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JÉZUS FELTÁMADT! JÉZUS ÉL! 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2019. ÁPRILIS 7.  

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSREND 
 

VIRÁGVASÁRNAP (április 14.):  10.00 szentmise: barkaszentelés, Passió (énekel: az Alsónémedi Katolikus Férfikar) 
                 18.00 szentmise  
A templomban: 
NAGYCSÜTÖRTÖK (április 18.):  17.00 ünnepi szentmise, majd szentségimádás 
 
NAGYPÉNTEK (április 19.):     15.00 Keresztút a régi temetőben 
        17.00 liturgia, Passió (énekel: az Alsónémedi Katolikus Férfikar), majd szentségimádás 
 
NAGYSZOMBAT (április 20.):     17.00 feltámadási szertartás és körmenet 
 
HÚSVÉTVASÁRNAP (április 21.):  9.00 mocorgós gyermekek miséje (rövid, ünnepi szentmise a templomban,  
      utána tojáskeresés a plébánia udvarán a gyerekeknek) 
          10.00 ünnepi szentmise 
 
HÚSVÉTHÉTFŐ (április 22.):     9.00 „locsolók szentmiséje” a templomban 

Erre a megújító örömhír befogadására készülünk a nagyböjti szent 
időben, hogy bűnbánattal, imával, böjttel és jótékony szeretettel 
alapozzuk meg ezen Istentől kapott csodálatos ajándék megün-
neplését. Az Egyház a Szent 
Háromnapban különlegesen 
szép liturgiával segít minket, 
hogy átéljük a „szent titkot”.  
NAGYCSÜTÖRTÖK este az 
utolsó vacsorára, az Oltári-
szentség alapítására emléke-
zünk, majd együtt virrasztunk 
a vért verejtékező Jézussal 
az Olajfák hegyén. 
NAGYPÉNTEKEN délután 
végig járjuk Urunk szenvedé-
sének útját, a keresztutat. Az 
esti liturgiában megváltásunk 
titkát ünnepeljük a Passió 
éneklésével és kereszthódo-
lattal, majd csendben elmél-
kedünk az Úr sírja előtt, aki 
átélte minden fájdalmunkat. 
Meggyászoljuk elvesztését, 
hogy majd húsvétkor kitörő 
örömmel ünnepeljük, hogy 
feltámadt és él. 
NAGYSZOMBAT a készület 

ideje, hogy este a húsvéti vigília méltóságteljes szertartásaival 
átéljük a feltámadás ujjongó örömét: a húsvéti gyertya meggyújtá-
sa, a fények felgyulladása, a húsvéti örömének, az olvasmányok, 

a keresztség liturgiája, 
keresztségi fogadalmunk 
megújítása, a szentmise és 
a feltámadási körmenet. 
Húsvétvasárnaptól nyolc 
napon keresztül fehérva-
sárnapig, majd egészen 
Pünkösdig a feltámadás 
öröme járja át ünneplé-
sünk: „Szenvedésével az 
Úr átment a halálból az 
életbe, és nekünk, hívők-
nek megnyitotta az utat 
feltámadásával, hogy mi is 
átléphessünk a halálból az 
életbe.” /Szent Ágoston/  
Vegyünk részt közösen a 
templomi szertartásokon 
és ünnepeljük közösség-
ben hitünk szent titkát!  
KRISZTUS FELTÁMADT! 

VALÓBAN FELTÁMADT! 

Fazekas Gábor 
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Egyházmegyei ifjúsági régiótalálkozó 
Vácon 

 
Március 15-től 17-ig összrégiós ifjúsági talál-
kozó volt Vácon, a piarista gimnáziumban, a 
nyári táborokra való készülés jegyében. Az 
egyházmegye azon fiataljai gyűltek össze, 
akik kortársaik szolgálatára vállalkoztak. 
Szombat délután püspökük, Beer Miklós 
vendégeskedett náluk és mondott misét 
nekik…. 

Bezák Tamás ifjúsági lelkész üdvözli a püs-
pököt, és megköszöni, hogy idén is eljött a 
találkozóra, hogy bemutassa a szentmisét. 
Beer Miklós először arra kéri a fiatalokat, 
hogy lelkesedésükkel gyógyítsák a beteg 
világot, majd az evangélium, a hegyi beszéd 
azon részlete után – amelyben Jézus az 
ellenség szeretetére szólít fel – a földi érte-
lemben vett igazságszolgáltatás fonákságá-
ról beszél. A kiút csak az lehet, hangsúlyoz-
za, ha az adok-kapok, a sérelmek és meg-
torlásuk ördögi spiráljából kilépünk. Jézus 
keresztáldozata erre tanít bennünket. Mivel 
a világ logikájából az örökös harc követke-
zik, meg kell lepnünk-hökkentenünk a vilá-
got, a társadalmat. És ezt úgy tehetjük meg, 
ha nem a saját hasznunkat keressük, ha-
nem azon törjük a fejünket, mit tudunk adni, 

hogyan gyógyíthatunk, hogyan lehetünk az 
önzéstől beteg világban Isten fiai…. 
...a fenti díszteremben Bezák Tamás bele-
kezd egyórás, a szegénységről szóló elő-
adásába. A szegénységet vállalni az Isten 
iránti bizalom jele – mondja. Mindenünket 
elveszíthetjük, a gazdagság, az anyagiak 
semmitől sem védnek meg. A gazdagság 
veszélyes is lehet, mert könnyen az anyagi 
javakba vethetjük a bizalmunkat, sőt olyany-
nyira rabjaivá válhatunk a földi kincsek gyűj-
tésének, hogy végül már a kapcsolatainkat 
is ennek rendeljük alá. Pedig érdek nélküli 
kapcsolatokra van szükségünk. A gazdag-
ság gőgössé tehet. Azt hisszük, már nincs is 
szükségünk Istenre; elfelejtjük, hogy rá és a 
testvéreinkre szorulunk. Pedig 
mindannyiunknak vannak határai, hiányai. 
A fiatalok figyelme háromnegyed óra múltán 
már lankadóban, egyre többen nézegetik a 
mobiltelefonjukat. „Bírjátok még?” – kérdezi 
Bezák Tamás. A válasz – dünnyögés, mor-
mogás, óvatos nemek – egyértelmű: már 
nem sokáig. „Úgy érzem, már nem bírjátok” 
– reagál példás alázattal, és a következő 
mintegy öt-nyolc fejezetet már „átpörgeti”. 
Vélhetően nagylelkűségének is szól a vas-
taps a végén. A programot koordináló mun-
katárs nem hallgatja el, hogy csodálkozott 
az előadás lekerekítésén, és ezzel nagy 
derültséget vált ki a hallgatóság soraiban. 
Még az előadás közben figyeltem fel Cser-
nák Nikolettre, aki ki-be járkált, és bizonyos 
jelek alapján egyértelmű 
volt, hogy szervező. 
Most kiderül, hogy janu-
ár óta főállású munka-
társ, az ifjúsági iroda 
vezetőhelyettese. Tíz 
éven át dél-dunai régió 
önkéntese volt, és e 
minőségében legalább 

annyit kapott, mint adott, vélekedik. Ma is 
szívesen emlékezik a régi táborokra, a kö-
zös szolgálatra, az esti imákra. És volt egy-
szer egy olyan közbenjáró ima, amelynek 
során akkori kérdésére-kételyére azonnal, 
szinte varázsütésszerűen megnyugtató vá-
laszt kapott. Az élmény ereje azóta is fogva 
tartja. 
Tamás atyát először a vastaps titkáról kér-
dezem. Szigorúbban válaszol, mint várom. 
Akik itt vannak, az ifjúságunk krémje – 
mondja. Nem csak azt adják nekik, amit 
elvárnak, hanem azt is, amire szeretnék 
őket rávezetni. A keresztény gondolkodás-
módot. Képezni próbálják őket, hogy felvér-
tezzük más fiatalok szolgálatára. Tamás 
atya előadása (amit idén Fejérdy Áron atya 
dolgozott ki a 2009-es Szent Ferencről szóló 
tábori előadást is alapul véve) az ő előadá-
saik alapja lesz a táborokban és Szolgáló 
fiatalok az Egyházban címet viseli. Sokféle 
szolgálat lehetőségét kínálják nekik. A szol-
gálat odaadottságát akarják bennük feléb-
reszteni. Nem elsősorban arra törekednek, 
hogy szórakoztassák őket, azt a világ is 
megadhatná. A határaikat feszegetik. 
Ami az előadást illeti: arra akarta vele a fia-
talokat rávezetni, hogy az értékességünk a 
teremtettségünkből fakad. Hogy nem a gaz-
dagság a boldogság fokmérője. Ő úgy látja, 
hogy nem különösebben anyagiasak a mai 
fiatalok. Sokkal inkább azt keresik, mi tehet-
né őket boldoggá. A nyomás – az iskoláé, a 
szülőké, a korszellemé – viszont erős rajtuk. 
Ezért mindig hangsúlyozni kell nekik, hogy 
Isten úgy szeret bennünket, ahogyan va-
gyunk. És hogy elsősorban neki kell megfe-
lelnünk. 

Fotó: Lambert Attila 
Kiss Péter/Magyar Kurír  

https://www.magyarkurir.hu/  

Az elsőáldozásra készülve a gyerekek március 31-én, vasárnap 
délután a közösségi házban első szentgyónásukat végezték el. 

A gyónás előtt imával készültek életük e fontos eseményére, 
majd a szentgyónást követően elégették azokat a papírdarabo-
kat, melyekre a bűneiket írták fel, jelezve azt, hogy a szentgyó-
nás alkalmával így semmisülnek meg az emberek bűnei, így sa-

ját bűneik is. 
 

Az Elsőáldozás időpontja: 2019. május 26. 10.00 

A márciusi Csodavilág foglalkozáson a gyerekek a 

„Csodálatos halfogás” történetét dolgozták fel. 
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A papnövendék válaszol –  
Miért vannak festmények a templomok falain? 

 
Fiatalok kérdéseire keresi a választ Máté János Kristóf, az esztergo-
mi Érseki Papnevelő Intézet ötödéves papnövendéke.  
 
A feltett kérdésre adott válasz: egyik oldala a praktikum, míg a másik 
sokkal inkább teológiai – lelki – ok. 
A praktikus ok bemutatásához egy kicsit utazni kell az időben. Kép-
zeljük magunkat egy kicsit a középkorba. Hatalmas templomok, gyö-
nyörű épületek, nagy és díszes szentmisék. Az Egyház virágzik, min-
denki hallgatja a papokat, templomba járnak az emberek, hiszen 
vallásosak. Egyetlen egy icipici probléma van, az emberek többsége 
nem tud se írni, se olvasni. Emiatt az írással továbbadott hit nincs 
jelen olyan erősen az Egyház hitterjesztési eszközei között, mint 
manapság. 
Gondoljuk el a következőt: egy egyszerű, írástudatlan ember bemegy 
a templomba a középkorban, és szeretne imádkozni... A Biblia nem 
igazán jöhetett számításba számára mint lelki olvasmány. Felmerült 
a kérdés, hogyan lehetne mégis segíteni az embereknek, hogy köze-
lebb kerüljenek Istenhez, illetve hogy megismerjék a Szentírást. 
A legegyszerűbb megoldás a kép volt, nem véletlenül hívják a 
„szegények Bibliájának”. Egyszerű a képlet: a hatalmas falfelületeken 
egy-egy szentírási történet ábrázolása és máris van lehetőség arra, 
hogy az egyszerű ember megismerje a bibliai történeteket. 
A másik praktikus ok ez: a szentek mint követendő példák ábrázolá-
sa. 
Nem csak a ma emberének nehéz követni Jézus tanítását. A múlt 
embere is sokat küzdött a bibliai erényekben való növekedés során. 
Azért, hogy az ember számára ne csupán egy távoli, elérhetetlen 
dolognak tűnjön a szegénység, a tisztaság, az engedelmesség, az 
alázat vagy a szeretet erénye, az Egyház szenteket állít elénk, akik 
valamely erényben kiemelkedőek voltak. 
A templomokban a mai napig láthatunk képeket szentekről. Minde-
gyikük a végsőkig hű volt Krisztushoz, nem kevesen a halált is vállal-
ták a hitükért, ők a vértanúk. De nem csak a vértanúk válhattak 
szentté. Voltak, akik a szeretet parancsának megélésében jelesked-
tek, voltak, akik a szegénységet mint krisztusi életformát választották. 
Sorolhatnánk, hogy mennyi út volt, van és lesz a szentté váláshoz, 
de egy biztos, mindegyik út Krisztushoz vezet. 

A másik oka annak, hogy templomainkban képi ábrázolásokat látunk, 
sokkal inkább teológiai – lelki – tartalmú. 
Tegyük fel, hogy van egy tudós, sportoló, zenész vagy akár egy ban-
da, akiért, amiért rajongunk, akire, amire példaképként tekintünk. 
Vagy van egy családtagunk, aki nagyon közel áll hozzánk, de több 
száz kilométer választ el tőle. Az ilyen emberek képét szívesen ki-
tesszük például szobánk falára, hogy ne felejtsük el az arcukat vagy 
éppen azt, amit elértek. 
Ki lehetne nagyobb példakép számunkra, mint maga Jézus? Ki ne 
szeretné azt a személyt, aki szeretetből leülte helyette a büntetést? 
Nos, Jézus Krisztus megtestesült, vagyis emberi teste lett. Megadta 
azt a hatalmas ajándékot, hogy emberré lett és közénk jött. Mivel a 
második Személy megtestesült, így ábrázolhatóvá vált. Szent Pál 
mondja, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. Ha 
hisszük, hogy Jézus valóban megtestesült, akkor a képi ábrázolásnál 
is megérthetjük az alapokat. 
Azonban felmerülhet a kérdés: honnan tudjuk azt, hogy milyen volt 
Jézus arca? Ebben talán a legnagyobb segítségünk a torinói lepel 
lesz. Sokan támadták azzal, hogy eltűnt, majd hihetetlen módon 
megkerült, és később, mikor mintát vettek belőle, az elemzés azt 
mutatta ki, hogy nem származhat Jézus korából, hanem sokkal ké-
sőbbi. 
Viszont a kutatások során az is kiderült, hogy akik a mintát vették, 
egy olyan részből vették azt, ami – ahogy arra fény derült – javítva 
volt. Apácák próbálták kijavítani a szakadásokat, hiányos részeket 
amikor újra megtalálták a leplet. Megismételték a tesztet, és ekkor 
már kiderült, hogy Jézus-korabeli a lepel. Így már lehet elképzelé-
sünk arról, milyen lehetett Jézus arca. 
Sokszor kapunk olyan kritikát, hogy azok a keresztények, akik a ké-
pek előtt imádkoznak, azok igazából a bálványimádás bűnébe esnek. 
Akár jogos is lehet ez a vád. Attól függ ugyanis, hogy milyen céllal 
imádkozunk egy szent képe vagy szobra előtt. 
Ha a szentet kezdjük el imádni, és Isten elé helyezni, akkor valóban 
jogos a kritika. Ha viszont kérjük a szentet, hogy járjon közbe értünk 
Istennél, és mint követendő példát tartjuk szemünk előtt az életét, 
akkor nem bálványt imádunk, hanem a szent segítségével akarjuk 
még inkább megismerni Istent. 
 

(https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-papnovendek-valaszol-miert-
vannak-festmenyek-templomok-falain ) 
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Köszönet mindenkinek, aki segített! (a csoportkép hiányos, többeknek nem volt alkalmuk megvárni a kép készültét…) 

Köszönet a finom süteményekért! 
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Szlovicsák János megvendégelte a temetőtakarítás résztvevőit! Köszönet érte! 
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Tavaszi egyházkö-
zségi kirándulás a 

Pilisbe: ÁPRILIS 13. 
SZOMBAT 

Koszorúzás a március 15-i ünnepségen 

(Fotók: Halászy Károly Művelődési Ház Facebook oldala) 

Lelkigyakorlat a Mária Rádió szervezésében 
 
Március utolsó hétvégéjén egyházközségünk Mária Rádió Ima-
csoportjából ketten is részt vehettünk a szerkesztőség által szer-
vezett lelkigyakorlaton. Varróné Joli óvó nénivel lelkesen indul-
tunk Veszprémbe, hogy e három szent napon elcsendesedjünk, 
és a világ zaját kizárva, mély hitű közösségben csak az Istenre 
figyeljünk.  
Külön öröm volt számunkra, hogy a nagyböjti lelki napokat Szé-
kely János szombathelyi megyés püspök atya vezette. Mind a 
három nap lehetőséget adott az elmélyülésre, Jézus tanításának 
egyre mélyebb befogadására, az isteni szeretet megélésére. 
Olyan volt ez a hétvége, mint az 
„elővételezett mennyország”. A reggelek 
napindító imával, elmélkedéssel kezdőd-
tek, majd a püspök atya bibliai előadása-
it, lélekemelő történeteit hallgatva mind-
nyájunkban kitisztult, a nagyböjt egy út a 
fény felé. A Szentmisék, a Keresztút, a 

Rózsafűzér imádság mind közelebb viszi a gyarló embert a Te-
remtő Istenhez, a tökéletes Szeretet felé. 
Akkor lesz földi életünk boldog, ha megsejtjük ezt a végtelen 
szépséget, jóságot, ami ott rejtőzik a világ titka mögött. Akkor 
válik életünk széppé, ha engedjük, hogy a végtelen jóság rajtunk 
is átáradjon, mert az ember szeretetre született. Isten mindenkit 
meghív erre az útra, hogy áldás legyen embertársai, a világ szá-
mára. 
A lelki élmények mellett még Veszprém Érseki Palotájába is elju-
tottunk, ahol Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek lenyűgöző idegen-
vezetését hallgathattuk. 
Hálás köszönet a Mária Rádiónak, hogy meghívott bennünket e 

csodás három napra!            Jakab Mária 

KATOLIKUS  
KARITÁSZ Helyi 

szervezete 
 

Adománygyűjtés 
 

Karitász termény-
gyűjtés április 12. péntek 14.00-

15.00 
Tartós élelmiszert, édességet és 
pénzbeli adományt is fogadunk! 

Ezt követően sor kerül a csomagok 
elkészítésére és kiosztására is. 

A nagylelkűséget köszönjük! 
 Isten áldja meg az adományozókat! 

Március 6., Hamvazószerda 
Hamuszentelés és hamvazkodás  

Hivatali idő: Hétfő 9.00-13.00  
és csütörtök 15.00-17.00 a plébánián. 

Elérhetőség: 06-30/174-4627 
Fazekas Gábor,  

plébániavezető diakónus 
ÁPRILIS 12-ÉN, PÉNTEKEN 

20 órától! 
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Jézus Szentséges Szívének családja ápr. 4-
én tartja szentségimádási óráját. 
Ezen a szentórán egyházunk vezetőiért imád-
kozunk az Úr Jézus Szent Szívéhez. Elsőként 
a Szentatyánkért, Ferenc pápáért, aki mindig 
szeretettel kéri a mi imáinkat, mert nagyon 
fontos számára ez a megszentelő erő, ame-
lyet ebből merít. Püspök atyánkért Beer Mik-
lós atyáért, aki mindig szívén viseli sorsunkat. 
Diakónusunkért, Gáborért, aki az összes egy-
házközségi bajainkat, megpróbáltatásainkat a magáénak érzi és 
segítségünkre van mindenben. Az atyáinkért, Márton atyáért és 
Gábor atyáért köszönet és hála értük az Úrnak. Imacsoportjain-
kért, énekkarunkért és vezetőiért és minden egyháztanácstagért, 
aki segíti a jóban előre haladásunkat az üdvösségre vezető úton. 
Vigyük az Úr Jézus elé mindazokat, akik nekünk nagyon-nagyon 
fontosak! Kérjük rájuk Isten áldását! Imádkozzunk értük hittel és 
nagy-nagy szeretettel. Az imádság életet adó erő! Szolgáló sze-
retet! Meg kell tanulnunk Jézustól, hogy a szenvedéseinket egye-
sítve Jézussal életet adunk a világnak. Imádkozzunk a megbo-
csájtás kegyelméért. Ha szívem szerinti belső kapcsolatban va-
gyok Jézussal, akkor a hitnek ezzel a látásával meg tudom érez-
ni Jézus szólítását, amely utat mutat minden körülményben. Kér-
jük ezt minden imádságunkban az Úrtól. 

/özv. Szlovicsák Balázsné/ 
 

Úr Jézus Krisztus! 
Te, aki szenvedésed és feltámadásod által örök életet ajándé-
koztál nekünk, add szent kegyelmedet, hogy én is követni tudja-
lak az Üdvösségre vezető úton. 
 

Felajánló ima a világért 
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki irgalmadat szeretett Fiadban Jé-
zus Krisztusban nyilatkoztattad ki és kiárasztottad ránk a szentlé-
lekben felajánljuk Neked ma a világon minden ember sorsát. 
Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségeinket, 
űzz el tőlünk minden rosszat. Add, hogy a föld minden lakója 
megtapasztalja irgalmasságodat, hogy Benned, a szenthárom-
ság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök 
Atya! Fiad keserves kínszenvedéséért és feltámadásáért irgal-
mazz nekünk és az egész világnak. /Szent II János Pál pápa/ 

 

Szent-Gály Kata: Keresztút 
 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?  
Reszketni, remegni az Olajfa-kertben…?  
Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel…?  

Szemben a Halállal, szemben a közönnyel…?  
 

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

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

 

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

 

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

hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem…?  
 

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

Egészen eltűnni, elmerülni bennem…?  

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…? 

Ápr. 1 - 6. 
Tóth Jánosné 

Debreceni Lászlóné 
Bálint Lajosné 
Nagy Jenőné 

Győrvári Istvánné 

Ápr. 7 – 15 
Győrvári Dezsőné 

Lovas Imre 
Horváthné Nagy Ilona 

 
 

Ápr. 16 – 24 
Szecsődi-Tóth Rita 
Renczes Csabáné 

Szlovicsák Krisztina 
Nagy Istvánné 

 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Nagy Tiborné 

Csermák Gáborné 
Geiger Jánosné 

Mészáros Jánosné 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

2019 ápr. 1-én imádkozni gyűltünk 
össze Égi Édesanyánk szíve elé. Az igeli-
turgián hozott imaszándékainkat felajánlot-
tuk az Ő szent szívének, amelyeket felol-
vasásuk után szentáldozásunkkal pecsé-
teltünk meg. Ezután a Hétfájdalmú Szűz 
litániáját imádkoztuk. Majd beszélgetést 
kezdeményeztünk arról, hogy ki milyen 
önmegtagadást vállalt a nagyböjtben. Be-
számolót hallgattunk meg a Veszprémi 
lelkigyakorlatról, amelyet dr. Székely János 
püspök atya tartott, és amelyre a Mária 
rádió ajándékaként 2 db meghívót kaptunk 
3 nap + teljes ellátással, szobával és prog-

ramokkal együtt. Beszéltünk 
a gyermek imacsoport létre-
hozásáról. 
Az Úrral való keresztutunkat 
a Szűzanya szavaival, gon-

dolataival édesanyai érzésével 
végeztük el az első alkalommal márc. 8-án. 
Énekkel és imádsággal köszöntük meg Égi 
Édesanyánknak, hogy együtt tölthettük 
vele ezt a bő másfél órát imádságban és 
szeretetben. 
Istennek hála érte! 
 
Továbbra is várjuk imaszándékaikat, ame-
lyeket ezen alkalmakkor egyenként olva-
sunk fel a Szűzanyánknak és kérjük, hogy 
imádkozzon velünk és értünk!  
Köszönjük a megtisztelő bizalmat! 
 

Megváltó Jézusom! 
 
Itt állok szent kereszted alatt, miközben 
fájdalomtól megtört arcodat szemlélem, 
szívem elszorul. Tudom, nem vagyok mél-
tó arra, hogy szívembe jöjj, mert megbán-
tottalak Téged. 
Nézd irgalmas szívvel lelkemet! Az én el-
mém véges és korlátokba ütközik és hely-
telenül cselekszik. Mélységesen bánom 
minden bűnömet, amellyel Téged Megvál-
tómat megbántottalak. Te a Szent keretfá-
ról látsz engem. Teljes szívemmel kérlek, 
jöjj a szívembe és maradj nálam örökre. 
Felejthetetlen szereteted irányítsa szívem 
minden rezdülését. Hozzád tartozom. Add, 
hogy én is mint Te, életem végéig kitartsak 
a szeretetben. 
 

/özv. Szlovicsák Balázsné/ 

A két szerzetes  
 

- Olajra van szükségem - mondta egy szerze-
tes, és ültetett egy olajfacsemetét. 
- Uram - imádkozott -, esőre van szüksége, hogy érzékeny gyö-
kerei ihassanak és növekedjenek. Küldj gyenge záporokat! 
És az Úr küldött gyenge záporokat. 
- Uram - imádkozott a szerzetes -, a fámnak napsugárra van 
szüksége. Küldj napfényt, könyörgöm! 
És a nap ragyogott, bearanyozva a felhőket, melyekből esőcsep-
pek hullottak. 
- Most fagyot adj, Uram, mely megerősíti a fa szöveteit! - kiáltott 

a szerzetes. És íme, a kis fa ragyogott a fagy-
ban, de estére elpusztult. 
Ekkor egy másik szerzetes kereste fel, és 

elmondta az ő tapasztalatait: 
- Én is ültettem egy kicsi fát, és amint látod, gyönyörűen fejlődik. 
Istenre bíztam a fámat. Ő alkotta, jobban tudja, mire van szüksé-
ge, mint egy magamfajta ember. Nem szabtam feltételeket. Nem 
határoztam meg módokat, és módszereket. "Uram, küldd azt, 
amire szüksége van - imádkoztam - esőt, napfényt, vihart vagy 
fagyot! Te alkottad, te tudod." 

Linda Dillow  
http://havannacsoport.hu/index.php/tanulsagos-tortenetek/a-ket-szerzetes  

Egy perc bölcsesség…  
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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. 
9-11 óra 
Baba-Mama Klub 
18 óra 
Mária Rádiós köz-
benjáró  
ima  

2. 3. 
18 óra 
Régiós diakónus 
találkozó 

4. 
18 óra 
Szentségimádás  
a Jézus Szíve 
közösséggel 

5. Délelőtt: idősek, 

betegek látogatása 
18 óra 
Keresztút az Ifihittan 
és elsőáldozók kö-
zösséggel 
19 óra Elsőpénteki 
és lelkigyakorlatos 
szentmise 

6. 10 –12 óra 

Csodavilág 
17 óra 
Nagyböjti lelki-
gyakorlat 
 

7. 
10 óra 
Szentmise - 
18 óra 
Lelkigyakorlatos 
szentmise  

8. 
 

9. 
19 óra  
Nőikar 

10. 11.  
18 óra 
Szentségimádás  
iskolája 
19 óra 
Férfikör 

12. 14-15 óra 

Karitász gyűj-
tés,csomagkészíté
s és átadás 
18 óra  
Keresztút az Ének-
kar tagjaival 
19 óra Ifi hittan 
19 óra Férfikar 

13.  
7.45 óra 
Egyházközségi 
kirándulás 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

14. Virág-

vasárnap 
9 ó Elsőáldozók 
felkészülése 
10 óra 
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  

15. 
9-11 óra 
Baba-Mama 
 Klub 
 

16. 
19 óra 
Nőikar 
 

17. 
 

18. Nagy-
csütörtök 
17 óra 
Ünnepi szent-
mise, szentség-
imádás 

19.Nagy-
péntek 
15 óra 
Keresztút a régi 
temetőben 
17 óra 
Liturgia, majd 
csendes szent-
ségimádás 

20.Nagy-
szombat 
17 óra 
Feltámadási 
szertartás és 
körmenet 

21. Húsvét-
vasárnap 
9 óra 
Mocorgós gyer-
mekek miséje 
10 óra 
Ünnepi  
szentmise 
 

22. Húsvét-
hétfő 
9 óra 
Szentmise 

23. 
 

24. 
 

25. 
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Férfikör 

26. 
17.30 óra 
Karitász képzés 
19 óra 
Ifi hittan 

27. 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

28. Irgalmas-

ság vasárnapja 
9 ó Elsőáldozók 
felkészülése 
10 óra 
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  

29. 
9-11 óra 
Baba-Mama Klub 

30. 
19 óra 
Énekkar 

1. 
 

2. 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel  

3.  
Délelőtt: idősek, 
betegek látogatása, 
áldoztatása 
19 óra Elsőpénteki 
szentmise gyónta-
tással 
19 óra Ifi hittan 

4. 
 

5. 9 óra  

mocorgós gyer-
mekek miséje 
10 óra 
Szentmise  
18 óra 
Szentmise  

 
 

Április 15 és 29-
én hétfőn 9.00 

11.00 óra között  
a közösségi  

házban.  
Várjuk  

a csöppségeket 
és szüleiket!! 

Április 21-én, Húsvétvasár-
nap a templomban és  

május 5-én Anyák napján  
9 órától a közösségi házban. 

Nagypéntek (április 19.) szigorú böjti nap! 
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. 

Összejövete-
leire diakónu-

sunk, Gábor vezetésével 2 he-
tente a Szentségimádást köve-
tően kerül sor, 19 órától. Szere-
tettel várja az egyházközségünk 
minden férfi tagját!  

 
Péntekenként 19  órá-
tól ifi hittan. Magdi néni 

várja a fiatalokat  
szeretettel! 

Szentmisék vasárnaponként 
10.00 és 18.00 órakor 

Elsőpénteken: szentmise 
gyóntatással 19.00 órakor 


