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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM – 2020. SZEPTEMBER 6.  

Szeptember 27-én, vasárnap 17.00 órától  
Marton Zsolt váci püspök ünnepi szentmisét mutat be templomunkban. 

Hosszú évek áldozatos munkájá-
val sikerült a helyi közösségnek 
az Alsónémedi Szent Kereszt 

Felmagasztalása templomot kívül 
és belül felújítani. A falu katolikus 
lakóinak régi vágya teljesült rá-
adásul avval, hogy a templom 

mennyezete stukkódíszítést ka-
pott és az oldalfalak evvel harmo-
nizálva lettek kifestve. Ennek örö-
mére a püspök úr szentmise kere-
tében megáldja és megszenteli a 
templomot és együtt ünnepeli a 

közösséggel a munkálatok befeje-
zését. Valódi kis gyöngyszem lett 
a templom, ahol az Eucharisztiá-
ban jelen való Krisztus körül gyűl-
nek össze a hívő keresztények. 
Adja meg az Úr, hogy élettel tel-

jék meg Isten háza, s legyen szá-
munkra az imádság és a megúju-
lás helye. Köszönjük a sok mun-
kát, anyagi hozzájárulást, áldoza-

tot, türelmet és imádságot!  
Istennek hála!  

Várunk mindenkit szeretettel! 
 

Fazekas Gábor diakónus 

 

Összeállításunk és a meghívó  
a 6-9. oldalon található 

2020. augusztus 3-án, vasárnap 11.15-kor  tartotta  

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 
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A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA  
JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEI 

 
Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 
szeptember 4-én kiadott járványügyi rendelkezéseit adjuk közre, 
teljes terjedelmében. 
Az alábbi utasítások a Váci Egyházmegye területén is érvénye-
sek. 
 
A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-
járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki: 
A jelenlegi új koronavírus-járvány elsősorban direkt módon 
cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a 
legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember 
jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézke-
dés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tünete-
ket nem mutató személy vegyen részt. 
Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők fi-
gyelmét. 
A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében kérjük 
a templom, plébánia fertőtlenítőszerrel történő fokozott, rendsze-
res, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni takarítását, 
különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például 
padok, kilincsek, kapcsolók). 
 
 1. Templomok 
 – Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőz-
zék; 
– az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen; 
– kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmi-
sék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtle-
nítsék kezüket; 
– gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő 
távolságot tartani gyóntató és gyónó között; 
– lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntas-
sunk; 
– továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használa-
tának mellőzését; 
– a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt; 
– kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot és 
tartsanak egymástól 1,5-2 méter távolságot; 

– továbbra is kérjük, hogy a perse-
lyezés a szentmise végén legyen. 
 
 2. Egyházi intézmények és plébá-
niák 
 – Kérjük, mindenben kövessék az 
illetékes hatóságok előírásait; 
 
– zárt térben a kórokozók koncentrá-
ciójának minimalizálása érdekében 
kiemelt figyelmet fordítsunk a foko-
zott és folyamatos szellőztetésre az 
egyedi lehetőségek szerint; 
– kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő 
kézmosó- és fertőtlenítőszerrel; 
– kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe 
belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben; 
– az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megje-
lölt óvatossági szabályokat. 
 
 3. Betegellátás 
 – Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában 
résztvevők az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatósá-
gok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be; 
– a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID-19-ben 
szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a 
látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig 
fertőtlenítsék kezüket; 
– a COVID-19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt 
és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen 
szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint; 
– célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőz-
tetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonsá-
gosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk 
a friss levegőről, a levegőcseréről. 
 
Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes 
megyéspüspökök, illetve azok, akik a jogban velük egyenlő elbí-
rálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak. 

 
Forrás és kép: MKPK sajtószolgálat 

Azt kapjuk,amit adunk 
 
Erre-arra kóborolva, egy nagy kutya elju-
tott egy terembe, melynek minden fala 
óriási tükrökből volt. Így hát egyszerre, 
nagy kutyákkal körülvéve találta magát. 
Feldühödött, elkezdte fogát csikorgatni, 
morgott. 
 
Természetesen, a tükrökben lévő kutyák is 
ugyanezt tették, kimutatva félelmetes 
agyaraikat. 

Kutyánk, elkezdett körbe forogni, hogy 
védekezzen a támadói ellen, majd ezután 
dühösen ugatni kezdett és rávetette ma-
gát, egyik feltételezett ellenségére. 
A tükörrel való erős ütközés következté-
ben, véresen és élettelenül a földre zu-
hant. 
Ha barátságosan csóválni kezdte volna a 
farkát, akkor az összes tükörben lévő ku-
tya ugyanígy válaszolt volna neki. 
 
És így, találkozásuk ünnep lett volna!!! 

Egy perc bölcsesség…  

első szentmiséjét Kelemen Zoltán atya Alsóné-
medin. Bemutatkozott, mesélt az életéről, előző 
szolgálati helyeiről. Megosztotta velünk előzetes 

elképzeléseit és türelmünket kérte, hogy augusz-
tusban még szüksége van megismerni az új he-
lyeit és kialakítani a működést a három szolgálati 

helyén. Az Egyházközség nevében Varga Fri-
gyes, világi elnök köszöntötte az atyát. Augusztus 
10-én a 11 órai szentmisét követően Zoltán atya találkozott az 

Egyháztanács tagjaival is. Néhány alapvetést rögzített: minden 
vasárnap lesz 11 órakor mise, valamint este 6 órakor is. Közben 

Alsónémedin fog tartózkodni és szeretettel várja a híveket a 

plébánián. Biztatunk mindenkit, keresse az alkalmat a találko-
zásra ismerkedés céljából. Hétköznaponként péntekenként lesz 

este 6 órakor mise. Ismét lehet misét íratni, valamint gyászmisét 
is lehet kérni temetések után. Beszélt Fazekas Gábor diakónus-

sal való munkamegosztásáról: minden páratlan héten Zoltán 

atya, minden páros héten Gábor lesz az „ügyeletes”.  
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1970-ben ugyanúgy szeptember 20-ára esett templomunk búcsúünnepe, mint idén. A megőrzött hirdetésekben olvashatjuk 
Schlachta István atya ezen a napon felolvasott gondolatait: „Ma van templomunk búcsúja, a szent Kereszt felmagasztalásának ünne-
pe. Ma az ünnepi szentmisén - 10 órakor - lesz a sz[en]t. Kereszt ereklye ünnepélyes átadása templomunk részére, majd az újonnan 
szerzett ereklyetartó megáldása, a sz[en]t. Kereszt ereklye megtekintése és hódolata, majd elhelyezése.  […] A szentmisét, szertar-
tást és szentbeszédet Albert István, a piarista rend magyarországi főnöke végzi. Ő szerezte templomunk részére Rómából a szent 

Kereszt ereklyét is.”  Az ereklyéhez tartozik egy igazoló okirat is, mely latin nyel-
ven íródott.  
Fordítása: „Mindenkinek, akit érdekel, tanúsítjuk és bizonyítjuk, hogy Mi Isten 
nagyobb dicsőségére és szentjei tiszte-letére átvizsgáltuk a mi Urunk Jézus 
Krisztus legszentebb Keresztjének fájából való szent ereklyéket, amelyeket 
megbízható helyről vételeztünk, és tisztelettel elhelyeztük egy ovális alakú, 
üveggel borított, jól zárt ezüst tartóba, piros selyemfonállal odaerősítettük, és 
pecsétünkkel elláttuk. Egyben engedélyezzük, hogy bárki magánál tartsa, má-
soknak átadja, Rómából elvihesse és bármelyik templomban, imaházban vagy 
kápolnában a hívek köztiszteletére kitehesse. 
Rómában, házunkban, 1845. november 12.” 
 
Az 1845-ben kelt pápai hitelesítő okirat csak a kis, érem nagyságú ereklyetartó-
ról szól! A 19 cm magas, és 15 cm széles kereszt alakú ereklyetartó eredete 
nem ismert. Két felirat található rajta:  

− a kereszt felső szárán két sorban ugyanaz a szöveg, balról jobbra, alul 
latinul, felül latin és görög betűkkel: NAZARÉNUS,   

− A kereszt hátoldalán, középen háromsoros vésett felirat található:  
Johannes Christophorus Heber Comothau. 
Schlachta atya egyik utolsó tette Alsónémedin a Szentkereszt ereklye megszer-
zése volt, hiszen két hét múlva elhelyezték őt Kókára. Október 4-én búcsúzott 
híveitől, szavait szintén a hirdetésekből rekonstruálhatjuk: „17 év után Kókára 
helyeztek… Utódom Dr. Kósa László”. Búcsúzó utolsó szavai: a gyerekek men-
jenek hittanra, elsőpéntekre…! Szűnjék meg minden széthúzás, irigykedés, 
gyűlölködés!  
A Szent Kereszt Felmagasztalására szentelt templom falai a mai napig őrzik e 
Szentkereszt ereklyét.   

Benkó Péter 
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2020. augusztus 7-9-ig került megrendezésre a Dél-Dunás tábor. A környék településeiről érkeztek a fiatalok. A tábor résztvevőinek 
nagy része itt aludt, mivel én alsónémedi lakos vagyok, így az esti programok végeztével hazamentem. Reggelenként imával kezd-
tük a napot a Katolikus templomban. A jóízűen elfogyasztott reggeli után előadáson vettünk részt, majd kiscsoportos foglalkozás 
keretében megbeszéltük az előadáson hallottakat. Minden nap részt vettünk egy misén, volt lehetőség gyónásra. Számomra érde-
kes volt a közbenjárás mert újdonságként éltem meg.  A játékok, a sportverseny, sportolási lehetőség még közelebb hozott bennün-
ket egymáshoz. Új barátságok szövődtek. Igazán felemelő lelki feltöltődés volt számomra ez a hétvége. Köszönöm, hogy részt ve-
hettem a táborban! 

Készítette: Györgyövics Boglárka 

A Dél-Duna mente 
ifjúsági közösség 
egyházközségünk-
ben tartotta tábo-
rát. A vírus okozta 
korlátozások miatt 
a táborban részt-
vevők létszámát 
is, korlátozták a 
szervezők. A fiata-
lok lelkesedését 
viszont semmi 
sem korlátozta. A 
tábor témája az 
Eucharisztia volt. 
Erről szóltak az 

előadások, amit kiscsoportokban beszéltek meg a fiatalok. Az előadások és beszélgetések arra indították a résztvevőket, hogy te-
gyék le terheiket a szentgyónásban és találkozzanak Jézussal a szentáldozásban. A tábor 
csúcspontja a közbenjáró ima volt. A közbenjárás úgy töténik, hogy először az imádkozók ké-
szülnek fel arra, hogy imádkoznak együtt az imát kérővel, kérve a Szentlélektől a kegyelmeket. 
Az imát kérő fiatal valamelyik imapárhoz megy és elmondja miben kéri az Úr segítségét, a köz-
benjárók pedig imádkoznak érte. Ezek az imák nagyon mélyek és gyakran a Szentlélek által 

sugallt mondatok, ige szakaszok 
hangzanak el.  
Közben pedig lelkesítő énekek szól-
nak. 
A fiatalok fürdési lehetőségét az Alsó-
némedi Sport Egyesület biztosította, 
amiért nagyon hálásak vagyunk.  
Köszönjük a polgármester úr pozitív, 
segítőkészségét és hozzáállását tábo-
runk megtartásához.  
Köszönjük egyházközségünk tagjai-
nak anyagi, és élelmiszer hozzájárulá-
sát.Isten fizesse meg mindenki jó-
szándékú testi-lelki adományát. 

Mikoly Istvánné 
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Augusztus 20-án (csütörtökön), 16 órakor a községi ünnepség keretén belül Zoltán 
atya megáldotta és megszentelte  az új kenyeret. 

Fotó: Pap Tímea 

Augusztus 30-án, vasárnap, az  
iskolatáskák megáldására került sor.  

 
Augusztus 23-án került sor az Alsónémedi Magya-
rok Nagyasszonya Énekkar tenorjának, Morvai Já-
nos kisebbik fiának, Morvai Róbertnek esküvőjére, 
aki állandó hangszeres kísérője kórusunknak, illet-

ve körmeneteink állandó hangszeres kísérője. 
 

Az esküvő alkalmával természetesen énekelt az 
énekkar is. 

 
Sok boldogságot, hosszú, boldog életet kívánunk 

az ifjú párnak!  

Szlovicsák Béla és családja - Szlovicsák Zoltánnal, és unokatest-
vérekkel kiegészülve -  kerékpáros zarándoklaton vettek részt 
Nagyboldogasszonykor Gödöllő-Máriabesnyőn. Béla 2008-óta 
keresztapjával, Bai Miklós ócsai lakossal teszi meg ezt az össze-
sen 110 km-es utat kerékpárral. Miklós bácsi elmondása szerint 

régen 
Ócsáról 
gyalog 

jártak Máriabesnyőre, Ecseren aludtak, vasárnap Isaszegen reg-
geliztek, majd  fél 10 tájban, a mise kezdetére értek oda. Eredeti-
leg Kisboldogasszonykor volt ez a gyalogzarándoklat,  1962-től 
augusztus 15-én, és inkább kerékpárral járt, mert így egy nap 
alatt megtehető az út, mert még „hosszabb a nap.” Később máso-
kat is hívott, s így Béla is csatlakozott e szép fogadalomhoz. Mik-
lós bácsi idén már nem ment, de nagyon dicséretes, hogy nem 
szakad meg ez a szép hagyomány.                                         BP 

A kerékpáros zarándokok a má-
riabesnyői kegyhely bejáratánál 

Miklós bácsi kisgyerekként Teleki 
Pál sírjánál a besnyői temetőben 

… majd évtizedek múltán 
ugyanott…. 
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Az alsónémedi római katolikus templomot 1751. december 31-én 
Althann Mihály Károly bíboros, váci püspök szentelte fel. Valószínű-
leg ekkor még az épület belső berendezését nem tekinthetjük kész-
nek, hiszen a főoltár a felszentelés után 23 évvel később, 1774-ben 
készült el Migazzi bíboros adományaként. 
1754-ben még csak a bal oldali mellékoltár – a Fájdalmas Anya – 
oltára volt a templomban, Althann püspök adományaként. 1777-ben 
pedig már feljegyzik a jobb oldali mellékoltárt is, amelyen Migazzi 
bíboros címere látható.  
A közel fél évszázada fennálló templomot 1792-ben kimeszelték, 
majd ismét bő ötven év elteltével, 1850-ben a „Magas Királyi Udvari 
Kamara” ismét kimeszeltette a templom belsejét. Valószínűsíthető, 
hogy ekkor került a szentély fölé az első festmény. Ugyanis egy 1880
-as évekből származó adat szerint a szentély boltozatán találhatók 
festmények, mégpedig az Atyaisten és a Szentlélek. A Fiúistent nem 
festették fel a boltozatra, mivel a főoltáron megtalálható a Szent Ke-
reszt ábrázolásán. 
1891-ben, Vadkerthy Ferenc plébánossága alatt szintén ki lett me-
szelve a templom.  
A meszelések után az első festésre Sisa Imre plébánossága alatt 
került sor. Idekerülése után, 1926-ban jegyezte fel a Historia Domus-
ba: „A templom belseje bizony nagyon el van hanyagolva. Kormos, 
füstös, piszkos. Még Vadkerty idejében meszelték ki. […] A templom 
füstös falai is meszelőt kívántak már. Megpendítettem az iskolaszék 
előtt a festést. Tetszett is a dolog, merthogy Pesten igen járatosak, 

ahol szépen festett templomokat látnak. De pénz más 
egyébre sem volt. […] Így a templomfestésről szó sem lehe-
tett.” 
De azért néhány év elteltével meghozták az áldozatot a hí-
vek. 1931. október 10-én keletkezett „rendkívüli hitközségi 
közgyűlés” jegyzőkönyvben olvashatjuk: „Elnök jelenti, hogy 
a templom belsejének renoválása, melyet már ide jövetele 
napján tehát éppen 5 éve ajánlotta a hívek figyelmébe, to-
vábbra nem halasztható. Utoljára 1891ben, tehát 40 évvel 
ezelőtt volt kimeszelve templomunk. A legszegényebb em-
ber sem lakna olyan szobában, mint amilyen belülről nálunk 
az Isten háza.” 
1932. június 19-én, az alsónémedi Plébánián tartott Egyház-
tanácsi ülésen öt beérkezett árajánlat közül választották ki 
Dedinszky Elemér Dunaharaszti festőművész ajánlatát, és 
kérték fel a festési munkálatokra. 
Szeptember 14-én pedig megtörtént az átvétel. Idézet a 
jegyzőkönyvből: „Ezek után a plébános átadja a szót a kerü-
leti esperes úrnak, aki miután a gyűlés előtt a jelenlévő plé-
bános urakkal és egyháztanácsosokkal a templomot átvizs-
gálta többek között a következőkben adja meg véleményét: 
a festés sikerült, dacára a nagyon jutányos áraknak. 
A hívek meg lehetnek elégedve, hogy templomuk vissza-
nyerte eredeti szépségét. Köszönetet mond a helybeli plébá-
nosnak, káplánnak, az egyháztanácsnak és az áldozatos 
híveknek. Kovács Antal soroksári esp.[eres] plébános úr 
szintén örömét és megelégedésére fejezi ki a munkálatok 
felett azzal, hogy mindenről örömmel fog jelentést tenni a 
templom kegyurának, a kegyelmes püspök úrnak. Erre az 
egyháztanács egyhangúlag kimondotta, hogy Dedinszky 
Elemér festőművésznek köszönet mellett összes illetményei 
kiutalhatók. Ezzel a templomfestés átvétele befejezést 
nyert.” 
A szentélyben megmaradt a Szentháromság ábrázolása, a 
két hajó mennyezetére az „Úr Jézus a kisdedek között”, va-
lamint „Szent Imre és a magyar Ifjúság hódolatát Szűz Mária 
előtt” című képek kerültek. 
1965 májusában és júniusában – Schlachta atya idején - 
lemeszelésre kerültek a „freskók”: „Sok előkészület és tár-
gyalás után májusban elkezdődött a templom festése és 
júniusban készen is lett […]. Tulajdonképpen nem is festés 
történt, hanem csak meszelés. Alul egy méter magasságig 
szürke, máshol majdnem teljesen fehér lett a templom. […] 

(Folytatás a(z) 7. oldalon) 

Templombelső 1949-ben, 
1932-ben történt festéssel 

Templombelső 1974-ben, 
1965-ös meszelést követően 

Templombelső 2006-ban, az 1995-ben 
megújított ötszínű festéssel 
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Az ötszínű festés az  
orgonakarzat felé 

Templomunk jelenlegi festése—a templomhajó hátsó boltozata: 
Szent Ilona császárnő megtalálja a Szent Keresztet 

A templomhajó középső boltozata: 
Konstantin császár látomása: „e jelben győzni fogsz.” 

A templomhajó a karzat felé 
Fotók: Dr. Nagy Vilmos, Pap Tímea 

Nagylátószögű objektív-
val készült fotó  

a karzatról. 
Készítője: 

Dr. Nagy Vilmos 

Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség azonban állí-
tólag csak ezt a fajta festést engedélyezte.” – írta 1970-ben 
Kósa László atya a Historia Domus-ba. 
1975-ben öt színnel lett lefestve a templom. 
1995-re szükségessé vált e festés megújítása, szintén 
ugyanazzal az öt színnel festették le 1995 tavaszán, mint 
20 évvel azelőtt.  
Azonban a hívek mindvégig szerették volna a figurális fes-
tést visszaállítani. Hosszú idő után csak most, napjainkban 
válhatott valóra a katolikus híveknek azon álma, hogy a 
templomhajó mennyezetén ismét szép festmények lehes-
senek láthatók.  
Egy hosszú tervezési, tárgyalási, és egyeztetési folyamat 
eredményeként 2018 májusától 2019 októberéig dolgozott 
Velledits Lajos munkatársaival az alsónémedi templom 
festési munkálatain. Az előkészítő munkálatokat és az ala-
pozó festést fehér színnel Kiss Tibor végezte munkatársai-
val. A szervező munka oroszlánrészét Varga Frigyes, Su-
rányi Miklós és Kiss Tibor egyháztanács-tagok vállalták 
magukra. Nagyon sok egyháztanácstag és hívő segédke-
zett a többszöri pakolás, költözés alkalmával. Köszönet 
munkájukért! 
A szentély fölött a mennyezeti képen a Szent Keresztet 
várja a Szentháromság, egy angyal felmutat a keresztre. A 
kereszt tölti ki az ábrázolásnak a középső részét. A 4 sa-
rokban a 4 evangélista szimbóluma van. János a sas, Máté 
az angyal, az ökör Lukács, aki a festők védőszentje, az 
oroszlán pedig Márk. 
A templom hajójának az első boltozati mezőjében Nagy 
Konstantin álmát látjuk, aki fekszik az ágyában, és egy 
felröppenő angyal felmutatja a keresztet. Ehhez a képhez 
tartoznak a katonák, akik készülnek a másnapi csatára. A 
diadalíven olvasható magyarul: „e jelben győzni fogsz”. 
A következő jelenetben Szent Ilonát látjuk, ahogy megtalál-
ta a kereszteket, és ő magához szorítja Krisztus keresztjét, 
amin a töviskoszorú és a szögek helye is látható. 
A Szent Kereszt újság 2020. januári számában részletesen 
lehet olvasni a megvalósult festési munkákról. 
Isten áldja meg mindazokat, akik munkájukkal, önzetlen 
felajánlásukkal lehetővé tették kedves templomunk újjászü-
letését, megszépülését! 

Benkó Péter 
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Állványozás 2018 májusában 

Készül a szentélyboltozat 
2019 február 

Templomhajó középső bolto-
zatának festése— 

2019. július 

2019 szeptemberében leke-
rültek az állványok a közép-

ső boltív alól is…. 

Alapozó festés, 
 2018. május-június 

Mintafestés a Lourdesi Mária 
szobra mögötti falszakaszon,  

2018. július-augusztus 

Elkezdődik a díszítőfestés,  
2018. augusztus 

Előkészítő munkálatok,  
2018. május 

Munkában...,  
2019. január 

2019 májusára a szentélyboltozat 
elkészült, lekerültek az állványok, 

következtek a hajó boltozatai... 

2019 októberé-
ben elkészült a 
festés, és októ-
ber 27-én ismét 
állványok nélküli 

templomban 
lehetett misét 

tartani. 
Deo gratias! 

Készül a szentélyboltozat, 
2019. február 

Templomhajó középső bolto-
zatának festése, 

2019. július 
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Marton Zsolt váci megyéspüspök atya mutat be ünnepi szentmisét.  

 
Ennek keretében megáldja a megújult templomunkat. 

 
Közreműködik a Magyarok Nagyasszonya Énekkar. 

 

A szentmisét követően mindenkit szeretettel várunk a közösségi 
házban egy kis agapéra, közös ünneplésre. 

 

Szeretettel várunk minden kedves Hívőt és Érdeklődőt mindazon rendezvényeinkre, 
melyeket megújult templomunk szentelése alkalmából szervezünk: 

Orgonál: 
 

Kováts Péter 
orgonaművész 

 
az Esztergomi Bazilika orgonistája és karnagya 

 
 

 
19.00 — Kovács Róbert filmjének vetítése a templom belső terének megújulásáról 

20.00 — Dr. Borbás István pánsíp-koncertje 
21.00 — „Elemlámpás idegenvezetés”, rendhagyó templomtörténeti előadás 

22.00  — Válogatás a Magyarok Nagyasszonya Énekkar felvételeiből 
23.00 — „Éjféli előtti éneklés”, népénekek közös éneklése Benkó Péter,  

kántorunk vezetésével 
 

Délután, este, egész éjfélig nyitva lesz a templom,  
megtekinthető megújult belső berendezése. 

A programok folyamán frissítő és mosdó lehetőség a közösségi házban. 



SZENT KERESZT — 2020. SZEPTEMBER    10 

 

  
 

Isten szeretetét még inkább befogadni? 
Keresztény életedet megújítani, teljesebbé,  

gazdagabbá tenni? 

Szeretnél  

BOLDOGABB ÉLETET élni? 

Akkor hívunk, jöjj és jelentkezz!!! 
 

A Római Katolikus Egyház  
2020. szeptember 21-én hétfőn 18

00
 –i kezdettel 9 hetes  

(heti 1 találkozással) lelkigyakorlatot kezd az  
Alsónémedi Római Katolikus Közösségi Házban. 

 

A lelkigyalkorlatot tartja:  
 

                KÁRMÁN JÁNOS TÁPIÓSZELEI ATYA 
 

Jelentkezni lehet:           Fazekas Gábor diakónusnál 
Tel.: 30/174-46-27, valamint a sekrestyében, plébánián. 

 

Jöjj, hogy együtt dicsőíthessük és áldhassuk  
a mindenség Urát! 

 
 

 
 
 

Szeptember 14-én, hétfőn 18 órától 
szentmise, azt követően agapé. 

 
Szeptember 20-án, vasárnap  
10 órától ünnepi szentmise  

és körmenet. 
Vendégszónok: Vereb Zsolt, piarista 

szerzetes 

Szeptembertől  
FELNŐTT KATEKÉZIS 

indul kéthetente csütörtök esténként. 
Várjuk az érdeklődőket, szentségi felké-

szülést igénylőket 
és azokat, akik 

beszélgetni sze-
retnének hitünkről 

és életünkről. 

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! 

 
BABA-MAMA KLUB 

kéthetente hétfőn 9.30-
11.30 óra között a Kö-

zösségi Házban.  
Szeretettel várjuk a csöppsége-

ket szüleikkel együtt! 

- csak férfiaknak 
– minőségi találkozás minden 

második csütörtökön szeptember 
10-től a Közösségi Házban 

19.00-20.30 óra között. 

Szeptem-
ber 18-tól 
kéthetente 
péntekenként 19.30 órától a Kö-
zösségi Házban. Várjuk a fiatalo-

kat!! 
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Jézus Szentséges Szívének Családja a következő 
szentségimádási óráját szept. 3-án csütörtökön tart-
ja a templomban 18 órakor. Imaóránkat községünk 
fiataljaiért ajánljuk fel Jézus Szent Szívének nagy 
szeretettel. Kérjük gondviselő áldását és szeretetét 
az elkövetkező tanévben minden tanulóra és tanára-
ikra, hitoktatóikra. Gyermekeink életünk további vi-
vői. Ezért tiszta és őszinte szívvel, lelkünk minden 
rezzenésével átadjuk őket Jézus Szent Szívének, 
így a legjobbat adjuk nekik: Jézust. Maga mondta 
Jézus: „Engedjétek Hozzám a gyermekeket, mert 
övék a mennyek országa!” 
 
„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem jut-
tok be a Mennynek országába.” „Mielőtt anyád méhében meg-
formáltalak, neveden szólítottalak.” 

 
Jézus többször is kifejezte milyen nagy érték a gyer-
mek a számára. Most bizalommal elhoztuk őket a 
szívünkben és átadjuk Neki azokat, akik nekünk is a 
legdrágábbak: gyermekeinket, unokáinkat. Minden 
gyermek sorsát. 
 
Gondviselő Mennyei Atyánk! 
Kérünk nevelj bennünket a jóban! Dicsőülj meg raj-
tunk és általunk, hogy mielőbb eljöjjön Isten országa 
az emberi szívekben! Add szent kegyelmed, hogy 
szent lelked ereje hassa át minden nap az életünket 
és ne engedjen letérni a Hozzád vezető útról! Égi 
Édesanyánk! Kísérd imáiddal életünket!  Jézusom! 

Bízom benned! 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

Aug. 25 – Szept. 2 
Csermákné Molnár Anna 

Nagy Tiborné 
Mészáros Jánosné 

Nagy Vidorné 
Csermák Béláné 

Geigerné  
Moldvai Mariann 

Szept. 3 – 11 
 

Fodor Mária 
Rózsáné  

Pelsőczi Mónika 
Sokorai Józsefné 

Morvai Margit 
Bársony Mónika 

Szept. 12 – 20 
 

Gyögyövics Miklósné 
Krasnyánszy Sándorné 

Győrvári Imréné 
Szlovicsák Balázsné 

 
 

Szept . 21 – 29 
 

Kiss Lászlóné 
Agárdi Erszébet 

Bársony Istvánné 
 
 
 

Szept. 30 – Okt. 8 
 

Nagy Balázsné 
Horváth Albertné 

Végh Antalné 
Győrvári Pálné 

Szeptemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

A mi Égi Édesanyánk imacso-
portja szept. 7 – én hétfőn este 6 órakor tartja imaóráját a temp-
lomban, amely alkalomra nagy szeretettel várjuk a kedves testvé-
reket! Hozzanak imaszándékot magukkal, amelyeket felolvasunk 
és a Szent igeliturgiánkon felajánlunk a Szűz Anyánk szeplőtelen 
szívének szeretetünk jeléül. Köszöntsük az Égi Édesanyánkat 
születésnapja alkalmával egy szép énekkel, majd az olvasmá-
nyok és a szentbeszéd után szentáldozásunkkal megerősítjük a 
kapcsolatunkat az Úr Jézussal, aki a szent kereszten életét adta 
értünk! A szent kereszt felmagasztalásának ünnepét hozzuk 
imádságunkban elénk. A Szűzanyával, a Fájdalmas Anyával, az 
Égi Édesanyánkkal együtt gondolatban mi is ott állunk Vele a 
kereszt alatt, amelyen egyszülött Fia volt megfeszítve. Áldott az a 

fa, amely a világ Megváltóját tartotta! Én is szeretnék osztozni 
vele ebben a megtisztelő feladatban!  Kedves testvérem! Amikor 
a Szűzanyával és az Ő szent Fiával őszinte szívvel eggyé válsz a 
imádságban, amikor testvéreidért imádkozol, nem teszel mást, 
mint segítesz elhordozni a terhet. Szíved megnyitja a szeretet 
kapuját és azt veszed észre, hogy eggyé válsz azzal, akiért imád-
kozol. Ezt Jézus tanította meg nekünk és akik hittel beengedik Őt 
a szívükbe, azok között még csodát is tud tenni. Köszönet Isten-
nek! Hála mindenért! Az imaóránkat énekkel és rózsafüzér imá-
val zárjuk, amelyet felajánlunk a gyermekeinkért drága Szűz-
anyánknak. 
Kedves testvérek! Első vasárnapon a 11 órai szentmisét Magyar 
Hazánkért ajánljuk fel és imádkozunk, hogy a járvány ne pusztít-
son Magyarországon. Első pénteken este 6-kor  a Teréz Misszió-
ban örökbefogadott papjainkért ajánlunk fel szentmisét.  
 

Jöjjetek és együtt imádkozzunk! 
Jöjjetek minél többen ezért a szép célért! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Némedi Filmklub 
 

Kedves Filmkedvelők!  
 

Minden hónap  
első péntekén  
este 8 órától  

a Halászy Károly  
Művelődési Ház mozitermé-

ben  
vetítjük az aktuális filmet.  

 
Kérjük, kövessék figyelemmel a 
Halászy Károly Művelődési Ház 
facebook oldalát, és kérjék fel-

vételüket a Né-
medi Filmklub 
zárt facebook 

csoportba, ahol 
a további rész-
letekkel jelent-

kezünk!  

KATOLIKUS KARITÁSZ  
Helyi szervezete 

 

Ha nehéz helyzetben 
vagy, jelezd, segítünk!  

 

Elérhetőségeink: 
06 30 394 22 29  

 

 karitasz.alsonemedi@gmail.com 
 

Mikoly Istvánné, Karitász vezető 

Hitoktatásról 
 

Templomunkban vasárnap tan-
évnyitó, táskaszentelő szentmi-
sével nyitottuk meg az idei tan-
évet. Az általános iskolában 
közel kétszáz gyermek vesz 
részt a katolikus hitoktatásban. 
A hittanórák alsósoknak hétfőn, 
a felsősöknek szerdán vannak. 
Az elsőáldozásra készülő gye-
rekeknek az iskolában lesznek 
a fakultatív órák, amire a hitok-

tatóknál lehet jelentkezni. A 
plébániai gyermek és ifjúsági 
csoportok szeptembertől foko-
zatosan indulnak be. A kezdési 
időpontokat az egyházközség 
facebook oldalán (Alsónémedi 
katolikus egyházközség) is 
megjelentetjük, illetve a vasár-
napi hirdetésekben is tájéko-
zódhatnak. Az óvodáinkban, 
reményeink szerint, októberben 
indulnak a hittan foglalkozások. 

Mikoly Istvánné 

Az ÉNEKKAR várja 
énekelni szerető új ta-
gok jelentkezését! Pró-
bák a Közösségi Ház-
ban a hirdetett időpon-

tokban. 

CURSILLOS 
KÖZÖSSÉG 

TALÁLKOZÓ  

kéthetente szombaton . 

IDŐSEK ÉS BETEGEK LÁ-
TOGATÁSA ÉS ÁLDOZTA-

TÁSA  
minden hónap  

első péntekén délelőtt. 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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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 

 
9-13 óra 
Irodai fogadóidő 

1. 
 

2.  
 

3. 
15-17 óra 
Irodai fogadóidő 
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel 

4. Elsőpéntek: 
Délelőtt idős 
betegek áldozta-
tása  
18 óra 
Szentmise pap-
jainkért és gyón-
tatás  
20 óra 
Filmklub a Mű-
velődési Házban 

5.  
18 óra 
nyárzáró sütöge-
tés a plébánia 
udvarán 

6.  
11. óra 
Szentmise Ha-
zánkért 
 
18 óra 
Szentmise 

7. 
9.30-11.30 óra 
Baba-Mama  
klub 
18 óra 
Mária Rádiós kö-
zösség közbenjáró 
imatalálkozója 

8. 
19 óra 
Énekkar 

9. 
 

10.  
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Férfikör 
  

11.  
18 óra 
Szentmise  

12. 
18 óra 
Cursillos  
kiscsoport 

13.  
11.30 óra 
Szentmise évfor-
dulós elhunyta-
kért 
18 óra 
Mocorgós 
 szentmise 

14. Szent Ke-
reszt Felma-
gasztalásának 
ünnepe 
18 óra 
Szentmise  
Sütizés 

15. 
19 óra 
Énekkar 

16. 
 

17.  
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Felnőtt 
 katekézis 

18. 
18 óra 
Szentmise  
18 óra 
Bérmálkozási 
felkészülés 
19.30 óra 
Ifihittan 

19. 
10 óra 
Mária Gyermekei 
imacsoport 

20.  
10 óra 
Szent Kereszt 
búcsú 
Szentmise ven-
dégszónokkal, 
körmenettel 
18 óra 
Szentmise 

21.  
9.30-11.30 óra 
Baba-Mama  
Klub 
18 óra 
Szentlélek szemi-
nárium kezdőalkal-
ma 

22.  
19 óra 
Énekkar 

23. 
18 óra 
Ministráns foglal-
kozás 

24.  
18 óra 
Szentségimádás 
19 óra 
Férfikör 

25. 
18 óra 
Szentmise  

26.  
10 óra 
Elsőáldozásra 
készülők első 
gyónása és felké-
szülési alkalma 
18 óra 
Cursillo 

27. Szentírás 
vasárnapja 
11 óra 
Szentmise 
 
17 óra 
Ünnepélyes püs-
pöki szentmise 

28. 
18 óra 
Szentlélek szemi-
nárium 

29. 
19 óra 
Énekkar 

30.  
 

1. 
16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
közösség  
18 óra 
Szentségimádás 
a Jézus Szíve 
közösséggel 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

2. Elsőpéntek: 
Délelőtt idős 
betegek látoga-
tása,áldoztatása  
17 óra 
elsőáldozók és 
szüleik gyónása 
és próbája  
18 óra 
Szentmise 
18 óra 
Bérmálkozási 
felkészülés 
19.30 óra 
Ifihittan 

3.  
 

4.  
11 óra 
Szentmise—
Elsőáldozás 
 
18 óra 
Szentmise  
Hazánkért 

Szeptember 13-án, vasárnap 
kivételesen  

11.30 órakor kezdődik a  
szentmise az inárcsi búcsú miatt! 

Október 4-én, vasárnap  
11.00 órakor  

Elsőáldozás lesz  
templomunkban. 

Szeptember 13-án, vasárnap, 18.00 órakor  
az inárcsi gitáros együttessel. 

Templomünnep, ld. 9. oldal 


