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A diakonátus alapításának története  

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
XII. ÉVFOLYAM  11. SZÁM – 2018. NOVEMBER 4.  

A hét diakónus megválasztásával (ApCsel 6,1-7) az 
Egyház testében létrejött új funkció kibontakozása 
megkezdődött. Ők az elöljáró-vezető feladattól elté-
rően szolgálatra kaptak megbízást, elsősorban az 
„asztal körül” való szolgálatra. Ez jelentett liturgikus 
feladatokat az oltár körül (adományok gyűjtése, 
előterjesztése és szétosztása, szervezés). Fontos 
lelkipásztori, tanító szolgálatatot a betegek köré-
ben, a temetéshez kapcsolódóan, a keresztelés 
kapcsán, a hívek hitoktatásában. Elsősorban azon-
ban karitatív szolgálatot, Krisztus szeretetének gya-
korlása az rászorulók, árvák, betegek, özvegyek és 
szegények körében. Ezt a „hivatalt” felszentelt sze-
mélyként, élethivatásból végezték Szent Polikárp 
intelmét megfogadva: „Éljetek annak az Úrnak iga-
zsága szerint, aki mindenkinek szolgája lett.” 
A II. vatikáni zsinat (1962-1965) újjáélesztette egy 

évezredes „álmából” a diakonátus valódi intézmé-
nyét, mint a hierarchia harmadik fokozatát. Ma is 
szükséget szenvednek az emberek anyagiakban, 
de lelkiekben még inkább. A magány, az élet értel-
metlensége, vágy a szeretetre és elfogadásra, men-
tális betegségek, kapcsolati problémák a XXI. szá-
zad emberét mélyen érintik. Egyre nagyobb igény 
van az őszinte szeretetre, a meghallgatásra, odafi-
gyelésre, apró gesztusokra és a közösségi befoga-
dásra. Isten szeretete arra indít, hogy elinduljunk 
mások felé! Ezt jeleníti meg és képviseli a diakónus 
saját életében és egyben erre bíztatja a keresztény 
közösséget is!  
Most novemberben a hűvösödő időben és Szent 

Erzsébet, a „karitasz védőszentje” ünnepéhez köze-

ledve legyen meg bennünk a nyitottság az elesettek 

és rászorulók felé!                                 Fazekas Gábor diakónus 

Készülünk a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. 

Ehhez kapcsolódva a NEK Krisztus Király ünnepének előestéjére 

(november 24.) ismét szentségimádást hirdet, melyhez Alsónémedi 

is csatlakozik. 17 órától a közösségi házban várunk mindenki! 

Minden csütörtökön 18 órától egy órás 
Szentségimádás van a közösségi házban.  
Aki nem tud részt venni egy teljes órán át, azo-

kat is szeretettel várjuk. Ha csak 10 percre  
megpihen valaki az Oltáriszentség előtt, az is 

erőt ad, töltekezhetünk általa. 
Jöjjünk el minél többen! 

„Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és 
fénnyel, ami elmúlik,  

és békével, szeretettel, ami nem múlik el.  
Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomo-

rúság úszik a táj felett, mint maga 
az ősz bánatos, ködös álomra ké-

szülő ragyogása.” 
 

Fekete István 
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Örömmel fedeztem fel, hogy kutatható az interneten az Országos Széchényi Könyvtár Gyászjelentés-gyűjteménye [https://dspace.oszk.hu/]. Az 
Alsónémedivel kapcsolatba hozható gyásziratok közül Sztankovits [Sztankovics] László értesítőjét választottam ki bemutatás céljából, azért, 
mert szinte napra pontosa 100 esztendővel ezelőtt halt meg, és temették el községünkben. 
Már az édesapja, Sztankovics János is főjegyző volt Alsónémedin. Vácról származott, édesapja takácsmesterként dolgozott. Balázs Antóniával 
kötött házasságot. Településünkön 1873. január 2-ától működött jegyzőként. 32 évig egyfolytában töltötte be tisztét. Élénk szerepet vitt a község 
társadalmi életében. Ő alakította meg a községi hitelszövetkezetet 1889. szeptember 22-én, ennek több mint 10 évig elnöke is volt. Ő töltötte be 
az 1891-ben alakult olvasókör elnöki tisztét, ő volt a tűzoltótestület első elnöke és ugyancsak elnöke lett az 1902-ben megszervezett dalárdának 
is! Fia, a gyászjelentésen szereplő Sztankovics László 1867-ben született. Alsónémedi jegyzői kinevezését 1894. január 15-én kapta. 1896-ban 

másodjegyzőként tün-
tetik fel. 1905 áprilisá-
ban anyakönyvvezető-
vé nevezték ki. A tűzol-
tó egyesület titkára 
volt, ahol is édesapja 
elnökölt. Feleségével, 
Kiss Idával 1894-ben 
kötött házasságot. 
Halálának oka az 
anyakönyv bejegyzése 
szerint tüdőgyulladás 
volt. A temetést 
Szedmák józsef plébá-
nos úr „segédlettel” 
végezte. A gyászjelen-
tésen két gyermek 
neve szerepel: Kata és 
Magda. Két gyermekük 
viszont nem érte meg a 
felnőtt kort: 1908. má-
jus 15-én Mancika 9 
évesen, Bözsike lá-
nyuk 1909. február 28-
án 13 évesen halt meg. 
A család az 
alsónémedi öreg teme-
tőben nyugszik. A két 
Sztankovics: János, 
majd László, apa és fia 
1873-1918 között, va-
gyis 45 esztendeig 
állottak a hivatal élén, 
munkálkodtak Alsóné-
mediért. 
Nyugodjanak békében!  

Benkó Péter 
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Út a Krizsevácra 
Cursillos kis csoportunkból heten elzarándokoltunk Medjugoréba. 
Mindannyiunkat más és más célok vezettek oda, de együtt mentünk, összetar-
tottunk. Az első nap valaki utánam szólt a folyosón: te lány, téged ismerlek a 
cursilloról. Egy régen látott kedves testvérrel találkoztam, Szilvivel, örömmel 
üdvözöltük egymást. Sok időnk nem volt beszélgetni, mert nagyon sok program 
volt, Kemenes Gábor atya nem hagyott sok időt arra, hogy Jézuson és édes-
anyján kívül mással is foglalkozzunk. De a jó Istennek terve volt a mi találkozá-
sunkkal. Másnap szentmise után keresztutat jártunk a Krizsevácon. Ez egy igen 
meredek és sziklás hegy, amelyen a keresztútról elmélkedünk, imádkozunk. Én 
már itthon eldöntöttem, hogy ameddig csak tudok mezítláb megyek ezen a ne-
héz terepen. Elindultunk felfelé. egy kéz nyúlt a kezem után, Szilvi volt. Megfog-
ta és el sem eresztett még fel nem értünk a kereszthez. Nehezen mentem me-
zítláb, de volt aki segített. A negyedik állomásnál már így imádkoztam: Uram, 
nagyon gyönge az én talpam, nehéz ez az út, Te hogy bírtad? Értünk, értem 
mentél végig? Cipőd se volt! Az éles köveken én már nem tudtam cipő nélkül 
menni, felvettem. Szilvi pedig vezetett tovább. Uram hálát adok, hogy adtál ne-
kem segítő társat. Akkor szíven ütött egy gondolat. Olyan sok lelkigyakorlaton 
vezettem már csoportot, most valaki engem vezet. Most én kaptam segítséget, 
nemcsak lelkit, fizikait is. Köszönöm Uram, hogy gyöngeségemben küldesz 
mindig valakit aki segít, velem van, mert ilyenkor Te vagy velem. Fent a kereszt-
nél már a kiscsoportom tagjaival imádkozhattam. 
Lefelé már Niki és Margitka segített, segítettük egymást, úgy mint itthon is a 
minden napokban. ezen a zarándok úton ez volt az egyik legszebb élményem, 
mert itt volt legközelebb hozzám Jézus.                                    Mikolyné Magdi 
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Október 27-én Benkó Péter kántor úr vezetésével túrázni indultunk az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség kb 40 tagjával. Az 
Alsónémedi Katolikus templomtól indultunk autókkal Pilisszentkeresztre a Dera-szurdok előtti parkolóhoz. Itt leparkoltunk az autókkal 
és gyalog indultunk el a túrára. Úti célunk Dobogókő volt. Dobogókőn pihenőt tartottunk és gyönyörködtünk a csodálatos tájban. Majd 
folytattuk utunkat visszafelé a kiinduló helyhez, de közben útba ejtettük Pilisszentkereszt-Szentkútat, kegyhelyet. Itt imádkoztunk és 
mindenki ivott a kút finom vizéből és felfrissülten indultunk utunk utolsó szakaszának megtételére! 14 km-t gyalogoltunk. Az autókhoz 
érve elbúcsúztunk egymástól és mindenki elindult haza. Csodálatos élmény volt! Köszönjük a szervezést és remélhetőleg lesz még 
lehetőség hasonló jó élményekkel gazdagodni így együtt egy közösségként!                                                         Györgyövics Szilvia 
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Egy szép nap! 
 

2018.október 27., reggel 6 óra. Szombati 
naphoz képest korai kelés. Lelkesen indul-
tunk a templomhoz a gyülekezőre, indulás 
Pilisszentkeresztre. Már régóta vártam, 
régóta szerettem volna egy egyházközös-
ségi családi napot, ez most Benkó Péter 
szervezésével, Fazekas Gábor diakónus 
támogatásával végre megvalósulhatott - 
Istennek legyen hála.  
 9 óra körül elindult a kocsikaraván, 
ami az M5-ös autópálya gyáli kivezetőjéig 
volt együtt, azután több úton közelítettünk 
a célig, ahová pár perces késéssel min-
denki megérkezett 10 óra körül. Kikászá-
lódtunk az autókból, kinyújtottuk elgémbe-
redett tagjainkat, és elindult a túra egy 
Pilisszentkereszthez közeli parkolóból a 
Dera szurdoktól - az Országos Kéktúra 
útvonalon - Dobogókő irányába. 1-2 kilo-
méter gyaloglás után gyönyörű szurdok 
völgyén keresztül haladva megérkeztünk 
Pilisszentkeresztre, ahol rögtön ki is pihen-
tük ezt a szakaszt egy megközelítőleg 30 
perces lazítással, ahol a kántor úr pár 
mondatban bemutatta a települést is (ez 
úton is szeretném kifejezni elismerésemet 
a felkészültségéért). A pihenő után irány 
vissza a Kéktúra ösvényére egy meredek 
domboldalon keresztül. A Teremtő úgy 
gondolta, megtisztítja eme nemes lelkű 
csapatot kicsit, ezért égi áldásként kisebb-
nagyobb intenzitású esővel ajándékozott 
meg minket, ami többünket arra késztetett, 
hogy felvegye menet közben az esőkabá-
tot. Ugyanakkor a hőmérséklet kellemes-

nek mondható volt, így az eredmény az 
lett, hogy én személy szerint 2-3-szor vet-
tem fel és le a két részes esőkabátomat a 
meredek kaptatón felfelé, kimerítve ezzel a 
többféle jóga több ászanájához (testtartás) 
közelítő testgyakorlatot, ami már önmagá-
ban is megizzasztott. Ezen gyakorlatozá-
som, és többek gyakorlatai, és testi meg-
tisztulásom után következett lelki helytállá-
som próbatétele, ugyanis mindkét gyere-
künk katasztrófálisnak titulálta az általam 
már oly régen várt közös családi-baráti 
túrázást, és egyértelműen leszögezték, 
hogy ők aztán ilyenre még egyszer bizo-
nyosan nem jönnek. No, de azért ilyen 
könnyen nem adtam fel.  Próbáltam szójá-
tékot, vicces versek gyártását, szóláncot, 
egyszerű bolondozást, hátha jobb kedvre 
derítem őket, de a siker igen csekély volt. 
Hála Istennek Szabina, a feleségem lega-
lább jól érezte magát, élvezte az őszi táj 
szépségét, beszélgető társakat is talált, 
amíg én a lelkesítésen mesterkedtem. A 
Jóisten látva törekvésemet (és annak - hát 
hogy is mondjam csak , - nem várt ered-
ményét) hozzátette a maga segítségét: 
megérkeztünk a Dobogókő közelében ta-
lálható Zsivány sziklákhoz. A hatalmas 
sziklák látványa, és annak lehetősége, 
hogy ezekre fel lehet mászni, a gyerekeket 
azonnal óriási lelkesedéssel töltötte el, 
Pétert és a szülőket meg a sokfelé rohanó 
gyerek látványa aggodalommal, és éber 
figyelemmel. A gyerekekkel együtt fel-
másztam a sziklákra, a látvány valóban 
csodás volt, ez a lelkesedésünk meg is 
maradt az út végéig. Hamarosan megér-

keztünk Dobogókőre, megebédeltünk, ki-ki 
a hozott szendvicseit, és egy-két pohár 
forró teára is volt lehetőség a büfében. A 
kilátótól megtekintettük a csodálatos Duna-
kanyarra néző panorámát (kissé ködben, 
de azért élvezhető volt),a Kéktúra-pecsét 
is bekerülhetett a túranaplóba, akinek volt. 
Azután a Mária zarándokútvonalon elindul-
tunk vissza a kiindulási pontra. Ez az út 
inkább lefelé vezetett már szinte végig, 
ami a sokak szerint előre elképzelt köny-
nyebbség helyett szinte már inkább nehe-
zebb lett, mint a kaptatón való gyaloglás, 
hiszen a hosszabb lejtőn való haladás akár 
jobban is megterhelheti az ízületeket, iz-
mokat. Délután fél 3 körül megérkeztünk a 
kiindulási pont közelében található Szent 
kúthoz, ahol egy kisebb pihenő után egy 
közös éneklés keretében felköszöntöttük 
Kis Zoltánt, aki a születésnapját és Rom-
vári-Nagy Szabinát a feleségemet, aki a 
névnapját ünnepelte aznap, Isten áldását 
kérve rájuk. A pihenő után megtettük a 
maradék 1-2 kilométert, és megérkeztünk 
a Dera Szurdok völgyéhez újra az autóink-
hoz, nagy örömmel, kissé fáradtan, de 
mégis felfrissülten, egy gyönyörű együtt 
töltött nap után!  
Hálásan köszönöm Benkó Péternek a 
szervezést, és a túravezetést, igazán jól 
felkészült vezetőnk volt, és mindenkinek, 
aki részt vett ezen a túrán, és eljött. Kérem 
az Istent, hogy adjon mindannyiunknak 
erőt és egészséget, hogy minél több ha-
sonlóan jó közös élményben lehessen 
még részünk. 
Tisztelettel:                       Romvári Ferenc  

Kirándulás a Pilisi erdőbe 
 

Októberben egy szombati napon kirándulni, illetve túrázni men-
tünk a Pilisbe, amit a kántor úr szervezett. Reggel a paplak és a 
templom között gyülekeztünk, ahol igen segítőkész, - leginkább 
fiatalokból álló – csoport jött össze. Először úgy volt, hogy külön 
busszal megyünk, de végül autókkal indultunk, igen jó sofőrökkel! 
Végül mindnyájam egyszerre értünk a megbeszélt helyre. Be-
szélgettünk, reggeliztünk, ettünk, ittunk, majd gyalog indultunk 
Dobogókő irányába. Volt, aki gyorsabban, volt, aki lassan tudott 
menni a többiek után, mert nagyon figyelni kellett a lábunk alá, 
csúszós, agyagos, kavicsos, gidres-gödrös volt a terep, ráadásul 
az eső is eleredt. Volt, aki bírta – leginkább a gyerekek -, de volt 
olyan is, aki 200 méter után akkorát esett, mint a gyalogbéka! 
(Mondtam is magamban, ez aztán kétemberes kirándulás volt 
neked, Julika. Szlovicsák Béla és Györgyövics Balázs húztak fel, 
igen ügyesen, mert nem volt a közelben, de be se tudott volna 
jönni a völgybe darus kocsi…) 

Így ezután, akik nem bírták a dimbes-dombos terepet, busszal 
utaztak tovább Dobogókőre. Hamarabb ott voltak! 
Mikor a túrázók is „célba értek”, a kántor úr rövid történelmi elő-
adást tartott nekünk. Majd szétnéztünk, és ismerkedtünk más-
honnan jött túrázókkal is, mert a nyirkos idő ellenére nagyon sok 
– főleg fiatal – túrázó volt, akik kutyákkal, bicajjal, stb. is voltak.  
Rövid pihenő után visszatértünk a tisztásra az autókhoz. Akkorra 
már ragyogott a Nap! Késő délután indultunk vissza hazafelé. 
Engem egészen a kapuig vittek. 
Számomra felejthetetlen élmény és tapasztalat volt… – Legköze-
lebb figyelni fogok, hogy a cipőm ne csak kényelmes legyen, de 
a talpa se csússzon. 
Szerintem mindenki jól érezte magát! Én még meg is gyógyul-
tam, pedig influenzás voltam. Nem csak a gyógyszertől, hanem a 
sok nevetéstől is! 
Köszönjük! Isten áldja a szervezőket és jó egészséget kívánok 
mindenkinek! 

György Julianna 
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Mária Rádiós imacsoportok találkozója 
 

Október 27-én imacsoportok találkozóján Alsóné-
mediről is néhányan részt vettünk, képviselve 
egyházközségünkben működő Mária Rádiós 
imádkozókat. Az ország számos területeiről ér-
keztek a hívek: Bag, Érsekvadkert, a legtöbben 
Budapest különböző kerületeiből jöttek. Ismétel-
ten Khirer Imre Atya vezette az imádságot. Az 
imaszándékok felajánlása, közös beszélgetés, 
lelket mélyen megérintő tanúságtételek követték 
egymást, majd egy kis agapéval zárult a délután. 
A találkozónak az Isteni Szeretet Leányai szerze-
tesrend kápolnája (Bp. Viola u.) adott otthont. A 
nővérek vendégszeretete, kedvessége jól érzé-
keltette hitvallásukat, mely szerint Isten szerete-
tét láthatóvá tegyék a világban. Az idei évben 
150 éves szerzetesrend nővérei a következő 
imádságot mindenkinek nagy szeretettel ajánlja.   

    Jakab Mária 

Mária rádió imakör 2018 nov. 12-én 17 
órakor lesz a Szent Imre közösségi ház-
ban. A mai szent óránkat is igeliturgiával 
kezdjük. A Mária köszöntő ének után kér-
jük a Szentlelket, hogy töltse el szívünket, 
lelkünket, hogy Jézus Krisztus jelen legyen 
közöttünk és árassza ki kegyelmi ajándé-
kait mindnyájunkra. Az Úr asztalára tesz-
szük hozott imaszándékainkat, melyeket a 
szertartás alatt felajánlunk. Kérések, hála-
adások, köszönetek felolvasása után a 

szentáldozásban az Úr elé 
visszük ezeket és imádko-
zunk, hogy hittel és önát-
adással egyesítve meg-
hallgatásra találjanak. A 

szentliturgiát követi a közös szentolvasó 
ima a halottainkért. Ezután pedig beszá-
moló következik az okt. 27-én megtartott 
imakörök találkozójáról a Bp. Viola utcai 
Isteni Szeretet leányai kápolnájában. Majd 
imával és énekkel elköszönünk a Szűz-
anyánktól és az Ő Szent Fiától. 
Égi Édesanyánk! Köszönjük, hogy ma is 
Veled lehettünk! 
Mária a Te édesanyai szereteteddel imád-
kozz velünk és értünk a Te Szent Fiadhoz. 

Ima Szűz Máriához 
 

Ha valami fáj, Neked panaszkodom, 
Kinek mondhatnám? 

Hallgass meg édes Szűzanyám! 
Nehéz óráimban adj nekem erőt, 

Hiszen Te vigasztalsz minden szenvedőt. 
Nálad minden bűnös oltalmat talál, 
A Benned bízóknak nem fáj a halál. 

Tőled távozóknak bánatuk soha nincs, 
Akik arra kérnek: Mária segíts! 

Hozzád imádkozók, árvák anyja vagy, 
Akinek jósága véghetetlen nagy. 

Téged dicsérni nem szűnik a szám, 
Emelj Magadhoz Édes Szűzanyám! 

 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Hiszekegy… Miatyánk…  
Üdvözlégy… Dicsőség… 

Mennyei Atyánk, Te lángra lobbantottad 
szeretetedet Franziska Lechnerben, és 

megbíztad, hogy adja tovább ezt az 
ajándékot az embereknek. Ez a tűz 

egyre nagyobb lánggal égett a szívében 
és fellobbant sok fiatal lány szívében is. 

Urunk, tudjuk, hogy a legtisztább es 
legszentebb fény a Benned való hitünk.  
Abból árad a világosság, ami sok em-
beri szívben feléleszti a reményt és a 
szeretetet, és felragyog az élet sötét 

útvesztőin eltévedt emberek felett is.  
Ezért ma így kiáltunk hozzád: 

„Uram, növeld bennünk a hitet! 
Erősítsd bennünk a reményt és tökéle-

tesítsd bennünk a szeretetet.” 
 

Add, hogy bátran menjünk oda, ahova 
küldesz. 

Add, hogy bennünk felragyogjon a jó-
ság, az öröm, a szeretet es a békesség. 
Add, hogy a Te szereteted hiteles tanúi 

lehessünk. 
Ámen. 

PAENITENTIARIA  APOSTOLICA 
„Azok a nővérek es világi hívek, akik ebben az időben, tehát 2018. január 1-től 
2018. december 31-ig 
bezárólag elzarándokolnak az Anyaházba vagy az Isteni Szeretet Leányai más 
kolostorában reszt vesznek jubileumi ünnepségen, vagy ott legalább egy ima órát 
tartanak, amelynek része a Miatyánk, 
Hitvallás es az Istenanya Mária segítségül hívása - teljes búcsút nyerhetnek. Ez a 
teljes búcsú felajánlható a tisztítótűzben szenvedő lelkekért is. Idős és beteg 
személyek, - és mindenki, aki nyomos okból nem tudja elhagyni a házat,- épp úgy 
elnyerheti a teljes búcsú kegyelmeit, ha bűneit szívből megbánja, és lélekben 
egyesülten reszt vesz a jubileumi ünnepségen, lehetőség szerint elvégzi a három 
feltételt is, valamint imádsággal szenvedéseit, nehézségeit felajánlja az Isteni 
Irgalmasságnak.”      (Részlet a Decretumból) 

Minden, amit tudnod kell az életben, arra 
megtanít Noé Bárkája. 

1. Ne késd le a hajót. 
2. Emlékezz, mind ugyanabban  

a hajóban vagyunk! 
3. Tervezz előre. Akkor sem esett az eső, 

amikor Noé megépítette  
a Bárkáját. 

4. Tartsd jó kondiban maga-
dat. Mikor 60 éves leszel, le-

het,hogy valaki felkér egy nagy 
dologra. 

5. Ne törődj a kritikákkal. Csak 
csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni. 

6. A jövődet építsd magasra. 
7. A biztonságod érdekében  

mindig párban utazz. 
8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és 

a párduc is ugyanabban a hajóban van. 

9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit. 
10. Emlékezz: a Bárkát amatőrök,  
a Titanicot pedig profik építették. 

11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a 
végén mindig vár  

a szivárvány!  

Az első „Mocorgó” gyerekmisén nagyon sokan vettek 
részt. Szeretettel várunk mindenkit a következőre 2018. 

nov.  11-én 10 órára a közösségi házba! 

Egy perc bölcsesség…  
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Jézus Szentséges Szívének családja 
 

A következő közös szentségimádási 
óránk nov. 8-án csütörtökön lesz a Szent 
Imre közösségi házban 17 órakor. Ezt a 
szent órát halottaink lelki üdvéért ajánljuk 
fel Jézus Szent Szívének. Az elhunyt, de 
üdvösséget még nem nyert lelkekért és 
azokért, akikért nem imádkozik senki sem. 
A legtöbbet úgy tehetjük értük, ha ezekben 
a napokban, halottak napjának nyolcadá-
ban élünk a lehetőséggel, hogy teljes bú-
csút nyerhetünk számukra. Ennek feltétele 
a gyónás, áldozás és a teljes önátadás 
lelkületében átélt szentmisén való jelenlét, 
imádság, a Szentatya szándékaira, 1 Hi-
szekegy, 1 Miatyánk és a saját halottam 
lelki üdvéért felajánlott imádság. Ezt adja 
nekünk a megfeszített, ha látja a Hozzá 
közeledőt. Jézus kívánja, hogy ez által is 
közeledjünk Hozzá és megtapasztaljuk újra 
és újra az Ő gondoskodó szeretetének 
irgalmasságát! Gondoljunk arra, hogy a 
tisztítótűz a megtisztulás folyamata. Üdvö-
zülni csak a megtisztult léleknek lehet! 
Amíg nem ég le az, ami nem Istené, addig 
bűnhődik a lélek! A megtisztulás folyamata 
fájdalmas, de a Mennyországba vezet! 
Értük való imádságunkkal Istenünk meg-

váltó irgalmasságának, szere-
tetének erejében megmártózva 
megrövidül ez a szenvedés! 
Éljünk ezzel a lehetőséggel. 
Segítsünk azokon, akiknek 
valaha mi is a segítségük nél-
kül talán nem is léteznénk! 
 

Jézusom! Add meg nekem a kegyelmet, 
hogy testvéreimet úgy szeressem, aho-
gyan Te szeretted őket, ahogyan Te szol-
gáltál nekik, nagy alázatossággal, szelíd-
séggel. Mindig figyelmes voltál, segítettél 
nekik szükségükben. A Te szívedből oly 
nagy irgalmasság árad mindenki számára. 
Ezért kérlek, Téged töltsd el az én szíve-
met is irgalommal minden embertestvérem 
iránt! 
A boldog élet az Isten szeretetétől átölelt 
élet Istentől ajándék, amelyet tovább kell 
adnunk családunknak, embertestvéreink-
nek! 
Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az 

a nemzedék, amelyet megáldott az Úr! (Iz. 

61; 6-9) 

 
Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott 

Mikor a bűntől meggyötörten 

 A lelkem terheket hordozott 
 Egyszer csak könnyebb lett a lelkem 

 Valaki értem imádkozott. 
 

 Valaki értem imádkozott, 
 Talán apám, anyám régen? 

 Talán más is, aki szeret. 
 Jó barátom vagy testvérem? 

 

 Én nem tudom, de áldom Istent, 
 Ki nékem megváltást hozott, 

 És azt, aki értem csak 
 Egyszer is imádkozott. 

 

A végtelen szeretet /szeretetre hangolva/ 
Ha majd szemed a szentostyára néz fel 
Gondolj rám szívvel, mert Veled vagyok! 

Lehet, hogy nem látsz,  
de lelkünk az imában  

Újra találkozhat, ha akarod! 
 

Amikor a holdat nézed az égbolton 
És körülötte a sok csillagot 
Isten lelke emel fel az égbe, 
Mert ott van, aki érted imádkozott! 
 

S ha majd a szíved is eljut hozzám, 
És lelkünk az imában összeért, 
Nem lesz akadály sem égen, sem földön, 
Mely megszabhatná a szeretet határait! 

2008. nov.1  
Szlovicsák Balázsné  

Okt. 27 – Nov. 4 
Bolonovszky Lászlóné 

Csernák Nikolett 
Kiss Albertné 
Sponga Anita 

Acsai Lászlóné 

Nov. 5 – 13 
Ács Istvánné 

Özv. Jakab Gáborné 
Györgyövics Józsefné 
Özv. Surányi Tiborné 

 

Nov.14 – 22 
Özv. Tóth Jánosné 
Özv. Sípos Imréné 

Özv. Surányi Miklós 
Özv. Lovas Flóriánné 
Özv. Drozdik Jánosné 

Nov. 23 – Dec. 1 
Özv. Némedi Rezsőné 

Mikoly Istvánné 
Tamás Györgyné 

Nyékiné Kristály Regina 

Novemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Kedves Testvérek!  
Szeretnék egy pár gondolatot meg 
osztani veletek. 
Egy igével kezdeném a Jónás Próféta 
könyve 2. rész 8. versével. „Amikor 
elcsüggedt a lelkem az Úrra gondol-
tam és imádságom eljutott hozzá” 
  Azért szólok most hozzátok, mert az 
Úr ezt bízta rám. Köszönöm azt a sok 
imádságot amit  a betegségem alatt 
értem és velem mondtatok az imakö-
zösségben, vagy bármilyen más for-
mában tettétek! Erről szeretnék pár 
gondolatot megosztani veletek, hogy 
a testvéri közösség az egység meny-
nyire fontos. 
Nemcsak a világnak vagy az ország-
nak van szüksége egységre, hanem 
az egyháznak nekünk, akik a gyüleke-
zet tagjai vagyunk. Keresztyén közös-
séget szeretet által kell alkotni, még-
pedig alázatosan elhívatáshoz méltó-
an. Jézus kiválasztott maga mellé 12 
tanítványt, hogy az egységre tanítsa 
őket ezáltal minket is tanítva. A lélek 
egysége nagyon fontos, de egységről 
akkor beszélhetünk ha közösen épít-
jük Krisztus országát. Hogyan? Első-
sorban úgy hogy eljárunk a közösség-
be, egymást szeretetben hordozzuk, 
megbocsájtunk egymásnak, imádko-
zunk egymásért. A lelki egység a leg-
erősebb egység, ezt bizonyítja amikor 
az úrasztalánál együtt úrvacsoráznak 

vagy az oltárnál áldoznak a hívők 
Krisztus testének tagjaiként. Ezt egyik 
szép ének így fogalmazza! Krisztus 
testének tagja vagy már, Tőled az 
Isten már többet vár! Várja, hogy szol-
gálj amíg lehet, Ki tudja meddig tart 
életed? 
Isten nem egyformának teremtett ben-
nünket, de mindnyájunknak meg van 
a szerepe közösségben  szolgálni. 
Ezt a kérdést már többször feltették a 
lelkipásztorok , vallásos vagy vagy 
hívő? Az Istennel való kapcsolatod  
határozza meg a választ. A szolgála-
tod amit Istenért vállalsz mások hasz-
nára is kell váljon. Ha megteszed nem 
messze vagy Isten országától. Az 
imádság szív kérdése: ha van szíved 
van imádságod is legyen az csak egy 
mondat, egy köszönet, egy hálaadás 
Mennyei Atyám! Úgy jöttem most is 
hozzád hogy tudom szükségem van 
kegyelemre, ezért teljesen rád bízom 
magam. Bízom benned Uram! Vedd 
el a bűneimet amit elkövettem ellened 
vagy bárki embertársam ellen. Köszö-
nöm, hogy azon az ösvényen járhatok 
ami a bizalomhoz vezet aminek a 
végén te vársz és világítasz!  Köszö-
nöm, hogy nem azért szeretsz amit 
teszek, hanem azért aki vagyok! Kö-
szönöm a gondviselő szereteted! 
Köszönöm, hogy meghallgattál Ámen! 

Nagy Zsigmondné         2018 10. hó 

Csodavilág foglal-
kozás alkalmával 
a gyerekek Zake-
us történetét dol-

gozták fel, és 
játszották el azt 

Joli néni irányítá-
sával. 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az általunk meg-
vásárolt nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  fenntartására, 

amellyel hozzájárulhatunk a papír-, és a tinta költségeihez. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

SZENT KERESZT 

Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 

Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 

Köszönettel fogadunk minden észrevételt, segítséget! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1. 
Mindenszentek 
11 ó Szentmise 
16 Igeliturgia-
temető, kápolna 

2. 
Elsőpéntek és 
Halottak napja  
18 ó mise 
 

3. 4. 
10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 
11 ó Szentmise 
17 ó Szentmise  

5. 
18 ó Igeliturgia 
és Karitász meg-
beszélés 
19 ó Férfikar 

6. 
19 ó Nőikar 

7. 8. 
18 ó Szentség-
imádás 
19 ó Férfikör 

9. 
Délelőtt:  
Idősek, betegek 
látogatása 
19 ó Ifi hittan 

10. 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

11. 
10 ó Gyerekmi-
se 
11 ó Szentmise 
17 ó Szentmise  

12. 
10 ó Baba-
Mama Klub 
17 ó Mária Rá-
dió imakör 
19 ó Férfikar 

13. 
19 ó Nőikar 

14. 
 

15. 
18 ó Szentség-
imádás 
 

16. 
19 ó Ifi hittan 

17. 
10 ó Csodavi-
lág 
15 ó Egyházta-
nács értekezle-
te  

18. Szegények 

világnapja 
10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 
11 ó Szentmise 
17 ó Szentmise 

19. 
19 ó Férfikar 

20. 
19 ó Nőikar 

21. 
 

22. 
18 ó Szentség-
imádás iskolája 
19 ó Férfikör 

23. 
19 ó Ifi hittan 

24. 
17 ó Szentség-
imádás 
18 óra 
Cursillo   

Kiscsoport 

25.Krisztus 

Király ünnepe 

10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 
11 ó Szentmise 
17 ó Szentmise  

26. 
10 ó Baba-
Mama Klub 
19 ó Férfikar 

27. 
19 ó Nőikar 

28. 29. 
18 ó Szentség-
imádás iskolája 

30. 
19 ó Ifi hittan 

1. 
 

14 ó Csodavilág 

15 ó Adventi ko-

szorú készítés 

18 ó Énekkar 

hangversenye 

2.Advent 1. 

vasárnapja 

10 ó Elsőáldozók 

felkészülése 

11 ó Szentmise 
17 ó Szentmise  

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT,  
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A 

MAGYAROK NAGYASSZONYA ÉNEKKAR  
HANGVERSENYÉRE, 

MELYET 
2018. DECEMBER 1-JÉN, SZOMBATON, 18.00 ÓRAKOR 

TARTUNK AZ 
ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY  

MŰVELŐDÉSI HÁZ SZÍNHÁZTERMÉBEN. 
(Alsónémedi, Dózsa György tér 2.) 

 
A BELÉPÉS DÍJTALAN 

MINDENKIT SZERETETTEL  
VÁRUNK!  

KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
Adománygyűjtés 

2018. november 18. — december 3. kö-
zött várjuk adományaikat a közösségi 

házban: játékok, társasjátékok, plüssjáté-
kok (jó állapotúak),  

valamint tartós élelmiszerek.  
sten fizesse meg! 

Egyháztanács gyűlés 
 

2018. november 17-én 15 órától  
egyháztanács gyűlés lesz a kö-

zösségi házban. Az előző alkalomhoz hasonlóan 
plébánia rendezéssel kezdünk, majd utána sor 

kerül a megbeszélésre. 
Ha bárkinek van olyan témája, amiről szeretné, ha 
megvitatnák a képviselők, mindenképpen szóljon 

valamelyik testületi tagunknak és akkor napirendre 
vesszük. 

Köszönjük megtisztelő bizalmukat! 


