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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

IX. ÉVFOLYAM  2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 8.  

A Mennyei Atya akaratából jött közénk az Ő Egyszülöttje, Aki 
szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltotta a világot 
– Aki eljött, hogy szavával és példájával tanítson, Aki ugyanakkor 
abban látta „megbízatását”, hogy elmondja: „elérkezett közétek az 
Isten Országa!”, de elmondja azt is, hogy az Isten Országa benne-
tek van. Ez pedig a mindenkori ember hozzáállást is jelezte.  
Amíg az Úr Jézus járta a falvakat és városokat, amíg tanított, amíg 
csodákat tett, amíg szenvedett, amíg meghalt a kereszten, amíg 
feltámadt, Személyesen teljesítette Mennyei Atyja akaratát, de 
kezdettől fogva jelezte, hogy ezt a „folyamatot” nem az Ő földi 
életének idejére akarta, hanem, 
ahogyan ki is mondta nem is egy-
szer, „a világ végezetéig!” Ehhez 
azonban logikusan hozzátartozik, 
hogy nemcsak személyesen vé-
gezte az embert megszentelő 
„munkáját”, hanem kiválasztottak 
által is, akiket mintegy munkatár-
saivá tett. – Tanítványokat válasz-
tott, megszólította őket, hívta, 
hogy kövessék Őt. – A későbbiek-
ben jól láthatjuk, hogy különféle 
megbízásokkal küldi őket, nem 
egyszer jelezve, hogy feladatot 
szánt nekik. Amikor azt mondja: 
„menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé!” 
– vagy amikor azt mondja nekik: „nem ti választottatok engem, 
hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek titeket, hogy 
gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt!” – egyértelműen 
kifejezi, hogy Ő a kiválasztó, a saját küldetésének teljesítéséhez, 
mint munkatársait választja ki az apostolokat. – Ugyancsak az  
apostoloknak ad megbízatást, amikor elküldi őket kettesével min-
dazokba a városokba és helységekbe, ahová menni szándékozott. 
– Feladatokat ad nekik, hogy megbízatásukat „gyakorolják”, hogy 
amikor már nem lesz velük, akkor is tudják teljesíteni feladataikat. 
– Az apostolok tehát az Úr Jézus megbízottaiként tevékenykedtek 
már az Ő földi életében, és később is emlékeztek megbízatásukra 
és teljesítették is a Mester által rájuk bízott feladatokat. 
Természetesen idő kellett nekik is, hogy lelkileg „felnőjenek” a 
feladat nagyságához, és ez az idő a Szentlélek eljövetele után vált 
számukra egyértelművé, akkor értették meg igazán, hogy mi min-
dent bízott rájuk az Üdvözítő, akkor lett világos, mit akart az Úr 
Jézus mondani azzal, hogy „Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, 
az mind testvérem, nővérem és anyám!( Mt. 12,50 - ) – vagy mit is 
jelent az Úr Jézus kijelentése: „aki titeket hallgat, engem hallgat, 

aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt 
veti meg, Aki engem küldött engem!” ( Lk. 10,16 - ) – vagy azokat 
a gondolatokat, amiket Szent János jegyzett le: „már nem monda-
lak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. 
Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, 
amit Atyámtól hallottam! …”- vagy amiket más alkalommal mon-
dott: „az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok és így 
lesztek tanítványaim. Amint Engem szeret az Atya, úgy szeretlek 
Én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben! Ha parancsaimat 
megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint Én  is megtar-

tottam Atyám parancsait és szere-
tetében maradok. Ezeket azért  
mondtam nektek, hogy az Én örö-
möm legyen tibennetek és örömö-
tök ezzel teljes legyen!”( Jn. 15,7 – 
11. ) – Itt válik egyértelművé szá-
mukra, hogy az Úr Jézus Krisztus 
megbízása egyben a Vele való 
közösséget, sors-közösséget je-
lenti. – Innentől kezdve nem érthe-
tetlen számukra az a jézusi mon-
dás, „aki követni akar, vegye fel 
mindennap a keresztjét és úgy 
kövessen Engem!” – de az sem, 
amikor az Úr Jézus azt mondja: 

„ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak…!” – Átérezték meg-
bízatásuk súlyát és méginkább azt, hogy megbízatásukat Kitől 
kapták. Erről tanúskodik Szent Péter válasza a főtanács előtt, aki 
egy egyszerű szolgáló megjegyzésére is többszörösen tagadott, 
de most a Szentlélektől eltelve bátran szólt: „magatok ítéljétek 
meg, Isten előtt helyes volna-e inkább rátok hallgatni, mint Istenre! 
Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk!” (Ap. Cs. 
4,19-20.) – Az apostolok tehát tudták és tették feladataikat, amiket 
az Úr Jézus megbízottaiként kaptak. – Tették ezeket mindhalálig. 
– Az Úr Jézus azonban az ember iránti végtelen szeretetében 
nemcsak   „egy időre” szánta gondoskodását, hanem a „világ vé-
gezetéig” – ezért már az apostolok életében világossá vált, hogy a 
megbízatást tovább adják, Annak akarata szerint, Aki mindhalálig 
szeretett mindenkit és továbbra is szeretni akarja, hiszen azért jött, 
azért tanított, azért „igazolta” megbízottait, azért váltotta meg a 
világot. Ezek értelmében vannak most is – az apostolok utódai-
ként, de az Úr Jézus kívánságai szerint a mai napig is megbízot-
tak. – Ezért a minket is érintő szeretetteljes gondoskodásért 
„Áldott legyen az Isten mindörökké!” –  

Pekker Imre  plébános 

Az Úr Jézus megbízottai 

Mennyei Atyánk! Köszönjük az egyházi esztendőnek ezt az újabb alkalmát,hogy ökumenikus  közösségben együtt lehetünk. Alig pár 
hete ünnepeltük,  hogy elküldted Szent Fiadat közénk. Bocsásd meg,ha nem ismerjük fel hogy mindez értünk, miattunk van. Az a baj 
hogy mi akarjuk az életünket irányítani, gőgösek kapzsik vagyunk. Atyánk engedd,  hogy bizalommal  állhassunk eléd, hogy élő kap-
csolatra törekedhessünk veled, de te ismered és tudod  hogy mennyire őszinték a gondolataink. Tudnunk kell, hogy egyszer eljön a 
zárszámadás ideje és el kell számolnunk tetteinkkel. Köszönjük, hogy hűtlenségünk ellenére népedre tekintesz és világosságot gyúj-
tasz közöttünk! Add,hogy ezt a világosságot elvihessük egymás gyülekezetébe. Teremts otthonos közösséget az itt egybegyűltek kö-
zött és állíts bennünket kit-kit az őrhelyére! Urunk taníts és formálj bennünket, hogy még jobban befogadhassunk az életünkbe! Hálát 
adunk a lelkipásztorainkért, akik egybe tartják a gyülekezetüket vigasztalást nyújtanak  sok próbában gyászban és küzdelemben. 
Atyánk,részesítsd  gondviselő kegyelmedben mindkét egyház tagjait,és add meg mind azt amire szükségük van!  
Fogadd hálaadásunkat ki jelen vagy most is közöttünk és hallgasd meg hozzád szálló imánkat!ÁMEN!                       Nagy Zsigmondné 



 SZENT KERESZT — 2015. FEBRUÁR  2 

 

Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) ünnepe – 01.01.—Az Ó-szövetségi Szent-
írás – Sirák fiának Könyvében olvassuk: „elmélkedj sokat az Úr törvényein, s 
az Ő parancsain gondolkodj szüntelen!” – Ezeket az „intelmeket” nap, mint 
nap alaposan fontolóra kell vennünk, de egy új fejezet alkalmával – egy új 
év kezdetén – különösen! – Ebben sokat segít nekünk a Szűzanya, Akinek 
anyaságáról beszélünk az új esztendő indulásakor. Bizonyára azért, mert az 
Ő lelkülete, az Ő mindenkori magatartása hatékony példát ad ezekre. A mai 
ünnep elnevezése Róla szól, valójában azonban a mindenható Isten jóságá-
ról, Aki a Szűzanya csodálatos kiválasztásával hívja fel a világ, benne a 
mindenkori ember figyelmét a lényegre: „fényesség ragyog ránk a mai na-
pon: Urunk megszületett! Így fogják hívni: Csodálatos Isten, a Béke Fejedel-
me, az eljövendő világ Atyja…” és mindennek megvalósulása földünkön, 
világunkban egy kiválasztott Személynek, Máriának közvetítésével – Isten 
akarata szerint. Erről beszél a mai szentmise Könyörgése: „Istenünk, Te 
Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot … 
mert Tőle kaptuk Fiadat, az élet Szerzőjét!” 
Az Olvasmányban arról olvasunk, hogy a legszebben akkor telik az idő az 
ember számára, ha az Isten áldása kíséri életének minden pillanatát, ezért 
így imádkozunk: „áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát 
az Úr, legyen  hozzád jóságos! Fordítsa feléd Arcát az Úr és szerezzen 
neked üdvösséget! … „ – Szent Pál gondolatai szerint pedig, amelyek szin-
tén nagyon is alkalmasak egy új indulásakor, „áldott legyen az Isten, Urunk, 
Jézus Krisztus Atyja, Aki Krisztusban minden lelki áldással megáldott min-
ket…”, láthatjuk Isten irántunk való jóságát és azt, hogy ezt nagyra értékel-
jük és megháláljuk. Induláskor ezt is nagyon komolyan kell vennünk, hiszen 
Példaképet is kaptunk Tőle Mária Személyében: „Isten … a beteljesedés 
napjaiban Fia által szólt hozzánk … Aki Asszonytól született és emberré lett 
…” - Az új lehetőségek indulásakor alaposan fontoljuk meg helyzetünket, 
ami Isten szándéka szerint csodálatos távlatokat nyithat meg számunkra! – 
Azt is vegyük fontolóra, amiről Szent Makáriosz püspök beszél és ezeket 
mondja: a lakatlan ház előbb-utóbb szeméttel lesz tele; a járatlan út köny-
nyen vadállatok tanyájává lesz; a kormányos nélküli hajó hányattatva el-
pusztul, a lélek pedig, „ha nincs Krisztusa, Aki őt jóságosan gondozza, hogy 
megteremhesse a Szentlélek jó gyümölcseit, ha elhagyta Krisztusát, akkor 
tövissel és bogánccsal lesz tele, ahelyett, hogy jó gyümölcsöt teremne…” – 
ide nem akarunk eljutni, és ebben hatalmas Segítséget kaptunk Üdvözí-
tőnkben, Aki földi Édesanya által jött közel hozzánk, hogy  hűséges és kés-
zséges hívei lehessünk – szavával és példájával segített eddig is és segíteni 
akar ezután is – ezért a Szűzanya példájára véssük szívünkbe a jó iránti 
készséget és gyakran gondolkodjunk el azon, hogyan  járjuk az Istennek 
tetsző és a Hozzá vezető utat!   

Vízkereszt Ünnepe – Január 06.—A mai szép Ünnepet Urunk megje-
lenése Ünnepének nevezzük hivatalosan. Az Ő megjelenését abban az 
értelemben mondjuk, hogy „a betlehemi csillag fényével” nemcsak a 
közvetlen környezetnek, hanem a világ távoli embereinek is jelt adott a 
mi Istenünk; jelezte, hogy az Ő Küldötte nemcsak a választott néphez 
jött, hanem  minden emberhez – éljenek azok a világ bármely pontján. 
– Beteljesedik a prófétai jövendölés: „népek jönnek világosságodhoz … 
fiaid messze távolból érkeznek … Feléd áramlik a tengerek gazdagsá-
ga és ide özönlik a nemzetek kincse … mind Sábából jönnek: aranyat 
és tömjént hoznak és az Úr dicsőségét zengik.” – Bizonyára innen ered 
az elnevezés: (három)királyok látogatása, hiszen a gazdagság, amit 
látogatásuk alkalmával hoznak nem akárkikre, „királyokra” emlékeztet. 
Az ajándékokból pedig következtethettek arra, hányan is jöhettek – 
úgymond mindegyik hozott egyfajta ajándékot: aranyat, tömjént és 
myrrhát – innen a három személy fogalma – de gondolhatunk a hármas 
szám jelentőségére is, miszerint a hármas szám a teljességet jelenti, 
vagyis nemcsak három személyről van szó, hanem mindenkiről, aki 
nem tagja a választott nép közösségének. Erre utal is Szent Pál gondo-
lata a Szentleckében: „Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, 
tagjai az egy testnek, és az Evangélium által részesei az ígéreteknek.” 
Ezek pedig már az Ábrahámnak tett ígéret alapján a föld minden embe-
rét jelentik: „Benned nyer áldást a föld minden nemzete!” – Bölcseknek 
is mondja az Úr Jézus látogatóit a Szentírás; nemcsak azért bölcsek 
mert a messze távolban egy rendkívüli csillag láttán jutottak el arra 
következtetésre, hogy el kell menni és köszönteni Azt,  akiről a csillag 
„megjelenése” szól, hanem abban az értelemben is, hogy jól ítélték 
meg a kivételes lehetőséget: találkozni akartak Azzal, Akit addig nem 
ismertek, csak annyit tudtak Róla, hogy Ő a zsidók újszülött Királya, 
akinek hódolatukat akarták kifejezni; amint a 71. Zsoltár mondja: 
„minden király leborul Előtte és minden nép Neki szolgál.” 
„A napkeleti bölcsek engedelmesen követték Isten útmutatását” – nem-
csak követték, hanem örömmel követték, hiszen nem könnyen találták 
meg az Újszülött Királyt, de követték a jelet, ami vezette őket, a csilla-
got, „a csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a  házba, és 
ott találták a Gyermeket Anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak 
Előtte…” 
Az Isten azóta is hív mindenkit az Ő világosságával, az igaz hit fényé-
vel és vezetni akar a jóra. – Meg kell tanulni a Bölcsektől, hogy köves-
sük, hogyan adjuk Neki életünk kincseit, nem aranyat, tömjént, mírrhát, 
hanem készségünket, jószándékunkat, jóra törekvéseinket, amint a 
hivatalos imádságunk is mondja:”járj előttünk mennyei fényességeddel, 
hogy tiszta lélekkel” fogadjunk magunkba mindenben! 

Urunk megkeresztelkedése—Január 11. -Külön Ünnepet szentelünk az 
Úr Jézus megkeresztelkedése eseményének. Nagyon szép üzenetei van-
nak ugyanis ennek az Ünnepnek. 
Elsőként említhetjük azt, amit már szentmisénk könyörgésében is mon-
dunk: „Istenünk, egyszülött Fiad hozzánk hasonló emberi testben jelent 
meg közöttünk…” – amikor emberi testünket hordozzuk, tudjuk, hogy 
bármennyire  is tökéletes alkotás, a Teremtő Isten „remekműve” – hiszen 
mindenről aprólékosan gondoskodott az Isten, ami ebben a testben fontos 
egy egész életen át, mégis magában hordozza a „meghibásodás” lehető-
ségét – l. betegségek! És nem utolsósorban a halál tényét, mégis láthat-
juk, hogy ezt a testet is mintegy megszentelte az Üdvözítő azáltal, hogy 
megtestesült, emberi teste mindenben hasonló lett hozzánk – a bűnt kivé-
ve! 
Meg kell említenünk azt a tényt is, hogy Üdvözítőnk olyan sorba állt be 
megkeresztelkedni, ami az Ő alázatát mutatja. A Jánosi keresztség ugya-
nis a bűnbánat és a nyomában járó engesztelés és életváltoztatás tényét 
is jelentette. Erről bizonyosodhatunk meg, amikor Keresztelő Szent János 
a sorban álló írástudóknak és farizeusoknak azt mondja: „teremjétek a 
bűnbánat méltó gyümölcsét!” – de akkor is, amikor az Úr Jézusnak mond-
ja: „nekem kellene Hozzád mennem és Te jössz énhozzám?” – mondja Ő, 
aki nem mulasztja el kimondani: „Neki nagyobbodni kell, nekem pedig 
kisebbednem!” – Az Úr Jézusnak  nem volt szüksége erre az eseményre, 
mégis vállalta, hogy megszentelje, szentségi rangra emelje – ezzel vi-
szont az alázatot kellett vállalni és gyakorolni, Neki, Aki az egész világ 
Ura, Aki bűn nélkül való, Aki  nem követett el bűnt, Aki „az Isten Báránya, 
Aki elveszi a világ bűneit!” 
Meg kell említenünk azt is, hogy az Úr Jézus Személyét ekkor a Mennyei 
Atya „igazolta”, amikor kimondta: „Ez az Én szeretett Fiam, Akiben ked-
vem telik!”- és ekkor a Szentlélek galambhoz hasonló alakban jelenik 
meg, erről beszél  Szent Péter az Apostolok Cselekedeteiben: „Őt Isten 
felkente Szentlélekkel és erővel, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe…” 
Most rajtunk a sor! – Hálálkodnunk kell ezekért az eseményekért, hiszen 
mi is megkeresztelkedtünk, részesedtünk  abban az eseményben, amit az 
Úr Jézus a Maga Személyében megszentelt és mondhatjuk, abba a sorba 
állhattunk, aminek az elején Ő áll. Jelentse ez számunkra azt, hogy igyek-
szünk Isten gyermekeinek méltóságát magunkban megőrizni, hiszen a 
szent keresztség által Isten fogadott fiaivá lettünk! Igyekeznünk kell a bűnt 
kerülni, hiszen a keresztség és az Isten-gyermekség lényege: hogy meg-
szabadultunk bűneinktől, gyarlóságainktól, életreszóló feladatunk tehát, 
hogy Istennek  bennünk is kedve teljék! 

Évközi 2. Vasárnap – Január 18.—Csodálatos gondolattal kezdődik mai 
szentmisénk – a könyörgésben ugyanis, mint hallottuk ezt imádkozzuk: 
„… örök Isten, Te kormányozod a mennyet és a földet…” – Istennek ez a 
kormányzása jelentse nekünk az okot az örömre – jó kezekben van a 
világmindenség sorsa, a mi életünk is, ha Isten irányít! – Az Ő szándéka 
a teremtéssel az, hogy  minden a kiteljesedés felé, a tökéletesedés felé 
haladjon. Igazolja ezt az a gondosság, amit nyomon követhetünk a te-
remtés egyes „fokozataiban” csakúgy, mint az ember teremtésében. Az 
ember esetében pedig az üdvösség ajándékozásában. Igaz ugyan, hogy 
ezt az üdvösséget „egyszerűbben” is megkaphatta volna az ember, de 
végül is, mégiscsak az Isten szándéka érvényesült – a megváltás ajándé-
ka által. – Amikor az Isten szándékáról van szó, mindig a jóra, az egyre 
jobbra kell gondolnunk – erre csodálkozhatunk rá, amikor a prófétai gon-
dolatokra emlékezünk, miszerint „nem ártanak szent hegyemen; nem 
készül senki háborúra, nem tanul senki hadviselést…” – vagy amikor a 
parancsokra gondolunk, amik látszólag korlátokat tartalmaznak, de végül 
is Isten szándékait hordozzák, Aki általuk az ember javát akarja. Gondol-
juk csak el, mi mindent tartalmaz csak a Főparancsolat, amikor a feltétel 
nélküli Isten-szeretetre hív, vagy amikor az embertárs (felebarát)  szere-
tetére, megbecsülésére szólít! – Gondoljuk csak el, hogy mi mindent 
tartalmaz  az áldozat fogalma, ami az igazi szeretetnek az alapja! – 
Okunk van arra, hogy teljes mértékben „azonosuljunk” a bevezető, 65. 
Zsoltár gondolataival ( kezdő ének ) : „az egész föld Téged imádjon és 
magasztaljon, Istenünk, nevedet  énekkel dicsérje, fölséges Urunk!” – 
Tennünk kell ezt nemcsak azért, mert mi csak teremtmények vagyunk és 
életünk minden pillanatában a Teremtő magasan felettünk áll, hanem 
azért is, mert éreznünk kell az Ő Atyai szeretetét, jóságát, amivel „kezeli” 
a mi gyarlóságainkat – Ő ugyanis nem elitélni akar, hanem felemelni, 
hiszen azért teremtett, hogy legyen kit szeretni és ennek 
„kedvezményezettjei” mi, emberek vagyunk. – Az emberi gondolkodás 
szabályainak „ellentmondó” módon pazarolja ránk figyelmét, szeretetét – 
bűneink és hibáink ellenére mégis Atyánk akar maradni, „Egyszülött Fiát 
adta áldozatul, hogy éljünk Általa…!” 
Mondhatjuk azt, hogy mióta megteremtette az embert, mindig is 
„találkozott” az ember hálátlanságával. Az Ószövetségben Ezekiel prófé-
ta által ki is fejezi ezt, amikor kimondja: „Izrael háza nem akar meghall-
gatni, mert Izrael egész házának kemény a feje és megátalkodott a szí-
ve!” – A történelem folyamán, napjainkig is ugyanezt elmondhatja: „Így 
fordulnak el sokan ma is Istentől s az Egyház tanításától!” Az Ő jóságára 
gondolva nem tehetünk mást, ha helyesen akarunk cselekedni, mint az 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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beszámoló az Egyházközség 
Képviselőtestületének  

 

2015. február 1-jén tartott üléséről 
 
Az első napirendi pont a 2014. évi zárszámadás elfogadása volt. 
 Ezt követően ismertetésre került az a kezdeményezés, mi-
szerint a templomtető felújítása megvalósulhatna pályázat nélkül. 
Mint mindenki számára ismeretes, már több pályázaton indultunk, 
sajnos sikertelenül. Most a Polgármester úr tolmácsolta az Önkor-
mányzat felajánlását, hogy amennyiben a Váci Egyházmegye is 
támogatja az egyházközséget, beszáll 3. partnerként. Vagyis 2016-

ban a Váci Egyházmegye, az Alsónémedi Egyházközség és az 
Önkormányzat közös erejéből megvalósulna ez a régi célunk, fel-
újításra kerülne a templomtetőnk. Ez ügyben 2015. február 16-án 
megy delegáció dr. Beer Miklós püspök atyához megbeszélésre. 
 A következő napirendi pont az Egyháztanács új tagjainak 
kérdésköre volt. Szavazás történt az új tagok személyéről. Az ő 
megkérdezésünk a tisztség elvállalásáról folyamatban van, neve-
ket később hozzuk nyilvánosságra. 
 Ismét szó volt a temető takarítási költségeiről, melyeket az 
Egyháztanács fedez, saját adományként. 

Varga Frigyes, világi elnök 

2015-ben az ökumenikus imahét keretében 
 január 18-án 17 órakor a református, 

 január 25-én 17 órakor  
a katolikus templomban  

tartottunk ökumenikus istentiszteletet. 

Köszönjük szépen a terítésben és tálalásban segítő fiatalok munkáját! Végh Balázs, Galambos Bence, Rózsa Nándor,  
Csernák Nikoletta, Salamon Viktória, Rózsa Gergő, György Fanni, Dura Veronika, Tóth Edina. 

A finom falatokat Györgyövics Károlynak, Végh 
Balázsnak, Végh Károlynak és Végh Antalnak  

köszönjük. 

Évközi 3. Vasárnap – Január 25.—    Az Úr Jézus a mai szentmise szö-
vegében Szent János Evangélista feljegyzése szerint ezt mondja:”Én 
vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé  sötétségben!” – 
Ezzel a kijelentéssel csodálatos bátorítást  akar adni, hiszen a sötétben 
nemcsak botorkálunk, elbizonytalanodunk, hanem a kis gyermekeknél 
látjuk, hogy a sötétség még félelmetes is, és nem utolsósorban a sötét a 
gonoszságnak a „cinkosa” is, hiszen ha nem valóságos sötétben, de vala-
hogyan csendben és titokban történnek furcsábbnál-furcsább dolgok, 
amikre joggal mondhatjuk, „sötét cselekedetek” – még az ábrázolásokban 
is a  festőknél például sötét színekkel jelzik a rosszat. 
Amikor tehát az Úr Jézus Önmagáról azt mondja, hogy Ő a világ Világos-
sága, ez azt is jelenti, hogy Ő biztos és jó vezető akar lenni mindenki 
számára a jóban, a jóra vezető úton. 
A mai szentmise olvasmányos üzeneteiben „világosan kimond” dolgokat, 
amik a javunkat szolgálja mind lelki, mind pedig testi értelemben. – Ezek 
által lehet  Általa a mindenható örök Isten tetszésére „minél több jót” ten-
ni. – Az Olvasmányban elénk állítja a bűnös város, Ninive példáját és az 
Isten jóságát, „Aki nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és 

éljen.” – Igaz ugyan, hogy nagy és bűnös város sok-sok vétkét megelé-
gelte és el akarta pusztítani, de előtte megüzente Jónás próféta által: 
„még negyven nap és Ninive elpusztul!” – Az üzenetet nem hajtotta végre, 
mert „Ninive lakói hittek Istennek, böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek 
egyaránt zsákruhát ( vezeklő ruhát ) öltöttek.” – Mondhatjuk, megvilágítot-
ta tetteiket és azok következményeit, és mert a niniveiek hallgattak a jó 
szóra, megmenekültek. Istennél, Isten által meg lehet tanulni, „világosan” 
fel lehet ismerni, mi a helyes, és, ha valaki készséges, jó úton jár. – Meg 
lehet tanulni, hogy, mint a Szentlecke mondja: „az idő rövid és elmúlik ez 
a világ!” – Az idő rövidsége nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak néhány 
perc vagy pillanat áll a rendelkezésünkre – bár azt egyáltalán nem tudhat-
juk, hogy mennyi idő áll még rendelkezésünkre, de azt a hívő embernek 
tudnia kell, hogy egy egész élet az összes lehetőségével is kevés arra, 
hogy Isten irántunk való szeretetét, kegyelmeit  méltóképpen megköszön-
jük. – Meg lehet tanulni, hogy mennyire emberhez méltó az Isten iránti 
készség – ezt látjuk az Evangéliumban, de azt is, hogy mennyire 
„felértékeli” Isten az embert, amikor a jóra hívja és alkalmat ad a jócsele-
kedetekre. A háló, a halászat a halak számára a végső „állomást” jelenti, 
az emberhalászat pedig „összegyűjtést” az Isten Országába. – Ezt akarja 
tőlünk és velünk az Örök Isten, amikor „gondoskodik” arról, hogy legye-
nek, akik ebben segíteni akarnak – elsőként a Megváltó, majd az Ő kivá-
lasztottjai. – Mondjuk a hivatalos szöveggel együtt: „kérünk, mindenható 
Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgál-
junk Neked!”  

Olvasmányban leírtak szerint, követjük  Sámuelnek az „örök érvényű” 
mondatát: „szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!” – „Figyeljünk mi is az 
Úr szavára!” – Figyeljünk és nemcsak hallani akarjuk az Úr szavát, ha-
nem követni is – cselekedetekben meg is valósítani!  

(Folytatás a(z) 2. oldalról) 
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Idén tizenegyedik alkalommal tartotta egyházközségünk jótékonysági 
bálját, melyre ismételten a Betyár Étteremben került sor 2015. január 
31-én. Köszönet mindazoknak, akik a bál létrejöttében és lebonyolítá-
sában segítségünkre voltak. Hálával tartozunk az étterem vezetőségé-
nek és munkatársainak, hogy ez alkalommal is lehetővé tették a kultu-
rált szórakozást. A zenekar idén is fergeteges hangulatot teremtett: 
köszönjük nekik, hogy hajnalig „húzták a talpalávalót”. A bál elején Dr. 
Tóth Éva és Pekker Imre főesperes úr nyitotta meg a rendezvényt, 
köszöntötték az egybegyűlteket. A nyitóműsorokat követően került sor 
a vacsorára, majd ezt követően elkezdődött a mulatság, mely egészen 
hajnalig tartott. A táncok sorát a tombolahúzás szakította meg kis idő-
re. A bál bevételét (mely előre láthatóan - az elszámolás még folya-
matban van - 600.000,-Ft körüli összeg- ebben benne foglaltatik egy 
nagyobb összegű adomány is) a kiadások levonását követően az épü-
lő kántorházra fordítjuk. Köszönünk mindenkinek minden adományt. 

Ebben az évben is volt 
szerencsénk hallani az 

énekkar műsorát.  
Néhány komoly egyházi 
ének után a Z' Zi Labor 
és a Veresegyházi Asz-
szonykórus vendégsze-
replésével a Honky Tonk 
Woman című örökzöldet 
hallhattuk, majd még egy 

sláger felcsendült, a 
Lökd ide a sört 

(Fonográf). Szokás sze-
rint közös éneklésre is 
sor került. Köszönjük 
Kántor úrnak és az 

énekkari tagoknak a 
felkészülést! 

Az egyházközösségünkben a sze-
münk láttára nő fel egy tehetség. 
Fontos, hogy ismerjük őt és figye-
lemmel kísérjük pályafutását. 
Dura Veronika már színpadon is 
játszik, a bálban is láthattunk őt. 
Társulati barátjával, Vagyóczky 
Gáborral egy mini bohózatot adtak 
elő, a Házasság csodái címmel.  
Köszönjük szépen a felkészülést! 
Nagy élmény volt látni őket, vidám 
perceket szereztek játékukkal. 
Reméljük lesz alkalmunk még látni 
szereplésüket akár Alsónémedin, 
akár máshol. 

Köszönetet szeretnénk mondani ezúton is a zenekarnak, 
mely formáció mindig kifejezetten a katolikus bálra szerve-

ződik. Amellett, hogy ingyen zenélnek, még a borravalójukat 
is felajánlják évről évre. Köszönet Farkas Gellértnek, Morvai 
Róbertnek és Morvai Janinak, valamint ez évben Gál Zoltán-

nak is, aki a dobbal járult hozzá a teljesebb hangzáshoz. 

Ebben az évben nagyon gazdag műsorral örvendeztethettük meg a 
bál résztvevőit, hála a sok felajánlásnak. Bálint Virág, Juhász Adrienn, 
Takács Csenge, Pap Flóra, Demeter Lili, Krasnyánszki Réka, Varga 

Dominika tánccal készült, melyet Marosi Brigitta tanított be nekik.  
Köszönjük szépen! 
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A tombola árusításában, a hú-
zás előkészítésben, a kihúzás-
ban, nagyon sok segítséget 
kaptam, melyet ezúton is köszö-
nök. A teljesség igényével fel 
sem tudom sorolni ki mindenki 
segített, elnézést ha valaki vé-
letlenül kimarad. Az árusításban 
Benkó Bernadett, Benkó An-
na,Varga Dominika, Demeter 
Lili, Demeter Luca és Pap Flóra 
vettek részt. Ők segítettek a 
kihúzásnál is. 
Köszönöm szépen!  
Valamint köszönjük a rengeteg 
tombola ajándékot is! 

Évek óta megörvendez-
tet minket Kiss Tiborné 
Végh Klári a bál résztve-
vőinek készített ajándék-
kal. Idén egy saját készí-
tésű áldást tartalmazó 
kártya volt a meglepetés. 
Isten áldja meg ezerszer 
Klárit a fáradozásáért! 

A szervezőmunka 
dandárját ebben az 
évben is Surányi Szi-
lárd végezte. Köszön-
jük neki, hogy évek 
óta önzetlenül segít és 
fáradozik a bál meg-
valósítása érdekében! 
Isten áldja meg  őt! 

Idén 130 fő gyűlt össze 
a bálban. Nagyon jó 
hangulatban szórako-
zott mindenki. A katoli-
kus bál különlegessé-
ge, hogy minden kor-
osztály képviseli ma-
gát: az egész piciktől 
az idősekig, mindenki 
együtt mulat. Nagyon 
sok fiatal is részt vett, 
öröm volt nézni vidám-
ságukat, lendületes 
táncukat. Igazi közös-
ségi élmény így együtt 
lenni, kötetlenül, vidá-
man. Hála Istennek, 
hogy megvalósulhatott 
ez a rendezvény! 
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Egy harangkedvelő 

papnövendék  
tapasztalatai és tanácsai (I.) 

 

D. halotti harangozások 
A haldoklókért és a halottakért való harangozás a VIII. századtól 
terjedt el. A haldoklókért ma már tapasztalataim szerint sehol 
sem harangoznak, ám a csendítés, a temetés előtti és a temetés 
alatti kiharangozás máig élő gyakorlat, elsősorban falvakban. Az 
évszázadok során az ország egyes területein igen sokféle – min-
denképpen megőrzendő – halotti harangozási szokás alakult ki, 
ehelyütt a leginkább elterjedt katolikus gyakorlatot vázolom fel. 
A halálhír megérkezését követő első harangszót csendítésnek 
nevezzük. Ezt a lélekharanggal kell végezni férfi halott esetén 3, 
női halott esetén 2, gyermek halott esetén pedig 1 versben. Fon-
tos a versek között jól észlelhető megszakítást tartani, hiszen 
kisebb falvakban a jámbor öregek még odafigyelnek a csendítés-
re és azonnal megtudják belőle, hogy kiért kell imádkozni.  
A csendítést követő halotti harangozások a kiharangozások, 
melyeket valamennyi harang összehúzásával (vagy gyermek 
halott esetén csak a kisebb harangok összehúzásával) szoktak 
végezni általában 5 percig verselés nél-
kül. Némely helyen ez már azonnal a 
csendítés után megtörténik. A kiharango-
zás a legtöbb településen meghatározott 
időpontban van. A Dunántúlon elsősor-
ban az a gyakorlat él, hogy naponta egy 
vagy két alkalommal van kiharangozás 
minden halottnak ugyanannyi alkalom-
mal. Az Északi-középhegység vidékén 
azonban leginkább azzal a szokással 
találkozni, hogy annyi kiharangozás van, 
amennyit a gyászoló család kér és kifizet 
(egyes helyeken akár naponta 5 alka-
lommal is). Ez a mi vidékünkön nem 
jellemző. 
Ezeken kívül szokás harangozni addig, amíg a pap a templomtól 
a temetőbe ér, valamint mialatt a koporsót vagy urnát a ravatalo-
zótól a sírhoz viszik. Egyre több településen azonban ezek újab-
ban elmaradnak, mivel a legtöbb helyen az önkormányzat maga 
vásárolt általában sajnos eléggé gyenge minőségű és rossz han-
gú harangokat a temetőkbe. 
Szép szokás gyászmisék végén, a lucernárium szertartása alatt 
harangozni valamennyi haranggal azért, akinek lelki üdvösségé-
ért az engesztelő misét végezték. 

 

E. harangozás a szentmise alatt 
A szentmise egyes részei alatti harangozás sok helyen már telje-
sen ismeretlen, azonban nagyon szép és ősi szokás. A legközis-
mertebb az Úrfelmutatás alatti harangszó, ám azt kevesen tudják, 
hogy ez hogyan alakult ki, illetve mi a pontos célja. Az Úrfelmuta-
tás alatt azért kezdtek harangozni, mert a középkori városokban 
a vasárnap volt a vásártartás ideje. A piacokat a templom előtti 
téren rendezték. A mise ideje alatt az árusítóknak a helyükön 
kellett maradniuk, nehogy fosztogatók kezére kerüljön portékájuk. 
Ezért kialakult az a szokás, hogy Úrfelmutatás előtt meghúzták a 
harangot, ekkor az összes árus a szent pillanatokra beszaladt a 
templom előterébe és térdre borult. Később aztán ez átértelme-
ződött és célja az lett, hogy a szentmisére eljutni nem tudó, első-
sorban beteg hívek lélekben be tudjanak kapcsolódni a szertartás 
menetébe. Ma is ez a funkciója. Éppen ezért érdekes, hogy 
egyes helyeken – noha ez már ma rendkívül ritka – nemcsak 
Úrfelmutatáskor, hanem a szentmise más részeinél is harangoz-
nak (pl. evangéliumra, áldozásra). Ha tartjuk ezeket a mise alatti 
harangozásokat, akkor egy nagyobb méretű harangot érdemes 
bekapcsolni.  
 

F. egyéb harangszók 
Ehelyütt mára jelentőségét vesztett, vagy csak ritkán előforduló 
harangozásokról ejtek szót. Szokás harangozni a körmenetek 
alatt. Kétségtelenül ünnepélyessé teszi a körmenetet, ám – kán-
tori tapasztalataim szerint – a hívek énekét elnyomhatja, ezért 
nem mindenhol szerencsés. Régen kisebb falvakban harangoz-
tak akkor is, ha a pap az Oltáriszentséggel haldoklóhoz indult, 
hiszen ekkor még némelyek elkísérték. Mára ez megszűnt.  
Ausztriában napjainkban is harangoznak a legtöbb helyen csü-

törtökön az esti harangszó után a legnagyobb 
haranggal az Oltáriszentség alapításának emlékére. Magyaror-
szágon én eddig ezzel csupán egyetlen sváb községben találkoz-
tam Komárom-Esztergom megyében. 
Eltűnt a gyakorlatból az egykor este 9 vagy 10 órakor szokásos 
harangszó az őrzőangyalok tiszteletére, valamint az új liturgikus 
időszakok kezdetét jelző éjféli harangszó (pl. nagyböjt, advent 
első napján), újabban azonban egyre több helyen harangoznak 
valamennyi haranggal Szilveszter éjjelén. 
Püspöki látogatáskor a püspök érkezésekor és távozásakor szól-
jon az összes harang. 
Elsősorban a székesegyházakban szokás az ún. lépegető haran-
gozás. Amíg a püspök a palotába megy a püspöki harang szól 
egymagában, majd a bevonuláskor csatlakozik hozzá a többi 
harang. A szentmise végén pedig ismét a püspöki harang zúgása 
közben vonul vissza a palotába. 
Erősen él még a köztudatban a vihar elé való harangozás, ám ez 
mára teljesen megszűnt. Célja ennek az volt, hogy a híveket kö-
nyörgésre buzdítsa, hogy Isten távolítson el tőlük minden csapást 
és veszedelmet, de ezt azért is végezték, mert a harang felszen-

telésekor már az Egyház nevében 
könyörgött Istenhez a püspök, hogy a 
harang hangjára szabadítsa meg a 
híveket a vihar veszedelmeitől, s így 
ezen harangozás szentelménynek 
számított. 
A pápa halálának bejelentésekor, va-
lamint az új pápa megválasztásakor 
az összes harangot meg kell szólaltat-
ni 15 percig. 
 

G. tiltott harangozás 
Végül essen szó azokról az esetekről 
és időszakokról, amikor tilos a haran-
gozás a katolikus templomokban. 
Tilos harangozni a nagycsütörtök esti 

ünnepi szentmise Gloriája után egészen a nagyszombat éjjeli 
húsvéti vigília szertartásban felhangzó Gloriáig. Ezalatt a haran-
gozást kerepléssel kell helyettesíteni a toronyban lévő nagy ke-
replővel, vagy ahol nincs, ott a ministránsok által a település utcá-
it kézi kereplőkkel bejárva. Érdekesség, hogy régente nagyszom-
baton a püspöki székhelyeken más templomban csak azután 
szabadott harangozni, miután a székesegyházban a Gloriára 
meghúzták a harangokat. 
Tilos világi célra harangozni, ez alól csak a püspök adhat kivéte-
lesen engedélyt. 
Más vallású, vagy világi szertartás szerint búcsúztatandó halottat 
katolikus templomban kiharangozni csak különös méltánylást 
érdemlő esetben lehet. 
Tilos harangozni a településen, ha interdictum alá van vetve, 
egészen annak feloldásáig.  
 

 Összegzés 
A leírtak terjedelméből és tartalmából láthatjuk, mennyire sokszí-
nű és ősi harangozási kultúránk van, mely mindenképpen érde-
mes arra, hogy megőrizzük. Fontos lenne napjainkban is tudato-
sítani a hívekben, hogy a harangozásoknak mi a célja, melyik 
harangszó alatt mit kell imádkozni és miért pont az a harang szól, 
amit éppen hallunk. Adja Isten, hogy mai rohanó, zajos és szeku-
larizálódó világunkban egyre többen tudják meghallani és megér-
teni a harang figyelmeztető szavát, ehhez pedig az kell, hogy 
rendszeresen és tudatosan használjuk őket, ahogyan azt őseink 
is tették évszázadokon át.  

dr. Kulcsár Dávid 
Felhasznált irodalom 

Győri Egyházmegyei Hatóság: Vezérkönyv a nyilvános ájtatossá-
gokhoz. Győregyházmegyei Alap Nyomdája, Győr, 1943 
Magyar Katolikus Lexikon - http://lexikon.katolikus.hu 
Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Egyetemi előadások 
lelkipásztorkodástan köréből. Szent István Társulat, Budapest, 1933 
Verbényi István - Arató Miklós Orbán: Liturgikus lexikon. A katoli-
kus egyház liturgiája. Ecclesia, Budapest, 1988 

 

Megjelent a veszprémi Boldog Gizella Szeminárium növendék-
papságának „Életünk” c. lapjában 2014. karácsonyi számában. 
Köszönjük dr. Kulcsár Dávidnak, hogy megosztotta írását a Szent 
Kereszt újság olvasóival.                                         Szerkesztők 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    
 

 
 

 
 

1 

18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája  

2 
 

3 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

4 5 6 
18 óra  
Ifi -hittan 

7 
 
 

8 
 

10 óra 
Csodavilág 

9 
 

10 
 

11 
 

12 13 
18 óra  
Ifi -hittan 

14 15 

16 
 

17 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

18 
 

19 
 

20 
18 óra  
Ifi -hittan 

21 
 

22 

 
 

23 
 

24 
 

25 26 
 

27 
18 óra  
Ifi -hittan 

28  

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2015.  február 

Jézus Szíve Családja 
 

Az Úr Jézus Szentséges Szívének Család-
ja az elkövetkező közös imaóráját febr. 8-
án az esti szentmise után tartja. Ezen a 
szent órán egyházközségünk betegeit 
hozzuk az Úr Jézus elébe. Gondoljunk 
arra, hogy minden nap egyre nagyobb 
hálával tartozunk az édes Üdvözítőnknek. 
Úgy kell cselekednünk, hogy ez az év több 
jót teremjen az előnőnél, mert ahhoz 
az évek múlnak és közelít az örök-
kévalóság, Istenhez emelve lelkün-
ket, egyre bátrabbaknak kell lennünk 
és a legnagyobb igyekezettel kell 
szolgálnunk Őt mindenben. Keresz-
tény hivatásunk és küldetésünk kö-
telez erre minket. Betegeink az egy-
házunk kincsei! Imádságuk elér Jé-
zus drága szívéhez. Ma elhoztuk és 
átadjuk őket annak a szívnek, amely 
értük is szenved még ma is. Oltalmába 
ajánljuk mindegyiket, hogy erőt meríthes-
senek az Isteni szívből az élő víz forrásá-
ból. Ha Jézus erejével szeretettel tudják 
hordozni terheiket, akkor nemesebbé 
szebbé, érékesebbé válik életük. Az Úr 
Jézusnak mindig a szenvedő imádkozó 
emberek tudnak segíteni azok, akik egyé 
válnak vele a szenvedésben. Minden lé-
lek, aki felvesz a keresztjét, nem tesz 

mást, mint Cirénei Simon, viszi Jézussal a 
keresztet. Készüljünk fel szeretettel és 
türelemmel, az Úrral való találkozásra, 
hogy amikor eljön mindenkinek örömteli és 
megszentelődött lehessen ez a találkozás. 
Ehhez azonban szükség van az összesze-
dettségre, önfegyelemre és Jézussal való 
állandó kapcsolatra, hogy bárányok ma-
radhassunk a farkasok között Isten erejé-
vel. Béke királynője, Magyarok Nagyasz-

szonya! Imádkozz velünk és 
értünk szent Fiadnál! 
 

Szívem csendben az Úrra figyel 
Az Úr hallja imám 

Hogyha hívom, válaszol 
Jó az Úr, benne bízom 
a nevét magasztalom 

Az Úr hallja imám. 
 

Istenem Mennyei Atyám! 
Te az én életem folyamán mindig a szen-
vedéseimen keresztül adtad meg nekem 
azt a csodálatos kegyelmet, hogy köze-
lebb juthassak Hozzád. Ezért van az, hogy 
szeretettel tudod elfogadni a megpróbálta-
tásokat, amelyeket nekem adsz. Tudom, 
hogy csak így juthatok el az életszentség 
magasabb fokára. Mennyei Atyám, én 
elkötelezem magamat melletted. Neked 
adom az életemet, és akiket nekem adtál 
azok életét is! Add meg nekem a kegyel-

met, hogy mindig azt tegyem és a lehető 
legjobban teljesíthessem, ami neked örö-
met okoz! Segíts, hogy mindig a Te szere-
teted útján járjak!  

özv. Szlovicsák Balázsné  

Februárban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Jan. 30 – Febr. 7 
Végh Antalné 

Somogyi Jánosné 
Özv. Nagy Balázsné 

Győrvári Pálné 
 

Febr. 8 – 16 
Özv. Bársony Istvánné 
Özv. Takács Ernőné 

Molnárné Bálint Erzsébet 
Győrvári Gáborné 

 

Febr. 17 – 25 
Nagy Jánosné 

Sponga Istvánné 
Surányi Krisztina 

Jakab Mária 
Kiss Katalin 

Febr. 26 – Márc.6 
Bolonovszky Lászlóné 

Sponga Anita 
Kiss Albertné 

Csernák Nikolett 
Acsai Lászlóné 

 
 

A Karitász  
aktivistái továbbra 

is várják  
az adományokat, 

illetve  
a rászorultakról 
szóló jelzéseket. 

 
 
 
 
 

Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29 

és karitasz.alsonemedi@gmail.com    

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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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. 

SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

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

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

FŰBEN  -  FÁBAN 
 
 
 

 
-*DÍJMENTES   TÁJÉKOZTATÓ   KÖR* - 

 
az  Alsónémedi római  

katolikus közösségi ház-
ban 

Mindenkit  szeretettel  várunk !  
(Felekezeti  hová tartozás nélkül,  

más településekről is ) 
 

Időpontok : 2015  
január  -  19       du. 16 tól 
február  - 16       du. 16 tól 
március  - 16      du. 16 tól 

 
Beszélgetésvezető:  

Végh  Balázsné  Kállai  Magdolna   
Okl.  Természetgyógyász 
  
BŐVEBB  INFORMÁCIÓ :  TEL:   
0630  535 95 01 

         Vagy  a  római  katolikus  plébánián   

Február 18. Ham-

vazószerda 

Ne felejtsük el, 

hogy szigorú böjti 

napot kell  

tartanunk.  

Napi háromszor lehet étkezni, egyszer 

lehet jól lakni és húst nem szabad  

fogyasztani! 

 Érvényes minden 

felnőtt keresztényre, 

 18 és 60 év között,  

kivéve betegség és 

áldott állapot. 

 
 
 

 
 

Keresztút 
 

 
 
 

Nagyböjtben minden 
pénteken, 

a szentmiséket követően  
Keresztutat  

tartunk. 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
 

A nagyböjti lelkigyakorlat Nagyböjt 3., 4., 
és 5.vasárnapjain,  

március 8-án, 15-én és 22-én az esti 
szentmisék keretében zajlik. 

A lelkigyakorlatot  
szeretett lelkigyakorlatos atyánk,  

Fekete András atya tartja.  
 

Jöjjünk el minél többen! 
 

Mindenkinek áldott,  
kegyelmekben gazdag 

nagyböjti  
szent időt kívánunk! 

A Csodavilág januári alkalmán a 3 királyok törté-
netét dolgozták fel a gyerekek  

Joli néni iránymutatásai alapján. 

Életképek a  
Baba-mama klubból 

Tandem Istennel 
(Egy elképzelt beszélgetés Istennel) 

 

Először úgy tekintettem Istenre, mint személyes megfigyelőmre, 
mint ítélő bírámra, aki minden hibámat szoros fi-
gyelemmel követi. Ott volt valahol, de nem igazán 
ismertem. 
Később, amikor jobban kezdtem figyelni rá, úgy 
tűnt, mintha biciklitúra lenne az élet egy tandemke-
rékpáron, ahol Isten hátul ülve segít tekerni. Nem 
emlékszem pontosan, mikor is javasolta, hogy 
cseréljünk helyet, de akkor nagyon más lett az 
élet: Ő megragadta a kormányt, én meg őrülten 
kapaszkodtam. Jártunk gyönyörű kertekben és 
sziklás helyeken. Néha eszméletlen sebességgel, és bár időn-
ként őrültségnek tűnt az egész, Isten csak annyit mondott: 

- Tekerj! 
Én persze aggódva kérdeztem: - Mit csinálsz, 
hova viszel? 

De Ő csak mosolygott és válaszra sem méltatott. Kezdtem meg-
tanulni bízni. Magam mögött hagytam unalmas éle-
tem és belevetettem magam a kalandba. Amikor szól-
tam, hogy félek, hátradőlt és megfogta a kezem. Elő-
ször nem gondoltam, hogy érdeklem, sőt úgy érez-
tem, tönkreteszi az életem, de Ő titkokat tud. Én meg-
tanulom, hogy a legfurább helyeken is csak csendben 
tekerjek tovább. Kezdem élvezni a látványt Istennel, 
és amikor biztosra veszem, hogy nem bírom tovább, 
Isten csak mosolyog és annyit mond: 

 Tekerj! 
                                                              (Forrás: Internet) 

Egy perc bölcsesség…  




