ahová 1-3 éves korú 
gyermekek jelentkezését várjuk. A Családi Napközi egy régi isko-
laépületben fog mőködni, melyet az Önkormányzat segítségével 
fogunk felújítani. A Napközi indulása a nyári hónapokra várható, 
mivel a felújítás és az engedélyek beszerzése hosszú folyamat. 
A családi napközit úgy kell elképzelni, mint egy óvoda és egy 
otthoni, lakásban berendezett gyermekfelügyelet keveré-
két.  Csak kisebb a létszám (maximum hét fı) és sokkal több a 
játék. Az Alsónémedin létrejövı Családi Napközink Ökomenikus 
jelleggel fog mőködni. A gyermekek mindennapjaiban természe-
tesen a vallás fontos szerepet fog játszani. Mivel fiatal korosztály-
ról beszélünk, ezért a vallást játékos formában szeretnénk megis-
mertetni, megszerettetni a gyerekekkel. A Váci Római Katolikus 
Egyházmegye a Református Egyházzal együttmőködve fogja ezt 

megvalósítani. 
Családi Napközi Hálózatunk minden korosztály számára elérhe-
tı, vallástól függetlenül, mellyel a szülık munkába állását szeret-
nénk megkönnyíteni. Éppen ezért nyitvatartási idınk is a szülık 
igényeinek megfelelıen lesz kialakítva. Mivel a Családi Napközi 
Egyházi és Önkormányzati támogatásban is részesül, ezért tö-
rekszünk a lehetı legalacsonyabb térítési díj megállapítására. 
Még nincs konkrét összeg meghatározva, de annyi biztos, hogy a 
térítési díj nem haladja meg a havi 25.000 forintot. 
Fontos, hogy amennyiben felkeltettük érdeklıdésüket, keresse-
nek minket az alábbi elérhetıségeken, hiszen február 28-ig 
igényfelmérést végzünk és ennek eredményeként kezdünk a 
konkrét megvalósításba. 

Spanyiel Lili, Hálózati koordinátor  
 
 
Spanyiel Lili, koordinátor 
Tel.:06-70-572-87-33 
E-mail: szjbcsana@gmail.com 
 
Szlovicsák Béláné Marcsi 
Tel: 06-30-402-31-75 
 
dr. Tóth Éva  
Tel: 06-30-867-15-36,  
E-mail: drtoteva@gmail.com 

 

Egy kislány bement a szobájába és a szek-
rénykéje mélyérıl elıhúzott egy lekváros üve-
get. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévı érmé-
ket és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, 
mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hi-
bázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az 
üvegbe, rázárta a tetejét, és kisurrant a hátsó ajtón A hat ház-
tömbnyire lévı patikába ment, amelynek ajtaja fölött a nagy vö-
rös Indián Törzsfınök képe volt látható. Türelmesen várt a pati-
kusra, hogy szentelne rá egy kis 
figyelmet, de a patikus éppen na-
gyon el volt foglalva. Tess - így hív-
ták a kislányt - megcsoszogtatta a 
lábát a padlón. Semmi. Megköszörül-
te a torkát úgy, hogy a legkellemetle-
nebb hangot adja, amit csak lehet. 
Ez sem volt sikeres. Végül kivett egy 
érmét az üvegbıl és megkocogtatta 
a pult üvegét. Ez használt!  
- És te mit szeretnél? - kérdezte a 
patikus érezhetıen bosszús hangon. 
 - Éppen a testvéremmel beszélek 
Chicagóból, akit már ezer éve nem 
láttam - tette hozzá a patikus, mint 
aki választ sem vár a kérdésére. 
 - Én pedig az én testvéremrıl sze-
retnék beszélni veled - mondta Tess a patikuséhoz hasonlóan 
bosszús hangon. - Az öcsém nagyon beteg és egy csodát szeret-
nék venni neki. 
- Tessék? - fordult hozzá a patikus. 
- A neve Andrew és valami csúnya dolog nı a fejében, és az 
Apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg ıt. Hát 
tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda? 
- Kislányom, mi nem árulunk csodákat. Sajnos nem tudok neked 
segíteni - felelte a patikus, kissé megenyhült tónusban. 
- Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne 
elég, kipótolom. Csak mondd meg mibe kerül. 
A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jólöltözött férf  
volt.Lehajolt a kislányhoz és megkérdezte: 
- Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége? 
- Azt nem tudom - válaszolt Tess könnyes szemmel - csak azt 
tudom, hogy nagyon beteg és Anyu azt mondta, hogy valami 

operációra volna szüksége De Apu nem tudja 
megfizetni, ezért szeretném odaadni az én 
pénzemet. 

- Mennyi pénzed van? - kérdezte a chicago-i férfi. 
- Egy dollár és tizenegy cent - felelte Tess alig hallhatóan - Ez az 
összes, ami van, de tudok többet is szerezni, ha kell. 
- Nahát, milyen csodálatos véletlen! - mosolygott a férfi - Egy 
dollár és tizenegy cent - éppen az a pontos összeg, ami egy kis-
fiú csodájának az ára. 

Egyik kezébe tette a pénzt, a másik-
kal kézen fogta a kislányt: 
- Vezess engem haza hozzátok, 
szeretném látni az öcsédet és talál-
kozni a szüleiddel. Lássuk, hátha 
van nálam egy olyan csoda, amit te 
szeretnél. 
A jólöltözött férfi Dr. Carlton 
Armstrong volt, sebészorvos, aki az  
idegsebészetre specializálódott. 
Ingyen elvégezte az operációt, és 
nem telt bele sok idı, amire Andrew 
ismét otthon volt, épen, egészsége-
sen. Anya és Apa boldogan beszél-
tek arról az esemény-láncolatról, 
ami idáig vezetett. 
- Ez a mőtét egy igazi csoda volt - 

suttogta Anya - vajon mennyibe került volna? 
Tess mosolygott. İ pontosan tudta, mennyibe került a csoda: 
egy dollárba és tizenegy centbe. no és egy gyermek töretlen hité-
be. 
Egy csoda nem a természet törvényeitıl függ, hanem magasabb 
törvények mőködésétıl. 
 
„Ha szomorú vagy, én fölszárítom a könnyeidet. 
Ha elfog a rémület, én eloszlatom a félelmeidet. 
Ha aggodalmaskodsz, én reményt nyújtok neked. 
Ha össze vagy zavarodva, én segítek, hogy megálld a helyed. 
És ha elveszettnek érzed magad és nem tudod meglátni a fényt, 
Én leszek a te világítótornyod mindig fényesen ragyogva Ez az 
én esküm, erre adom a szavamat, amíg eljön a vég.  
Miért? - kérdezheted tılem ... Mert a barátom vagy. 
Aláírás: ISTEN 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  
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Jézus Szíve Család 
Jézus Szentséges Szívének Csa-
ládja elsı vasárnapi közös ima-
óráját febr. 5-én tartja az esti 
szentmise után a Szent Imre kö-
zösségi házban. Jöjjünk el minél 
többen, akik vágyakoznak Jézus 
Szent Szívével való találkozásra. 
Isten megáldja azt, aki a szívét 
kitárja neki. 
Köszönöm Jézusom azokat a testvéreimet, akik 
egész évben szorgalmasan járnak a Veled való 
beszélgetésre, találkozásra! Mindannyian együtt 
gondolkodunk, elmerülünk a veled és benned 
megújuló élet csodáiban. Leköt mindenkit a rád 
való figyelés. Semmi nem zavarja meg ezt a 
meghitt együttlétet. Átadjuk magunkat egészen 
neked. Problémáinkat, bőneinket, örömünket, 
bánatunkat és családtagjainkat a te kezedbe 
tesszük le minden alkalommal. Osztozunk a te 
magányoddal ott a tabernákulum mélyén, ahol 
vársz ránk nagy szereteteddel. Vársz minden 
lélekre, aki a szívét megnyitja elıtted. Boldogan 
elárasztod ıket kegyelmi adományoddal a szív 
csendjében, az imádságban, az életükben. Áldá-
sodat osztod szét családjaikra, tevékenységükre 
és megáldod ıket szenvedéseikben is. Tudjuk, 
hogy egyetlen szenvedés sem azért van, hogy 
bennünket tönkre tegyen, hanem Isten ezek által 
dicsıül meg az ı szeretett választottjaiban. Belı-

led erıt kapunk ezek hordozásához. 
Bízom abban, hogy akik már itt a földi 
életben hozzád találnak, veled együtt 
élnek át mindent, azok majd az örök-
létben is a te színrıl-színre való látá-
sodban is együtt lesznek veled. Ez 
már a szentek egyezsége. 
Ezt a szent együttlétet felajánljuk a 
betegekért, legfıképpen a szenvedélybetege-
kért, akik maguktól nem tudnak kilépni a bőn 
fogságából. Segíts nekik Jézusom! Te a bőnösö-
kért jöttél a világba, ezért hallgasd meg imáinkat 
és áldd meg ıket, hogy veled lehessünk nálad 
egykoron. Vezess, erısíts, oltalmazz! A bőnö-
söknek irgalmazz! 
„Jézus a kereszten azért halt meg, hogy öröksé-
gül hagyhassa nekünk a Szívét, amellyel mi is 
ugyanazzal a szeretettel szerethetjük tovább a 
szenvedıket és a bőnösöket (és a gyermekeket 
és egymást – szm).  …Mi meghívást kaptunk 
arra, hogy elfogadjuk a Szívet, amelyet a ke-
resztrıl kínál nekünk Jézus és arra hív bennün-
ket, hogy csatlakozzunk Hozzá a megváltás mő-
vében imával, engeszteléssel, tanúságtétellel 
Isten szeretetérıl, amely elevenen él bennünk!” 
 

A megbocsátást már régóta ismerem, 
De feledni is taníts meg Istenem, 

Hogy mindaz, ami olyan nagyon fáj, 
Ne jusson eszembe soha többé már! 

Szlovicsák Balázsné 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

3 
17 óra  
Középiskolás 
hittan 

4 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

5 
 

6 7 8 9 
 

10 
 

11 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

12 

13 14 15 
18 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

16 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

17 
17 óra  
Középiskolás 
hittan 

18 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

19 
14 óra 
Egyháztanács 
ülés 

20 21 22 
18 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

23 
 

24 
17 óra  
Középiskolás 
hittan 

25 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

26 
15 óra 
Moziz6nánk 

27 28 29 
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Jan. 30 – febr.7 
 

Végh Antalné 
Gyırvári Pálné 

Özv. Kiss Lászlóné 
Özv. Somogyi Jánosné 

Febr.8 – 16 
 

Takács Ernıné 
Krasnyánszki Rózsi 
Gyırvári Gáborné 

Özv. Bársony Istvánné 

Febr. 17 – 25 
Sponga Istvánné 
Nagy Jánosné 
Kiss Katalin 
Jakab Mária 

Molnár Istvánné 

Febr. 26 – Márc.6 
Kiss Alberné 

Özv. Gábor Józsefné 
Acsai Lászlóné 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné  

Februárban a Jézus Szíve Családjában a  kilencedet mondják: 

Hálát adok, hogy itt a reggel,  
hálát adok az új napon, 

Hálát adok, hogy minden percben  
Neked adhatom! 

Hálát nem csak a jó testvérért,  
hálát mindenkiért adok. 
Hálát adok, hogy minden 
 sértést megbocsájthatok! 

Hálát adok, hogy munkát küldesz 
Hálát adok, hogy fény ragyog. 
Hálát adok, hogy lelkem fényes 

 és boldog vagyok! 
Hálát adok a vidám percért,  
hálát, ha szomorú leszek. 

Hálát adok, hogy adsz elém célt  
és kezed vezet! 

Hálát adok, hogy hallom hangod,  
hálát adok a jó hírért. 

Hálát adok, hogy tested adtad 
minden emberért! 

Hálát adok az üdvösségért,  
hálát adok, hogy várni fogsz. 
Hálát adok, hogy ma reggel  

még hálát adhatok! 

10. óra  
Csodavilág 
 
18. óra 
Jézus Szíve 
Család imá-
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SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 
Szerkesztık: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztıség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 
Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az 
általunk megvásárolt nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 

Nagyböjt 2012. 
 

Február 22. Hamvazószerda 
Ne felejtsük el, hogy szigorú böjti na-
pot kell tartanunk. Napi háromszor 
lehet étkezni, egyszer lehet jól lakni és 
húst nem szabad fogyasztani! Érvé-
nyes minden felnıtt keresztényre 18 
és 60 év között, kivéve betegség és 
áldott állapot. 

Keresztút 
 

Nagyböjtben minden pénteken,  
a szentmiséket követıen Keresztutat  

tartunk. 
 
 

Mindenkinek áldott,  
kegyelmekben gazdag nagyböjti szent 

idıt kívánunk! 

A MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ (GÖDÖLLİ) 
LELKIGYAKORLATAI NAGYBÖJTBEN: 

 
2012. február 24-26. (péntek vacsorától – vasárnap ebédig) 

„Másokért – Sokért” 
Lelkigyakorlat egészségügyi dolgozók számára 

Vezeti: Dr. Faragó Artúr atya 
 

2012. február 25. (szombat 9-16 óráig) 
A család spiritualitása 

Pál Ferenc atya lelkinapja 
 

2012. február 27-március 2. (hétfı vacsorától - péntek ebédig)  
Nagyböjti csendes lelkigyakorlat kenyéren és vízen minden korosztály 

számára.  
Vezeti: Kemenes Gábor atya 

 
2012. február 29-március 4. (szerda vacsorától – vasárnap ebé-

dig)  
Gyógyító lelkigyakorlat minden korosztály számára.  

„Legyen neked a Te hited szerint.”  
Vezetik: Szt. Ferenc Kisnıvérei 

 
2012. március 2-4. (péntek vacsorától - vasárnap ebédig) 

Lelkigyakorlat minden korosztály számára 
Vezeti: Dr. Palánki Ferenc püspök atya 

 
2012. március 9-11. (péntek vacsorától – vasárnap ebédig) 

„Kapj észbe!” 
Lelkigyakorlat minden korosztály számára 

Vezeti: Bokros Levente atya 
 

2012. március 9-11. (péntek vacsorától – vasárnap ebédig) 
„Az igazi színtér bennünk van.” 

Lelkigyakorlatos elmélkedések a pálos rend szellemi öröksége alap-
ján. 

Vezeti: Bátor Botond pálos szerzetes atya 
 

2012. március 12-13. (hétfı délutántól - kedd délutánig) 
Lelkigyakorlat a Nemzeti Együvé tartozás papjai számára 

Vezeti Kemenes Gábor atya  

 
2012. március 26-28. (hétfı vacsorától-szerda ebédig) 

Ingyenes Nagyböjti lelkigyakorlat a Váci Egyházmegye híveinek 
Vezeti: Turai János atya 

A lelkigyakorlaton kb. 100 fı tud részt venni! A lelkigyakorlaton való 
részvétel a jelentkezés sorrendjében lehetséges! 

 
2012. március 29-31. (csütörtök vacsorától-szombat ebédig) 

„Nık keresztényként a közéletben” 
Lelkigyakorlat nıknek, akik akár a civil, akár a közszférában vezetı-

ként élnek, dolgoznak  
(iskolaigazgatók, óvodavezetık, polgármesterek, jegyzık, vállalko-

zók, intézményvezetık). 
A lelkigyakorlatot vezeti: Böjte Csaba testvér 

 
2012. április 5-8. (csütörtök vacsorától - Húsvét vasárnap regge-

lig)  
Szent 3 nap lelkigyakorlat minden korosztály számára.  

Vezeti: Turai János atya 
 

2012. április 12-15. (csütörtök vacsorától – vasárnap ebédig) 
„Ne félj, nem ítéllek el!” - lelkigyakorlat abortusz miatt szenvedık ré-

szére. 
A jelentkezéseket bizalmasan kezeljük! 

Vezeti: Kovács Ferenc diakónus, Kovácsné Treer Mária gyásztanács-
adó. A lelkigyakorlatot kíséri: Csernáth Zoltán atya 

 
2012. április 13-15. (péntek vacsorától – vasárnap reggeliig) 

„Jézus hív?!” Hivatástisztázó lelkigyakorlat fiatalok számára (18-35 
év) 

Vezeti: Varga Zoltán atya 
 

2012. április 20-22. (péntek vacsorától-vasárnap ebédig) 
„ Aznap nála maradtak.” 

Lelkigyakorlat minden korosztály számára 
Vezeti: Dr. Beer Miklós püspök atya 

 
Jelentkezés: 

2100 Gödöllı-Máriabesnyı, Kapucinusok tere 3. 
Telefon: 28/420-176, 28/510-740, fax: 28/510-742, 

E-mail: matersal@invitel.hu mater.salvatoris@vaciegyhazmegye.hu  

Játék iskolánk sportcsarnokában! 
Minden hónapban  

egy alkalommal az Alsónémedi  
Római Katolikus Egyházközség bérli 
iskolánk impozáns sportcsarnokát. 

Következı alkalom:  
február 25-én. 15-17 óra 

Sportolhatnak gyerekek, valamint 
felnıttek is.  

Sport– és játék eszközöket  
lehetıség szerint hozzanak! 
Mindenkit szeretettel várunk! 


