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Szent István király, Magyarország fővédőszentje 

Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és 
művét idézzük fel főünnepe, augusztus 20. alkalmából. 
A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozí-
ciót vívott ki magának. Nyugat felé fordult, és megnyitotta az or-
szág kapuit a kereszténység előtt. Beengedte az országba Pilgrim 
passaui püspök követeit. Egyes források szerint a bajor papok 
egyike keresztelte meg őt és kisgyermek fiát, Vajkot, aki a kereszt-
ség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor a passaui 
egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. 
Az Érdy-kódex leírása 
szerint Géza felesége, 
Sarolta csodálatos álmot 
látott fia születése előtt. 
Egy tündöklő, égi fény-
ben megjelent férfi szólt 
hozzá: bízzál Istenben 
és légy bizonyos benne, 
hogy fiat szülsz, ki elő-
ször visel ebben az or-
szágban koronát, és 
majd a népen királyként 
uralkodik. A keresztség-
ben az én nevemet add 
neki. Sarolta kérdezte, 
hogy ki ő? Mire a férfi 
így felelt: én vagyok 
István, a hívők közül 
legelső, ki Jézusért a 
mártírkoronát kiérdemel-
tem. 
A Hartvik püspök által a 
12. században írt legen-
da így beszéli el István 
születését és megke-
resztelését: „Közben 
megszületett a fejede-
lem Istentől megjövendölt fia, akit a 
próféta szerint ismert az Úr, még 
mielőtt a méhben megfogant volna, 
és akinek, mielőtt megszületett, első vértanúja nevét adta. Ezt 
Isten kedveltje, Adalbert püspök, hite őszinteségéért a keresztség 
fehér ruhájába öltöztette, és ő lett lelki gyámola. Akkor az István 
nevet kapta; hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István a 
görög nyelvben, korona a latin beszédben. Mivel Isten azt óhajtot-
ta, hogy e világban is királyi hatalom koronázza, s a jövőben váltsa 
fel az örökké tartó boldogság koronájával, kijelölte őt az örök, el 
nem múló dicsőség elnyerésére.” 
Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a 
nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, 
kizárta a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, és termetre 
ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze 
kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adal-
bert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse. Adalbert bérmálta 
meg a fejedelmi ifjút. Ő közvetítette 995-ben az István és a bajor 
hercegnő, Gizella között létrejött házasságot is. Az ifjú trónörökös 
atyja halálakor, 997-ben vette át a hatalmat. 
Azonban véres csatákat kellett még vívnia az ellene fölkelt törzs-
főkkel. Koppány fölött Veszprém mellett aratott győzelmet, ezzel 
megmentette az országot a pogányságba való visszahullástól. A 
Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése pedig 

Bizánchoz való csatlakozásunk tervét hiúsította meg. 
Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt mondhatni, az 
egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. 
Politikai, vallási és társadalmi szempontból egyaránt ő teremtette 
meg Magyarországot, ő jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető 
utat népének. 
A magyar katolikus egyházat is ő teremtette meg. Szerzetes papo-
kat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból – ben-
céseket, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és 

női tagjait. Szent Márton 
hegyén (Pannonhalmán) 
apátságot alapított. Sok 
kolostort létesített, amelyek 
missziós központjai és gyúj-
tópontjai lettek a vallásos s 
kulturális életnek. István 
elrendelte a vasárnap meg-
szentelését és minden tíz 
falu számára templom épí-
tését. Saját költségén emelt 
Esztergomban, palotája 
közelében székesegyházat, 
Veszprémben női apátságot 
építtetett, és fölépítette Bu-
dán a Szent Péter és Pál-
templomot. 
Ami a keresztény vallással 
és keresztény törvénnyel 
nem volt összeegyeztethe-
tő, annak hadat üzent és 
büntetéssel sújtotta. Nem 
nyúlt azonban a régi mon-
dákhoz és énekekhez; a 
pogány korból származó 
népszokásokat, ha az új 
hittel nem ellenkeztek, meg-

őrizte vagy megtöltötte őket ke-
resztény tartalommal. 
István a keresztény magyar szelle-

met külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolos-
tort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templo-
mot építtetett. 
Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerze-
tes II. Szilveszter pápához fordult István jogai megerősítéséért. 
Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelked-
jék, és már eleve kizárjon mindenféle függőséget a német biroda-
lomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az 
állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik kieszközölte urá-
nak a koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli ki-
váltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és egyházi főméltó-
ságokat nevezhessen ki. 
Istvánt az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá 
Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelé-
sével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott 
előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet 
adott: országát tíz püspökségre osztotta, köztük két érsekséget 
alapított Esztergomban és Kalocsán. 
Mint uralkodó István tudatában volt Isten előtti felelősségének. 
Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

Szent István országfelajánlása  
(az osli kegytemplom mennyezetfreskója)  
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évente letette hivatalát annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Isten-
től, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. 
„Miután Krisztus katonája legyőzte az ellenséget, lelki örömmel 
eltelve elhatározta, hogy minden képességét és minden szándékát 
az evangélium magjának melegágyává teszi. Alamizsnálkodással 
és imádkozással töltve idejét gyakran borult a szentegyház padlójá-
ra, s könnyeit hullatva bízta Isten akaratára tervének teljesedését, 
hogy az, aki az Úr nélkül mit se tudna tenni, ha az Ő rendelkezésé-
nek betöltése segíti, a kitervelt jót erényes kezdeményezésekkel 
véghezvihesse.” (Részlet a Hartvik-legendából) 
Lelki arculata az Intelmekben (műfaja szerint „fejedelemtükörben”) 
is kirajzolódik, amely fiának, Imre hercegnek készült. Talán nem 
maga István írta, de mindenesetre az ő közelében, politikai s erköl-
csi elvei értelmében szerkesztették. Többek között a következő 
uralkodói szabályok találhatók benne: „Uralkodjál szelíden, alázat-
tal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának leg-
szebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal 
és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékesked-
jék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a 
szabadságot, hogy aszerint éljen!” 
Szent István élete alkonyát beárnyékolta, hogy fiát, Imre herceget 
1031-ben egy vadászat alkalmával egy vadkan halálra sebezte. 
Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét évi uralko-
dás után halt meg, 1038. augusztus 15-én, Mária mennybevitelé-
nek napján. Halála előtt a Szűzanyának ajánlotta az országot. Így 
vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává. 
„… kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég király-
nője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szent-
egyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urak-
kal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelke-
met kezedbe ajánlom (vö. Zsolt. 30,6).” (Részlet a Hartvik-
legendából) 
Ikonográfiai hagyományunkká vált, hogy István királyt legtöbbször 
úgy ábrázolják, amint az országot és a nemzetet jelképező Szent 
Koronát a Boldogasszonynak fölajánlja. Ilyen ábrázolás szinte min-
den katolikus templomunkban látható. 
„A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután 
országlásának negyvenhatodik (sic!) évében, a Boldogságos, min-
denkoron szűz Mária mennybemenetelének napján kiragadtatott e 
hitvány világból és a szent angyalok társaságába került. Eltemették 

a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett Isten szentséges 
anyja, a mindenkoron szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda tör-
tént ott e Szent István király érdemeinek közbenjárására, a mi 
Urunk Jézus Krisztus dicsőségére és magasztalására, aki áldott 
legyen örökkön örökké, Ámen.” (István király halálának leírás a 
Képes krónikában) 
István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolá-
vá, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott. 
Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egy-
séggé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti búcsújáró hellyé 
vált; számos imameghallgatás és csoda történt ott. 
Szent László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a 
magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette 
Istvánt, Imrével és annak nevelőjével, Gellérttel együtt. Ez akkor 
egyenértékű volt a szentté avatással. 
István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is. XI. 
Ince pápa 1686 novemberében – Buda visszafoglalása alkalmából 
– az egész egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ün-
nepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház au-
gusztus 20-án ünnepli. Ezen a napon az ünnepi szentmise után 
minden évben ünnepélyes körmenetben viszik a Szent István-
bazilika körül szent királyunk épen maradt jobb kezét, a magyarság 
legtiszteltebb, szimbolikus jelentőségű ereklyéjét, a Szent Jobbot.  
„Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagunkat, ezt az 
első ezer évet itt, kérünk, ne vond el rólunk romolhatatlan jobbodat 
[…] Te vagy legendáink legnagyobbika, István, szent király, aki 
megnyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég 
csodája volt, hitet adtál, jövendőt és anyanyelvünk legfigyelemre-
méltóbb elvont főneveit: józan határú emlékezés, felejtés és bocsá-
nat.” (Részlet Szabó Magda Amit tettél, az ég csodája volt című 
írásából) 
Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával 
ékesítetted és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a ke-
resztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen Egyházad védelme-
zője a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön 
örökké. Ámen. 

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-istvan-kiraly-
magyarorszag-fovedoszentje 

Évtizedek óta dédelgetett  
álom vált valóra:  

elkészült az aranyvonat rekonstrukciója 
 
2020. augusztus 20-án, a Magyar Vasúttör-
téneti Parkban mutatták be az immáron évti-
zedek óta tervezett, 
és az elmúlt öt év 
alatt rekonstruált 
Aranyvonat szerel-
vényét. Az ünnepé-
lyes esemény alkal-
mával a látogatók 
díjmentesen tekint-
hették meg az újjáé-
pített járművet, 
amely egyszerre 
felel meg a mai vas-
úti közlekedési 
szabványoknak és a 
történelmileg hiteles 
rekonstrukciós elvá-
rásoknak. 
Az „Életre kel az 
újjáépített Aranyvo-
nat” elnevezésű program történelmi esemé-
nyeket idéz fel: 1938-ban, Szent István ki-
rály halálának 900. évfordulója alkalmából 
az uralkodói ereklyét, a Szent Jobbot a köz-
nyelv által Aranyvonatnak hívott vasúti ko-
csin vitték országos körútra. Az II. világhá-
ború végén elpusztult egykori ereklyeszállí-
tót most régi pompájában tekinthetik meg az 
érdeklődök. 
Az ereklyeszállító díszkocsi rekonstrukcióját 
a kárpát-medencei hadisírgondozói tevé-
kenységéről vagy Gyimesbükkön a legkele-

tibb magyar vasúti őrház felújításáról ismert 
Budakeszi Kultúra Alapítvány kezdeményez-
te 2010-ben a magyar királyi koronaőrség 
még élő kilenc tagjával e történelmi hagyo-
mány ápolására 1991-ben alapított Magyar 
Koronaőrök Egyesületével közösen.2015-

ben a magyar kormány az ügyet felkarolva a 
Magyar Nemzeti Múzeumot bízta meg a 
rekonstrukció elkészítésével. Az újjáépítés-
koncepciójának meghatározását a Magyar 
Nemzeti Múzeum a rekonstrukciót kezdemé-
nyező egyesületekkel egyeztetve alakította 
ki és a tervezésbe bevonta a Magyar Mű-
szaki és Közlekedési Múzeumot és a Vasút-
történeti Parkot. 

„Rendkívüli eredménynek, egyben a magyar 
vasúttörténet egyik mérföldkövének értékel-
hetjük az Aranyvonat rekonstruálását, hi-
szen ezzel egyedülálló értéket közvetíthe-
tünk az utókor számára. A munkafolyamat 
igazán izgalmas részleteket rejtett magában, 

a korhű belső tér 
kialakításához példá-
ul az eredetire na-
gyon hasonlító, és a 
Vasúttörténti Park-
ban ma is látható, 
Da 6404-es kocsit 
használtuk fel. Büsz-
kén mutatjuk be a 
látogatóknak au-
gusztus 20-án, és 
persze a kocsi első 
útját is izgalommal 
várjuk!”- mondta el 
Schvéd Norbert, a 
Vasúttörténeti Park 
vezetője. 
A rekonstrukció a 
hosszútávú és rugal-

mas hasznosíthatóság érdekében úgy ké-
szült, hogy a díszkocsi ne csupán helyhez 
kötött kiállítási tárgyként funkcionáljon, ha-
nem mozgatás, illetve a vasúti forgalomba 
való bekapcsolódás révén országszerte és 
széles körben ismertté válhasson, bemutat-
ható legyen. A feladat világszinten is egye-
dülálló volt, hasonló újraépítésre még sehol 
nem került sor, hiszen a korabeli építési 
sajátságok mellett a modern vasúti közleke-
dés szabályait is figyelembe kellett venni a 
munka során. 

2021. augusztus 20-22 között  
megtekinthető a Kossuth téren 
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Aprólékos, történeti forrásokra épülő szemlélet határozta meg a több évig tartó 
munkafolyamat egészét. Napjainkban, amikor a vasúti kocsik sorozatgyártás-
ban készülnek, rendkívüli kihívást és egyúttal sikert jelentett a minden megol-
dásában egyedi, korabeli és modern műszaki megoldásokat egyaránt alkalma-
zó ereklyeszállító díszkocsi kivitelezése, a mai biztonsági elvárásoknak és 
szabványoknak is megfelelő, de mégis a korabeli kialakításhoz hű anyagok 
megtalálása, bizonyos kézműves technikák rekonstruálása, újratanulása. 
A rekonstrukció szempontjából a legfontosabb a díszkocsi központi tere volt, 
amelyben egykor az ereklyét helyezték el. Terveit Urbányi Vilmos készítette, 
aki az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus kültéri rendezvényeinek díszítésé-
ért is felelt. A dísztér koncepciótervének kialakítása során ezért nagy figyelmet 
fordítottunk arra, hogy ha azt minden részletében nem is tudjuk pontosan re-
konstruálni, szellemisége megfeleljen Urbányi korabeli elképzeléseinek. A fe-
kete-fehér fényképek is érzékeltették ennek a teljes egészében kárpitozott 
teremnek egykori pompáját, amely azonban éppen egyszerűségéből, a díszí-
tés visszafogottságából, a különböző anyagokkal való játékból eredt. A kárpito-
zás színeit az egykori sajtóbeszámolók alapján és korabeli miseruhák segítsé-
gével határoztuk meg” – foglalta össze a Magyar Nemzeti Múzeum projektme-
nedzsere, Mészáros Balázs. 
Az eredeti vasúti kocsi a Magyar Államvasutak Dunakeszi Főműhelyében ké-
szült, és most ennek utódvállalata, a TMH csoport és a Magyar Vagon tulajdo-
nában álló Dunakeszi Járműjavító végezte a rekonstrukció tervezési és kivite-
lezési munkáit. A majdnem 100 éves vállalat történetében különleges kihívást 
jelentett az ereklyeszállító újjáépítése, amit azzal is kifejezésre juttattak, hogy a 
díszkocsi augusztus 12-én tartott „búcsúztatóján” a vállalat 206 a munkában 
részt vett dolgozója díszes, névre szóló emléklapot vehetett át. 
 

Forrás: https://mnm.hu/hu/muzeum/hirek/eletre-kelt-az-ujjaepitett-aranyvonat 
Rosta József felvétele © MNM 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk  
községünk lakosságát 

Szent István napi ünnepségünkre! 
 

Helyszín: Szent István tér 
Időpont: 2021. augusztus 20. 17 óra 

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Tüske Zoltán 

Polgármester 
 

Ünnepi műsor 
Az Újkenyér megszentelése 

Kóstoló az országtortából 
Ünnepeljük együtt  

Államalapító Szent Királyunk ünnepét! 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

A régi temetőben lévő kápolna - külső és belső - teljeskörű felújítása, az oltár és szobrok restaurálását követően 2021.július 11-én, 
vasárnap 16 órakor ünnepélyes szentmise keretében került sor a megszépült, megújult kápolnánk megáldására. 

A szentelési szentmisét Országh Tibor kerületi esperes, és Kelemen Zoltán atya mutatták be.  
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult!  

Köszönet a mise utáni agapé megszervezéséért, a felajánlásokért és a lebonyolításáért is! 
Isten fizesse meg az áldozatos munkát, imákat, anyagi támogatást! 

Az ünnepi 
szentmise a 
templomban 
16.00 órakor 

kezdődik.  
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„Anyukám szólt hogy lesz Hittan tábor szeretnék-e menni, én mondtam hogy persze, így beíratott. Iskolába megtudtam, hogy nagyon 

sok barátom is ott lesz így még jobban vártam. Elsőnek voltak előkészületek is én azon is részt vettem ez Szent Imre ház takarítása 

volt. Elsőnek az udvaron segédkeztem apának és Balázs bácsinak a levágott faágakat hordani, utána bent a Szent Imre házba segí-

tettem anyának és Szilvinéninek takarítani és Magdi néninek, Nikinek is segédkeztem. Hétfőn kezdődött a tábor. Első nap volt tábor 

nyitómise a templomban, voltunk játszóházban, kápolnánál és jókat játszottunk a Szent Imre ház udvarán is. Én nagyon jól éreztem 

magam minden nap élményekkel gazdagon mentem haza, ezt köszönöm mindenkinek aki a szervezésben és minden nap ott volt 

velünk és még szebbé tette ezt az egy hetes tábort. Izgatottan várom a jövő évi tábort is.” 

Garai Benedek 2.b osztályos tanuló. 

Az iskola befejeztével a Szent Imre közösségi házban napközis hittan-tábort szerveztünk alsós hittanosok számára. A napközis tá-
bor idén első alkalommal került megrendezésre, és reményeink szerint ezentúl minden évben meg tudjuk rendezni. 
A tábor megvalósulásához rengeteg segítségét és támogatást kaptunk az egyháztanács tagjaitól, szülőktől, nagyszülőktől, csoport-
vezető fiataloktól és lelkes önkéntesektől, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Köszönjük a táborért mondott imákat is, mert egy 
tábor sem működhet háttér támogatás nélkül. 
Hála Istennek, sok olyan gyermek próbálta ki, hogy milyen táborozni, aki még sosem vett részt táborban. A programokat igyekeztünk 
úgy összeállítani, hogy mind testileg, mind lelkileg tudjon fejlesztő és az életkoruknak megfelelő lenni.                       Csernák Nikolett 
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„A nyári hittantábor első nap-

ján megismerkedtünk egymás-

sal, részt vettünk a tábornyitó 

szentmisén. Vicces játékokban 

vettünk részt. Kreatív foglalko-

záson keresztet fűztünk és 

fából is készítettünk. Szuper 

napot töltöttünk a játszóház-

ban. Számháborúztunk, pókfo-

ciztunk. Igazán tartalmas  

volt a hét.”  
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Imakörök találkozója Július 24-én Mária Rádió Imakör találkozó volt a Lehel téri 
Szent Margit templomban. Részt vett több csoport, különböző településekről. 
Falunkból négyen jutottunk el, és vettünk részt ezen az eseményen. Bejelentke-
zés után elfoglaltuk helyünket a padokban.  Khirer Imre atya vezetésével kezdő-
dött az imaóra. A Szent Vérről tartott elmélkedést. Majd következett a Szent Vér 
rózsafüzér. Minden tizedet más előimádkozó kezdte, és a tizedek közt egy-egy 
bátai éneket énekeltünk. Rózsafüzér után kitette az atya az Oltáriszentséget. 

Elimádkoztunk a 
Szent Vér litániát, 
majd Árpádházi 
Szent Margit imát. A 
végén beszélgetés-
képpen a csoportok 
elmondták, ki ho-
gyan élte meg a ví-
rus-időszakot, majd 
elindultunk haza. 
Köszönet Égi Édes-
anyánknak a meghí-
vásért, hogy tanul-
hattunk, feltöltődhet-
tünk. Köszönet a 
megszervezé-
sért.  és Khirer Imre 
atyának a tanításért, 
valamint Kras-
nyánszkiné Erzsikének, hogy bevállalta a szállítást. Isten fizesse meg min-
denkinek, amit tett!  

Mária Rádió Imakörös tag 

Szent Vér-búcsút ünnepeltek Bátán 
 
Július másodikán ünnepelték a Szent Vér-búcsút Bátán. A szentmisét Varga Lajos váci 
segédpüspök celebrálta. 
 
Az idei ünnep mottója a Jelenések könyvéből származik: „Jézus Krisztus, te hűséges 
tanú és elsőszülött! Szerettél minket és véreddel lemostad bűneinket.” (Jel 1, 5ab). 
 
Július az Eucharisztia hónapja, a hónap első napja pedig Jézus Szent Vérének Ünnepe, 
melyet IX. Piusz pápa írt elő 1849-ben. A bátai kegyhelyen 1939 óta rendszeresen tarta-
nak búcsút július első vasárnapján, ezúttal Varga Lajos váci segédpüspök celebrált ün-
nepi szentmisét, aki homíliájában a krisztusi áldozatról, a vér szimbólumáról beszélt. 
Mint mondta, Jézus életáldozatában a vér a halál szimbóluma. Jézus halálában is ha-
sonlóvá vált az emberhez. Szenvedésére több ünnep is emlékeztet (gondoljunk nagy-
péntekre és Úrnapjára), ám az Oltáriszentségben minden szentmisén megünneplik a 
hívek Jézus megdicsőült testét és vérét. 
A püspök hozzátette: Jézus halálában a szeretet tökéletesedett be. A szeretet sosem 
önmagára irányul, mindig áldozattal jár. „Mikor lesz a fából tűz? Ha kellő hőfokon izzik a 
környezete, lángra lobban. Ilyen a szeretet tüze is, mely lángra lobbantja a szíveket.” 
A szentmise után szentségimádást tartottak, majd litániát imádkoztak a hívek. 

 

Forrás: Magyar Kurír 

Miért júliusban van a Szent Vér tisztelete? 
 
Jézus Szent Vérének ünnepét Magyarországon korábban augusz-
tus 8-án ülték. A helyi jelentőségű ünnepet IX. Piusz pápa 1849-
ben az egész Egyház számára előírta – július 1-
jére. Így július a Szent Vér hónapja lett. 
A Katolikus Egyház Jézus Krisztus szenvedés-
történetéhez való kötődésének különleges kifeje-
ződése a Szent Vér tisztelete – mely Jézus áldo-
zatának elismerése, hogy vérét ontotta az embe-
riség megmentéséért. Ez a vér jelenvalóvá válik 
az Eucharisztia kegyelmén keresztül: Krisztus 
testével együtt magunkhoz vehetjük a szentmi-
sében, kenyér és bor színében. Az idők folya-
mán az Egyház számos ünnepet ült a Szent Vér 
tiszteletére, de nem vált egyetemessé a 19. szá-
zadig. 
1849-ben, az első olasz függetlenségi háború 
idején IX. Piusz pápa száműzetésbe kényszerült, 
Gaetába. Elkísérte őt Giovanni Merlini, aki a Drága Vér Misszionári-
usainak harmadik főelöljárója volt. Még dúlt a háború, s Merlini azt 
javasolta a pápának, hogy hozzon létre egyetemes ünnepet a 
Szent Vér tiszteletére, Isten mennyei segítségéért esdve, hogy vé-
get érjen a háború, s béke legyen Rómában. 
IX. Piusz 1849. június 30-án nyilatkozatot adott ki, kifejezte abbéli 

szándékát, hogy ünnepet üljenek a Szent Vér tiszteletére. Röviddel 
ezután a háború véget ért, és a pápa visszatérhetett Rómába. Au-
gusztus 10-én hivatalosan is kihirdette, hogy július első vasárnapját 
Jézus Krisztus Szent Vérének tiszteletére szenteli. 

Később X. Piusz pápa július 1-re tette az ünnepet. 
A II. vatikáni zsinat után kikerült a naptárból, de 
választható szentmiseszándékra, amelyet a Szent 
Vér tiszteletére hoztak létre, egész júliusban ünne-
pelhető (miként az év többi hónapjában is). Így az 
egész júliust a Szent Vér tiszteletének lehet szentel-
ni, arra buzdítván a híveket, hogy mélységében 
elmélkedjenek Jézus áldozatán, hogy vérét ontotta 
az emberiségért. 
„Ó, Istenünk, aki egyetlen fiad Szent Vére árán 
megváltottad az egész világot, őrizd meg bennünk 
kegyelmed munkáját, hogy megváltásunk titkát 
mindörökké tiszteljük, és annak gyümölcseit megíz-
lelhessük. A mi urunk, Jézus Krisztus, a Te fiad 
által, aki veled él és uralkodik, a Szent-Lélekkel 

egységben, most és mindörökké. Ó, Urunk, mi, akik helyet kaptunk 
szent asztalodnál, örömmel vettünk vizet Megváltónk kútjából: Hoz-
zád esdeklünk, legyen az Ő vére közöttünk az örök élet forrásának 
kútfeje.” 
Forrás: Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye; Philip Kosloski/Aleteia, 

Magyar Kurír 

Szent Vér rózsafüzér 
Hiszekegy…Miatyánk…Üdvözlégy… 
1. aki növelje bennünk a Szent Vér tiszteletét. 
2. aki növelje bennünk a Szent Vér reménységét. 
3. aki növelje bennünk a Szent Vér szeretetét. 
Dicsőség…Miatyánk…  
1. aki Szívének drága Vérét hullatja ránk 
2. aki Szívének drága Vérével eltörli minden bűnünket. 
3. aki Szívének drága Vérével megújít bennünket. 
4. aki Szívének drága Vérével lángra lobbantja szívünket. 
5. aki Szívének drága Szeretetéért osztatlan viszontszere-
tetet óhajt. 
Dicsőség… 
Ó, Jézusom! Szent Véreddel mosd tisztára lelkünket, 
hogy neked szolgálhassunk életünk minden napján! 
Befejezés: Könyörögjünk! Örök Atya! Mutasd meg irgal-
masságodat a világnak Jézus Krisztus értünk ontott drága 
Vére és szent Sebei által. Jézusom, irgalmazz nekünk a 
jelen veszedelmekben, moss tisztára minket drága, szent 
Véreddel, rejts el szent Sebeidbe, most és mindörökké. 
Amen. 

Árpádházi Szent Margit imája 
Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a hazát!  
Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált! 

Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak,  
hogy hűséget valljanak Istennek, országnak. 
Fogadj el váltságul engem, jó Uram, ha lehet,  
felajánlom Néked tetteim, s egész életemet. 

Imádkozom azért, ki szenved, s léte tehetetlen,  
kérek az helyett is, kinek szíve lett kegyetlen. 

Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged,  
mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt. 

Fordítsd el haragod Jó Uram a szeretetlenektől, k 
apjanak egy újabb esélyt Szereteted kegyelméből! 

Nézd az országot, mi darabokban hever,  
tölts fel minden szívet igaz szerelemmel! 

Áldd meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek fel,  
s az apákat, kik létért küzdenek bölcs szeretettel. 

Add, hogy megforduljon minden, ami kín,  
Rend, s Béke legyen, Áldásod legyen a gyógyír. 

Vezesd Te nemzetünk, halljad meg az imát,  
ne hagyd hiába könnyezni népünk Boldogasszonyát!" 
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Augusztus hónapban is otthonról imádkozunk. 5-én, 
csütörtökön 18 órakor az egy óra a szentségi Jézussal 
című könyv augusztusi szentségimádását imádkozzuk. 
Ez a hónap az az örökös rózsafüzér társulat tagjai szá-
mára az imádság hónapja. Mindenki tudja, hogy mikor 
van az imaórája. Nagy lehetőség és kegyelem egymá-
sért imádkozni. 
Ezt az imaórát felajánljuk a haldoklókért betegekért és 
azokért, akik eltávolodtak Istentől vagy még nem talál-
tak Istenre. Kérjük Jézus irgalmas szent szívét, hogy 
vezesse el őket az üdvösség útjára! Ne engedje, hogy 
egy is elvesszen közülük! Érintse meg őket szent lelkével, hogy 
még most a kegyelem idején találkozhassanak az Úrral! 
Jézus lelke! Te vagy az élő víz, amely életemet megújítsa! Add, 
hogy kegyelmed erejével gazdag gyümölcsöt hozzak! 

Uram Jézus, Te vagy, aki megajándékoztál bennünket 
egymással és küldetést adtál nekünk. Add, hogy szent-
lelkeddel megerősödve ennek a küldetésnek megfelel-
jünk! Felelősek vagyunk egymásért. Add, hogy testvére-
inket is Hozzád tudjuk vezetni, a Te szent szíved szere-
tetéhez! Te a vesék és a szívek vizsgálója vagy! Belső 
világunk ismert előtted! Halld meg imánk! Fogd a kezünk, 
hogy a Veled való találkozás mindkettőnknek a lélek 
nyugalmát és a legnagyobb örömét hozza meg mind-
örökre!  
Égi Édesanyánk! Nagy Boldog Asszony! Segíts minket 

ebben a küzdelemben! Szent István királyunk könyörögj érettünk! 
Magyarországról, édes hazánkról ne felejtkezzél el szegény Ma-
gyarokról! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Aug. 2 – 10 
 

Nagy Jenőné 
Surányi Zsoltné 

Győrvári Istvánné 
Tóth Jánosné 

 

Aug. 7- 15 
 

Stitzné Szántó Ilona 
Lovas Imre 

Horváthné Nagy Ilona 
Debreceni Lászlóné 

 

Aug. 16- 24 
 

Szlovicsák  Krisztina 
id. Nagy Istvánné 

Szecsődi Tóth Rita 
 
 

Aug. 25 – Szept.  
Nagy Tiborné 
Nagy Vidorné 

Csermák Béláné 
Mészáros Jánosné 
Csermák Gáborné 

Geigerné Moldvai Mariann 

Augusztusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

Mária rádiós imakör Égi Édesanyánk imacsoportja 
Augusztus 2.-án hétfőn 18 –órakor otthonainkból imádkozunk 
imacsoportunkkal és Égi Édesanyánkkal lélekben együtt. Átadjuk 

a Szűz anyánknak szívünk kéréseit, hálaadásunkat, örömünket, 
bánatunkat egy szép Máriához szóló litániába foglalva. Kérjük, 
vigye el Szent Fiához! Imádkozzon velünk és értünk, hogy ezen 

a küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli úton megmaradhas-
sunk a hit erejében bízva! Ahogyan Lisieuxi kis szent Teréz 
mondta: Csak úgy szeretheti anyját a gyermek, ha az vele sír és 

fájdalmát megosztja. az anya kincse a gyermeké is én a gyerme-
ked vagyok Égi Édesanyám! Erényeid, szereteted nem az enyé-
mek-e? 

Így amikor alászáll szívembe a fehér ostya, Jézus, édes bárá-
nyod bennem pihen… 

Első vasárnapon egy szentmisét felajánlunk, édes Hazánkért 
Első pénteken a papjainkért imádkozunk nagy szeretettel Urunk 

színe változásának ünnepén. Augusztus 8-án plébános atyánkért 
ajánlunk fel szent misét. Köszönetet mondunk az Urnak érte és 
hosszú boldog Istentől megáldott életet kívánunk neki! Sok erőt, 

egészséget, és nagyon boldog születésnapot! Isten bőséges 
áldását kérjük életére! Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünne-
pe. Kérjük, árassza ránk szeretetlángja bőséges kiáradását éle-

tünk útján! Ma is szentmisét ajánlunk fel erre a szándékra. 18-án 
szent Ilona császárnéra emlékezünk, aki megtalálta Jézus ke-
resztfáját! Ezt láthassuk templomunk mennyezetére festve! 20-án 

Szent István királyunkra emlékezünk, aki országunkat Nagybol-
dogasszony oltalmába ajánlotta fel.        Légy áldott szent István 
király!  Végül pedig megköszönjük, hogy ez időben is Vele lehet-

tünk és elmélyülhettünk anyai szeretetében!  
Továbbra is imádkozunk minden testvérünk imaszándékára!  
Köszönjük a megtisztelő bizalmat! 

Isten bőséges áldását kérjük életükre! 
özv. Szlovicsák Balázsné 

ítélkezés .... 
Ez egy igaz történet, ami Amerikában 
játszódott a 19. század végén. Egy 
hölgy és a férje leszállt a vonatról Bos-
tonban azzal a szándékkal, hogy eljutnak a Harvard Egyetemre. 
Elég szerényen öltöztek: a nő pamutruhában, a férfi pedig egy-
szerű öltönybe öltözött, méghozzá nem is a legjobb minőségűbe. 
Előzetes egyeztetés nélkül megszólították a Harvard Egyetem 
elnökének titkárát. A titkár azonnal sejtette, hogy vidékről érkez-
tek, földművesek, akiknek semmi közük sem lehet a Harvardhoz. 
- Szeretnénk látni az igazgatót - mondta halkan a szerény férfi . 
- Sajnálom, az igazgató úr nagyon elfoglalt - válaszolta a titkár. 
- Semmi baj, Várunk - válaszolta az asszony. 
A titkár órákig a titkár figyelmen kívül hagyta őket, abban a re-
ményben, hogy ettől végül elbátortalanodnak és távoznak. De ők 
csak vártak, nem mentek el, ami növelte a titkár frusztrációját. 
Végül a titkár úgy döntött, hogy megzavarja az igazgatót, annak 
ellenére, hogy ezt mindig elkerülte, mert kényes helyzet volt. 
"Talán, ha néhány percig beszél velük, elmennek" - mondta a 
titkár az egyetemi igazgatónak. Az igazgató undorodva fintorgott, 
de fogadta őket. 
Bejutottak és az asszony így szólt az igazgatóhoz: 
- Volt egy fiam, aki egy évig a Harvardon tanult. Szerette Harvar-
dot. Boldog volt itt, de egy évvel ezelőtt balesetben halt meg. A 
férjemmel szeretnénk a fiúnk emlékére valamit felépíteni itt az 
egyetemen. 
Úgy tűnt, az igazgatót ez nem érdekli. 
- Asszonyom - mondta -, nem emelhetünk szobrot minden olyan 

ember számára, aki Harvardon tanult, 
majd meghalt. Ha megtennénk, ez a 
hely úgy nézne ki, mint egy temető. 
- Ó, nem - válaszolta az asszony gyor-

san -, nem akarjuk, hogy szobrot állítsanak. Úgy gondoltuk, hogy 
szívesen adományozunk egy épületet a Harvard Egyetemnek. 
Az elnök a szemüvege alatt rájuk tekintett. 
Ránézett a ruhára és az egyszerű öltönyre, amelyet viseltek, 
majd felkiáltott: 
- Egy épületet!! Van fogalma, mennyibe kerül egy épület? Több, 
mint hét és fél millió dollárt fektettünk be a Harvard épületébe! 
A nő egy pillanatra elhallgatott. 
Az elnök úgy gondolta, hogy most már megszabadul tőlük. 
A nő a férje felé fordult, és halkan így szólt: 
- Kedvesem, ennyibe kerül egy egyetem? Miért ne építhetnénk 
egy újat ott és azoknak, akik értékelik majd . 
A férje mosolyogva beleegyezett. 
Az elnök csodálkozott és zavarodott volt. 
Mr. Leland Stanford és felesége felállt és távozott. A kaliforniai 
Palo Altóba utazott, ahol megalapították a nevüket viselő egyete-
met, a Stanford Egyetemet egy olyan fiú emlékére, akit a Harvar-
don nem értékeltek. A Leland Stanford Junior Egyetemet 1891-
ben avatták fel Palo Altóban. „Junior”, mert tisztelettel viseli a 
gazdag földbirtokos fiának emlékét. Ez volt az „emlékműve”. 
Ma a Stanford Egyetem az első helyen áll a világon, és sokkal 
magasabb szinten, mint a Harvard. 
Ugye, nem a ruha teszi az embert? És milyen könnyen tévedhe-
tünk amikor a külső alapján ítélkezünk! 

Egy perc bölcsesség… 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

26. 
 

27. 
 

28.  
 

29. 
 

30.  
18 óra 
Szentmise 

31.  
 

1.  
Évközi 18. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

2. 
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
18 óra 
Szentmise 

7. 
 

8.  
Évközi 19. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

9.  
 

10. 
 

11.  12.  
 

13. 
18 óra 
Szentmise 

14. 15. Nagybol-
dogasszony 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

16.  
 

17  
 

18. 
 

19.  
 
 

20. 
Szent István 
Ünnepe 
16 óra 
Szentmise 

21. 22.  
Évközi 21. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

23.  
 

24.  
 

25. 
 

26.  
 
 

27. 
18 óra 
Szentmise 

28. 29.  
Évközi 22. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

30. 
 

31. 
 

1.  
 

2. 
 

3.  
18 óra 
Szentmise 

4.  
 

5.  
Évközi 23. 
11 óra 
Szentmise 
18 óra 
Szentmise  

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! 

A kiadvány ingyenes, viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap fenntartására. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

Nem lesz 
Szentség-
imádás! 

 
 

 
 

Nem lesz 
Szentség-
imádás! 

IFJÚSÁGI HITTANTÁBOR  
Nyári hittan tábort szervezünk felső tagozatos, és ifi hittanos diákok számára. 

Helye: Tiszajenő, Időtartama: 2021. augusztus 9-14.                   Imádkozzunk a tábor sikeréért! 

A nyári napközis tábor előtt Dura Miklós díjmentesen  hozott 
termőföldet a plébániára udvarára.  

A Varga Árufuvarozó Kft. Varga Csaba felajánlásából szállítot-
ta Alsónémedire a stációsor felújításához szükséges téglákat. 

 

Isten fizesse meg nagylelkűségüket! 

Kelemen Zoltán atya egy évvel 
ezelőtt érkezett egyházközségünk-
be. 2020. augusztus 3-án tartotta 

bemutatkozó szentmiséjét  
templomunkban. 

Kívánunk még sok évfordulót! 

Zarándokutat  szervezünk  
augusztus 28-án(szombaton) 

Máriapócsra. 
A kegyhely mellett tervezzük 
Debrecen, Nyírbátor és Nyír-
egyháza egy-egy nevezetes-

ségének megtekintését is. 
Az útiköltség kb. 5 000Ft. 
Aki szeretne részt venni a 

zarándoklaton, kérjük, minél 
előbb jelentkezzen a sekres-
tyében 2000 Ft előleg befize-

tésével. 
Az utazásra mind-
három egyházköz-
ségből lehetőség 

van jelentkezni. 


