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HÚSVÉT ÜZENETE 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM – 2020. MÁJUS 3.  

A húsvéttól pünkösdig tartó ötven 
napban az Egyház Jézus győzel-
mét ünnepli a halál felett. A húsvét 
üzenete püspökünket idézve: 
„Jézus története mai szemmel 
nézve totális kudarc: hajléktalan-
ként születik, menekültként telik a 
gyermekkora, először kétkezi 
munkásként, majd képesítés nél-
küli vándortanítóként működik, 
végül köztörvényes bűnözőként 
keresztre feszítik. Ez bizony ku-
darc, ha nem tennénk hozzá, hogy 
három napra rá halottaiból feltá-
madt. Legyőzi azt, ami minden 
emberben a szorongást okozza, a 
halált. Mert hiába sikerül anyagi 
jólétet teremteni és a világ szemé-
ben sikeres életet élni, ha mindezt 
egy pillanat alatt romba dönti a 
halál. Ha a halálra úgy gondolok, 
mint valami értelmetlen igazságta-
lanságra, akkor az életemre sem 
fogok tudni másként gondolni. A 
mai ember legnagyobb baja az, 
hogy értelmetlennek látja az életet 
és ez szorongással tölti el. A HÚSVÉT ÜZENETE: NE FÉLJETEK, 
A HALÁL NEM ÉRTELMETLEN, ÍGY AZ ÉLET SEM!” AZ ÉLET-
NEK VAN ÉRTELME ISTENNEL, A HALÁLNAK PEDIG CSAK 
VELE VAN ÉRTELME! Az életünkben vannak nehézségek, Isten 
nem azt ígéri, hogy nem lesz „vihar”. Hanem azt ígéri, hogy nem 

hagy magunkra, mert minden „viharban” velünk van és menekvést 
kínál (Lk 8, 22-25). Így szól hozzánk és bíztat minket: „ NE FÉLJE-
TEK, MERT ÉN VELETEK VAGYOK, HOGY MEGSZABADÍTSA-
LAK BENNETEKET ÉS MEGMENTSELEK TITEKET!” (Jer 42, 11) 

Fazekas Gábor 

ANYÁK NAPJÁRA. 
 

Szeretlek! Ez a szó egymagában csodálat, 
Szóljon ma ez az Édesanyáknak  

és Nagymamáknak! 
Aki ezt már csak  

gondolatban tudja megtenni, 
Őszinte imádságban mondja el neki! 

 

Megköszönöm néked, Teremtőm Uram, 
Azt hogy a szívemnek békessége van.. 

Anyám, egyszer lesz találkozásom véled, 
Majd elmondom,  

hogy még mindig szeretlek! 
 

Mennyei Jó Atyám, nékem pásztorom, 
Hallgass meg, most hozzád fohászkodom! 

Vigyázz a sírban is Édes Jó Anyámra, 
Legyen neki ott lenn örök nyugodalma, 

Virág helyett ez az én imám, 
Nyugodjál békében drága Édesanyám! 

                           Nagy Zsigmondné 

ANYÁK NAPJÁRA 
 

„Édes jó Istenem, hallgasd meg imámat! 
Áldd, meg minden jóval az édes jó anyámat! 

Áldó két kezedet tartsd minden nap rajta, 
mosolyogj rá szeretetet, legyen boldog napja!” 

Anyának lenni 

nem arról szól, 

hogy mit adtál fel 

a gyermekedért, 

hanem hogy mi 

mindent kaptál 

általa! Te örök 

időkre vállaltad, 

hogy szíved őr-

ködik a gyerme-

ked felett! 

Benkó Mária  rajza a húsvétvasárnapi 

evangélium alapján... 
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LÉPJ TÚL A MAI NAP NEHÉZSÉGÉN ÉS 
NYISD KI  

A HOLNAP KAPUJÁT 
LELKISEGÍTŐ SZOLGÁLAT INDUL  

A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN 
  
A koronavírus okozta helyzet komoly egész-
ségügyi kockázatot jelent mindenkinek, a 
helyes döntés a személyes találkozások 
radikális lecsökkentése, ami azonban lelki 
bezártságot, feszültséget okozhat gyerekek-
nek, felnőtteknek, fiatal és időseknek egy-
aránt. Ebben szeretnénk az emberek mellé 
állni, segítő kezet nyújtva a kétségbeeset-
teknek, akik elfáradtak és meg vannak ter-
helve, hogy rajtunk keresztül Krisztus fel-
üdítse őket. 
A program célja, hogy az egyházmegyében 
élők segítséget kapjanak a járvány idején 
fellépő mindennapi kihívások sikeres leküz-
déséhez. Amikor egészségről beszélünk, 
különösen járvány idején-hajlamosak va-
gyunk kizárólag a fizikai állapotunkra gon-
dolni, holott legalább ennyire fontos lelki 
harmóniánk, hitünk megőrzése, ápolása. 
Széleskörű szakmai összefogás eredmé-
nyeként az egyházmegye szeretné a gyere-
kek és felnőttek számára a lelkigondozás 
internetes és telefonos kapuját kinyitni, első-
sorban azok számára, akiket közvetlenül 
vagy közvetetten megérintett a járványidő-
szak okozta érzelmi bezáródás, szorongás, 
magány és a közöny. 

A szolgálat célja: Isten 
szeretetének, segítségé-
nek közvetítése a bajba-
jutottak felé. Ehhez 
igénybe vesszük a tele-
fon és az internet adta 
lehetősége-
ket. Korosztályonként 
fókuszált segítésre gon-
doltunk. A gyerekeket és 
szülőket az Egyházme-
gyei Katolikus Iskolák 
Főhatósága intézménye-
in keresztül nyolc 
pszichológus segíti, az 
ifjakat az ifjúsági paszto-
ráció munkatársai, a fel-
nőtteket, időseket pedig 
hitoktatókból, lelkigondo-
zókból, önkéntesekből 
álló lelki segítségnyújtók 
várják, akik szakmai szu-
pervízió mellett végzik 
tevékenységüket. A se-
gítségnyújtás hétfőtől-
péntekig reggel 8 órától 
este 8-ig egy központi diszpécser szolgála-
ton keresztül fog működni. A betegeket a 
kórházi lelkigondozók várják munkaidőben 
(8-16-ig) a telefonoknál. 
A lelkigondozás teljes mértékben térítés-
mentes. Szeretnénk, ha embertársaink 
éreznék, hogy a nehéz időben, ily módon is 

mellettük vagyunk. 
A beérkezett kérdéseket, üzeneteket bizal-
masan, név nélkül kezeljük. 
 Lépj túl a mai nap nehézségén és nyisd ki 
a holnap kapuját - az alábbi email címen 
várjuk a kedves testvérek megkereséseit:   

lelkisegely@vaciegyhazmegye.hu  
06-30-215-0804 

Szenved a az ország, szenved a világ! 
 
Március 27. én este Ferenc Pápa szólt a világban élő, koronavírus-
ban szenvedőkhöz a Márk evangéliuma 35 r. 35- 40 ig terjedő ige-
versekkel, amikor a tanítványok felébresztették az alvó Jézust a 
háborgó tenger miatt, ezt mondták: „ Mester, nem törődsz azzal 
hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, azt mondta 
a tengernek:” Hallgass, némulj el és elállt a vihar, és nagy csen-
desség lett.” ekkor azt mondta nekik. Miért féltek ennyire? Miért 
nincs hitetek? Térjetek meg elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én 
vagyok uratok! Térjetek meg, akkor nem haragszom rátok, mert Én 
hű vagyok, nem tart örökké haragom, csak ismerd el a bűneidet, 

hogy hűtlenül elhagytad Istenedet az Urat! Jeremiás k. 3. r. Könyö-
rögjünk együtt, mert a hitből fakadó imádság megszabadítja a 
szenvedőt, Az Úr meghallgatja őt ha bűnt követ el, bocsánatot 
nyer. 
Urunk Istenünk! A mélységből kiáltunk hozzád, halld meg szavun-
kat! Miért rejtőzöl el oly soká, miért lángol haragod mint a tűz? 
Gondolj Urunk híveid gyalázatára amit lelkükben elszenvednek! 
Bizony elmúlunk haragod miatt, ha magad elé állítod bűneinket, 
gondolj ránk, kegyelmezz meg nekünk népednek! Könyörgünk 
népünkért, könyörgünk irgalomért!  Igaz vagy Uram ítéletidben!
Szent Fiadért hallgass meg! Ámen!  

Nagy Zsigmondné 

Az általános feloldozás 
Az általános feloldozás (lat. absolutio genera-
lis) a bűnbocsánat szentségének olyan formá-
ja, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők 
egész csoportja egyszerre részesül feloldo-
zásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a 
bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a 
formát rendes körülmények között nem lehet 
alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a me-
gyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám 

fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvénye-
sen részesüljön általános feloldozásban, nem 
csak az szükséges, hogy kellően fel legyen 
készülve és valóban megbánja bűneit, hanem 
egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak 
a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való 
megvallását, melyeket jelenleg nem tud így 
meggyónni. (Vö. CIC 961-963. kán.)  

A tökéletes bánat fölindítása 
A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről 

mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök 
megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy 
vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s 
egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a 
bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények 
között az Egyházban a súlyos bűnök megbo-
csátása csakis a gyónás szentségében lehet-
séges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos 
indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Ó, Mária, rád bízzuk magunkat –  
Ferenc pápa felajánló imája a járvány 

idején 
 
Március 11-én az egészségügyi vészhely-
zetre tekintettel Ferenc pápa Szűz Máriára, 
az üdvösség és remény jelére bízta Róma 
városát, Olaszországot és az egész világot, 
ahogyan XII. Piusz pápa is tette 1944. júni-
us 11-én a Szent Ignác-templomban a náci 
csapatok visszavonulása idején. 
 
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a re-
mény jeleként ragyogsz utunkon. 
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, 

aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt 
alatt osztoztál Jézus fájdalmában. 
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van 
szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy 

gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galile-
ai Kánában visszatérhessen az öröm és az 
ünneplés a mostani megpróbáltatások után. 
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismer-
jük és elfogadjuk az Atya akaratát, és meg-
tegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki 
magára vette szenvedéseinket és fájdal-
munkat, hogy a kereszt által elvezessen 
bennünket a feltámadás örömére. Ámen. 
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülő-
je, könyörgésünket meg ne vesd szüksé-
günk idején, hanem oltalmazz meg minket 
minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és 
áldott Szűz! 

Forrás: Vatican News 
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Az MKPK közleménye az új járványügyi szabályok kapcsán 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia értesült arról, hogy új 
járványügyi szabályok lépnek hatályba, ezért 2020. május 4-e 
hétfőtől kezdve, korábbi rendelkezéseit módosítva a következő 
rendelkezéseket lépteti életbe: 
1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különö-
sen is fontosak, ezért templomaink továbbra is nyitva állnak. A 
nyilvános liturgia végzéséről, illetve a szentségek kiszolgáltatásá-
nak módjáról az egyes megyéspüspökök az Egyházi Törvény-
könyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, 
valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével dönte-
nek majd. Budapesten és ott, ahol az állami szabályok változatla-
nok maradtak, további intézkedésig a korábbi egyházi rendelke-
zések érvényesek. 
2. Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait. Főleg 
idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinktől azt kérjük, 
hogy továbbra is maradjanak otthon. 
3. A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel vissza-
vonásig továbbra is érvényesek a 637/2020. sz., március 17-én 
kelt rendelkezésünkben foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmi-
sén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk, és to-
vábbra is lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását, 
amíg a rendkívüli helyzet tart. 
4. Továbbra is bátorítjuk testvéreinket, hogy töltsenek kellő időt 

imádsággal – a Szentírás olvasásával, zso-
lozsma végzésével vagy más imával – egyé-
nileg vagy a családban. Több helyen van 
online miseközvetítés. A közszolgálati televí-
zió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét 
közvetít. A közvetítések rendjéről felületein-
ken tájékoztatást adunk. 
5. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli 
áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járvány-
ügyi rendelkezéseket, figyelemmel az egyes egyházmegyék kü-
lön előírásaira is. 
6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben tovább-
ra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal 
mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk 
adott általános irányelvekre. 
7. A plébániai és a szerzetesközösségektől továbbra is kérjük, 
hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – 
szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért. 
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéi-
re érvényes. 
Köszönjük a paptestvérek szolgálatát, mindenki helytállását és a 
hívek megértését ebben a sajátos helyzetben. Gyakoroljuk to-
vábbra is a nagylelkűség erényét és különösen is figyeljünk egy-
másra.                                                    Budapest, 2020. május 1. 

forrás és fotó: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárság 

Püspöki rendelkezés járványhelyzetben 
 
A MKPK 2020. május 1-i közlemény alap-
ján, püspöktársaimmal való részletes kon-
zultáció után, továbbá, 
 a kormányrendelethez való pontos igazo-
dás miatt a 2020. május 1-i rendelkezést 
következőképpen módosítom. 
A Váci Egyházmegyében 2020. május 4., 
hétfőtől a következő rendelkezések lépnek 
érvénybe. 
Templomaink nyitva lehetnek, kötelező a 
kézfertőtlenítés a bejáratnál. Legyenek 
rendszeresen fertőtlenítve a kilincsek és a 
padok! 
A szabadtéri szentmisék megtartását egy-
előre sehol nem engedélyezem! 
A Váci Egyházmegye Pest megyei terüle-
tein semmilyen nyilvános szentmise meg-
tartását nem engedélyezem, de a hely-
ben, élőben közvetített, vagy máshonnan, 
élőben közvetített szentmisébe való be-
kapcsolódás után, vagy ha ez sem lehet-
séges, az aznapi szentmise szövegeinek 
(pl.: az Adoremusból) elimádkozását köve-
tően a plébános által meghatározott idő-
pontban (vagy időtartamban), kizárólag a 
65 év alatti hívek áldozhatnak. 
Az áldoztatásnál is lehetőleg kerüljük a 
tömeges jelenlétet, tartsuk meg a 2 méter 

távolságot és a higiénés előírásokat. 
Az egyházmegye Pest megyén kívüli terü-
letein a templomban tarthatók szentmisék 
hétköznap és vasárnap a következő felté-
telekkel: padonként egy ember üljön, ne 
közvetlen egymás mögött üljenek, használ-
janak szájmaszkot, csak 65 év alattiak 
vehetnek részt rajta! Vasárnap orgonás 
mise tartható. 
Mind vasárnap, mind hétköznap a 65 év 
fölötti atyáknak nem kötele-
ző nyilvános szentmisét tartani. Amennyi-
ben mégis miséznek, ne áldoztassa-
nak! Diakónus, akolitusok vagy alkalmilag 
megbízott áldoztatók áldoztassanak. A 
békeköszöntésnél 
a kézfogás továbbra sem lehetséges. Csak 
kézbe áldozás lehetséges (egy szín alatt). 
Áldoztatás előtt és után fertőtlenítse a ke-
zét az áldoztató. Perselyezés csak a mise 
végén (kosárba, illetve akár a banki átuta-
lás előnyben részesítése, ha lehetséges). 
Továbbra is érvényben van az MKPK már-
cius 17-én kelt rendelkezése, miszerint a 
vasárnapi szentmisén való részvétel köte-
lezettsége alól felmentést ad. 
Igeliturgiák ugyanilyen feltételek mellett 
tarthatók. 
Gyóntatás lehetséges, de nem gyóntató-

székben, 2 méter 
távolság megtartá-
sával. 
Az esküvőket lehe-
tőség szerint te-
gyék át későbbi 
időpontra. Ha nem 
lehetséges, az óv-
intézkedések maxi-
mális megtartásá-
val ünnepeljék. 
Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása 
szükséges, úgy történjen szűk körben (= 
szülők és keresztszülők jelenléte), betartva 
a higiéniai előírásokat. 
Háznál betegellátás csak halálveszély ese-
tében megengedett. 
Temetéseknél továbbra is a szabadtéri 
ravatalozót részesítsük előnyben. 
Ahol nagyobb a járványveszély, a plébá-
nos a helyi viszonyokra való tekintettel 
további korlátozásokat vezethet be. 
Mindenben kövessük a hatóságok járvány-
ügyi előírásait! 

Vác, 2020. május 1. 
Marton Zsolt 
váci püspök 

 

https://www.magyarkurir.hu/  

http://vaciegyhazmegye.hu/  

fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), 
s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes 
bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szán-
dékát. (Vö. CIC 916. kán.)  

Ima a tökéletes bánat fölindításához: 
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor 
és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem ke-

gyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló bün-
tetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűnei-

met, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevő-
met megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, 

hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi 
bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen 

különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló 
alkalmakat gondosan elkerülöm. 

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a 
következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos 

Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

Lelki áldozás 
A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, 
amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszent-
séget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos 
azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a 
hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem 
állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat 
egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki 
áldozást sem tud végezni. 

Ima a lelki áldozáshoz: 
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek 

Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek 
magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj 
hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást 
benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem 

az örök életre! 
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom maga-
mat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. 
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„Karantén-passió 2020.” - közvetítés az interneten 
Alsónémedin évszázados hagyománya van a passió éneklésének. 
A régi öregek elmondása szerint emberi emlékezet óta csak egy-
szer maradt el a passió: akkor, amikor az evangélistát éneklő Kis 
Guszti bácsi (Kiss Ágoston +1967. 03. 19.) virágvasárnap reggelre 
meghalt. A tavalyi esztendőben, amikor a templomfestés miatt a 
közösségi házban énekeltük, azt gondoltuk, ennél különlegesebb 
helyzetbe nem kerülhetünk. Mégis kerültünk… Az ismert helyzet 
miatt nem is találkozhatunk. Az ősök hagyományai viszont kötelez-
nek bennünket. Így Dr. Nagy Vilmos ötletétől vezérelve arra gon-
doltunk, hogy mindazok, akik évről évre a passió meghallgatása 
segítségével élték át Jézus szenvedéstörténetét, idén is meg tud-
ják hallgatni azt: az interneten követhető legyen Jézus szenvedés-
története. A „Karantén-passió” elnevezés onnan ered, hogy a szó-
listák otthonukban énekelték fel a saját szólamukat – akár telefon 
segítségével – , aztán Vilmos iszonyú munkával összeillesztette 
azokat. A kari részek (az úgynevezett turbák) a tavalyi előadásból 
lettek átemelve. A virágvasárnapi passiót nagyon sokan hallgatták 
az interneten keresztül. Ezért döntöttünk úgy, hogy a nagypénteki 
passiót is elérhetővé tesszük az interneten. A kari részek (turbák) 
ismét a tavalyiból (2019.) lettek beillesztve, a szólisták ismét ott-
honról „jelentkeztek”. Köszönöm Fazekas Gábor diakónusunk pas-
siók előtti gondolatait! A 2019-es passiókban énekeltek: Nánási 
László, Takács Ferenc, Dr. Varró Gábor, Végh Zoltán, Vékony 
Zsolt, Bálint Sándor, Barta Krisztián, Végh László, Végh Sándor, 
Végh József (Péter apostol), Györgyövics Károly (Júdás), Dr. Nagy 
Vilmos (Evangélista), Végh Balázs id., Farkas Gellért (Pilátus, Fő-
pap), Végh Balázs ifj., Kiss Csaba (Szolgáló), Morvai János, Dr. 

Nagy Ádám (Jézus).  
Köszönöm a szólistáknak, hogy vál-
lalták ezt az áldozatot! És köszönöm 
Dr. Nagy Vilmos munkáját, mert nél-
küle nem jött volna össze… Már ma-
ga az ötlet is az Övé volt, de a kis 
„szeletek” összevágása, és maga a 
közvetítés is az Ő szorgalmát dicséri. 
Isten fizesse meg fáradozását! 

Benkó Péter 

Végh József 
„Péter apostol” 

Farkas Gellért 
„Pilátus, Főpap” 

Györgyövics Károly 
„Júdás” 

Dr. Nagy Ádám 
„Jézus” 

Dr. Nagy Vilmos 
„Evangélista” 

Kiss Csaba 
„Szolgáló” 

Így állt össze a passió 
a számítógépen 

„Élő” közvetítésben... 

Háttérkép a virágvasárnapi közvetítés alkalmával 
- A tavalyi, közösségi házban énekelt passió után készült kép - 

Háttérkép a nagypénteki közvetítéskor 
- Fotó templom belsejéről - 
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Virágvasárnap 
Egy házaspár vásárolni 
indult a közelgő házassági évfordulójuk alkalmára. Az egyik kerámia 
üzletben megláttak egy szép csészét. 
A férj megkérdezte az eladót: 
– Meg szabad néznem ezt a csészét? Még sosem láttam ilyen szépet. 
A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a 
csésze legnagyobb meglepetésére megszólalt: 
– Nem érted, hogy lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig 
teáscsésze. Volt idő, amikor vörös voltam és agyagnak neveztek. Mes-
terem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, én 
pedig üvöltöttem a fájdalomtól! 
– Hagyj békén! – üvöltöttem, de ő csak mosolygott, és így szólt: 
– Még nem. 
Aztán egy forgó korongra helyezett, és én hirtelen csak forogtam, forog-
tam, forogtam körbe-körbe. 
– Állíts meg! Szédülök! – kiabáltam, de a Mester csak ingatta a fejét és 
azt mondta: 
– Még nem. 
Később betett a kemencébe. Sosem éreztem ilyen forróságot! Sikoltoz-
tam. Ki akartam jutni. A Mester a fejét rázta: 
– Még nem. 
Végül az ajtó kinyílt, és kitett a polcra. Hűlni kezdtem. 
Aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes volt. Undorodtam 
tőle. 
– Hagyd abba! Hagyd abba! – kiáltottam. De csak ingatta a fejét: 
– Még nem. 
Majd hirtelen újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint elő-
ször. Ez kétszer olyan forró volt! Úgy éreztem, megfulladok. Könyörög-
tem, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a fejét, és azt 
mondja: 
– Még nem vehetlek ki. 
Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy végleg 
feladjam, mire kinyílt az ajtó. A Mester kivett, és újra a polcra tett. 
Egy órával később tükörbe nézhettem, és azt mondta: 
– Nézd meg magad! 
Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek: 
– Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én! – hitetlenkedtem. – Ez gyö-
nyörű! Gyönyörű vagyok! – kiáltottam. 
Így formálja Urunk is az életünket. Néhányan a kemencében vagyunk, 
üvöltve, sikoltozva: „Engedj ki!” Néhányan éppen színesedünk, és ez 
kellemetlen, majd megőrjít. Néhányan körbe forgunk, és nem tudjuk, hol 
vagyunk. Csak azt kérdezzük: „Mi történik velem?” Minden olyan zava-
ros. De Ő tudja, hogy mit tesz. Bízzál benne! 
Milyen szívesen kihagynánk az életünkből azokat az időszakokat, ami-
kor megpróbáltatások érnek, amikor szenvednünk kell! Milyen nehezen 
tudjuk Isten szeretetével összeegyeztethetőnek felfogni azokat a terhe-
ket, amelyeket cipelnünk kell! Bizony, nagy a kísértés, hogy 
„kiválogassuk”, magunk válasszuk meg azokat az eseményeket, ame-

lyekben hajlandók vagyunk meg-
látni Isten jelenlétét, azokat a 
tanításokat, amelyeket hajlandók 
vagyunk az Ő szájából valónak és 
számunkra kötelezőnek érezni, 
azokat az embereket, akik iránt 
készek vagyunk felebaráti szere-
tettel viseltetni. 
Nem új kísértés ez az emberiség 
számára! Megvolt már Jézus ko-
rában és társadalmában is: ezért 
is nem képesek a maga teljesség-
ében értelmezni és elfogadni a 
Bibliában megjövendölt Messiás személyét és 
küldetését. Nagy lelkesedéssel ünneplik a szamárháton bevonuló Jé-
zust a jeruzsálemiek! „Dávid Fiaként” hozsannáznak körülötte, s ez a 
megnevezés kifejezetten a Messiásnak fenntartott név volt. Igen, a 
tömeg Messiásként éljenzi, hiszen ismerik és beteljesülni látják Mikeás 
próféta szavát az eljövendő királyról: szamárháton jő, szamárnak csika-
ján! Ugyanakkor a hozsannázás nem az egyszerűségnek és alázatnak 
szól, amit ez kifejez, hanem a próféciában szereplő királynak, Dávid 
utódának, aki elképzeléseik szerint majd helyreállítja Isten Országát, 
illetve azt, amit ők annak hittek. Tudniillik a gazdag és hatalmas dávidi 
birodalmat. Lerázza a római igát, megteremti a politikai és vallási füg-
getlenséget. Ezért szól a hozsanna: az emberi álmoknak és vágyaknak 
szól, nem a valódi Messiásnak és a valódi megváltói küldetésnek. Ami-
kor néhány nap múlva a királynak hitt személy ellenségei kezére kerül, 
s némán tűri a megaláztatást és a szenvedést, a tömegek már nem 
éltetik, hanem halálát követelik. Csalódtak benne: a megaláztatás, a 
látszólagos vereség, az ellenségeinek való kiszolgáltatottság, a szenve-
dés már nem fér bele a képbe! Ez nem történhet a Messiással, tehát 
nem is ő az! Pedig más próféciák, például az olvasmányban hallott 
izaiási jövendölés nagyon is világosan szólnak Isten szenvedő szolgájá-
ról, aki éppen a fájdalom, a kínok útján érdemli ki a megváltást. 
A húsvéti események fényében mi már tudjuk, hogy Jézus valóban a 
Megváltó, aki messze túlteljesítette a korabeli messiási várakozásokat, 
hiszen nem az emberi elvárásoknak, hanem az Atya mindenkit üdvözí-
teni kívánó akaratának engedelmeskedett. Nemcsak Izrael országát 
szabadította meg, hanem minden kor minden emberét. Nemcsak egy 
ideiglenes evilági hatalom igájától, hanem a bűn, a szenvedés és a 
halál legyőzhetetlennek hitt láncaitól. Mindezt pedig éppen az által tette, 
hogy elviselte a gyötrelmeket, a kínokat, a keserves kereszthalált. A 
sírból kilépő azonban tündöklő fényben ragyogott fel: az örök, elpusztít-
hatatlan és végtelenül boldog isteni életre támadt fel. 
Nekünk sem kell elkeserednünk és bizalmunkat vesztenünk, ha kínló-
dásokkal, megpróbáltatásokkal szembesülünk életünk során. A szenve-
dések ideiglenesek, s ha Krisztus megváltó áldozatával egyesítjük, 
akkor javunkra válhatnak. Örök életünk szépségét és ragyogását ké-
szíthetik elő. 

Egy perc bölcsesség…  

 - Barkaszentelés - 
Köszönet a barkák felajánlójának! 

Nagypénteki keresztút a temető-
ben 7 résztvevővel... 

A feszület leleplezése a kereszt-
hódolat előtt, nagypénteken 

Csorba Lola rajza 
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A Férfikar első éneklése — 2000. május 7. — Elsőáldozás 

A Nőikar első önálló éneklése — 2005. május 1. - Anyák napja 2003. — az első csoportkép 

2005. május 29. —  Úrnapja 

AZ  ORSZÁGOS  MAGYAR  CECÍLIA  EGYESÜLETTŐL 
 
Varga László központi igazgató 
2600 Vác, Konstantin tér 10. 
 
Benkó Péter 
karnagy 
és az  
Alsónémedi Templom Kórusainak tagjai részére 
 

Mélyen Tisztelt Karnagy Úr, Kedves Kórustagok! 
 
Az Országos Magyar Cecília Egyesület vezetősége, 

Tardy László társ-elnök, Tóth József titkár, valamint a 
magam nevében őszinte elismerésünket fejezem ki az 
énekkari szolgálatban eltöltött 15 női kari és 20 esztendő 
férfikari szorgalmas munkáért és a musica sacra terüle-
tén  elért eredményeikért, valamint OMCE tagságukért.  

 
Ennek jeléül fogadják szeretettel hálánkat, köszönetün-

ket és gratulációnkat, melyet a szent szolgálatban való 
áldozatkészség és hűség elismeréséül küldünk. 

Minden bizonnyal voltak nehezebb esztendők, adódott 
bőven küzdelem és megpróbáltatás is az elmúlt másfél-
két évtized során, de úgy gondoljuk, hogy a Gondviselő 
Isten támogató és oltalmazó segítségét is sokszor meg-
tapasztalhatták és az örömet, melyet szolgálatuk során 
érezhettek eddig is, megörvendeztetve hallgatóságukat a 
híveket és hiteles, imádságos megszólalásaikkal gondoz-
va a lelki életüket. 

Az Evangélium hirdetése a legszebb hivatás. A szent 
zene eszközével énekelve végezték és végzik most is 
szívvel lélekkel ezt az apostoli munkát. További tevé-
kenységükhöz jó egészséget és töretlen lelkesedést kí-
vánunk. Áldozataikért és fáradozásaikért bőségesen áld-
ja meg mindnyájukat az Úr! 

 
Életüket a Boldogságos Szűzanya és szent Cecília ol-

talmába ajánlom. 
 Tisztelettel, barátsággal és szeretettel: 
 
Vác, 2020. április 24. 

        
 Varga László 

OMCE központi igazgató 
a váci székesegyház karnagya 

2005. —  Templombúcsú 
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1927-2007. — „80 éves évforduló” 

Élménybeszámoló a kórus 20. évfordulójára 
 

14 éves koromban kaptam azt a megtisztelő lehetőséget, hogy - 
öcsémmel együtt, aki 9 éves volt akkor - csatlakozhattam az Alsóné-
medin működő (akkor még név nélkül) katolikus énekkarhoz, mely 
többnyire a húsvéti passióéneklések alkalmával gyűlt össze, Lovas 
Balázs bácsi vezetésével. Mindig is szerettem énekelni, így hamar be 
tudtam illeszkedni a kórus közösségébe, azonban az átlag életkor már 
akkor is jóval fölöttem járt, így elsőre nagyon szokatlan volt a tapasztalt 
kórustagok sokasága. Az első találkozás különösen megmaradt emlé-
keimben. Este volt a kórus próbája a templom karzatán. Balázs bácsi 
az orgonánál ült, a kórustagok pedig körben álltak körülötte. Egy gom-
bostűt nem lehetett leejteni közöttük, olyan sokan voltak. A tekintetek 
hirtelen rám szegeződtek, mikor megérkeztem, hiszen ilyen fiatal tag 
nem volt köztük egy sem akkor. Úgy éreztem magam, mint aki vizsgá-
ra érkezik. Remegő lábakkal odamentem Balázs bácsihoz, hogy jöttem 
énekelni. Ő rögtön fel is adta a leckét: lenyomott egy billentyűt az orgo-
nán, és kérte, hogy énekeljem vissza azt a hangot. Sikerült. Lenyomott 
egy másikat, az is ment. Még egy rövid skálázást is utánoznom kellett, 
ami szintén tiszta volt. Ezeket hallva Balázs bácsi azonnal felnézett a 
többiekre, és azt mondta: “Hallottátok? Itt a helye!” 

Megtisztelő volt egy ilyen közösségbe bekerülni. Számomra akkor 
nagyon jó érzés volt, hogy egy felnőtt közösség befogadott. A basszus 
1-es szólamba helyeztek, hangfekvésem alapján. Itt ismertem meg 
Farkas Józsi bácsit, aki kezdetben mentorként, később már barátként 
támogatott engem. Jó kapcsolatunk élete végéig megmaradt. Sokmin-
dent tanultam tőle az életről. Ezt is a kórusnak és a Jóistennek köszön-
hetem. Azáltal, hogy ilyen fiatalon járhattam már a kórusba, megismer-
hettem a tagok között olyan emberi nagyságokat, akiknek tartása, er-
kölcsi normái mindmáig a szemem előtt lebegnek, énekhangjuk pedig 
beégett az emlékezetembe. 

1999-ben érkezett hozzánk Benkó Péter kántor-karnagy úr, akinek 
Balázs bácsi örömmel adta át a kórus vezetését. Péter egy fordulópont 
volt a kórus életében. Fiatalos lendületével új energiát hozott a közös-
ségbe, általa lettünk később igazi énekkar. A kórus is hamar megszok-
ta az ő ütemét, és nagyon örültünk neki, hogy már vezénylést is kap-
tunk a passió kari részeihez. Vele már nem csak a passióra készül-
tünk, hanem egy idő után egyre több egyházi ünnepen énekeltünk. 
Péterrel menet közben barátok is lettünk, és sokat énekeltünk együtt 
ketten is. Ahogy teltek az évek, a régi csapatból sajnos egyre többen 
kimaradtak, és eljött az a pillanat is, amikor Balázs bácsi bejelentette, 
hogy átadja az evangélista szerepét. Közel 30 évig énekelte ezt a dal-
lamot. 2005-ben engem tisztelt meg azzal, hogy utódja legyek. Úgy 
érzem, ennél többet nem is adhatott volna nekem. Mindmáig hálás 
vagyok neki ezért. 

Egy új korszak kezdődött az én életemben is. Minden évben komoly 
felkészülés volt a húsvéti ünnepkörre, hiszen “egy falu előtt kellett éne-
kelnem”. Nagyon izgultam az első alkalommal. Szinte alig bírtam 
“végigmondani”. Ráadásul Balázs bácsi is ott volt, és - mint egy vizs-
gáztató tanár - kritikus füllel hallgatta, jól döntött-e. Sikerült végigéne-
kelnem, úgy éreztem, szépen. Nagyon nagy gratulációt kaptam a kó-
rustól, beleértve Balázs bácsit is. Megható pillanat volt ez számomra. 
Láttam rajta, hogy egyrészt boldog, mert az utódja helytállt, másrészt 
szomorú, mert tudta, ő ezt már nem “mondhatja” tovább. Nem sokkal 
később már nem is jött többet énekelni. 

A férfikar Péterrel az élen vegyeskarrá bővült. Ez egy nagy mérföld-
kő volt a kórus életében. Korábban is vidám volt a közösség, sokat 
névnapoztunk, kirándultunk, de a nőikar csatlakozásával még színe-
sebb lett az életünk. Rendszeressé váltak az ünnepi éneklések, és már 
szinte nem volt olyan hét, amikor ne lett volna valamilyen összejövetel. 
Egyre jobban vártuk ezeket az alkalmakat. Még több kirándulás követ-
kezett, elkészítettem az első hangfelvételeinket, amik már nagyon szé-
pen szóltak. Elkezdődtek az adventi hangversenyek is, melyekre már 
ősztől készültünk. Büszkék voltunk arra, hogy ehhez a közösséghez 
tartozunk. Ez az érzés mára csak erősödött mindannyiunkban. 

Az elmúlt 22 év kórustagságát megszámlálhatatlan élmény gazdagí-
totta, nehéz lenne mindet leírni. Egyet azonban mindenképpen 
kiemelnék: számomra tulajdonképpen a kórus közössége volt az első, 
ami Alsónémedihez tartozásomat jelentette, és ez azóta is így van. 
Számos barátra leltem benne, és életem meghatározó részévé vált. 
Köszönöm a Jóistennek, hogy megadta ezt nekem! 

Alsónémedi, 2020. április 28. 
Nagy Vilmos 

2003. — Kórustalálkozó, Vác 

2008. — virágvasárnap 

2013. — virágvasárnap 
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2016. 
Vác 

Kórustalálkozó 

2016.— virágvasárnap 

2015.— elsőáldozás 

Gondolatok a 15 éves jubileumra 
A kezdetektől napjainkig 

 
A női kar megalakulásában elévülhetetlen nagy szerepe volt Surányi 

Lászlóné, Erzsike néni ének tanárnőnek, aki a 2000 éves millennium 
méltó megünneplésére, régi tanítványaiból életre hívta a falu női ének-
karát. Évekig tanítgatott bennünket, egyházaktól függetlenül községi 
énekkarként ünnepségeken léptünk fel, énekeltünk a református, a 
katolikus templomban. A legemlékezetesebb fellépésünkön, a Millenni-
umi zászló átadásakor Erzsi néni nagy örömmel, telve életerővel vezé-
nyelte kórusunkat, pedig már akkor túl volt 65. életévén.  

Itt szeretnénk ismételten köszönetet mondani kedves tanárunknak, 
Erzsi néninek és további jó egészséget kívánni, Isten áldása kísérje 
mindennapjait! 

Természetes volt számunkra, hogy kórusvezetőnk egészségi állapo-
ta, és kora nem sokáig engedi meg e női kar további működését, de 
bennünk felébresztette az éneklés örömét. Látva, hogy a katolikus 
férfikar szolgálata milyen felemelő a szentmiséken, és az Isten dicsőí-
tése iránti vágy megérlelte bennünk, hogy jelezzük Benkó Péter kántor 
urunknak, szívesen énekelnék vezetése alatt. Péter örömmel vállalta a 
nem kis munkával járó karvezetést. 

Így a Millenniumi énekkar a katolikus, vallását gyakorló, hívő tagjaiból 
egyházi énekkarrá alakult, és 2005 februárjában már el is kezdtük a 
próbákat. A kórus először május első vasárnapján, anyák napján szó-
lalt meg a templomban, szívből jövő, gyönyörű Mária énekekkel kö-
szöntöttük Égi Édesanyánkat. 

Ettől kezdve, a férfikarral együtt az egyházközség jeles alkalmain 
vegyes kari darabokat énekeltünk és énekelünk. A következő évben, 
2006. október 8-án Mátraverebély-Szentkúton a közös éneklés alkal-
mával énekkarunk felvette az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya 
elnevezést.  

Minden évben készülünk az adventi koncertünkre, nagy megtisztelte-
tés volt számunkra, hogy éneklésünkkel szolgálhattunk a váci székes-
egyházban, a Mátyás templomban, a környező települések templomai-
ban. Kirándultunk és természetesen énekeltünk Esztergomban, Eger-
ben és kántorunk szülőfalujában Rimócon. Felejthetetlen és felemelő 
élményekkel lettünk gazdagabbak.  

A legtöbb rangos egyházi kórustalálkozón is részt vettünk, mert a 
karvezetőnk sem időt, sem energiát nem kímélve tanítja a szebbnél 
szebb egyházi énekeket, a klasszikusoktól a mai zeneszerzők művei-
kig.  

E másfél évtizedes együtténeklés olyan erős szeretetközösséget 
hozott létre, hogy nyugodtan mondhatjuk, a katolikus énekkar a falu 
egyik legjobb, élő közössége.  

Többen kérdezték mi a titka, hogy ilyen jó kis társaság alakult az egy-
házközségen belül, a tagok jókedvűek, szinte sugárzik az együttlét 
öröme róluk. Először is a karvezetőnk rendkívül jó ember, mindenkivel 
szót ért, szakmailag kiváló, a legjobb kántorok egyike. A másik fontos 
jellemző, hogy az énekkar tagjai hívő emberek, az Istenszeretet lüktet 
minden cselekedetükben, szeretettel vannak egymás iránt. Megünne-
peljük közösen a névnapokat, együtt örülünk, együtt szomorkodunk, 
ha valakit bánat ér, megpróbálunk segíteni egymásnak lelkiekben, 
imádsággal és tettekben. 

 A próbákon és fellépéseken nemcsak az éneklés felemelő érzését 
éljük meg, hanem egész lelkünket átjárja az Isten dicséret, a hálaének. 
Könnyekig hatódva énekeljük kórusunk himnuszát: 

 
„…Szép Nagyasszony hullass könnyeket, 
      könnyeiddel mosd meg nemzeted! 
      Míg te élsz a csillagok felett, 
      e hazának veszni nem lehet!” 
Adja meg nekünk a Gondviselő Isten, hogy kántorunk vezetésével 

még sokáig dicsőíthessük Őt, és szent szolgálatunkkal örömet szerez-
hessünk embertársaink számára. 

Jakab Mária 

Erdély — 2014. 

20 év — 15 év… -  Hála érte! 
20 év…, 15 év…  … hosszú idő? …. kevés idő? Véleményem szerint hosszú. A 20-at csak öttel kell megszorozni, és máris 100-at ka-
punk… Máris egy évszázad! A viccet félretéve egy közösség életében 20, illetve 15 esztendő alatt nagyon sok dolog történik. Meg sem 
próbálom most —a töredékét sem — felsorolni mindannak, ami az énekkarral ez alatt az idő végbement. Fényképek százai közül kellett 
kiválogatnom ezt a néhányat, amely újságunkat díszíti. De már most látom, hogy kimaradt többek között a szentkúti névfelvétel-, vagy a 
2012-ben megrendezett kórustalálkozó fotója is. Jó lett volna az egri kirándulásról, vagy rimóci hangversenyről is egy fotó. Az adventi 
hangversenyek sorában is a tavalyi már a tizennegyedik volt. Mindegyikről jó lett volna legalább egy fénykép...  Hálatelt szívvel emléke-
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2016. 09. 22. — CD felvétel 

2017.— Alsónémedi 950 éves ünnepsége 

2019. — adventi, évzáró hangverseny 

2019. — „kórusünnepség” 

zem az elmúlt énekkaros évekre! 
Meg kell emlékeznünk a régmúlt időkről is: Magyar Sándor kántortanító 
úrról, aki 1927-ben énekkart alapított (bár nagy valószínűséggel koráb-
ban is volt), a régi kórustagok szorgalmáról, a kántortanító úr távozása 
utáni „passiós-karnagyokról”, és passió-énekesekről. Isten adjon nekik 
örök nyugodalmat! 
Idekerülésem után az első passió 2000. tavaszán volt. A próbák alkal-
mával egy nagyon kedves „társaságot” ismertem meg a férfikarban, és 
kértem, hogy ha idejük engedi, készüljünk együtt pünkösd ünnepére is. 
Aztán úgy alakult, hogy már 2000. május 7-én elsőáldozás, és két héttel 
később, május 21-én bérmálkozáson is énekeltünk. 20 esztendővel ez-
előtt!  
A Nőikar 2005. február 25-én, egy pénteki napon találkozott először. 
Elkezdtük a próbákat, majd körülbelül egy hónap múlva 2005. 03. 27-
én, húsvétvasárnap, közösen a férfikarral először szólalt meg a húsvéti 
szekvencia a mise énekei között. Április 11-én, Szent II. János Pál pápa 
halálakor tartott emlékmisén szintén az összkar énekelt. A Nőikar első 
önálló éneklésére  ugyanezen év május  elsején, anyák napján került 
sor…. 
Az első többszólamú megszólalások egyike volt a restaurált oltárok 
megszentelése 2005. augusztus 28-án. Ekkor énekeltük először Halmos 
László: Ecce Sacerdos-át, Werner Alajos: Égi Szűzvirág című művét, de 
például Varga László atya: Millenniumi himnusz-át is…  
2005. június 4-én, a férfikar egy családias ünnepségén, újjáalakulásunk  
ötéves jubileuma alkalmával Varga László atya meghívta az énekkart a 
váci székesegyházba, hogy egy vasárnapi szentmisén szolgáltassa az 
alsónémedi összkórus a szent zenét. Beszédét azzal zárta, hogy: „előre 
a tízéves jubileum felé!” S most már a 15. következik... Bíztatta a nőikar 
tagjait is akkor, hiszen akkor örömmel újságoltuk, hogy három hónappal 
azelőtt megalakult a nőikar is... 2005. október 23-án jött létre a váci, 
székesegyházbeli fellépés.  Este pedig Rimócon énekelt az énekkar… 
Szép emlékek... 
Rengeteg élményt, rengeteg érdekes eseményt kellene felidéznem az 
elmúlt évekből, de arra most nincs lehetőségem, hogy jelen keretek 
között többet felsoroljak. 
Viszont az egyik legfontosabbat még megemlítem: 2006. október 8-án, 
Mátraverebély-Szentkúton, a vegyeskar felvette Magyarok Nagyasszo-
nyának nevét. 
Istennek és a Szűzanyának hála az elmúlt évekért! Köszönjük a kegyel-
meket, hogy együtt énekelhet(t)ünk! Köszönettel tartozunk a mindenkori 
plébániavezető: Laczkó Mihály atya, Pekker Imre atya, és Fazekas Gá-
bor diakónus Úrnak támogatásáért, valamint azt, hogy az egyháztanács 
is „mögöttünk áll”! Hálával említem meg mindazokat, akik bármilyen 
formában, támogatják az énekkar működését. Köszönet érte! Hálás 
vagyok „fő szponzorunk” ajándékaiért, sokat köszönhetünk neki!  
Köszönöm minden kórustag munkáját!  Hatalmas ereje van ennek a kis 
közösségnek! Jó együtt lenni, jó együtt tenni, és jó együtt imádkozni! 
Nagyon köszönöm a kórustagok irányomban mutatott kedvességét is… 
Isten tartsa meg az énekkarosokat erőben, egészségben, s akik már 
elköltöztek közülünk, azoknak adjon az Úr örök nyugodalmat!  
S legvégül: Szűzanyánk, kórusunk védőszentjének közbenjárást kérem 
az énekkar minden tagjára, szolgálataira, énekléseire, az eljövendő 
esztendőkre!  
Nagyon köszönöm Varga Laci atya köszöntő szavait, valamint két kó-
rustársam írását,  idézve az énekkar történetének korábbi éveit! 

Bis orat, qui bene cantat!  
Kétszeresen imádkozik az, aki szépen énekel.   

Benkó Péter 

2018. — húsvétvasárnap 
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KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
Ha nehéz helyzetben vagy, jelezd, segítünk! Elérhetőségünk:   

06 30 394 22 29 és karitasz.alsonemedi@gmail.com 
Mikoly Istvánné, Karitász csoport vezető 

Villanyszerelési munkálatok 
zajlottak áprilisban  
templomunkban.  

Köszönet  
Györgyövics Józsefnek. 

A búzaszente-
lésre április 27-
én, a vasárnapi 
igeliturgia keret-
ében került sor. 

Köszönet a 
búza  

felajánlásáért! 

2020-ban a Húsvét ünneplése, az igeliturgiák (április 
12-13-án) sine populo, azaz hívek nélkül, vagy csak 

néhány személy jelenlétében zajlottak.  
A hívek —  szerte az országból közvetített — online 

misék útján kapcsolódhattak be az ünneplésbe. 

1990-ben templomunk hús-
vétra néhány család titkos 

ajándékából új Rozsáliummal 
gyarapodott.  

- Nagyszombat - 
Vízszentelés 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus Szentséges Szívének családja a következő 
közös szentségimádási óráját 2020.05.07-én tartja 18 
órakor. Mindenki a saját otthonában, de együtt imád-
kozik a kisoltára előtt egy szál égő gyertya mellett. Egy 
óra a Szentségi Jézussal című könyvből a május hó-
napra irt elmélkedő imákat, énekeket. Ezt a szent órát 
felajánljuk a koronavírus betegeiért, áldozataiért és az 
érintett családtagok lelki megerősödéséért, gyógyulá-
sokért Jézus szent Szívének szeretettel és imádság-
gal. Közös imádságunkban megemlékezünk papjaink-
ról, diakónusunkról, megköszönjük őket az Úrnak és 
szeretettel kérjük Urunkat, hogy adjon nekik testi-lelki egészsé-
get, hogy továbbra is át tudják adni számunkra Jézus tanítását 
az Örömhírt és a szentáldozásban Krisztus titokzatos testét. Az 
ember a járvány alatt még jobban felfokozza magában az Isten 
iránti éhséget, vágyódást és felértékeli az a percet, amikor majd 

magához veheti a szentostyát. Valóságosabban átéli 
az átváltoztatás szavait.  
Élő vágyódással mondja: Istenem, ne hagyjál elsza-
kadni Tőled! Jöjj legalább lelki módon a szívembe! Én 
készen állok Téged úgy fogadni, mint, ahogy a Szűz 
Anya befogadott Téged. Jöjj el uram Jézus! Maradj 
nálam! Az én szívem készen áll fogadásodra. Köszön-
telek ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom 
magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és 
halálom óráján is.  
Úgy legyen! Ámen. 

Az életszentség csodálatos lépései a legnagyobb csendben 
történnek meg. Lehet, hogy most a jó Isten egy nagy böjtöt bo-
csájt az egész népre. Csöndes magányt és ráébredést az élet 
szentség megtalálásának fontosságára. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Csermák Gáborné 

Geigerné  
Moldvai Mariann 

Mészáros Jánosné 
Nagy Vidorné 

Nagyné Lovas Krisztina 

Máj. 4 – 12 
Fodor Mária 

Sokorai Józsefné 
Morvai Margit 

Bársony Mónika 
Rózsáné  

Pelsőczi Mónika 

Máj. 13 – 21 
Györgyövics Miklósné 
Szlovicsák Balázsné 

Győrvári Imréné 
Krasnyánszki Sándorné 

 
 

Máj. 22 – 30 
Kiss Lászlóné 

Bársony Istvánné 
Kovács Jánosné 
Agárdi Erzsébet 

 
 

Máj. 31 – Jún. 8 
Nagy Balázsné 
Győrvári Pálné 
Végh Antalné 

Horváth Albertné 

Májusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Mária rádiós 
imakör a továbbiakban Mária, Égi Édes-
anyánk imacsoportja 
Köszöntsük Égi Édesanyánkat! Ave Mária! 
Istennek Anyja! Május első vasárnapján,  
anyák napján ünnepeljük három éves szü-
letésnapunkat. 2017 május első vasárnap-
ján volt az első imaóránk a közösségi cso-
porttal. Ezt a lelkes kis csoportot azóta sok 
közös élmény kovácsolja, erősiti egybe. 
Imatalálkozók különböző helyeken a Mária 
Rádió szervezésében, a Gogol utcai 
stódióban, közös rózsafüzér imák a rádió 
műsoraiban, riport a rádió munkatársaival, 
gyermek imacsoport alapítása, Fatima 100 
éves évfordulója Soroksár újtelepen...stb. 
Ez a sok szép élmény mind erősit, össze-
köt bennünket úgy is, hogy egymás terhe-
it, örömeit hordozva imakéréseket foga-
dunk és az összejöveteleinken ezeket 
minden alkalommal a szent liturgia alatt 
felolvassuk és a szentáldozással felajánl-
juk a drága Égi Édesanyánknak szeretettel 
és imádsággal. Kérjük Őt, hogy terjessze 
szent Fia elé és imádkozzon velünk és 
értünk Szent Fiához ezekre a szándékok-
ra. Aki a templomban elhelyezett imaszán-
dékokat gyüjtő dobozba adományt dob be, 
azt befizetjük a Mária rádiónak az imacso-
portunk nevében. Most, hogy a járvány 
miatt a nem küldenek magazint és csekket 
ez nagyon fontossá válik, mert a sok lelki 
műsort, katekézist, tanúságtételt, szentmi-
sét, lelkigyakorlatot...stb. igy is közvetíteni 
szeretnék a mi lelkünk táplálására. Ezért 
kérem, ha tehetik a testvérek, segitsék ha 
lehetőségük engedi, a Mária rádió fenn-
maradását! Lukovics Milán műsorigazgató 
interjút készített Orbán Viktor miniszterel-
nökkel, amelyben a beszélgetés során azt 

is szóba hozta a miniszterelnök Úr, hogy 
tudomása van arról, hogy folyamatosan 
imáikba foglalják a hallgatók Őt és család-
ját és munkatársait. Ezt a szép gesztust, 
bizalmat nagyon megköszönte és igye-

kezni fog ezt kiérdemelni, rászolgálni az 
emberek bizalmára minden helyezben. 
Sokan nem is gondolnák, hogy a miniszte-
rek között is működik egy rózsafüzér ima-
csoport. Surján László Miért is... című mű-
sorában említette a Bonum TV-ben. Isten 
tartsa meg Őket szeretetben és imádság-
ban kormányunk élén! Lukovics Milán atya 
lelki beszélgetést fogad naponta hétfőtől 
csütörtök ig reggel 9-től 10-ig a 06-1-354-
17-06 telefonszámon. Szeretettel várja 
hívásaikat. 
Máj. 1 elsőpéntek! Szent József ünnepe. E 
napon a Teréz misszióban örökbe fogadott 
papjainkért, diakónusainkért imádkozunk. 
Máj. 3 első vasárnap! Imádkozunk Magyar 
Hazánkért Égi Édesanyánkhoz! Rózsafü-
zér, Szent Mihály ima, Te Deum. 
Máj.4 Hétfő: Mária rádió fennmaradásáért. 
Rózsafüzér, Szent Mihály ima, Te Deum 
Máj. 7 Csüt: Jézus Szentséges Szívének 
családja imádkozik az Egy óra a szentségi 
Jézussal könyvből 18 órakor 
Máj. 13: A Fatimai jelenések évfordulója. 
Ajánljuk Hazánkat a Fatimai Szüzanya 
oltalmába 
Május 24: Engesztelő imaóra Magyar Ha-
zánkért. Urunk Mennybemenetelének ün-
nepén 
Máj. 31: Pünkösd vasárnap. A szentlélek 
kiáradásának, eljövetelének ünnepént 
adjuk át testünket-lelkünket, szeretteinket 
az Úrnak. Rendelkezzen velünk egészen. 
Májusban minden nap 17 órakor Szentmi-
se a Bonum Tv- müsorán 5:30 -kor májusi 
litánia a Bp-i Szent István Bazilika Mária 
kápolnájában Dr. Snell György püspök ür 
celebrálja, a plébános és a Szent Korona 
őre. Isten áldása kisérje napjaitokat! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

MÁJUS, SZŰZ MÁRIA HÓNAPJA 
Rómában a 
19. század 
elején kelet-
kezett az a 
szokás, 
hogy május 
(illetve pün-
kösd) havát 
Mária tiszte-
letére szen-
telik a jám-
bor hívek. 
VII. Pius 
1815. április 
21-én kelt 
apostoli 
iratában 
hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát. A 
tavasz zsenge virágaival fölékesített Mária-
oltár előtt esedeznek a hívek az irgalom 
anyjához, hogy hathatós közbenjárása által 
eszközölje ki Istennél a szánandó tévelyek-
re vetemült emberek hitetlenségének, 
könnyelműségének és Isten iránti hálátlan-
ságának megszűntét, s nyerje meg Isten 
irgalmát a világ bűn sötétségétől elvakított 
fiai számára. Aki körülményei miatt nem 
mehetvén mindennap templomba, otthon 
végzi ez ájtatosságot, az saját lakában egy 
Mária-képet virágokkal fölékesítve, alkal-
mas helyre állít. Az ájtatosság Szent 
György hava 30-án nyittatik meg a Szentlé-
lek segítségül hívásával. 
 

Ím, a virágok díszlenek,  
Mária-hó fölébredett. 

Azért, amit nekünk hozott,  
azzal kedveskedünk neked. 

Előtted leborulva, neked nyújtjuk virágait. 
Anyánk, kegyes Anyánk légy, oh Mária. 
Anyánk, kegyes Anyánk légy, oh Mária. 

 
Részlet az Officium Divinum  

1920-as kiadásából 
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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 

27. 28. 29. 30. 1.ELSŐPÉNTEK 2. 3.  
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7  
18.00 
Szentségimádás 

8.  9. 10.  
10.40  
Áldoztatás  

11.  
 

12. 
 

13. 
 

14.  
18.00 
Szentségimádás 

15. 
 

16. 
 

17.  
10.40  
Áldoztatás  

18.  19.  
 

20. 
 

21.  
18.00 
Szentségimádás 

22. 
 

23.  
 

24. Jézus mennybe-

menetelének ünnepe-
KÁPOLNA 

25. 
 

26. 
 

27.  
 

28. 
18.00 
Szentségimádás 

29. 
 

30.  
 

31. PÜNKÖSD 
Terv: 10.00 ünnepi 
szentmise  

1.PÜNKÖSD 
Terv: 9.00 
szentmise  

2. 
 

3.  
 

4. 
18.00  
Szentségimádás 

5.Terv: 18.30 
szentmise papjain-
kért és gyóntatás  

6.  
 

7. . Szentháromság 

vas. Mis10.00 szent-

mise Hazánkért 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó  
– online! 

Május 23-án – ahogy évtizedek óta min-
dig – ismét benépesült volna a plébánia-
kert a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra 
érkező fiatalokkal. A koronavírus-
járvány miatt azonban ha nem is áthúz-
nunk, de átalakítani kellett terveinket: 
így arra hívunk benneteket, hogy csatla-
kozzatok, vegyetek részt az első online 
Nagymarosi Ifjúsági Találkozón! 

A találkozó mottójául a kétségek és reménységek közt utat kereső 
emmauszi tanítványok szomjas kérését választottuk: „Maradj ve-
lünk, Urunk!” (Lk 24,29) 
A főelőadást Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus főtitkára tartja majd, a szentmise főcelebránsa pedig 
Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyház-

megye érseke lesz. 
A fakultációk között nem maradnak el az olyan klasszikus nagy-
marosi programok, mint Kerényi Lajos atya előadása vagy a Kér-
dezz-felelek, de Varga Kapisztrán ferences atya segítségével 
szeretnénk reflektálni hitünk fényében arra a rendkívüli helyzetre 
is, amit a járványveszély miatt mindannyian átélünk. Velünk lesz-
nek egy körkapcsolás segítségével az egyházmegyék püspökei 
és fiataljai, és ugyanígy megszólalnak olyan magyarok, akik kül-
földi missziókban, más kontinenseken teljesítenek szolgálatot. 
Hívunk benneteket, hogy imádkozzunk együtt  a találkozón a be-
tegekért, az őket szolgáló ápolókért, orvosokért, az idősekért, és 
hogy tetteinkkel enyhítsük a szenvedést és segítsük a járvány 
megfékezését. 
Hamarosan olvashatjátok a találkozó honlapján a részletes prog-
ramot, és itt tesszük majd közzé azt is, hogy milyen módon kap-
csolódhattok be a találkozóba. Május 23-án találkozunk – 

#haMarosan!   

Vatikán: Elhalasztják a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 
Budapest 2021-ben fogadja a katolikus világtalálkozóra érkező híveket. 
Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizott-
ságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel, a magyar püs-
pökökkel egyeztetve - tekintettel az egészségügyi krízisre és annak kö-
vetkezményeire, a hívek és zarándokok utazási nehézségeire - úgy döntött, hogy 
egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust. A Szentszék az utazási nehézségek és a gyüleke-
zési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a családok világtalálkozójával 
kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es 
lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel ké-
sőbb, 2023 augusztusában tartják meg. 

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/vatikan-elhalasztjak-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszust 

Június 4. csütörtök:  
16.32-kor harangozás a trianoni 

diktátum 100. évfordulójára   

05. 24. Jézus mennybemene-
telének ünnepe - Terv: 

10.00 órakor kápolna 
búcsúja a régi temetőben 

Kérjük, kísérjék figyelemmel 
egyházközségünk 
Facebook-oldalát,  

illetve a hirdetőtáblát, 
hogy a járványügyi  

rendelkezések alapján  
hogyan változik templomunk 

liturgikus rendje. 

7.  Szentháromság vasárnap  
Terv: 10.00 szentmise Hazán-
kért (trianoni gyászmegemléke-
zés)  18.00 szentmise 

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/vatikan-elhalasztjak-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszust

