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A váci egyházmegye új püspöke: Marton Zsolt 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM – 2019. SZEPTEMBER 1.  

A beiktatása és szentelése 
2019. augusztus 25-én volt a 
Váci Székesegyházban. Lekö-
szönő szeretett Miklós püspö-
künk után hosszú időre Ő lesz 
az egyházmegye, így Alsóné-
medi egyházkormányzati és 
lelki vezetője. Krisztus akaratá-
ból, a római pápa által kinevez-
ve az igaz keresztény hit tanítá-
sának letéteményese. Fogadjuk 
Őt szeretettel és imádkozzunk 
érte, hogy jó pásztora legyen 
Isten rábízott népének. 

 
Ferenc pápa  

kinevezési okirata: 
 

Ferenc Püspök, Isten Szolgái-
nak Szolgája, Kedves Fiának, 
Marton Zsoltnak, a Váci Egy-
házmegye papjának, aki mind-
eddig a Budapesti Központi 
Szeminárium Rektora volt, 
ugyanazon egyházmegye kine-
vezett püspökének üdvözletét 
és apostoli áldását küldi.  
Az örök élet szilárd reményét, 
melyet Jézus Krisztus adott ne-
künk, akit nem láttunk és mégis 
hiszünk, és akit noha szemmel 
nem látunk, de szívünkbe foga-
dunk (Szent Ágoston, Sermo 
301,1), buzgón megtartjuk és 
másoknak továbbadva gondo-
san ápoljuk. Ennélfogva min-
den egyházi közösség számára 
törekszünk alkalmas pásztoro-
kat rendelni, akik korunkban az 
apostolok küldetését folytatják. 
Hogy pedig Tiszteletreméltó 
Testvérünk, Beer Miklós lemon-
dása folytán pásztor nélkül ma-
radt és a Váci Egyházmegyé-
nek törvényes Vezetője legyen, 
Téged, Kedves Fiam, akit lelki-
életét gondozónak, az Egyház törvényeiben, intézmé-

nyes ügyeiben, az isteni és em-
beri dolgokban járatosnak isme-
rünk meg, úgy gondoltuk, hogy 
ugyanezen Egyházmegye fő-
pásztorává rendelünk. Ezért a 
Püspöki Kongregáció vélemé-
nyére építve, legfőbb apostoli 
hatalmunkkal, Téged a Váci 
Egyházmegye püspökévé neve-
zünk ki, megadva az ezzel járó 
kötelezettséghez fűződő jogo-
kat. Hitvallásodat a szokások-
nak megfelelően, hűségesküdet 
Irántam és Utódaim iránt pedig 
szintén a meghatározott formu-
lák szerint tedd meg. A püspök-
ké szentelésben Róma városán 
kívül bárhol, bármely katolikus 
Püspök által részesülhetsz, 
megtartva az Egyház liturgikus 
normáit. Ezen felül, e levelünket 
ismertesd meg a Rád bízott 
Egyházmegye papságával és 
híveivel, hogy már kezdettől 
fogva úgy ismerjenek meg, mint 
Nekik adott Pásztorukat, és fo-
gadjanak a hozzá illő tisztelet-
tel. Ezen kívül a Boldogságos 
Szűz Máriának, a Magyarok 
Nagyasszonyának és Boldog 
Meszlényi Zoltán Lajosnak köz-
benjárására buzdítunk, Kedves 
Fiam, hogy izzó lélekkel hirdesd 
az Isten Evangéliumát, és e fe-
lelősségteljes püspöki tisztség-
ben mindig hűségesen szolgálj. 
„Jézus Krisztus által nyertük a 
kegyelmet és az apostoli külde-
tést, hogy neve dicsőségére 
munkálkodjunk a hitért minden 
nép között” (Róm 1,4-5). 
Kelt Rómában, Szent Péternél, 
az Úr 2019. évében, július hó-
nap 12. napján, pápaságunk 
hetedik évében.  

 
FERENC pápa 

 
(Fotók: internet, magyarkurir.hu) 
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Marton Zsolt az új püspökünk! 
 

Augusztus 24-én egyházközsé-
günkből is egy lelkes kiscsapattal 
indultunk a váci székesegyházba, 
hogy részt vegyünk a szentmisén, 
amelynek keretében Marton Zsoltot 
püspökké szentelik. 
Az egyházmegye településeiről oly 
sok hívő érkezett, hogy a székes-
egyház, már a mise kezdete előtt 
egy órával teljesen megtelt. Mi is a 
téren felállított kivetítő segítségével 
lehetettünk részesei e nem minden-
napos eseménynek.  

Örömmel és hálával figyeltük a püspökök, papok, diakónusok bevonulását, majd őket 
követte a népviseletben pompázó települések képviselői. Nekünk legjobban a rimóci 
lányok tetszettek, nem csoda, mivel Benkó Péter kántor urunk leányait is felfedeztük a 
bevonulók között. Több mint 300 Istenszolgája kísérte a püspök jelöltet szenteléshez. 
Először Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök köszöntötte egybegyűlteket, aki 75 

éves korában a hagyományoknak 
megfelelően benyújtotta lemondá-
sát.  Ő 16 éven keresztül végezte 
áldásos főpásztori munkáját.  
A szentmise homília utáni részében 
következett a püspökszentelés. A 
Mindenszentek litániája alatt a püs-
pökjelölt a földön fekve imádkozott, 
az Istennek való teljes átadás jele-
ként. Utána Erdő Péter megkente a 
szentelendő püspök fejét olajjal, 
majd átadta a Bibliát, a püspöki gyű-
rűt, a püspöksüveget és a pásztor-
botot. Áhítattal figyelte mindenki ezt 
a gyönyörű szertartást. Igen hosszú 

ideig tartott, amíg minden püspök, pap, szerzetes, diakónusok békecsókkal üdvözölte 
az új püspököt. Az egész szentmisét gyönyörű liturgikus zene tette még ünnepélyeseb-
bé, ebben a váci Cecilía Kórus, a Don Bosco Kórus , a Premontrei Schola és a lengyel 
Lublini Székesegyház Fiúkórusa közreműködött. 
Marton Zsolt elmondta püspöki jelmondatát „Hűséges az Isten” és köszönetet mondott 

mindenkinek, aki segítette őt, első-
sorban az Istennek.  
A szentmise végén a rendkívül ked-
ves, mosolygós, jókedvű, „emberi” 
püspökünk áldását hálával és nagy 
szeretettel fogadta mindenki.  
E felejthetetlen délelőtt után öröm-
mel és lelki boldogságban indultunk 
haza, hitünkben megerősödve kér-
tük a Mindenható Istent és a Szűz-
anya közbenjárását az új püspökün-
kért. 

Jakab Mária 
 

(bal oldali fotók: magyarkurir.hu) 
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Köszönet Minazoknak, akik munkájukkal,, közreműködésükkeladományukkal  szebbé tették ünnepünket!  
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Felkerültek a reflektorok, mely egy nagylel-
kű család felajánlása. Isten fizesse meg! 

Imádság tanév kezdetén: 
 
Ismét oltárod köré gyűltek, Uram, azok a gyermekek, akiket any-
nyira szeretsz, s akiket földi életedben oly szívesen engedtél ma-
gadhoz. 
Engedd kérünk, hogy ne csak közelítsünk Hozzád, hanem meg is 
találjunk, itt az oltárnál is, és az iskolában is. 
Abban a tudásanyagban, amelyet elsajátítva még alaposabban 
megismerünk Téged, mert műveidben láthatunk Téged. 
Adj nekünk ehhez erőt, tehetséget 
és szorgalmat, tanárainknak pedig 
elegendő szeretetet, igazságossá-
got és türelmet. 
Sokfelé lobbanak fel a világon, 
Uram, a szeretetlenség tüzei; gyak-
ran állnak szemben egymással idő-
sebbek és fiatalok, mert éket ver 
közéjük a meg nem értés és a sze-
retetlenség. 
Ajándékozd meg kérünk az időseb-
beket a belátással, a fiatalabbakat 

pedig a türelemmel. És akkor ismét szeretetben találkoznak egy-
mással azok a nemzedékek, amelyek most nem tudnak egymás 
nyelvén beszélni. 
Te tizenkét éves korodban csodálkozva kérdezted szüleidtől: 
„Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” 
Add meg, hogy a mai fiatalok számára is ilyen természetessé 
váljék az atyai házban való tartózkodás. 
 
Benépesülnek az iskolák, Uram, s napról napra hallgatjuk most 

ismét a napfényben fürdő termek cso-
dálatos zengését, melynek hangjával 
nem versenghet semmiféle zenekar.  
Add meg, kérünk, hogy évről évre töb-
ben legyenek ezekben a termekben, és 
sok család vállalja a gyermekek felne-
velésének áldozatát. 
Kérjük ehhez a Boldogságos Szűz-
anya, Bölcsesség Széke, Apostolok 
Királynéja különleges áldását is! Ámen. 
/Dr. Teleki Béla SJ: Szavalókönyv I. 
Agapé, Újvidék, 1992., 13. o./ 

Szeptember 1-én 
iskolakezdő  
Veni Sancte  

táskaszenteléssel 
egybekötve  
9.00 órától. 
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Ezen a nyáron Horányban táboroztunk, visszatérve a kezdetek-
hez! Táborunk témája, a kapcsolataink voltak. Kapcsolataink a 
Szentírás tükrében, elfogadás, megértés, barátság. Minden napra 
két-két ifihittanos készült fel, felolvasták a  témá-
hoz, előre megbeszélt Szentírási részt, röviden 
megmagyarázták, példáthoztak hozzá, majd 
imával zárták a témát! Nagyon büszke vagyok 
ezekre a fiatalokra! Nagyon komolyan vették a 
feladatot! Nagyon jól megmagyarázták a Szent-
írási történeteket és gyönyörű, mély imákat hoz-
tak. Az esti imák az én feladatom voltak, volt 
padlóképes ima, saját szavakkal ima és exa-
ment is imádkoztunk szent Ignác útmutatásai 
alapján.  
Nagyboldogsszony ünnepét, lelkinapként 
Esztergomban töltöttük. Természetesen, 
mindenki meggyónt, áldozott, és a bíbo-

ros atya által celebrált szentmisén vettünk részt.  
Egyéb programjaink: strandoltunk kétszer, volt sorverseny, foci és 
kártyabajnokság, városralli és tábortűz.  

Sok köszönet jár elsősorban a szertő Istennek, 
aki velünk volt és vigyázott ránk. Csernák Niki 
Táborvezetőnek, aki szabadságát áldozta ránk 
és az ifiknek Galambos Lilla, Galambos Dani, 
Szlovicsák Robi, Takács Feri, Tóth Edina, Tüske 
Zsolti, Varga Dominika, nagy-nagy köszönet 
nekik! Megköszönöm még Mónika néni és Pista 
bácsi munkáját is, hiszen a konyha nélkülük, 
nem működött volna.  
Az anyagi támogatásért köszönet a püspökség-
nek, egyházközségünknek, és a karitász cso-

portnak.  
"A jó földbe vetett magok pedig azok, akik az 
igét meghallgatják, befogadják és termést 
hoznak."  Mk. 4, 20  

Mikolyné Magdi 
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Egyháztanács értekezletei 

Lelkinapok 

Szent Erzsébet-kenyér sütés Váci Egyházmegyei Zsinat 

Pekker Imre atya aranymiséje „Kórustalálkozó” 

Cserkészek foglalkozása 

Reggelik a hajnali misék után 

Adventi készülődés Ökumenikus imádság utáni vendéglátás 

2009. augusztus 29-én, 10 évvel ezelőtt került sor a Szent Imre Közösségi Ház átadására.  
Dr. Beer Miklós püspök atya szentelte fel az elkészült épületet.  

A közölt képriport—a teljesség igénye nélkül—tudósít arról, hogy a Szent Imre Ház az átadását követően milyen programoknak, foglal-
kozások hosszú sorának adott otthont az elmúlt évtizedben. 

Köszönet Mindenkinek, akiknek ötletéből, munkájából, anyagi segítségéből megvalósulhatott ez a gyönyörű épület, valamint mindazok-
nak, akik élettel töltik meg, s programokat szerveztek, szerveznek közösségünk javára! 

Hétköznapi szentmisék méltó helyszíne 

A templom festésének elkészültéig a va-
sárnapi misék döntő többsége is itt van 

A Szent Imre Ház szen-
telésekor készült kép 
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„Dél-Dunás” találkozók Vendéglátások 

Ismeretterjesztő előadások 

Csodavilág foglalkozások 

Játékok, versenyek 

Filmklubok 

Cursillo-s találkozók 
Énekkar próbái és ünnepségei 

Szilveszteri mulatságok 

Festménykiállítás 

Táncházak 

Koncertek Baba-Mama Klubok 

Adventi készületek 

Bérmálási vizsga 

Ifjúsági hittan 

Caritas  
bázisa 
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Augusztus 20-án, Szent 
István király ünnepén a 
10.00 órakor szentmisé-

ben ünnepeltük szent 
királyunkat,  

17.00 órakor pedig a 
községi ünnepség keretén belül 
Fazekas Gábor diakónus megál-
dotta és megszen-

telte az új kenyeret a 
Szent István téren. 

EGYHÁZKÖZÖSSÉGI TÚRA leg-
közelebb október 5-én, szombaton 
reggel 7.30 indulással a templom 

mellől Nagymarosra és környékére.  
 

Túra a hegyek-
ben és az Ifjúsági 
Lelkigyakorlaton 

részvétel. 

SZEPTEMBER 14-15. TEMPLOMBÚCSÚ,  
a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe. 

 
Szombaton, 14-én ünnepi igeliturgia 17.00 órától, majd nyárzáró batyus sütö-

getés és játék a plébánia kertjében. 
 

Vasárnap, 15-én ünnepi szentmise és körmenet 10.00 órától. 

 

Szeptember 13-án elindul a visszaszámlálás a NEK-re 
 
Már csak egy év és elkezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) gazdag programsorozata! A Szent 
István-bazilika előtt Erdő Péter bíboros indítja el a 366 napos visszaszámlálást szeptember 13-án, délután 4 órakor. 
Ekkor nyílik meg a regisztráció. Jelentkezz az elsők között az Eucharisztikus Kongresszus programjaira! 
Az eucharisztikus kongresszus nem a szó szoros értelmében vett tudományos tanácskozás, „kongresszus”. Sokkal 
inkább egy világméretű, spirituális rendezvénysorozat, amely során a kenyér és a bor színében velünk maradt Jé-
zus Krisztust ünnepeljük. Magyarországon több mint 80 éve járt utoljára ez a százezreket megmozgató ünnep. 
Május elején flashmobbal ünnepeltük, hogy 500 nap maradt a Kongresszus nyitányáig. Ötszáz általános- és közép-
iskolás fiatal kórusénekkel ünnepelt a Szent István-bazilika előtt. Velük tartott a Magyar Katolikus Egyház vezetője, Erdő Péter is, 
aki a kezdetek óta kiemelt figyelemmel követi a NEK előkészületeit. 
Ezúttal 2019. szeptember 13-án 16 órára várjuk az érdeklődő-
ket a Bazilika előtti térre, ahol fellép a Debreceni Hajdú Tánc-
együttes, akik többek között Törökországba is elvitték a NEK 
hírét. A gyerekfellépők közül néhányan éppen a NEK-et meg-
nyitó szentmisén lesznek elsőáldozók a Puskás Ferenc Stadi-
onban. 
Szeptember 13-án indul a regisztráció a 2020-as esemény 
programjaira. Legyünk minél többen a téren! Érdemes követni 
honlapunkat és közösségi oldalainkat a legfrissebb információ-
kért! 
 
IEC2020 honlap 
IEC2020 Facebook 
IEC2020 Instagram 

Mint napjainkban minden nagy rendezvény - így az egyházi, 
sok embert megmozgató események is -, szinte elképzelhe-
tetlenek rendezők, önkéntesek nélkül. Így lesz ez 2020-ban 
is, amikor a katolikus világ egy kiemelkedő eseményét látja 
vendégül Budapest. Terveink szerint több, mint ezer, 16 
évesnél idősebb önkéntesre lesz szükség a feladataink meg-
valósítására! 
Sokan már megtapasztalták, hogy keresztényként kifejezet-
ten jó dolog, fontos szolgálat az önkéntesség, hiszen egy 
közös nagy élményben részesülnek a segítők, miközben a 
vallási találkozók, rendezvények résztvevői értékelik a sze-
mélyes megbecsülésüket. Nem véletlen az sem, hogy a pá-
pák is kiemelten fontosnak és értékesnek tartják egy-egy 
világesemény (pl. ifjúsági világtalálkozók) részeként külön is 
találkozni az önkéntesekkel és komoly tanítást, bátorítást is 
adnak számukra. 
E gondolatok jegyében indítjuk útjára az 52. Nemzetközi Euc-
harisztikus Kongresszus önkéntes programját, amelynek első 
lépése az előjelentkezés. 
 
Melyet itt lehet kezdeményezni: https://www.iec2020.hu/hu/
onkentesseg  

Fotó: Halászy Ká-
roly Művelődési Ház 

https://www.facebook.com/nek2020/
https://www.instagram.com/nek2020budapest/
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg
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Hivatali idő: Hétfő 9.00-13.00  
és csütörtök 15.00-17.00 a plébá-
nián. Elérhetőség: 06-30/174-4627 

Fazekas Gábor,  
plébániavezető diakónus 

BABA-MAMA KLUB 
kéthetente hétfőn 9.00-
11.00 óra között a Kö-
zösségi Házban szept-

ember 9-től.  
Szeretettel várjuk a csöppsé-

geket szüleikkel együtt! 

MINDEN HÓNAP  
ELSŐ PÉNTEKJÉN 20 órától 

 

 

A Közösségi Házban 
havonta egyszer va-
sárnap 9.00 órakor. 

Minden csütörtökön 
SZENTSÉGIMÁDÁS a 

Közösségi Házban 
18.00 – 19.00 óra kö-

zött. Az elcsendesedés 
és Jézusra figyelés ide-
je. Szánd rá magad és 

töltekezz Krisztus szeretetéből! 

Mindenki felé nyitott  
FELNŐTT KATEKÉZIS indul kéthe-
tente csütörtökön esténként 19.00 

órától a Közösségi Házban. Várjuk a 
HIT után érdek-
lődőket, szent-

ségi felkészülést 
igénylőket és 

azokat, akik be-
szélgetni szeret-

nének az élet „nagy kérdéseiről” 
szeptember 19-től! 

- csak férfiaknak – 
minőségi találkozás 

minden második csütörtökön szept-
ember 12-től a Közösségi Házban 

19.00-20.30 óra között. 

Szeptember végé-
től péntekenként 
19.30 órától a Közösségi Házban. 

Az ÉNEKKAR várja 
énekelni szerető új 
tagok jelentkezését! 
Próbák a Közösségi 
Házban a hirdetett 

időpontokban. 

 
Elsőáldozási felkészülés 3-os iskolai hittano-
soknak (az Eucharisztikus Konferencián 2020 

szeptemberében)  
az iskolai + hittan keretében.  

Elsőáldozási előkészítő 2-os iskolai hittano-
soknak (2021-re)  

az iskolai + hittan keretében.  
Hitoktató: Mikoly Istvánné, Magdi néni. 

 
Bérmálkozási szentsé-
gi felkészülés (2022-re) 
indul fiataloknak október-
től kéthetente pénteken 
18.00-19.30 óra között a 
Közösségi Házban. Vár-

juk az elkötelezett ke-
resztény életre vágyókat! 

 

MÁRIA RÁDIÓS IMAKÖ-
ZÖSSÉG közbenjáró imá-
ja minden hónap első hét-
főjén este 18.00 órától a 
Közösségi Házban. Vár-
juk az imaszándékokat! 

A JÉZUS SZÍVE KÖZÖSSÉG 
SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRÁJA 

első csütörtökönként 18.00 órá-
tól a Közösségi Házban! 

CURSILLOS KÖ-
ZÖSSÉG TALÁL-

KOZÓ kéthetente szombaton 
a Közösségi Házban. 

IDŐSEK ÉS BE-
TEGEK LÁTO-
GATÁSA és ál-
doztatása min-
den hónap első 
péntekén dél-

előtt. 

KATOLIKUS  
KARITÁSZ  

Helyi  
szervezete 

 

Ha nehéz hely-
zetben vagy, je-

lezd, segítünk! 
 

Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29 és  

karitasz.alsonemedi@gmail.com 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus Szentséges Szívének Családja a következő közös 
szentségimádási óráját szeptember 5-én csütör-
tökön 18 órakor tartja a közösségi házban. 
Ebben a hónapban szept. 8-án Kisboldogasz-
szony napja a Szűzanya születésnapja, szept. 
14-én a Szent Kereszt felmagasztalása a temp-
lombúcsú ünnepe, szept. 15-én a Fájdalmas 
Anya ünnepe lesz. Emeljük tekintetünket a Szűz 
anyával együtt a Szent Keresztre, amelyen éle-
tét adta értünk Jézus! Minél tovább nézed, annál 
jobban eggyé válsz Vele. Ha nehézségeid van-
nak életed során, a kereszt megtanít arra, hogy 
alázattal elfogadd és Jézussal együtt és érte 
elhordozd azt. Csak így találod meg lelki béké-
det. Jézus olyan lelki táplálékot ad, amely átse-
gít mindenen. 
Ezt a szentórát községünk fiataljaiért ajánljuk fel 
Jézus szent szívének, szeretettel. Kérjük gondvi-
selő szeretetét és áldását az elkövetkező tanév-
ben minden tanulóra és tanáraikra, hitoktatóikra. 
Gyermekeink életünk továbbvivői. Ezért tiszta és 

őszinte szívvel, lelkünk minden rezzenésével átadjuk 
őket Jézus szívének. Ma lélekben is átadjuk őket, hogy 
a legjobbat adjuk nekik: Jézust. Maga mondta Jézus: 

En- gedjétek hozzám a gyermekeket, mert övék a Mennyek 
országa! – Ha nem lesztek olyanok, mint a 
gyermekek, nem juttok be a Mennek országá-
ba. – Mielőtt anyád méhében megformáltalak, 
neveden szólítottalak – Jézus többször is kife-
jezte, hogy milyen nagy érték a gyermek az Ő 
számára. Most bizalommal elhoztuk őket és 
ráhagyatkozva átadjuk Neki azokat, akik ne-
künk is a legdrágábbak: gyermekeinket, unoká-
inkat! Minden gyermek sorsát. 
Gondviselő mennyei Atyánk! Kérünk nevelj 
bennünket a jóban! Dicsőülj meg rajtunk és 
általunk, hogy mielőbb eljöjjön Isten országa az 
emberi szívekben. Add szent kegyelmedet, 
hogy Szentlelked ereje hassa át minden nap az 
életünket és ne engedjen letérni a Hozzád ve-
zető útról! Égi Édesanyánk! Kísérd imáiddal 
életünket! 
 
Jézusom! Bízom Benned! 

Szlovicsák Balázsné 

aug. 25-szept. 2. 
 

Csermákné Molnár Anna 
Geigerné  

Moldvai Mariann 
Nagyné Lovas Krisztina 

Mészáros Jánosné  
 

szept. 3 - 11. 
 

Fodor Mária 
Sokorai Józsefné 

Morvai Margit 
Rózsáné  

Pelsőczi Mónika 
Bársony Mónika  

szept. 12-20. 
 

Györgyövics Miklósné 
Szlovicsák Balázsné 

ö. Kiss Ferencné 
Győrvári Imréné  

 
 

Szept. 21-29. 
 

Kiss Lászlóné 
bársony Istvánné 
Agárdi Erzsébet 
Kovács Jánosné  

 
 

Szept. 20— okt. 8. 
 

Nagy Balázsné 
Györvári Pálné 

Horváth Alberné 
Végh Antalné 

Szeptemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

A színek harca 
 
Egyszer volt, hol nem volt, a világ színei egy-
szer csak elkezdtek civakodni. Mindegyik azt állította, ő a legjobb, 
a legfontosabb, a leghasznosabb, a kedvenc. 
 
A zöld azt mondta: „Tiszta sor, hogy én állok az első helyen. Az 
élet és a remény színét képviselem, a fű, a fák és a levelek is az 
én árnyalataimban pompáznak. Nélkülem az összes állat meghal-
na. Nézzetek végig a vidéken, 
meglátjátok, hogy nekem van a 
legnagyobb szerepem.” 
A kék közbevágott: „Te csak a 
Földről beszélsz, de vedd szem-
ügyre az égboltot és a tengert. A 
víz az élet alapja, a felhőktől a 
mély tengerekig mindenhol szük-
ség van rá. Az égbolt békét, 
derűt, teret biztosít; béke nélkül 
senki és semmi nem lenne.” 
A sárga így szólt: „Ti mind olyan 
komolyak vagytok. Én vidámsá-
got, boldogságot, nevetést ho-
zok az embereknek. A Nap, a 
Hold, a csillagok – mindegyik 
sárga színben pompázik. Min-
den alkalommal, amikor ránézel 
egy napraforgóra, az egész világ 
elmosolyodik. Nélkülem nem lenne se móka, se kacagás.” 
A narancs a saját nótáját fújta: „Én vagyok az erő és az egészség 
színe. Talán félelmetesnek tűnök, de az emberek igényeit szolgá-
lom. Én szállítom a legfontosabb vitaminokat: gondoljatok csak a 
répára, a sütőtökre, a mangóra. Bár nem vagyok mindig jelen, ha 
napkeltekor és napnyugtakor feltűnök az égen, a szépségem 
olyan letaglózó, hogy mindenkinek elakad a szava. Én vagyok a 
legfontosabb" 
A piros nem bírta tovább, és kifakadt: „Én vagyok a vezetőtök. Én 

vagyok a vér – a vér pedig az élet! A düh és a 
bátorság, a szerelem és a szenvedély színe is 
belőlem jön, nélkülem olyan üres lenne az élet 

a Földön, mintha a Holdon élnék.” 
A lila kihúzta magát, és így, teljes magasságában nagyon félel-
metes volt: „Én vagyok az erő és az előkelőség színe. Királyok, 
vezetők, püspökök mindig engem választanak, hiszen a tekintélyt 
és a bölcsességet képviselem. Az emberek nem kérdeznek tőlem 
– hallgatnak és engedelmeskednek.” 

Utolsónak az indigó szólalt meg, 
halkabban, mint a többek, de 
legalább olyan meggyőzően. 
„Gondoljatok rám. Én vagyok a 
csend színe. Nehezen veszel 
észre, de nélkülem minden seké-
lyes lenne. Én képviselem a gon-
dolatokat, az alkonyatot és a 
mély vizet. Az egyensúly és a 
kontraszt miatt van szükség rám, 
az imádságért és a belső béké-
ért.” 
A harcot hatalmas vihar szakítot-
ta meg, villámlott, dörgött az ég. 
A színek félősen összebújtak, 
mire az eső beszélni kezdett. 
„Buta színek! Harcoltok egymás-
sal, mindegyikőtök próbál domi-
nálni. Nem tudjátok, hogy egytől-

egyig egy különleges célért jöttetek létre, hogy mindannyian 
egyediek vagytok? Fogjátok meg egymás kezét és gyertek ide 
hozzám.” 
 

A színek megtették, amire az eső kérte őket, aki így folytatta: 
„Mostantól, ha esni kezd, mindannyian feltűntök majd az égen, 
egységben, egyetértésben, hogy megmutassátok, békében is 
lehet élni egymással. A szivárvány a remény jelképe lesz, úgy-
hogy ha a jó eső átmossa a világot, mindig meg fog jelenni az 
égen, hogy emlékeztessen: értékelni kell a másikat.” 

Egy perc bölcsesség…  
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A Mária rádiós imakör következő imaórája 
szept. 2-án hétfőn lesz 18 órakor a közös-
ségi házban. 
Az igeliturgiában hálát adunk égi Édes-
anyánk minden ajándékáért, amelyek által 
közelebb kerülhettünk szent Fiához. Meg-
köszönjük neki, hogy a Mária rádiós szent-
mise közvetítés által a mi egyházközsé-
günk is szolgálhatott az örömhír átadásá-
ban azoknak a hallgatóknak, a számár is, 
akik betegségük miatt ágyhoz vannak köt-

ve, vagy 
egész nap 
volán mö-
gött ülnek, 
vagy bármi-
lyen más 
ok miatt a 

rádión keresztül töltekeznek Isten szerete-
téből. Megköszönjük Istennek és a mi égi 
Édesanyánknak, hogy a Mária rádió ked-
ves, szolgálatkész munkatársai közremű-
ködése által mindezt imádságos lélekkel és 
a Szűz anyához szárnyaló énekünkkel 
megtehettük! 
Istennek hála minden emberért. A mai ima-
óránkon őket hoztuk el szívünkben és át-
adjuk értük szóló imánkat égi édesanyánk 
szeplőtelen szívének. Isten áldását kérjük 

életükre! 
Ez után az örvendetes szentolvasót imád-
kozzuk és megköszönjünk mindent égi 
Édesanyánknak! 
Szűz Mária! Te vagy az én királynőm! 
Testemet és lelkemet ma és minden nap, 
halálom óráján is a Te oltalmadba és külö-
nös gondviselésedbe ajánlom. Neked aján-
lom minden reményemet, minden örömet, 
minden gondolatomat és esendőségemet, 
életemet és halálomat. Közbenjárásod és 
érdemeid által eszközöld ki nekem a ke-
gyelmet, hogy minden gondolatomban, 
szavaimban és tetteimben a Te Isteni Fiad-
nak akaratát teljesítsem! 
Szeretni Máriát azt jelenti, követni Őt! Kö-
vetni szeretnélek Mária, égi édesanyám! 

Szlovicsák Balázsné 

Szentolvasót imádkoztunk 
 
Augusztus 17-én szombaton a déli imaláncban a Mária rádió 
Alsónémediből közvetítette a rózsafűzér imát, ezúttal 3. alkalom-
mal. Megköszönjük a Mária rádiósok megtisztelő felkérését erre a 
lélekemelő, lélekgyógyító imádságra! 
Végtelen bizalommal és szeretettel töltekezve így készültünk a 
lélek ráhangolódásával a Szűz Anyával az Ő Szentfiával való 
együttlétre: 
 
Bizakodjatok az Úrban, mert jó! Jósága éltet. 
Bizakodjatok az Úrban, mert jó! Alleluja… 
- Jézusom! Köszönjük, hogy ismét szolgálhatunk Neked! 
Add, hogy a mai imádságban úgy tudjuk megszólaltatni a szí-
vünkben élő érzéseket, hogy általuk életre keljen az irántad égő 
szeretet minden hallgató szívében! Hallgass meg Urunk! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket. 
Add szent kegyelmedet, hogy ezzel a szeretettel feltöltekezve 
lélekben gazdagodva érhessünk otthonunkba a Te békéddel a 

szívünkben! ! Hallgass meg Urunk! 
Kérünk Téged, hallgass meg minket. 

Köszönjük Neked, hogy a mai napon ismét lehe-
tőséget kaptunk a jóra! Felajánljuk ezt az imád-
ságot egyházközségünkért, betegeinkért és 
azokért, akik még nem ismerték fel Isten szere-
tetét! ! Hallgass meg Urunk! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket. 
- Jézusosom! Szívemben minden felkészült a 
Veled és Égi édesanyáddal való találkozásra. 
Kérlek segíts, hogy azok is legyenek felkészül-
ve, akik itt vannak velem! Add, hogy minden 
lélek az öröm ragyogó fehérségébe legyen öl-
tözve! Tűnjön el minden bűn és annak következ-
ménye, hogy számodra is szép legyen a velünk 
lét! Jöjj el jézusom! Várlak! Vágyódásom Utánad 
egyre mélyebb! Köszönöm, hogy megtisztelsz 
jelenléteddel! Jelenléted csodálatos örömet hoz 
nekem. Mélységes örömet! A szív örömét, 
amely nem múlik el soha, mindig csak erőseb 
lesz! Jöjj el Ura Jézus! Jöjj oda, ahol a legseb-
zettebb vagyok! 
Az Úr hallja imám! Hogyha hívom, válaszol… Jó az Úr, benne 
bízom… a Nevét magasztalom… Az Úr hallja imám… 

 
Szlovicsák Balázsné 

Augusztus 25-én a Mária Rádió  
Alsónémediről közvetítette a szentmisét.  

A Rádió munka-
társait a mise 
után vendégül 
láttuk a közös-
ségi házban. 
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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.  9 óra 
Veni Sancte  
táskaszenteléssel  
10 óra közösségi 
ház felszentelésé-
nek 10. évforduló-
jának ünneplése 
18 óra  
Igeliturgia 

2. 
18 óra 
Mária Rádiós kö-
zösség közbenjáró 
imája 
 

3. 
 

4. 5.  
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 

6. Elsőpéntek 
Délelőtt: idős be-
tegek látogatása 
és áldoztatása 
19 óra 
Igeliturgia 
20 óra 
Filmklub a Műve-
lődési Házban 

7.  
 

8. 
10 óra 
Szentmise  
 
18 óra 
Szentmise  

9. 
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub  

10. 
 

11. 
 

12.  
18 óra 
Szentség-
imádás 
 
19 óra 
Férfikör 

13. 
 

14. Szent Ke-

reszt Felmagasz-
talásának ünnepe  
17 óra  
ünnepi igeliturgia 
nyárzáró batyus 
sütögetés és játék 
a plébánia kertjé-
ben 

15.  
Templom-
búcsú 
7.30 óra 
Igeliturgia 
10 óra 
ünnepi szentmise 
körmenettel 

16.  17.  18. 
 

19. 17 és 17.30 
Elsőáldozásra 
készülők, felké-
szülést kezdők 
szülői megbesz. 
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra Felnőtt 
katekézis 

20. 
19.30 óra 
Ifihittan 
 

21.  
 

22.  
10 óra  
Igeliturgia 
18 óra 
Igeliturgia 

23. 
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub 

24. 
 

25. 
 

26. 
17 óra 
Bérmálkozási 
megbeszélés 
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Férfikör 

27.  
 

28. 
10 óra 
az új egészség-
ház megáldása 
és megszentelé-
se 

29. 
10 óra 
Szentmise  
 
18 óra 
Szentmise  

30. 1. 2. 3. 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra  
Felnőtt katekézis 

4. Elsőpéntek 
Délelőtt: idős bete-
gek látogatása és 
áldoztatása 
18 óra Bérmálko-
zási felkészülés 
19 óra Szentmise 
gyóntatással 
19.30 óra Ifihittan 

5. 
7.30 óra 
Egyházközösségi 
kirándulás és 
lelkinap Nagyma-
rosra 

6. 
10 óra 
Szentmise  
 
18 óra 
Szentmise  


