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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM – 2019. NOVEMBER 3.  

„Itt van az ősz, itt van újra…”, sárgulnak - 
barnulnak és hullanak a levelek a fákról, 
elmúlt a jó idő, korán esteledik és be kell 
fűteni. Mindez az elmúlásra, földi létünk 
beteljesülésére emlékeztet minket: „elhull a 
virág, eliramlik az élet…”. Ám keresztény 
emberként hittel valljuk, hogy van élet a 
halál után… 
November 1., Mindenszentek ünnepe. A 
megnevezett és névtelen szenteket tisztel-
jük és ünnepeljük egységben, akik már a 
mennyországba jutottak. A megdicsőült 
Egyház tagjainak közbenjárását kérjük éle-
tünkre, segítségüket várva azoknak, akik 
már „színről színre” látják az Istent és telje-
ségében ismerik a valóságot. Ők a mi pél-
daképeink és útmutatóink az öröklét felé 

vezető úton. 
November 2., Halottak napja. Elhunyt sze-
retteinkre emlékezünk és sírjaikat rendez-

ve, díszítve és gyertyát gyújtva imádkozunk 
értük. Sőt már előző este és a környező 

napokban is tisztelettel idézzük fel emléke-
inket velünk kapcsolatban. A tisztulás álla-
potában lévőkért imádkozunk, hogy a 

mennybe jussanak. Elhunytjaink túlvilági 
„sorsát” nem ismerjük, de bizalommal kér-
jük az „Élet Urát”, irgalmazzon nekik. Az a 

vágyunk, hogy szeretteinknek Isten kegyel-
méből az „örök világosság fényeskedjék”. 
Ezért fontos, hogy sírhantjaik mellett csalá-

di közösségben imádkozzunk lelki üdvössé-
gükért: „Adj Uram örök nyugodalmat ne-
kik…” és nekünk pedig az elengedés ke-

gyelmét! 
Fazekas Gábor 

 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT,  
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A 

MAGYAROK NAGYASSZONYA  
ÉNEKKAR  
HANGVERSENYÉRE, 

MELYET 
2019. NOVEMBER 30-ÁN,  

SZOMBATON,  
17.00 ÓRAKOR 
TARTUNK AZ 
ALSÓNÉMEDI  

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN. 
A BELÉPÉS DÍJTALAN. 

MINDENKIT SZERETETTEL  
VÁRUNK!  

„Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy kín-
jaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett, amivel ezek igazságodnak még tartoznak, fel-
ajánlom neked mindazt, amit szent Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és ha-
nyagságaiért szent Fiad jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek, Fiadnak kínjait, 
fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és ama büntetésekért, melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, 
melyet szent Fiad érettük szenvedett. Engedd, hogy Fiadnak azokért is kiontott drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és sza-
badulásukra szolgáljon. Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel őket magadhoz az örök boldog-
ságba, hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen.”  

 
 
 
 
 
 
 

A  
Nemzetközi  

Eucharisztikus  
Kongresszus  

előkészületei során, kap-
csolódva a világméretű  

szentségimádáshoz  
november 23-án,  

szombaton 16.00-17.00 
között szentségimádás 

lesz a templomban. 
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A logika vizsga 
 
Egy nagy egyetem kezdő 
logika kurzusán a professzor szokatlan 
ajánlatot tett a záróvizsgára készülő diá-
koknak. „A vizsga napján annyi információt 
hozhatnak magukkal, ami egy füzetlapra 
ráfér." 
Minden diák kihegyezte a ceruzáját és 
egész héten kemény munkával igyekezett 
a lehető legtöbb adatot belesűríteni egy 
A/4-es füzetlapba. 
Az egyik diák azonban besétált a terembe, 
letett egy füzetlapot a földre, és egy haladó 

logika osztályba járó diákot 
állított a papírra. Ez a diák 
mindent elmondott neki, 

amit csak tudnia kellett. Az eredmény az 
lett, hogy ő volt az egyedüli diák az osz-
tályban, aki ötöst kapott. 
 
A végső záróvizsga akkor lesz, amikor 
meg kell állnod Isten előtt, és Ő megkérde-
zi: „Miért kellene örök életet adnom ne-
ked?" Te egyedül nem tudsz átmenni ezen 
a vizsgán. Akármennyit tudsz, nem tudod a 
helyes választ erre a kérdésre. 
De van valaki, Aki odaáll helyettünk, és 

helyesen válaszol. Jézusnak hívják. 
Amikor Jézus meghalt a bűneinkért, vállal-
ta a nekünk járó egyest, hogy mi ötöst kap-
hassunk. Jézus a keresztre ment, hogy 
meghaljon a bűneinkért, és ez lehetővé 
teszi számunkra, hogy tökéletes ered-
ménnyel álljunk Isten elé. Ahogy János 
apostol írja: „Van pártfogónk az Atyánál: az 
igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő 
áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a 
mienkért, hanem az egész világ bűnéért 
is" (1Ján 2,1-2). 
https://velunkazisten.hu/small_story/
A_logika_vizsga  

Egy perc bölcsesség…  

Rendelkezés a Hittani Kongregáció Ad 
resurgendum cum Christo („Hogy föltá-

madjunk Krisztussal”) kezdetű  
/2016. március 18./ instrukciója alapján 

  

Kedves Testvérek! 
Hamarosan közeledik mindenszentek 
főünnepe és halottak napja. Ez a két nap 
markánsan kifejezi keresztény hitünk lé-
nyegét: „Krisztus meghalt bűneinkért az 
Írások szerint, eltemették és harmadnap 
feltámadt.” (1Kor 15,3-5) „Amint ugyanis 
Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztus-
ban életre is kel.” (1Kor 15,20-22) Krisztus 
föltámadása kezdete és forrása a mi jö-
vendő feltámadásunknak, ahogy ezt a 
Római misekönyv egyik prefációja is 
mondja: „Mert híveid élete, Urunk, megvál-
tozik, de meg nem szűnik.” 
Mindenszentekkor a mennyországot ün-
nepeljük, halottak napján pedig imádko-
zunk a tisztulás állapotában lévő elhunyt 
szeretteinkért, hogy ők is a mennybe 
jussnak. Ezzel megvalljuk a szentek kö-
zösségébe vetett hitünket: a megdicsőült 
Egyház, a szenvedő Egyház és a zarándok 

Egyház összetartozik. A keresztény ember 
számára tehát, a halálnak pozitív jelentése 
van. Ezért adjuk meg a végtisztességet 
halottainknak a temetéssel, és imádko-
zunk sírjaiknál. 
Ezzel kapcsolatban a Római Szentszék 
rendeletet adott ki, hogy bonyolult vilá-
gunkban világossá tegye a katolikus ke-
resztény tanítást. Ennek a lényegét szeret-
nénk most ismertetni: 
„A legősibb keresztény hagyományt követ-
ve az egyház nyomatékosan ajánlja, hogy 
az elhunytak testét temetőkben vagy más 
megszentelt helyen temessék el…
előnyben részesíti a holttestek eltemeté-
sét, mivel ebben nagyobb tisztelet nyilvá-
nul meg az elhunytak irányában, ugyanak-
kor a hamvasztást nem tiltja kivéve, ha 
azt a keresztény tanítással ellenkező okok 
miatt választották.” Az instrukció szerint 
nem engedélyezett a hamvak otthoni 
őrzése. Ennek lélektani oka is van: aki 
nem temeti el szerettének földi maradvá-
nyait, az nem tudja őt elgyászolni, és a 
végső találkozás reményében elengedni. 

Továbbá, nem engedélyezett a hamvak 
szétszórása a levegőben, a földön vagy 
vízben vagy más módon, illetve a hamvak 
megőrzése emléktárgyakban, ékszerek-
ben vagy más tárgyakban. 
 Kedves Testvérek! 
Rendkívül fontos, hogy egészséges kap-
csolat alakuljon ki elhunyt szeretteink-
kel az imádság, a sírhely látogatása, 
gondozása által, ezért rendelkezik úgy a 
Római Szentszék, hogy elhunyt szerette-
inknek a végtisztességet megadva, földi 
maradványaikat megszentelt temetkezési 
helyeket (temető, urnatemető) helyez-
zük el. Lényeges továbbá, ha lehet, még 
életünkben rendelkezzünk arról, hogy 
halálunk esetén hozzátartozóink katolikus 
keresztény módon búcsúztassanak el 
bennünket a földi élettől. 
A föltámadásba vetett hittel kívánok a ked-
ves testvéreknek imádságos ünneplést és 
megemlékezést mindenszentek főünnepén 
és halottak napján. 
Kelt Vácon, 2019. október 20-án  

   Zsolt püspök 

Köszönet azon lelkes segítőknek, akik munkája nyo-
mán megszépült a plébánia udvara, és környéke! 

https://velunkazisten.hu/small_story/A_logika_vizsga
https://velunkazisten.hu/small_story/A_logika_vizsga
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Október hónapban, Magyarok Nagyasszo-

nya ünnepéhez közel megemlékezünk 
énekkarunk névadójáról, és hálaadó szent-
misén veszünk részt, melyet kórusunk élő–, 

és elhunyt tagjaiért mutatunk be. 

Október 5-én egyházközségünk lelkes csapata a Nagymaros környéki erdőkbe kirándult. A Remete-barlangtól—és egyéb kilátópon-
tokról is—gyönyörű látvány tárult a Duna felé. Innen Zebegény felé indultunk, majd vonattal tértünk vissza Nagymarosra. 
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A selyem-réti kirándulás 
2019. október 19-én elmentünk az egyházzal kirándulni a 

Selyem-rétre.  
A túra 15 órakor vette kezdetét. Kocsikkal érkeztünk az 

erdőbe. Sokan gyűltünk össze, egy szép kirándulás reményében.  
Amikor elindultunk, találkoztunk egy menyasszonnyal. Mi, vagyis 

a gyerekek előre szaladtunk. Nemsokára odaértünk a mászófá-
hoz, amit belepett a gyerek-sereg. Azután indultunk tovább. Pár 
perc gyaloglás után lápos, mocsaras helyhez értünk. Ez különle-
ges hely volt, mert nem látni ilyet a mindennapokban.  

Kis idő elteltével odaértünk a Selyem-rétre. Ott találtunk egy 
játszóteret, ahol a fiúk 
többsége focizni indult. 
Mi, lányok rátaláltunk 
egy romos kunyhóra, 
amit elkezdtünk szépít-

getni. Gyűjtöttünk leveleket, faágakat és betömtük vele a lyukakat. 
A kunyhóba tűzrakó helyet készítettünk. Marika néni segítségével 
csináltunk egy keresztet, amit a ház elé beszúrtunk. Az egyik apu-
ka viccelődött velünk: egy indával csikizgetett.  

Az idő elszaladt, hazafelé indultunk: nagyon nehezen váltunk 
meg a kunyhótól. Amikor visszaértünk az autókhoz, mindenki me-
hetett a saját dolgára, de Gábor bácsi kérte, hogy aki szeretne 
elmehet a kis kápolnába. Mi elmentünk vele.  

Volt ott egy sírkert is. Minket a legjobban ez érdekelt. Megszá-
moltuk, ki, hány évig élt. Péter bácsi a kápolna mögött talált egy 
lyukat, amibe nem tudták mi van. Találgattuk mi lehet benne, talán 
egy kincs lelőhelye…? 
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson, ha tehetitek 

fedezzétek fel a selyemréti tanösvény útvonalát! 

Benkó Mária, Csorba Lola, Sárvári Rebeka  

5. b osztályos tanulók 

A végéhez közelednek a templomfestés munkálatai: október 25-én kikerültek az épületből az állványok. 
2019.  október  27-én  - vasárnap - pedig ismét állványok nélkül, a templomban lehetett tartani a miséket. 
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A felsőbabádi sírkertben nyugvók emlékére 
Az ócsai római katolikus egyházközség történetének feldolgozása közben nemcsak az 
iskola és a templom történetét kutatom, hanem megpróbálok olyan egyházi jellegű épít-
mények történetének is utánajárni, mint például az útmenti keresztek, vagy a temető. 
Az egyik ilyen „szakrális tér” az Ócsa külterületén, Felsőbabádon található kis kápolna 
és a körülötte lévő családi temető. 
Az 5-ös főútról Babádnál letérve az Ócsára vezető út jobb oldalán található a volt Far-
kas-kúria, melyet balatoni Farkas László földbirtokos vett meg 1910-ben Madas Károly 
országgyűlési képviselőtől, a nevét viselő pesti református gimnázium egyik alapítójá-
tól. A kastélyt a Farkas-család bővíttette ki a ma is látható formájára, bennünket azon-
ban most jobban érdekelt az út másik oldalán, egy kis dombon jelöletlenül álló, pusz-
tán, de nem lepusztult állapotban lévő kápolna, s mellette hét sír; az egyikben a felső-
babádi kastély volt ura, balatoni Farkas László. De kik vannak még ott eltemetve rajta 
kívül? Ennek próbáltam meg utánajárni. 
Kutatásaim alapján egyértelmű, hogy a kápolnakertben eltemetett személyek egy csa-
ládfára is felrajzolhatóak, ha kiindulópontnak balatoni Farkas Lászlót vesszük. 
Külön sírban nyugszik balatoni Farkas László, a kastély hajdani ura, aki 1867-ben szü-
letett Lajosmizsén, balatoni Farkas János (1824-1908) és vecseszéki Ferenczy Mária 
(1846-1903) fiaként. Az édesapa a Kossuth-szabadságharcban századosként vett 
részt, 1856-ban pedig megalapította Kerekegyháza települést. Az édesanya húga, Fe-
renczy Ida pedig Erzsébet királyné, azaz Sisi egyik udvarhölgye volt, s rajta keresztül 
maradhatott fenn egy jelentős Sisi-hagyaték a felsőbabádi kastélyban, melyet 2015-ben 
az állam megvásárolt, s amit a kutatók Farkas-archívumként ismernek. Farkas László 
földbirtokosként élt a kastélyban, s 1930. szeptember 15-i tisztújításán az ócsai római 

katolikus egyházközség a világi elnökének választotta meg, ám ezt a tisztségét csak pár hónapig viselhette, ugyanis 1930. decem-
ber 25-én elhunyt. 
Felesége, székhelyi Mailáth Erzsébet (1873-1951) és kisebb leányuk, balatoni Farkas Erzsébet (1905-1989) közös sírban nyugsza-
nak. Farkas Erzsébet anyai nagyapja Bars vármegye hajdani főispánja, férje pedig Sza-
badhegyi István (1901-1969) huszár alezredes, aki a királyi lovastestőrség parancsnoka 
is volt, s emigrációját követően New York-ban hunyt el. 
Gyermekük, Szabadhegyi Dénes (1927-2015) felesége, Deseő Mária (1923-1998) külön 
sírban nyugszik. 
Van egy sír, amit csak egy nagyobb kutatással sikerült hozzákapcsolni a családfához, 
nevezetesen Brunner Karcsikáét (1933-1941), aki egy kis fakereszt szerint mindössze-
sen 8 évet élt. Ő nem volt más, mint Farkas László egyetlen fiának, Jánosnak a nevelt 
fia, ugyanis Brunner Károly édesapja korán elhunyt, s édesanyja, Jurenák Melinda hoz-
záment a Farkas-fiúhoz. 
Külön sírt kapott Farkas László sógornője, Mailáth Margit (1885-1956) is, akinek férje volt 
Taubinger Árpád (1883-1971). Róluk sajnos nem sok adatot tudtam eddig felkutatni, Tau-
binger Árpád testvéréről azonban annál többet; Zoltán (1889-1958) ugyanis – egy név-
változtatást követően immáron Tőrey néven – filmproducer és a Mafilm, korabeli nevén a 
Magyar Film Iroda vezérigazgatója volt 1926 és 1944 között. 
Taubinger Árpád és Mailáth Margit gyermekei is külön sírban nyugszanak: Dömötör Sán-
dorné Taubinger Margit (1918-2003) és dr. Taubinger István (1913-1997), utóbbi Rio de 
Janeiro-ban hunyt el. 
Kérünk minden kedves Olvasót, aki akár a kápolnával, akár a fentebb leírtakkal kapcso-
latban bármilyen egyéb információval, fényképpel rendelkezik, jelezze ezt számomra! 

Végh László Flórián 
helytörténeti kutató   — veghflorian@gmail.com 

 

Köszönjük Lacinak,  amiért megosztotta velünk értékes írását!  
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Mária Rádió Imatalálkozója 
 

Október 23-án a Mária Rádió meghívta az alsónémedi imacsoport tagjait az őszi imatalálko-
zóra, amelynek a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom adott he-
lyet. Többen útnak indultunk a némediek közül, hogy e szépen felújított ősi templomban 
gyönyörködhessünk és lelkiekben megerősödjünk. 
A találkozó első részében a templom plébánosa Dr. Osztie Zoltán lenyűgöző bemutatót 
tartott Pest legrégebbi műemlék templomáról. Megtudtuk, hogy a római kori erőd maradvá-
nyaira épült Nagyboldogasszony tiszteletére a XI. században. Az évszázadok során több-
ször elpusztult és újra felépített, átépített templomban egy évezrede dicsőítik az Istent. 
A templom oltárában Szent Gellért vértanú püspök ereklyéjét, a szentségházzal szembeni 
oldalon pedig Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét őrzik. Az altemplomban helyezték el a 
Szent Kereszt ereklyét, hasonló nagyságú pici szilánk Jézus keresztjéből, mint a miénk. 
A templom felbecsülhetetlen értékét csak fokozza a legutóbbi restaurálás során feltárt 
 „ Trónoló Madonna” freskó. A képet a török megszállás előtt elfalazták, és a fal elbontása 
után gyönyörű oltárkép bukkant elő. Mária koronát visel, így a falkép a templom titulusához 
igazodik, vagyis a Megváltót világra hozó és mennybe felvett Nagyboldogasszonyt láthatjuk 
a képen. 
A templom gyönyörű szárnyas oltára, a mellékoltárok, miséző oltár, mind-mind Isten legna-
gyobb dicsőségére emeltetett. Egy 
egész nap is kevés lenne, hogy 
mindent megcsodáljunk, amit az 
emberi kéz egy évezred távlatában 
a Mindenható magasztalására alko-
tott.  
A Főplébánia-templom plébánosa 
nemcsak a műemlékkincseivel hívja a 
mindenkori halandót az Istenházába, 
hanem éjjel-nappal nyitva tartva Szent-
ségimádásra buzdítja a híveket. 
A templom történetének megismerése 
után a többi imacsoporttal együtt az 
altemplomban Szentségimádást vé-
geztünk Khirer Imre atya vezetésével, 
majd Litániában dicsőítettük drága 
Megváltónkat. Ezt követően arról be-
szélgettünk, hogyan jelenik meg az 
Isten mindennapi életünkben. Igazi 
tanúságtételeket hallhattunk. A végén 
Agapéval kedveskedtek a szervezők.  
Őszinte hálával köszöntük meg mind-
nyájan ezt a felemelő lelki napot. 
Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, 
hogy látogassa meg, akár egy imád-
ságra térjen be az Erzsébet híd lábánál 
fekvő kéttornyú plébániatemplomba! 

 

Jakab Mária 

Október 26-án a Mária gyermekei 
imacsoport foglalkozásán az Örven-
detes Rózsafűzér titkairól beszélget-
tünk, rajzoltunk és kicsi gyöngyrózsa-

fűzért fűztünk. 

Zarándoklat Soroksárra a Fatima Szűzanya búcsújára 

Mária gyermekei imacsoport néhány 
tagja a Fatimai templomban  

Soroksáron  

KATOLIKUS KARITÁSZ  
Helyi szervezete 

 
A KATOLIKUS KARITASZ helyi szer-

vezete adománygyűjtést szervez  
november 17.-december 8. között. 
Várják az adományokat a Közösségi 
házba: játékokat, társasjátékokat és 
plüssállatokat (jó állapotban!), vala-

mint tartós élelmiszert. 
Pénzbeli adománygyűjtés lesz a helyi 
rászorulók részére a november 24-ei 

szentmiséken. 
 

Ha nehéz helyzetben vagy, jelezd, 
segítünk! 

 
Elérhetőségünk:   

06 30 394 22 29 és  
karitasz.alsonemedi@gmail.com 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus Szentséges Szívé-
nek családja a következő 
imaóráját nov. 7-én 18 
órakor a közösségi házban 
tartja.  
Ezen a szentórán halotta-
inkért imádkozunk a Úr 
Jézus Szent Szívéhez. 
Krisztus Királyunk szívébe 
helyezzük szerettein sor-
sát és azoknak az elfelej-
tett lelkeknek a sorsát, 
akikért nem imádkozik 
senki. Halottak napjának 
nyolcadában ne felejtkez-
zünk meg arról a nagy 
kegyelemről, hogy kisza-
badíthassuk őket a tisztító-
tűz rabságából, gyötrelme-
iből /teljes búcsút nyerhe-
tünk számukra/ ha szentgyónás és szentál-
dozás után megtisztult lélekkel és tiszta 
szívvel felajánljuk imádságunkat a Szent-
atya szándékaival egyesítve a tisztítótűz-
ben szenvedő lelkek bűneinek bocsánatá-
ért. Ezt adja nekünk a Megfeszített, ha látja 
a hozzá közeledőt! Közeledik Krisztus Ki-

rály ünnepe. 
Tegyük fel magunknak a 
kérdést: Én hogyan készü-
lök a Krisztus Királlyal való 
találkozásra? 
Uram Királyom! 
Egy bűnös az, aki az alá-
zat és a szerénység lelkü-
letével közeledik Hozzád 
irgalmas Urához, Királyá-
hoz. Te azt kívánod tőlem, 
hogy másokat is hozzak. 
Másokat is bíztassak és 
induljunk Szentséges Kirá-
lyi trónja felé. Azért va-
gyunk mi apostolok, kül-
döttek, hogy hívjunk és 
vezessünk minden lelket 
Krisztus uralmához. Neked 
szívekre van szükséged. 

Íme, egy kihűlt megfáradt szív, amely ta-
pad Hozzád, hogy melegítsd fel szerete-
teddel. Egy szomorú lélek keres vigaszt 
nálad. Egy méltatlan barát óhajt látni Té-
ged és töltekezni szeretne Belőled. Egy 
nagy beteg az, aki Hozzád, orvosához jött 
el. Egy tékozló tér vissza Urához. Egy kol-

dus az, aki kéri alamizsnádat. Egy gyenge 
elesett lélek keresi az erőt Nálad. Egy bá-
nattal telt lélek kéri vigasztalásodat, meg-
nyugvást keres Nálad.  
 
Jézus! Te láttad őket a keresztfáról. Ezek a 
lelkek ma is közel vannak a szívedhez. 
Öleld szentséges Szívedhez őket örökké-
való Urunk Krisztus Király! 
 

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! 

 
(Özv. Szlovicsák Balázsné) 

Okt. 27 – Nov. 4. 
 

Bolonovszky Lászlóné 
Kiss Albertné 

Acsai Lászlóné 
 

Nov. 5 – 13. 
 

Ács Istvánné 
Györgyövics Józsefné 
Özv. Jakab Gáborné 
Özv. Surányi Tiborné 

Nov. 14 – 22. 
 

Id. Tóth Jánosné 
Sípos Imréné 

Lovas Flóriánné 
Özv. Surányi Miklós 

Drozdik Jánosné 

Nov. 23 – Dec.1. 
 

Némedi Rezsőné 
Tamás Györgyné 
Mikoly Istvánné 

Nyékiné Kristály Regina  

Novemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Mária rádió imakörét 
nov. 4-én 17 órakor a 
közösségi házban tartja. 
Szeretettel várunk téged 
is kedves olvasó testvé-
rem. 
A mai napon, az igeliturgiánkon a felaján-
láskor átadjuk Szűzanyának a hívektől 
összegyűjtött imaszándékokat és azokat is 
amelyeket a szívünkben hoztunk el. Imád-
kozunk halottainkért és a Szentatya szán-
dékára is. A szentáldozásunk alatt szívünk 
mélyén találkozunk Krisztussal, aki az Ő 
szenvedése és halála által megváltotta a 
világot! Egyesülhetünk szeretetének ke-
gyelmében Vele, ha halottak 
napjának nyolcadában élünk a 
lehetőséggel, hogy a szent-
gyónás által megtisztulunk és 
a szentáldozás által egyé vá-
lunk Vele és szent böjttel a 
szívünkben felajánljuk igaz 
hittel egy lelket, aki a tisztító-
tűzben szenved. Ez a szeretet 
cselekedet, amely által meg-
szabadítunk egy szenvedő 
lelket a tisztulás rabságából. 
Ez a legnagyobb ajándék, amit 
adni tudunk szeretteinknek, 
akik már nincsenek közöttünk. 
Isten kegyelmének szeretete 
végtelen. Tegyük hozzá a mi 
szeretetünket is. 
Ezután a fájdalmas rózsafüzért 
imádkozzuk el. Majd beszámo-

lunk az okt. 23-án 
történt imakörök találkozójáról. Hálát adunk 
a Szűzanyának azért a szép ajándékért, 
hogy az imacsoportunkkal részt vehettünk 
ezen a Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony 
Főplébánia templom altemplomában. Hálá-
val és köszönettel imáinkba foglaljuk 
Osztie Zoltán plébános atyát, aki bemutat-
ta nekünk a csodálatos Műemlék templo-

mot ereklyéivel és eredeti román kori mű-
emlék falainak festményeivel. Köszönettel 
és hálával imádkoztunk Khirer Imre atya 
lelki vezetővel. Köszönjük Lépes Lóránt 
atyának, hogy figyelemmel és érdeklődés-
sel megtisztelt bennünket és erre az időre 
ott hagyta a műsorigazgatói teendőit a 
Mária Rádiónál. Szeretettel és sok imával 
gondolunk Tarmann Bernadettre, aki ezt a 
szép napot megszervezte és megjelené-
sünkre igényt tartott. Beszélgetést kezde-
ményezett a hűség Krisztushoz témaköré-
ben. Imáinkban hordozzuk Kelemen Sán-
dor urat, aki beszélt nekünk az imádság 
fontosságáról, erejéről. Általa egy újabb 

imaláncba léptünk be, ahol a Ma-
gyar Hazánkért imádkozunk el min-
den nap egy tized rózsafűzért. Fo-
lyamatosan felváltva minden tizedet 
más mondja. 
Istennek hála mindenért! 
A következő imatalálkozó nov. 30-
án lesz de 10 órakor a Mária rádió 
épületében. Várnak bennünket sze-
retettel. 
Kedves Testvérek! Köszönjük a 

megtisztelő bizalmat, hogy imaszán-

dékaikkal megtalálnak minket! Elhe-

lyeztünk a templomban egy dobozt. 

Kérjük, dobják bele imaszándékai-

kat név nélkül! A legközelebbi alka-

lomkor ezekre a szándékokra imád-

kozunk. 

Özv. Szlovicsák Balázsné  
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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. Urai-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. Minden 
szentek 
11 óra 
Ünnepi szentmise 
15 óra új temető 
16 ó. régi temető 
liturgia halottain-
kért, 
sírkőszentelés 

2.Halottak Nap-
ja 
11 óra 
Szentmise 
 

3. 
9 óra 
Mocorgós mise 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise  

4.  
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub  
17 óra 
Mária Rádiós ima-
közösség  

5. 
 
19 óra 
Énekkar 

6. 7 . 16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
csoport  
18 óra 
Szentség-
imádás a Jézus 
Szíve imacso-
porttal 
19 óra 
Férfikör 

8. Délelőtt: idős 
betegek látogatása 
és áldoztatása 
18 óra Bérmálko-
zási felkészítő 
18 óra Férfikar 
fellépése könyvbe-
mutatón 
19.30 óra Ifihittan 
20 óra Filmklub 

 
9.  
 

10. 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise  

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14.  
18 óra 
Szentség-
imádás 
 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

15. 
19.30 óra 
Ifihittan 

16. 
15 óra 
Egyháztanács 
megbeszélése 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

17. Szegények 
Világnapja 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise  
Karitász gyűjtés 
kezdete 

18.  
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub  

19.  
 

19 óra 
Énekkar 

20. 
 

21.  
18 óra 
Szentség-
imádás  
 
19 óra 
Férfikör 

22. 
18 óra  
Bérmálkozási 
felkészítő 
19.30 óra 
Ifihittan 
 

23.  
16 óra 
Világméretű 
szentségimádás-
hoz kapcsolódás 

24. Krisztus 
Király vasár-
napja 
9 óra 
Mocorgós mise 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise  

25. 
 

26. 
 
19 óra 
Énekkar 

27. 
 

28. 
18 óra 
Szentség-
imádása  
 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

29. 
19.30 óra 
Ifihittan 

30. 11 óra 
Mária Gyermekei 
imacsoport  
13 óra 
adventi koszorúk 
készítése  
17 óra 
Magyarok Nagy-
asszonya Ének-
kar adventi hang-
versenye 

1.ADVENT 1. 
vasárnapja 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise lelki-
gyakorlatos 
szentbeszéddel 

2. 
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub  
17 óra 
Mária Rádiós 
imaközösség  

3. 4. 5. 
18 óra 
Szentség-
imádás  
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra 
Férfikör 

6. Elsőpéntek 

 
7. 8.ADVENT 2. 

vasárnapja 


