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Az Úr Jézus és én  

Kiindulásképpen érdemes tisztázni a fogalmakat: kicsoda Jézus 
Krisztus és ki vagyok én! – Magunk felelünk a kérdésre: Jézus 
Krisztus a második isteni Személy, Aki érettünk emberré lett, köz-
tünk élt, tanított szavával és példájával, értünk szenvedett, kínha-
lált szenvedett, de föltámadt és fölment a Mennybe. İ a Megváltó, 
az Üdvözítı - én pedig halandó vagyok, teremtmény, csetlı-botló 
ember, akinek az élete na-
gyon is véges és az is bonyo-
dalmakkal teljes és terhes. 
Amikor igazán készséges és 
értékes vagyok, akkor is Isten 
kegyelmébıl vagyok, aki va-
gyok. Ennek ellenére İ sze-
retett engem, szenvedett és 
meghalt értem, hogy én, a 
por és hamu az örök értékek 
és az örök élet részese le-
hessek. Végtelen szereteté-
nek bizonyítéka,. Hogy Ön-
magát adta értem – ennek 
legbeszédesebb bizonyítéka 
a Szent Eucharisztia, ahol 
áldozattá, lakomává, sıt 
tárggyá tette Önmagát, hogy 
bizonyítsa: nagyobb szerete-
te senkinek sincs, mint an-
nak, aki önmagát adja azo-
kért, akiket szeret. 
Fel kell tennünk a kérdést, 
hogy ezek után minek kell 
következnie! Amikor tudato-
sítjuk magunkban saját hely-
zetünket és Arra gondolunk, 
Akinek legfıbb gondolata, 
hogy mi egyre tökéletesed-
jünk, Mennyei Atyánknak 
egyre inkább kedve teljék bennünk, ne vesszen kárba értünk on-
tott drága vére, mit és hogyan válaszoljunk minderre! – Valahol, 
valamikor történt, hogy egy súlyosan beteg sürgısen vérátömlesz-
tésre szorult és nem akárki tudott segíteni, hanem egy régi barát-
ja, aki gondolkodás nélkül megtette ezt. Amikor az illetı beteg 
meggyógyult, éveken át meglátogatta Megmentıjét és köszönetet 
mondott Neki az életmentı segítségért. Emberi gesztus volt, de 
meg  kell állapítani, hogy alapvetı emberi gesztus. 
Amikor örök életünk és üdvösségünk Megmentıjének, el nem 
mellızhetı ügyünknek Segítıjérıl van szó, nem tehetjük meg azt, 
hogy ne hálálkodjunk Megváltónknak, Üdvözítınknek! – Nem ele-
gendı, hogy néha – jobb esetben hetente egyszer részt veszünk 
legszentebb áldozatának, a szentmisének semmivel sem pótolha-
tó „eseményén”; idınként megáldozunk, elfogadjuk lakomájának 
minden értéket felülmúló ajándékának meghívását, részt veszünk 
benne – aki hálás akar lenni, aki legalább valamicskét bizonyítani 

akar, az keres más alkalmakat is a Vele való találkozásra, a lelké-
ben élı érzések kifejezésére. Ezek az alkalmak a szentségimádás 
és szentséglátogatások által valósíthatók meg a leginkább. Nem 
jelenti ez azt, hogy csak ezek által valósítható meg, de ezeken 
keresztül is. 
İseink, akik legalább annyi testi és lelki problémával küzdöttek – 

ha nem többel – mint mi, 
mindezeket jól tudták és nem 
is sajnálták sem az idıt, sem 
a fáradságot a hálálkodásra. 
Tudták azt, hogy nem sok az, 
amit ezáltal nyújtani tudnak, 
de ezt szívbıl adták. Gondol-
junk csak a farsangi vagy az 
évi – Egyházmegyei szent-
ségimádásokra, az áldozatok 
árán is megvalósított lelkigya-
korlatokra, körmenetekre és 
mindarra a megnyilvánulásra, 
ami az által is kifejezésre 
jutott, hogy a mindennapjaikat 
„Isten, segíts” fohásszal kezd-
ték és nem szégyellték meg-
emelni kalapjukat a hangszó-
ra és elimádkozni a napi fá-
radságos munka után hazafe-
lé menet az esti harangszóra 
az „Úr angyala” imádságot! – 
Biztos, hogy volt a tabernáku-
lum Urának látogatója is, ha 
valakinek az útja a Templom 
közelében vitt. 
Manapság mindez úgy lát-
szik, csak emlék. Mintha a 
mai ember nem olyan ember 
volna, mint ısei. 

İseink hozzáállása azt is bizonyítja, hogy emberileg megvalósít-
ható a köszönet és a hála kifejezése. – Azt a lelkületet igyekez-
zünk ápolni magunkban, ami Bennük is meg volt! 
Napjainkra nagyon „leszőkült” az ájtatosságok és  lelki megnyilvá-
nulások „eseménye”. A még meglévıket igyekezzünk keresztény 
öntudattal és hálával megtenni! Tudjunk róla, hogy az ezek kifeje-
zésére sajnált idı nem nyereség az ember számára, hanem az 
emberi gyengeség – adott esetben - az elfelejtett hála - beszédes 
bizonyítéka! 
A határtalan isteni szeretetre adott  válaszunk, részvételünk, le-
gyen példakép mások számára is, hogy akik csak látják buzgósá-
gunkat, ık maguk is  kezdjenek hozzánk hasonlóan buzgók lenni - 
sıt, akik nem látják, vagy nem akarják látni, mégis tanúi legyenek 
az általunk is megvalósított szép példának! - Veletek együtt imád-
kozik és hálálkodik:          
                                                                  Pekker Imre  plébános 
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Húsvét-hétfı Április 01.-„Megváltásunk már betelve!” – számunkra ez 
azt is jelenti, hogy Isten megajándékozta a világot egyszülött Fia áldo-
zatával, hogy éljünk Általa, de azt is, hogy ezt az ajándékot igazolta 
Szent Fia feltámadásával. Az Úr Jézus ennek értelmében nemcsak 
szenvedett és meghalt, hanem fel is támadt, ahogyan az Atya akarta és 
így feltámadása által teljesedett be a megváltás folyamata. Szenvedni 
és meghalni ugyanis bármikor, bárki tud, de a feltámadás már az Isten 
ajándéka és bizonyíték. A keresztény világ nem gyız ezért hálálkodni 
Istennek és ezt most nyolc napon át úgy ünnepli, mint az aznap esemé-
nyét. Valójában az egész keresztény élet ünneplés és ujjongás, hiszen 
minden szentmisében mondjuk és hangoztatjuk: „halálodat hirdetjük, 
Urunk és hittel valljuk feltámadásodat…!”most azonban ettıl többrıl 
van szó, most ünneplésünk, Húsvétunk lényegérıl, ami az egész élet 
lényege. Ezért vagyunk keresztények, ez hitünknek nemcsak szent 
titka, hanem az egész  alapja. Úgy éljük meg, mint Isten ajándékát, 
örömmel ünnepelve, amirıl állandóan emlékezünk, ami újból és újból 
öröm forrása még a nehézségek, problémák közepette is. Tudunk és 
akarunk örülni, hiszen Isten tudunk hinni abban, hogy „a jó erısebb a 
rossznál, és az élet gyız a halál felett!”Elvbıl akarjuk képviselni, „hogy 
a szomorúságot kivetjük lelkünkbıl, mindig örömet  és derőt sugároz-
va!”- Szívbıl örülünk annak, hogy a prófétai gondolat valósággá lett, 
miszerint olyan az Isten szándéka, mint a harmat, ami megöntözi a 
földet és nem tér vissza hatástalanul, beteljesíti a Teremtı küldetését. 
Így a megváltás szent mőve is; feltartóztathatatlanul történik a világban 
– nem állhat útjában sem árulás, sem tagadás, semmiféle emberi  meg-
nyilvánulás – megtörténik értünk történik, hogy az Úr mellett felfeszített 
jobb latorhoz hasonlóan nekünk is legyen Kihez folyamodni: 
„emlékezzél meg rólam!” és ne csak reménykedjünk, ne csak kérjünk, 
hanem mindennek legyen valóságos alapja: Isten ajándéka, Megvál-
tónk áldozatos szeretete és legyen általa életünk és üdvösségünk; 
legyen húsvétunk, legyen húsvéti örömünk, hogy amikor „az emberi 
bölcsesség csıdöt mond, a keresztben megtaláljuk a választ”, mert a 
kereszt Ura ( az Úr Jézus Krisztus) , mint a búzamag elhalt, és ezáltal 
nem maradt egyedül, mert feltámadása által sok termést hozott, Belıle 
élet keletkezett, „számunkra és másoknak is!” 

Isteni irgalmasság Vasárnapja – Ápr. 07. -Nem olyan régen – 2000-ben II. János-
Pál Pápa ezt a Vasárnapot, Húsvét 2. Vasárnapját Szent Fausztina nıvér közlései 
alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. Az Isten irgalmassága az em-
ber felé egészen nyilvánvaló volt kezdettıl, mégis fontos lett, hogy ezt külön hang-
súlyozzuk, ünnepeljük, mert mintha nem tudatosodott volna, vagy nem eléggé tuda-
tosodott az átlagemberben. Az elsı isteni megnyilatkozás az irgalmasság jegyében 
már a bőnbeesés után történt, amikor a sértett Isten - bár megbüntette az embert 
vétkéért, mégis könyörületességében Megváltót ígért, Akit az „idık teljességében” 
az addig feltornyosuló emberi gyarlóságok, bőnök ellenére meg is adott az egész 
világ számára. – Az emberi furcsaságok, gyarlóságok, bőnök annak ellenére jöttek 
létre, hogy idıközben az Isten szövetséget kötött az emberrel, az idık végezetéig 
érvényes és tökéletes parancsokkal segítette, próféták által akarta  vezetni, még a 
büntetéseket is annak értelmében adta, hogy  legyen figyelmeztetés, vonja le a 
mindenkori ember a megfelelı következtetést – gondoljunk csak a vándorlás idején 
lázadó nép rézkígyójára, a próféták tanítására – a gondosan telepített szılı    ese-
tére vagy arra csodálatos kijelentésre, ami már mintegy elıvételezése az új-
Szövetségnek: „nem akarom a bőnös halálát, hanem, hogy megtisztuljon, megtér-
jen és éljen!” – vagy a másik szép prófétai gondolatra: „a megroppant nádat nem 
töri el, a füstölgı mécsbelet nem oltja ki…!”- de gondolhatunk arra csodálatos em-
ber-szeretetre, aminek értelmében az Isten Új Szövetséget ajánl és köt az emberrel 
– „Egyszülött Fiát adja, hogy éljünk Általa!”- és İ eljön, hogy szolgáljon, tanítson, 
vezessen a jóra. Kimondja félreérthetetlenül, hogy azért jött, hogy keresse, ami 
elveszett, hogy a lelkek orvosa legyen, annak értelmében, hogy a betegnek kell az 
orvos, nem az egészségesnek – kimondja a megbocsátás szavait nemcsak a há-
zasságtörı asszonynak, hanem a jobbján kereszten haldokló, de Hozzá forduló 
latornak is, sıt gondoskodik a késıbbi idık bőnbánóira is, amikor átadja a feloldo-
zás megbízását a tanítványoknak és utódaiknak. Ezek a csodálatos dolgok függet-
lenül attól, hogy mondhatjuk, kezdettıl fogva léteznek, sokakat el is vezettek már a 
jóra, mégis sok a megbánnivaló világszerte - mondhatjuk, folyamatosan – sıt újabb 
és újabb elgondolkoztató, megdöbbentı dolgok történnek – fontos, hogy megható-
dottan tudatosítsuk magunkban az Isten irgalmasságát, ami nem könnyelmőségre 
akar vezetni, hanem egyrészt ennek a tisztító fürdıjében való készséges részvétel-
re és az érte való nagy-nagy hálálkodásra! – Ilyen jó hozzánk az Isten, nem lehe-
tünk közömbösek Iránta, nagy jótéteménye az irgalom és az újrakezdés, a megkez-
dett jó ırzése, sıt gyarapítása legyen a válaszunk Neki! 

Húsvét 3. Vasárnapja – Április 14. -Szentmisénk Szentleckéjé-
nek befejezı sorait hadd idézzem, ahol Szent János Apostol Jele-
néseinek könyvében az Angyalok és a Szentek énekérıl van szó! 
Dicsıítı éneket zengnek: „Méltó a Bárány, Akit megöltek, hogy 
Övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erı, a 
tisztelet, a dicsıség és az áldás!” – Ezt a dicsıítı éneket a 
mennyben zengik az angyalok és szentek, de  az Apostol látomá-
sában hallja, hogy ugyanezt  kell zengenie  minden teremtmény-
nek a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, az egész 
világmindenséggel egyetemben – vagyis a mindenkori embernek 
is – nekünk is. Ez a dicsıítés, vegyük úgy, hogy a legnagyobb 
megtiszteltetés  számunkra, hogy köszönthetjük, dicsérhetjük! 
Biztos, hogy minden korban nehéz volt ezt megtenni, manapság 
pedig különösen, hiszen a tudomány, a technika, a kultúra,, a 
mővészetek, az összes emberi lehetıség óhatatlanul azt sugallja, 
hogy az ember a központ, minden érte és neki van, és amikor 
térdet és fejet hajt Isten elıtt, a saját dicsıségét érzi veszélyeztet-
ve. Azért olyan nehéz  Istenre figyelni, Hozzá igazodni. – A minket 
végtelenül szeretı Isten azonban Maga segít nekünk, mint aho-
gyan oly sokszor megtette ezt az Ó-szövetségben is, de az Új-
szövetségben is. Az Evangéliumban ilyen segítségrıl van szó. 
Nem elıször fordul elı, igaz nem a Tibériás tó partján, de elıfor-
dul, hogy az Úr Jézus ott van, beszélnek Vele, mégsem  ismerik 
fel. Így volt ez az emmauszi tanítványok esetében is, így volt ez 
most is. Szent Péter sem ismeri fel, Szent János szavára öltözik 
fel és igyekszik Jézus közelébe. Bizonyítja ez azt, hogy sokszor 
van így a mindenkori ember életében is, Jézus ott van, vele van, 
csak éppen nem veszi észre. – Látjuk azt is, hogy Jézus nem 
egyszerően jelen van, hanem készségesen segít. Most éppen 
abban, hogy a gondolkodás nélkül a hajó jobb oldalán kivetett 
hálóban temérdek halat fognak. Jézus megjutalmazza a készsé-
get. Szent Pétert külön kiválasztja, megbízza, hogy legyen emberi 
lelkek halásza az egész világ számára, Jézus szándéka szerint – 
az idık végezetéig. – Itt emlékezzünk meg arról, hogy tisztázzuk 
azt a fogalmat, hogy az Úr Jézus Egyházról beszél, Arról, amit İ 
bíz Szent Péterre, İ teszi olyanná, hogy a pokol kapui sem tudják 
tönkretenni. Ebben a folyamatban meg is vendégeli a Körülötte 
lévıket, Övéit. – Ilyen körülmények között nem is olyan lehetetlen, 
nem is olyan nehéz csatlakozni az angyalok és szentek seregé-
hez. Segít bennünket ebben egy elmélkedı imádság gondolatme-
nete: Nyisd meg, Uram szívünket…, hogy megérezzük … a vég-
telenség távlatait, szélességét, hosszúságát, irgalmad nagyságát 
és mélységeit!” , hogy méltóképpen tudjunk Neked válaszolni – 
nemcsak szavakkal, hanem ıszinte, igaz tettekkel is, hiszen Te 
vagy „a szív Istene!” a mi szívünk Istene is! – és ez a szív csak 
Érted és Neked dobogjon! 

Jó Pásztor-Vasárnapja - Április 21. - Két héttel ezelıtt ünnepeltük az Isteni irgalmasság 
Ünnepét; ma az irgalmas, jó Pásztor Ünnepét ünnepeljük. – A kettı szorosan összefügg, 
hiszen a mi jó Pásztorunk szeretete, áldozatkészsége, üdvözítı jósága irgalmasságából 
fakad. Önmagunkban nem vagyunk méltók arra, hogy İ ilyen legyen hozzánk. Sokszor 
elıfordult már, hogy ki-ki a maga útját járta, a maga gondolatait, szavait, cselekedeteit 
megfellebezhetetlennek tartotta, ami azután sokszor tévesnek bizonyult, s ezzel önma-
gunkat tettük alkalmatlanná arra, hogy az isteni Gondviselés a „tenyerén hordozzon”, 
sokszor el kell ismerni, hogy „gyönge a nyáj”. Ezért olyan nagyjelentıségő, hogy az erıs 
Pásztor vezesse. A Pásztor és nyáj kifejezés hasonlat, jó hasonlat. A valóságban is a 
nyáj a puszta létével  azt jelenti, hogy bár „szolgáltatja” a gyapjút, a tejet, a húst, de 
mégis gondozásra szorul, a pásztor nélkül mindezt elképzelni sem lehetne róla. A kettı 
szorosan összefügg. Így vagyunk ezzel mi is, akiket az Úr Jézus övéinek, bárányainak, 
nyájának nevez. Mint emberek sok jó tulajdonsággal, lehetıséggel élünk, mégis igaz, 
amit İ kimondott: „Nálam nélkül semmit sem tehettek!” – Amikor egészen ıszinték va-
gyunk önmagunkhoz, tudomásul kell venni, hogy a legtöbbször terméketlen fák vagyunk 
kertjében, elszáradt vesszık Rajta, mint jó szılıtın; nyájából elkóborolt bárányok. Ami a 
hasonlatokban szerepel, az magyarázható némi megértéssel, hiszen a fa terméketlensé-
ge nem öntudatos, a vesszı elszáradása a szılıtın szintén nem tudatos, még azt is el 
kell fogadni, hogy a nyájtól elcsatangolt bárány esete sem mondható tudatosnak - a 
mindenkori ember egészen más. Értelme és szabad akarata birtokában dönteni tud, 
megvalósít dolgokat, képes ellenállni a jónak és szinte „meggyızıdéssel választani” a 
rosszat. Az embernél nem véletlenül történnek az események – nagyon „kifinomult” 
kijelentés, hogy „rosszkor vagyunk rossz helyen” – többrıl van szó. Állásfoglalásról, 
döntésrıl. Mondhatjuk tehát, hogy „az Isten Országa bennünk a jó és a rossz küzdelmé-
ben bontakozik ki.” Ami küzdelmet vagy felvállalunk, vagy nem. Szinte „kitapintható” a 
kezdeti idık kereszténységének életében a tudatos ellenállás, amit az Apostolok Csele-
kedetiben olvasunk a mai Olvasmányban – irigység, bujtogatás, az elragadni-akarás, 
máshová térítés – s ez nyomon követhetı az egész történelmen. Ezek nyomán könnyen 
felmerülhet a gondolat, hogy az ember mindezt nem vállalja, feladja; mégis az legyen az 
erısebb bennünk, amit a Jelenések Könyvében olvasunk:”nem éheznek és nem szom-
jaznak  többé, a nap nem égeti ıket, sem másfajta hıség! Mert a Bárány, Aki a királyi 
trónon ül, legelteti és az élı vizek forrásához tereli ıket”– ezek mi vagyunk, a mindenkori 
emberek, akiket az Atya Neki adott, s nekünk az legyen a legfıbb gondunk, hogy hall-
gassunk Rá, kövessük jóra-hívó szavát – „kezünket Krisztus kezébe téve, Rá támasz-
kodva!” 

Húsvét 5. Vasárnapja – Április 28. - A húsvéti ünnepkörben – Húsvéttól kezdıdıen – 
sokat hallunk, olvasunk az Apostolok Cselekedetiben fıképpen arról, hogyan terjedt a 
nehézségek ellenére is az a hit és tanítás, amit az Úr Jézus az Apostolokra bízott. A mai 
Olvasmányban is errıl van szó. És csodálatos módon Szent Pál és tanítványa. Barna-
bás ahol csak jártak, „hirdették az Evangéliumot és sok tanítványt szereztek”, pedig ık is 
tudták és azok is tudták, akik követték ıket, hogy „ sok szorongattatás közepette kell 
bejutni az Isten Országába!” 
Mondhatjuk azt is, hogy „sikeresek” voltak, ez azonban csak részben az ı érdemük – 
érdemük azért, mert nem sajnálták a fáradságot, áldozatot, veszélyeket és hasonlókat, 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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hogy hirdessék az Evangéliumot, hogy biztassanak, de ık is tudták, hogy 
ık csak vetnek, a növekedést az Isten adja. Erre utal az is, hogy amikor 
„az Egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva, 
böjtölve az Úr oltalmába ajánlották ıket…” Tudták, hogy ık eszközök, 
akiket az Isten azért küldött, hogy általuk cselekedjen, hogy mindenki 
számára kitárja a hit kapuját és ezáltal megadja az örök életet. – Tudták, 
hogy nagy feladatuk, hogy „hirdessék az embereknek Isten hatalmas 
tetteit.”Az Isten ajándéka a mindenkori ember számára, hogy „Maga az 
Isten lesz velük … velük fog lakni és ık az İ népe lesznek” – az İ szán-
déka, hogy újjá alkosson mindent. – Amikor az Úr Jézus Krisztus ezt 
mondja Szent János által: „új parancsot adok nektek * szeressétek egy-
mást, ahogy én szeretlek titeket!”, ezzel azt akarja mondani, hogy ugyan-
az a lelkület legyen mindenkiben, ami İbenne van, az pedig nem más, az 
İ „egész élete az Atya megdicsıítése.”- igen az Atya akaratára, „ne az 
történjen, amit én akarok, hanem amit Te!” 
Ennek kell megvalósulnia minden emberben – bennünk is! – Erre utal a 

szentmise könyörgésében:”vezess el minket, Krisztusban hívıket az igazi 
szabadságra…!” – A szabadság olyan gondolat, ami rosszul is értelmez-
hetı. Sokszor és sokan azt hiszik, hogy akkor szabadok, ha azt tesznek, 
amit csak akarnak. Ilyenkor – akár tudatosul, akár nem, mégis az a teljes 
igazság, hogy a körülmények, adottságok, rosszul értelmezett magyará-
zatok bilincseiben telik az élet. Ezek szabják, meg, hogy mi történjen, 
mikor történjen, hogyan történjen… ez vezethet el odáig is, hogy más a 
jog és más az igazság – pedig a kettı kell, hogy édes-testvérek legyenek 
és mégis … - Isten nélkül minden egészen más! 
Isten akar vezetni bennünket a szépre és jóra, ezáltal avat be az İ szent 
titkaiba, s ezek képesek arra, hogy a régi életbıl az újba vezessenek” 
Isten a szeretet Evangéliumával  akar cselekedni általunk, ez megtisztel-
tetés számunkra, az İ munkatársai lehetünk! A szabadságunk abban áll, 
hogy magunk döntünk, vállaljuk-e? – A válaszunk igen legyen, „hogy a 
keresztények – a mi – példájából ismerje meg a világ a szeretet átalakító 
erejét!”  

ANYÁM 
 

Beszélnék én de, az ajkam néma 
Anyámra emlékezek ki, sírba van zárva. 

Szeretném látni úgy, mint, egy álmot 
Szól az Úr, keressed ıt, hátha meg találod. 

 
Jó Anyámnak ráncos két kezére 

Most is csókjaimat hinteném 
Ha itt lenne velem,de sajnos 

Régóta nyugszik a sír mélyén. 
 

Anyák napján a sírod mellett sem 
Állhatok meg Anyám de 

Tudom, hogy, a mennyei virágos 
Kertbıl te gondolsz énrám. 

 
Bárcsak el tudnám mondani de, 

Felelni már úgysem tudsz nékem 
Hosszú évek szálltak már el de, 
Te most is hiányzol nekem. 

 
Köszönöm szíved minden szeretetét 

Köszönöm, hogy, engem világra szültél. 
Köszönöm neked ezt az adományt 
S azt hogy mindig féltettél Anyám. 

 
Testem, lelkem, hogyha fáradt 

Rád gondolni érzek vágyat. 
Abban az áldott sírhalomban 

Pihenj csendes nyugalomban. 
 

Megköszönöm néked Teremtım Uram 
Azt, hogy a szívemnek békessége van 

Anyám, egyszer lesz találkozásom veled 
Majd elmondom, hogy, még mindig szeretlek. 

 
Mennyei Jó Atyám nékem, pásztorom 

Hallgass meg! Most hozzád fohászkodom 
Vigyázz a sírban is Édes Jó Anyámra 

Legyen neki ott lenn örök nyugodalma. 
Virág helyett ez az én imám, 

Nyugodjál békében kedves Édesanyám! 
 

Nagy Zsigmondné 
 

Nadányi Zoltán: Anyu 
 

Tudok egy varázsszót, ha én azt kimondom,  
egyszerre elmúlik minden bajom, gondom.  

Ha kávé keserő, ha mártás savanyú,  
csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy: anyu!  

Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba,  
csak egy szóba került, csak egy kiáltásba.  
Keserőbıl édes, rosszból csuda jó lesz,  
sírásból mosolygás, olyan csuda-szó ez.  
„Anyu, anyu! Anyu!” hangzik este-reggel,  
jaj de sok baj is van ilyen kis gyerekkel.  
"Anyu! Anyu! Anyu!" most is kiabálom.  

Most semmi baj nincsen, mégis meg nem állom.  
Csak látni akarlak, Anyu, fényes csillag;  

látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak.  
Látni sietséged, angyal szelídséged,  
odabújni hozzád, megölelni téged.  

Móra Ferenc: Anyának 
 

Álmomban az éjszaka  
aranykertben jártam. 

Aranykertben aranyfán  
aranyrigót láttam. 
Aranyrigó énekét  

a szívembe zártam. 
Ahány levél lengedez  

szélringatta ágon, 
ahány harmatcsepp  

ragyog főszálon, virágon 
Édesanyám, fejedre  

Takács Irén: Az édesanya 
 

Ha beteg vagy, fáradt, és ha gyötör bánat, 
betakar, vigasztal, megveti az ágyad. 

- Szeresd ezért nagyon az édesanyádat! 
Sokszor bizony rossz vagy, talán nem is láttad 

mikor a két szemén könnyek vontak fátylat. 
- Tiszteld ezért nagyon az édesanyádat! 
İ mindig gondol rád, megvarrja a ruhád, 

egész nap dolgozik, késı estig fárad. 
- Tiszteld, szeresd ezért az édesanyádat! 
Gondolj mindig arra, hogy a legdrágábbat 
addig kell szeretni, míg melletted állhat. 
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Hazánkban már 1913-ban letelepedtek az elsı szaléziak 
Péliföldszentkereszten (Komárom-Esztergom megye) a legendás hírő 
Zafféry Károly jóvoltából, akit az elsı magyar szaléziként tartunk szá-
mon. A kis lelkes csapathoz egyre többen csatlakoztak és Magyaror-
szágon is mőködésbe lendült a "szalézi mő", megkezdték az ifjúság 
javát szolgáló áldásos munkájukat.  

Jelentkezni 
Surányi 

Krisztinánál 
lehet! 
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Egy szép, verıfényes szombati napon ösz-
szegyőltünk a közösségi házban, hogy lelki-
leg még jobban ráhangolódjunk az elsı gyó-
násra és szentáldozásra! Felkészítsük ma-
gunkat arra, hogy az elsı alakalom szép és 
ünnepélyes lesz, de igazi szépségét a Jé-
zussal való találkozásunknak az adja, hogy 
az elsı „nagy” találkozást még nagyon sok 
követi. 
Az elsıáldozásra készülı gyerekekhez meg-
hívtam egyházközségünk fiataljait, akik pe-
dagógusi pályára készülnek: Csernák Niko-
lett, Surányi Bernadett, Surányi Krisztina 
voltak a segítségemre. Köszönöm nekik 
áldozatos munkájukat! 
 Még gyülekeztünk, játékkal múlattuk az idıt. 
Utána az utolsóvacsora történetét ismertük 
meg, dolgoztuk fel. Elıször Betti tárgyakat 
mutatott be a gyerekeknek, beszélt a tárgyak 
szerepérıl a Szentírásban, és meg kellett 
figyelniük, hogy azok benne vannak-e a tör-
ténetben, hanem, akkor hogyan kapcsolód-
nak hozzá. Az utolsóvacsora és pászkava-
csora történetét úgy mondtam el, hogy min-
den fontos részlet, tárgy hangsúlyt kapjon. 
Nagyon ügyesen felsorolták, milyen tárgy 
volt benne és tudták, hogy a fel nem sorolt 
tárgyak hogyan kapcsolódnak az utolsóva-
csora történetéhez.  
Elmélyítés ként, Niki és Kriszti vezetésével 
megjelenítettük (eljátszottuk) az utolsóva-
csorán történteket! Mindenki húzott egy ne-
vet, akit ı személyesített meg. Így volt Jé-
zus, tanítványok, szolga. Az utolsóvacsorán 
a kenyér, pászka volt, a zsidó hagyomá-
nyokhoz hően, így mi is ezt tettünk az asztal-
ra, bor helyett viszont szılılevet ittunk.  
Uzsonna után játék következett, nagyon 
népszerőek voltak a fiatalok által vezetett 
játékok: Szájmon mondta, fogócskák, cso-
mózódás, sugdolózás. 
Játék után a Legyetek jók, ha tudtok címő 
filmet néztük meg. A feladat az volt, hogy 
figyeljük meg milyen módon és alakban tá-
mad a sátán, és hogy lehet ezt kivédeni! De 
a sátán nem csak a filmben támadt, hanem 
a „technika ördöge ként” minket is, ugyanis 
sokáig nem sikerült a filmet elindítani, de 
végül csak megtudtuk, nézni, mindenki örö-

mére. 
A film megbeszélését vacsora 
követte, amit a film alatt készítet-
tek nekünk a nagy lányok. Na-
gyon örültünk, amikor Imre atya 
is csatlakozott hozzánk! A nap 
folyamán többször is, bejött hoz-
zánk, de plébánosi munkája csak 
este tette lehetıvé, hogy velünk 
legyen. 
Vacsora után Imre atya beszélt 
nekünk Jézusról! Elmondta, hogy 
Jézusnak három megjelenési 
formája van: mint Isten, láthatat-
lan, mert Lélek, emberi alakban 
jött a világra, megtestesült, és az 
Eucharistiában, kenyér színe 
alatt van köztünk! Jó volt látni az 
én kis hittanosaimat, amilyen 
csendben, áhítattal hallgatták 
Imre atya szavait. Jó volt látni azt 
is, amikor Imre atya szemében 
megcsillant az öröm, a fölött, 
hogy milyen lelkesen, odaadás-
sal hallgatják ıt a gyerekek. 
A nap megkoronázása ként, Imre 
atya behozta hozzánk Jézust az 
Oltáriszentségben! Kis, lobogó 
mécsesek égtek, és Jézus be-
szélt hozzánk a csöndben, és 
énekeket hallgattunk, illetve éne-
keltünk, a végén pedig mindenki 
mondhatott valamit Jézusnak. 
Volt, aki megköszönt valamit, 
volt, aki kért. 
Szentségi áldással zárult ez a 
szép nap. 
Gyerekek írták a lelkinapról: 
Bálint Virág: Nekem az utolsóva-
csora és a film tetszett, a vacso-
rából megítélve, átéreztem mi-
lyen nagy kín lehetett, hogy el-
árulták Jézust, és hogy mekkora 
szeretet volt Jézusban. A film 
pedig azért tetszett, mert megis-
mertük, hogy az ördög mindenre 
képes, elcsábítani a jóembereket 
és minket, gyerekeket is. Jézus 
hozzám legközelebb a Szentségimádás vé-

gén volt, amikor a pap bácsi behozta a kely-
het, amiben Jézus volt, és amikor elköszön-
tünk, mert vissza kellett vinni a templomba. 
Farkas Amarilla: Nekem az tetszett a legjob-
ban, amikor postáztunk, fogócskáztunk, cso-
móztunk, filmet néztünk, amikor a tanár néni 
beszélt, amikor a lábunkat mosta a Melinda 
(ı volt Jézus), amikor a Szentség imádko-
zást csináltuk. 
Galambos Lilla: Nekem az tetszett, hogy 
játszottunk, ettünk. Az is tetszett, hogy elját-
szottuk az utolsóvacsorát. A lelkigyakorlatot 
végeztük el. Amikor néztük a filmet. szépek 
voltak az énekek. 
Gyıri Tímea: Énnekem az tetszett a legjob-
ban, hogy eljátszottuk az utolsóvacsorát. Én 
akkor éreztem Jézust nagyon közel, amikor 
este meggyújtottuk a gyertyákat és mindenki 
kívánhatott valamit. 
Horváth Blanka: Nagyon tetszett az, hogy 
sok kedves emberrel tölthettem a szomba-
tom, de legfıképpen az, hogy közelebb ke-

(Folytatás a(z) 6. oldalon) 



 SZENT KERESZT — 2013. MÁJUS                                  6 

 

A Katolikus Karitász 
Alsónémedi  

szervezetének hírei 
 

Sok  rászoruló van, kérjük továbbra 
is a segítséget és köszönjük az ado-
mányokat. Most szükség lenne 2 db 
felnıttnek való fekhelyre /ágy, he-
verı.../, ha van valakinek felesleges 

és használható, kérjük jelezze.  
A pénzadományokat a Szent Antal perselyben győjti a 

csoport. 
Megváltozik az adománygyőjtés ideje. A további-
akban minden hónap 3.szombatján tartjuk az ado-
mányok győjtését és a kiosztást is /tartós élelmi-
szer, zöldségféle, ruhanemő,cipı,használati eszkö-
zök,stb./ Idıpont:10-12 óra között. A legközelebbi 
alkalom május 18-a, a Szent Imre közösségi ház-

ban, bejárat a Magyari úti kapun. 
Krízishelyzetben megpróbálunk gyorsan segíteni. 

 
Elérhetıségeink: 06 30 394 22 29  

és karitasz.alsonemedi@gmail.com  

Szentírás magyarázat  
 

2013. május 25-én  
18 órakor Szentírás 

közös olvasására kerül 
sor, majd Imre atya tart 

Szentírás  
magyarázatot. 

 Mindenkit szeretettel 
várunk! 

Az Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus 
Vác, Székesegyház – 2013. május 10–11. 

Péntek 
07.30 templom nyitása, gyülekezés 
08.00 Szentmise majd csendes szentségimádás 
09.30 Megemlékezés a 38-as Világkongresszusról 
(Dr. Katona István püspök és Dr. Nemeshegyi Pé-
ter SJ) 
10.00 kis elıadások 
10.30 P. Dr. Barsi Balázs OFM konferenciabeszéde 
11.00 ima-ének, tanúségtételek 
13.00 csendes szentségimádás, majd elmélkedés 
Kemenes Gábor atyával 
15.00 Irgalmasság rózsafüzér, irgalmasság órája 
16.00 ima-ének, kis elıadások, tanúságtételek 
17.30 Varga László, kaposvári plébános konferencia beszéde 
18.00 Vesperás az Oltáriszentség tiszteletére 
18.30 Szentmise – A folyamatos szentségimádásban résztvevık hálaadó 
szentmiséje 
20.00 csendes szentségimádás, majd ima-ének-elmélkedés 
22.30-tól reggel 7.30-ig ima-ének-elmélkedés óránként váltott témák sze-
rint. 
24.00-tıl Szentmise, Dr Varga Lajos segédpüspök 
Témák: Püspökeinkért, világ békéjéért, papjainkért, szerzeteseinkért, tisztí-
tótőzben szenvedıkért, kispapokért és hivatásokért, hazánkért, családokért, 
hitüket nem gyakorlókért. Közben 23.00–03.00 között a Makrovilág Utazási 
Iroda által szervezett „Hajós virrasztás” résztvevıinek becsatlakozása a 
virrasztásba. 
Párhuzamos ifjúsági programok a Piarista templomban péntek 17–23 óráig. 
Szombat 
09.00 Szentmise 
10.30 ima-ének-elmélkedés 
11.25 P. Böjte Csaba OFM konferenciabeszéde 
12.00 ima-ének-elmélkedés, tanúságtételek,elıadások 
15.00 Irgalmasság rózsafüzér, irgalmasság órája 
16.00 ima-ének-elmélkedés, majd elmélkedés P. Bátor Botond OSPPE atya 
vezetésével 
18.00 Ünnepi szentmise, Dr. Beer Miklós megyéspüspök konferenciabeszé-
dével 
19.30 püspöki áldás és elbocsátás 
(A változtatás jogát fenntartjuk – Stella Maris Alapítvány, a szervezık) 

http://www.ek2013.hu 

Aki részt szeretne venni a programon,  
jelentkezzen Mikolyné Magdinál! 

rültem Istenhez és Fiához, Jézushoz. Így a 
Szentségimádás tetszett nekem legjobban. 
Szívet, lelket melengetı érzés volt tudni és 
érezni, hogy a Megváltó ott volt velünk. 
Gyönyörő volt! A tanárnı felolvasta, amit 
Jézus üzen nekünk. Ezután mindenki kér-
hetett, megköszönhetett valamit Jézusnak. 
Nagyon ünnepélyes volt az egész. A 
SZENTSÉGIMÁDÁS TETSZETT A LEG-
JOBBAN!  
Kiss Anita: Nekem az tetszett a legjobban, 
amikor megettük a pászkát. Jézust akkor 
éreztem magamhoz a legközelebb, amikor 
este az atya behozta az Oltáriszentséget. 
Pieczka Zsuzsanna: Nekem szombaton 
minden tetszett. Jézus a Szentségimádás-
kor éreztem közel magamhoz. És mint 
mindig Jézus akkor is velem volt egész 

nap. Tudom, hogy az Isten azért adott éle-
tet, mert a nélkül, most nem lennék itt. 
Gondoljanak arra, hogy Jézus mi mindent 
tett értünk! 
Séllyei Sára: Nekem az tetszett a legjob-
ban, amikor eljátszottuk az utolsó vacsorát. 
azért mert az olyan élethő volt. Én akkor 
éreztem magamhoz legközelebb Jézust, 
amikor gyertyafénynél tartottunk egy 
Szentségimádást. Azért mert amikor el-
kezdtük olyan melegséget éreztem a szí-
vemben, tényleg ott volt Jézus. 
Szarka Szabolcs: A legjobban az ennivaló 
és az utolsóvacsora eljátszása tetszett. A 
Szentségimádásnál és az utolsóvacsora 
eljátszásánál éreztem legközelebb ma-
gamhoz Jézust. 
Voda Alina: a tetszett a legjobban, amikor 
eljátszottuk az utolsóvacsorát, a mozi is 

tetszett, az is, amikor ettünk, megkóstoltuk 
a pászkát. amikor Jézus a bort a vérévé 
változtatta. Az is tetszett, amikor Jézus 
velünk volt a kenyér színe alatt. 
Surányi Krisztina: Jó volt látni a gyerekek 
lelkesedését a feladatok során. Mindenki 
ügyesen figyelt, és amikor eljátszottuk az 
utolsóvacsora történetét, jól tudták az ese-
mények sorát. Bízom benne, hogy sikerült 
közelebb vinni a gyerekekhez az 
elsıáldozás lényegét, és megértették, 
hogy ık is tudnak jók, lenni, ahogyan azt 
az esti filmben is láthatták. Öröm volt nézni 
a kíváncsi és lelkes arcukat a nap folya-
mán. 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, 
és ne akadályozzátok ıket, mert ilyeneké 
az Isten országa.” Mk 10, 14   

Mikoly Istvánné hitoktató 

(Folytatás a(z) 5. oldalról) 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 
 

 1 
 

2 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

3 
17 óra  
Ifi -hittan 
 

4 
 

3  
 
 

6 
 

7 
17.30 óra 
Bibliodráma 

8 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

9 10 
17 óra  
Ifi -hittan 
 

11 
 

 
12 8 óra 
Elsıáldozás ek. 

13 
 

14 15 
 

16 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

17 
17 óra  
Ifi -hittan 

18 
18 óra  
Cursillo  
kiscsoport 

19 
 8 óra 
Elsıáldozásra 
felkészítı 

20 
 

21 
17.30 óra 
Bibliodráma 

22 
 
 

23 
 

24 
17 óra  
Ifi -hittan 

25 
18 óra  
Szentírás 
magyarázat 

26 
9 óra 
Elsıáldozás 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

31 
17 óra  
Ifi -hittan 

 
 

2 
20 óra  
Jézus Szíve  
család imája 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2013. MÁJUS 

5 8 óra 
Elsıáldozásra 
felkészítı 
20 óra  
Jézus Szíve  
család imája 

Jézus Szíve 
Családja 

 
Jézus Szentsé-
ge Szívének 
Családja az 
elkövetkezı 
közös imaóráját 
május 5-én az 
esti szentmise 
után tartja a 
Szent Imre Kö-
zösségi ház-
ban. 

Jézus mondta: - Ahol ketten vagy hár-
man összegyőlnek az Én nevemben, Én 
ott leszek közöttük. 
Milyen nagy ajándék! Különösen ma, 
amikor az Édesanyákat ünnepeljük, akik-
tıl az életünket kaptuk! Köszöntsük hát 
elsısorban Égi Édesanyánkat, aki a vi-
lág Megváltóját hordozta a szíve alatt és 
gondoskodott róla, szolgálta İt földi éle-
tében! Köszönjük meg neki ezt a csodá-
latos ajándékot! Majd imádkozzunk a 
magyar édesanyákért, akiknek felelıssé-
gére bízta Isten a mai elsıáldozókat! 
Szeretı gondoskodásuk és imádságuk 
Jézushoz tudja vezetni a gyermekszíve-
ket. 
Amikor azt mondja a jövendölés: - Ma-

gyarországra fényes jövı vár –, ak-
kor nem politikára, hanem megszentelı-
désre gondolunk. Ebben a megszentelı-
désben az édesanyáknak nagy szerepe 
van. 
Édesanyák, akik felnevelik a mostani 
elsıáldozókat, szeretı gondoskodásuk-
kal és imáikkal kísérik életük minden 
mozzanatát. Imádkozzunk értük, hogy 
teljesíteni tudják ezt a nagy feladatot! 
Vigyük ezt a kérést az Úr Jézus színe 
elé! 
Tárjuk fel ezzel kapcsolatos gondjainkat 
Isteni Megváltónknak, hogy segítségével 
minél elıbb eljöjjön Isten országa az 
emberi szívekben, a már itt a földön 
megkezdett örök élet! 
Égi Édesanyánk! Világ Királynıje! Ma-

gyarország Oltalmazója! 
Imádkozz velünk és értünk ezen  

a szent imaórán! 
Terjeszd kéréseinket  
szent Fiad Jézus elé! 

Te elkísérted szent Fiadat egészen a 
Golgotáig, hőségben és szeretetben 

szolgáltad İt! 
Segíts, hogy mi is a Te példádat követe 
hőségben és szeretetben szolgálhassuk 
a ránk bízottakat, akikkel Isten megaján-

dékozott bennünket! 
 

            Özv. Szlovicsák Balázsné 

Májusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

ápr. 25 - máj. 3 máj. 4 – 12 máj. 13-21 máj. 22 – 30 
özv. Lovas Zoltánné Fodor Mária özv. Kiss Ferencné Gábor Marina 
Csermákné Molnár Anna özv. Sokorai Józsefné Györgyövics Miklósné Kiss Lászlóné 
özv. Gyırvári Ferencné Bársony Mónika Gyırvári Imréné Kovács Jánosné 
Mészáros Jánosné Morvai Margit özv. Szlovicsák Balázsné Bársony Istvánné 
Geigerné Moldvai Mariann       

Csodavilág foglalkozáson a 
gyerekek anyák napjára 

készültek: ajándékokat ké-
szítettek, illetve Jézus édes-

anyjáról, a Szőzanyáról 
beszélgettek. 
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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. 

Felhívjuk a tisztelt Hívek figyelmét,   
hogy április 29-tıl  

az esti misék már 19 órakor kezdıdnek!   

Hittantábor 2013! 
 

A nyári hittantáborunk 
augusztus 5-11  

között lesz Patakon!  
Minden hittanos gyere-
ket szeretettel várunk!  

 
Jelentkezni május 20-ig 

Magdi néninél lehet 

Kedves Testvérek! 
Rendelkezés az adó 1+1 %-áról 

 
Az idei esztendıben is rendelkezhetünk jövedelem-
adónk egy részérıl. 1%-át valamelyik egyháznak, 

másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk 
fel. Ennek felajánlása a rendelkezıknek nem kerül 

külön pénzbe, a fel nem ajánlott összeg azonban  
az államkasszában marad.  

Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója 
egyházi 1%-ával! A rendelkezések száma Egyházunk tevékenységé-

nek egyfajta „értékmérıje” is a társadalom szemében.  
Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk  

egyházi egy százalékával a  
Katolikus Egyház szolgálatát 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 
 

A másik 1%-kal kérjük támogassa a Szent Kereszt  
Felmagasztalása Plébániáért Alapítványt! 

A kedvezményezett adószáma: 
18696286-1-13 

Május  
hónap a  
Szőzanya 
hónapja.  

 
Mindenkit  
szeretettel  
várunk a 

szentmisék  
alkalmával a  
litániákra. 

 

Urunk Mennybemenetelének  
ünnepe 

 
Május 12-én 

10 órakor  

lesz a  

Kápolna  

búcsúja a régi 

temetıben! 

EMBERMESÉK—DIÓ 
 
"Egy idıs néni állt a 
tavaszi zimankóban az út szélén, fején karton kendı, kezében 
egy kisebb zsák és szelíden integetett. Megálltam, felvettem a 
nénit, és elkezdtünk társalogni. Hamar kiderült, hogy dióbelet visz 
a szentgyörgyi piacra. Kérdés nélkül 
elkezdett mesélni: 
- Gyerekkoromban nagytatámmal 
ültettünk tíz diófát, locsoltuk a közeli 
patakból, de egy még abban az 
évben ki is száradt, a többi gyökeret 
eresztett. Teltek az évek, aztán 
engem az élet elsodort hazulról. 
Nagytatám egy szomorú nyári na-
pon halt meg, hazajöttem a teme-
tésre, a szépen felcseperedett dió-
fák árnyékában ravatalozták fel. Az 
egész szertartás alatt én némán 
álltam a nyurga nagy fák árnyéká-
ban... 
Teltek az évek! Nyugdíjas lettem! Egyedül maradtam és hazaköl-
töztem a szülıfalvamba. Nyugdíjam oly kevéske, így ısszel ösz-
szeszedem a diót és télen megtöröm. Kilós, fél kilós csomagok-
ban nagyon hamar el tudom adni, két óránál tovább még soha-
sem álltam kint a piacon. Ha hiszi, ha nem ez a kilenc diófa en-
gem átsegített a télen! Az idén is, nemcsak tőzifát tudtam venni a 

dióbélbıl, hanem még egy kis malackát is. És most ha ezt a ma-
radékot sikerül eladnom, szeretnék venni tíz kis facsemetét. Tud-
ja van egy aranyos unokám, nemsokára hazajön, el fogjuk ültetni 
a kis fákat és ha majd ı is megöregszik, diótörés közben biztos 
majd el fog mondani érettem egy-egy imádságot.... 
Az autó haladt a tavaszi verıfényben... a néni elhallgatott, én is 

hallgattam, némán vezettem. Nem-
sokára a piacnál fékeztem, megáll-
tam és utasom a reszketı kezével 
egy fél kiló zacskó dióbelet csúszta-
tott az ülésre. Tiltakoztam, de ı 
szelíd mosollyal csak annyit mon-
dott:  
- Vegye csak el, nekem is a jó Isten 
adta a drága nagyapámat ki a diófá-
kat ültette... 
Szó nélkül sebességbe tettem az 
autót, vezettem, de fél szemmel a 
dióbelet néztem: az egyszerő szé-
kely asszony válaszát a gazdasági 
krízisre. Kezembe vettem a szépen 

bekötött kis csomagot, kibontottam és elkezd-
tem ropogtatni a finom dióbelet, a becsületes, 
évtizedeken áthajló munka gyümölcsét, a fi-

nom, egészséges választ egy nagymama anyagi gondjaira. 
Járható út... Megyek és én is veszek tíz facsemetét!" 

(Böjte Csaba testvér) 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak akik utolsó útján elkí-
sérték id. Zupka Bélát, sírjára virá-
got, illetve koszorút helyeztek. Kü-
lön köszönjük az egyháztanács 
tagjainak, hogy a zord idı ellenére 
lámpát tartottak végsı búcsúzás-
ként, és sírjára koszorút helyeztek.  

Köszönettel: A gyászoló család.  


