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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2021. FEBRUÁR 7.  

Fazeka Gábor diakónusunkat új plébániára helyezték 

Kedves Gábor! 
 

 2018-ban, ahogy írtad a Historia 
Domusban, „Történelmi módon  
Beer Miklós  váci  püspök diakó-
nusra  bízta az egyházközség ve-
zetését.” , augusztus elsejétől.   
Most eljött az a nap, amikor  meg 
kell 
köszön-
nünk  
az itt 

végzett munkádat, amit  két és fél éven 
keresztül végeztél az Alsónémedi Egy-
házközségben.   
Ugyanis, Marton Zsolt Megyéspüspök 
Atya, 2021. január 15-től kinevezett  
Dunavarsány, Délegyháza, Dunanagy-
varsány és Majosháza plébániai diakó-
nusává.  Egy pap és egy diakónus kül-
detése a szentelésből adódóan, nem 
egy helyre és nem egy közösséghez 
szól, hanem Isten egész népéhez, és 
ezért vannak a helyezések. Istennek 
sokszor másabb az elképzelése, mint 
az embernek, mert ő görbe vonalakon 
is tud egyenesen írni.  
Köszönjük az itt végzett  munkádat, a 
plébánia vezetését, az adminisztrációt 
a szentségimádásokat,  a templom festésénél való segítségedet, a 
baba-mama klub vezetését, a felnőtt hittanokat, az idősek és bete-

gek látogatását, a prédikációidat és még sok mást, amit most ne-
héz lenne felsorolni.  
Összefoglalva: köszönet, hogy építetted Krisztus Egyházát.  
 Az itt töltött két és fél év alatt  sok tapasztalatot tudtál szerezni 
ahhoz, hogy most egy nagyobb közösséget bízzon rád a Püspök 
Atya. Reméljük, hogy az itt szerzett tudásod alapján ki tudod majd 
bontakoztatni a képességeidet, és  jó közösséget tudsz majd épí-
teni, ahol az emberek megérzik Krisztus szeretetét és békéjét. Egy 

lelki oázist hozz lét-
re, ahová szívesen 
mennek az emberek 
lelki táplálékért és 
vigasztalásért.  
Hálát adunk az itt 
töltött két  és fél 
évért, és Isten áldá-
sát,  segítségét és  
kegyelmét  kívánjuk,  
hogy érezd nagyon  
jól magad az  új 
szolgálati helyeden, 
és bátran tudd hir-
detni Isten igéjét, 
építve Krisztus  
Egyetemes Egyhá-
zát.  

Kelemen Zoltán 
 
 

Összeállításunk Gábor alsónémedi szolgálatáról  
a 4-5.oldalon található 

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció felhívása a ham-
vazás szertartásával kapcsolatban járvány idején 

Annak érdekében, hogy a járványveszély alatt minél kevesebb legyen a 
fizikai kontaktus, illetve a távolság is kellőképpen megtartható legyen, az a 
nálunk szokásos gyakorlat, hogy a hamvazáskor kis kereszttel jelöljük meg 
a hívek homlokát, 
a jelen helyzetben 
nem javasolt.  
Az Istentiszteleti 
és Szentségi Fe-
gyelmi Kongregá-
ció ezért a követ-
kezőképpen taná-
csolja a hamvazás 
elvégzését - egy 
ősibb módot alkal-
mazva a hamva-
zásra, amelyet a 
Misekönyv rubrikái 
is jelölnek  
(156. old.):    

MEGJEGYZÉS HAMVAZÓSZERDÁHOZ  
Hamvazás szertartása a pandémia idején  

 
Miután elhangzott a hamut 
megáldó könyörgés, a pap 
meghinti a hamut szentelt-
vízzel, minden kísérő szö-
veg nélkül. Azután a jelen-
lévők felé fordulva hango-
san mondja: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek 
az Evangéliumban!” vagy „Emlékezz, ember, 
hogy porból vagy és porrá leszel! ” Majd a pap 
fertőtleníti a kezeit, maszkot húz, vesz egy kevés 
hamut az edényből és kísérő szöveg nélkül a hí-
vek (lehajtott) fejére szórja: vagy úgy, hogy ő 
megy hozzájuk, vagy úgy, hogy a hívek járulnak a 
pap elé. 
 
Kelt az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi 
Kongregáció  
székhelyén, 2021. január 12-én. 

Robert Sarah bíboros, prefektus  
Arthur Roche érsek, titkár  



SZENT KERESZT — 2021. FEBRUÁR    2 

 

Kelemen Zoltán atya  
- a református templomban elmondott -  

gondolatai: 
 
 Áldás, békesség! Dicsértessék a Jézus Krisztus!  
Mindnyájan  legyünk egyek ! 
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ökumenikus Isten-

tisztelet résztvevőit.  
Kedves Gyülekezet, 
Testvéreim az Úrban! 
Ma este az ökumeni-
kus imahét 6. napjá-
nak szentírási szaka-
sza lesz az imaóra 
vezérfonala: mások 
elfogadása.  „Arra ren-
deltelek, hogy elmen-
jetek és gyümölcsöt 
teremjetek, és gyümöl-
csötök megmarad-
jon.” (János  15,16 b)  
 
Maradjunk meg Krisz-
tusban, hogy gyümöl-
csöt teremjünk! 
„Azáltal dicsőül meg 
Atyám , hogy bő ter-
mést hoztok és a tanít-
ványaim lesz-
tek.” (János 15,8) Ma-
gunktól nem tudunk 

gyümölcsöt teremni. Nem teremhetünk gyümölcsöt a szőlőtőtől 
függetlenül. A nedvkeringés, azaz Jézus élete hozza létre ben-
nünk a gyümölcsöt. Jézus szeretetében, a szőlőtőn vesszőként 
megmaradva jár át minket az Ő élete. Amikor Jézusra figyelünk, 
akkor tehát átjár minket az Ő élete. Jézus arra hív, hogy Igéje 
megmaradjon bennünk. „Ha bennem maradtok, és tanításom is 
bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjá-
tok.” (János 15,7) Bármit kérhetünk és megkapjuk, ha a javunkra 
válik. Igéje által termünk gyümölcsöt. Személyként, közösség-
ként, egész egyházként Krisztusban kívánunk egyesülni, hogy 
megtartsuk az egymás szeretetére vonatkozó parancsolatát, aho-
gyan Ő szeretett minket. „Az az én parancsom, hogy szeressétek 
egymást, amint én szerettelek benneteket.”  (János 15,12) 
 
Ha engedjük, hogy Krisztus átformáljon, akkor szeretete növek-
szik bennünk, és gyümölcsöt terem. Ha elfogadjuk a másikat, ez 
konkrét módja a bennünk lakozó szeretet megosztásának. Jézus 
egész életében elfogadta azokat, akikkel találkozott. Figyelt rájuk, 
és hagyta, hogy megérintsék őt, anélkül, hogy megijedt volna  a 

szenvedéseiktől. 
 A kenyérszaporítás evangéliu-
mi történetében Jézust együtt-
érzésre indítja az éhező tömeg 
látványa. Tudja, hogy az egész 
emberi személyt kell táplálni, 
hogy egyedül ő elégítheti ki a 
kenyér iránti éhséget, és az élet 
iránti szomjúságot. Ezt azonban 
nem akarja tanítványai nélkül 
tenni.  Ama kevés nélkül, amit 
ők adhatnak: öt kenyeret és két 
halat. Ma is arra indít, hogy 
munkatársai legyünk feltétel 
nélküli gondoskodásában. Né-
ha az olyan apróság is, mint a 
kedves tekintet, a nyitott fül 
vagy a  puszta jelenlétünk ele-
gendő ahhoz, hogy valaki job-
ban érezze magát. Ha felajánl-
juk Jézusnak szerény képességeinket, ő meglepő módon hasz-
nálja őket. Ha megtapasztaljuk azt, amit Ábrahám, vagyis, hogy 
akkor kapunk, ha adunk, és ha másokat befogadunk, bőséges 
áldásban lesz részünk.  
A vendéggel magát Krisztust fogadjuk be. Azok, akiket nap mint 
nap fogadunk, meglátják-e bennünk a vendégszeretet által Krisz-

tus ragyogását, aki a mi békénk?  
A találkozás Jézussal felébreszti azt a vágyat, hogy vele marad-
junk és megmaradjunk benne: ez a gyümölcsérés ideje. Mint tel-
jesen ember, hozzánk hasonlóan Jézus is nőtt és érett. Egyszerű 
életet élt, zsidó hitének gyakorlásában gyökerezve. Názáreti rej-
tett életében, ahol láthatóan semmi rendkívüli nem történt, az 
Atya jelenléte táplálta. 
 Édesanyja elmélkedett az Atya tettein, a maga és a fia életében. 
Mindezeket a dolgokat megőrizte szívében. Így apránként, magá-
évá tette Jézus titkát. Nekünk is hosszú érési időre van szüksé-
günk, egy egész életre, hogy megismerjük Krisztus szeretetének 
mélységét, engedve, hogy bennünk maradjon, és hogy mi is ben-
ne maradjunk. Anélkül, hogy tudnánk hogyan, a Lélek cselekszi, 
hogy Krisztus a szívünkben lakozzék. Imádság, igehallgatás, má-
sok segítése, mindannak gyakorlattá tétele, amit megértettünk, 
azt eredményezi, hogy belső emberünk megerősödik. 
Gyümölcsöt hozzatok –  a Lélek gyümölcseiről beszél  Szent Pál 
apostol a Galatákhoz írt levelében:  „A Lélek gyümölcsei viszont: 
szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség és önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény.” (Gal.5, 
22-24) 
A Lélek gyümölcseinek felvázolásában  Szent Pál apostol megta-
nít minket a Jelenlét misztériumának, a szeretetnek a felismeré-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Alsónémedin 2021. január 17-én 17 órakor a református templomban, 
2021. január 24-én 17 órakor a katolikus templomban 

volt ökumenikus Istentisztelet.  
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Az új esztendő küszöbén 

 

1. Az életünk legyen  
Bármily tarka-barka, 

Csak fölfelé kunkorodjék 
Az újévi malacka farka. 

 

2. Annyi pénzünk legyen  
Mint tengerben a hal, 

Kerüljenek az ártó szellemek 
És pusztító vihar. 

 

3. Célunk legyen egyenes  
Hova biztosan befutunk, 

Ne tűnjön hosszúnak  
Az odavezető utunk. 

 

4. Nincs oly nehéz erőpróba  
Mit le nem győzhetünk, 

De erős akarattal  
Kitartóan kell küzdenünk. 

 

5. Legyen az életünk  
Mesés vagy bonyolult, 
A sikerhez sem vezet  

Kövezett, sima út. 
 

6. Tegyünk jót másokkal  
Mit erőnkből tehetünk, 
Egészségtől duzzadjon  
Nemesedjék kebelünk. 

 

7. Mindig csak előre, 
Hátra sose nézzünk,  
Merengni a múlton 

Csak vesztett reményünk. 
 

8. A mi Istenünk  
Bő termést küldjön reánk, 
Hogy ne legyen szűkében  

Az éléskamránk.  
 

9. Adjon a mi Teremtőnk  
Sok bájos unokát,  

Akik hosszú éveken át  
Szeretik, tisztelik mamát, papát! 

 

10. Otthonunkban a szeretet  
Verjen örök tanyát, 

Hogy tiszta szívvel mondjuk el  
Az esti imánk. 

 

11. Éljünk boldogan álmaink, 
Vágyaink tündérkertjében, 

Mindezt önzetlenül kívánjuk  
Az új esztendőben! 

 
Alsónémedi, 2021. január 1. 

 
Surányi Lászlóné  

nyugalmazott tanár 

sére. A Lélek adományait Isten adja anélkül, hogy „sajnálná”. Ez azt jelenti, 
hogy nem veszi vissza akkor sem, ha valaki rosszul használja fel őket.  
Jézus Krisztus  azt mondta, hogy gyümölcseiről lehet megismerni a fát.  
Gyümölcsöt csinálni nem lehet, a gyümölcs az terem a fán. Minden fán pon-
tosan olyan gyümölcs terem, amilyen az a fa.  Nem jó az a  fa,  amely rossz 
gyümölcsöt terem. A Lélek gyümölcseit nem lehet sem neveléssel, sem 
tanítással, sem jutalmazással, sem fenyítéssel kicsikarni belőlünk.  
Pál apostol egy gyümölcsnek kilenc megnyilvánulási formáját sorolja fel, 
mégis egy gyümölcsről van szó, amit a maga egységében kell szemlélnünk. 

A Lélek gyümölcse nem azt fejezi ki, mi mindenre kell az embernek képesnek lennie a lelki aján-
dékok és talentumok által. Sokkal inkább azt mutatja, hogy az ember Istenért él; elárulja, kicsoda 
az ember.  
 Tehát a Lélek gyümölcse nem más, mint Jézus Krisztus élete bennünk, ami a Szentlélek hatal-
ma által valósulhat meg. 
A Lélek gyümölcse nem olyasmi, amit emberi erőfeszítésünk árán érünk el. Való igaz, hogy aka-
raterőnk gyakorlása által is kialakíthatunk magunkban némely jó tulajdonságot. Ez azonban ko-
rántsem ugyanaz, mint amit a Szentlélek terem meg bennünk! Amit magunktól termünk, az olyan, 
mint a „műanyagból” készült gyümölcs az igazival szemben. Távolról gyönyörűnek tűnhet ugyan, 
de nem fogyasztható. A valódi gyümölcs nem gyári termék, hanem kapcsolatból terem. Amikor a 
Szentlélek Jézushoz vezet, az Ő jellemzői kezdenek megnyilvánulni az életünkben. 

Maradjunk  lelki összeköttetés-
ben  Istennel, hogy gyümölcsöt  
tudjunk teremni! 
A növények esetében egy levá-
lasztott ág nem teremhet gyü-
mölcsöt. Nem lesz termékeny 
az életünk, ha nincs lelki össze-
köttetésünk az Istennel. 
 Ha levágok egy ágat, azon nem 
terem gyümölcs. Összeköttetés-
ben kell maradni az Istennel, 
hogy gyümölcsöt tudjunk  te-
remni. 
Milyen fajta gyümölcsöt terem-
nél, ha kapcsolatban lennél 
Krisztussal?   
Jézust a következőket mondta a 
követőinek: "Maradjatok hát 
bennem , és akkor én is benne-

tek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad,  úgy ti sem, 
ha nem maradtok bennem  . " (János  15,4-5)   
Jézus fontosnak tartja,  hogy közösségben legyünk vele. Ő azt mondja,  hogy nem lesz gyümöl-
csöt termő az életünk, ha magunkra maradunk. 
 Összeköttetésben kell maradnunk  a Mennyei Atyával! 
- Mi a bizonyítéka az életedben annak, hogy gyümölcsöt teremsz? 
- Milyen "gyümölcsökben" van szükséged növekedésre? Hogy tudod ezt elérni? 
 
Jézus a szőlőtő, az apostolok pedig a szőlővesszők. Mindaddig, amíg az apostolok igyekeznek 
egységben maradni Jézussal, gyümölcsöt teremnek. Jézus ezután elmagyarázza nekik, hogyan 
sikerülhet  megőrizniük ezt a létfontosságú egységet: „Ha megtartjátok a parancsaimat, megma-
radtok a szeretetemben.”  
 Péter apostol  azt mondja: kihez menjünk, Uram, hiszen az örök élet igéi nálad vannak. Marad-
junk mi is Jézussal életünk minden napján! 
A mai napon kérjük a  Teremtő , Gondviselő és Jóságos  Istent, hogy adjon  nekünk erőt, 
egészséget, kitartást és hűséget, hogy meg tudjuk tartani az ő  törvényeit és parancsait, amely-
nek alapja a szeretet, hogy a Lélek gyümölcseit tudjuk teremi majd! 
Istenem, szeretnék örömtelibb lenni!  Szeretnék nagyobb békében élni, mindegy, hogy mi törté-
nik a világban! Szeretnék kedvesebb lenni azok-
hoz az emberekhez, akik jelentenek nekem vala-
mit! Szeretnék jó ember lenni. Szeretnék hűsé-
ges lenni hozzád, és nem hűtlen! Meg akarom 
tartani az ígéreteimet, amelyet tettem az év ele-
jén! Szeretnék szelíden viselkedni azokkal, akik 
durván bánnak velem! Szeretnék önmegtartózta-
tóbb életet élni ezekben a nehéz hónapokban! 
 
Imádság:  
Jézus Krisztus! Szeretnénk teljesen elfogadni a 
velünk élő testvéreket. Tudod, hogy milyen gyak-
ran tehetetlennek érezzük magunkat szenvedé-
seik láttán, de te mindig előttünk vagy, és már 
befogadtad őket szenvedésedben. Szólj hozzá-
juk szavainkban, erősítsd őket cselekedeteink 
által, és áldásod nyugodjon mindannyiunkon.  
Ámen. 

https://www.jw.org/hu/konyvtar/folyoiratok/w20030201/Folyton-teremjetek-sok-gy%C3%BCm%C3%B6lcs%C3%B6t/#footnote1
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Bemutatkozás az egyháztanácsnak Beiktatás—2018. augusztus 26. 

2018. Búcsú 

a csütörtöki  
Szentségimádásokat 

a mocorgós miséket 

2019. Húsvét 

Veni Sancte——2019. szeptember 1. 
táskaszentelés 

Ételszentelés—2019. Húsvét 

Férfikör 

Fazekas Gábor 2018. augusztus 1-jétől 2020. augusztus 1-ig 
plébániavezető diakónusként, majd diakónusként szolgált 

Alsónémedin. Köszönünk szépen mindent, amit tett  
Egyházközségünkért: 

a szép liturgiákat, a lélekemelő szentbeszédeket, tanításokat 

2020. Kápolna-búcsú 

Házaspárok megáldása  - 2019. 

közösségek támogatását,  
alapítását 

 

szentelmények, áldások  
kiszolgáltatását 

Barkaszentelés Búzaszentelés 

Adventi koszorú megáldása—2019. Advent 

a Házasság hete rendezvényeit és a Házas páros játékot 
minden februárban. 
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2018. október 
27. Dobogókő 

Egyházközségi kirándulások 

2019. április 13. 
Pilis 

2019. Pünkösd, családi nap 

2019. október 5. 
Nagymaros 

2019. október 19. 
Selyem-rét 

2018. szeptember 8. 

2019. szeptember 14. 

2020. szeptember 5. 

Köszönet a sok közösségi alkalomért 

Nyárbúcsúztató-nyárzáró sütögetések 

2021. január 10-én 
került sor Gábor 
búcsúztatására. 

Nagyon sok sikert 
és örömet kívánunk 

további szolgála-
todban. 

Emlékezz Alsóné-
medire jó szívvel és 

tarts meg minket 
imáidban. 
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MONDJATOK ÚJRA IGENT A 
SZÖVETSÉGI KAPCSOLATRA! 

 

Házasok vagytok? Vagy 
tervezitek? 

Ez most Nektek szól! 
A házasság hetéhez kapcsolódva párkapcsolatot építő 

játékra hívunk Benneteket  
a nagyböjt időszakára! 

 
5+1 feladat, amit online kaptok meg, otthon és saját 

ütemezésben teljesíthettek. 
Nem verseny, inkább megmérettetés egymásért. 
Kilépés a mindennapokból, emlékezetes kaland! 

Egymásra figyelés és összetartozás-élmény csöppnyi 
romantikával fűszerezve! 

 
JELENTKEZÉS: 2021. február 14-ig a  
hazas.paros.jatek@gmail.com címen. 

Érdeklődés: 30/174-46-27 telefonszámon Gábor diakó-
nusnál. 

 
Az összes feladatot teljesítők között egy két személyre 

szóló, házhoz szállított vacsorát sorsol ki a Dunavarsányi 
Katolikus Plébánia! 

 
A játék feladatai 2021. február 14. (Szent Bálint napja) és 
március 28. (virágvasárnap) között teljesíthetők. 

 
Tartsatok velünk erre a kalandra! 

Csilla és Gábor 

Az elgépelésről... 
Egy minneapolisi házaspár eldöntötte, hogy Flori-
dába megy felmelegedni egy különösen fagyos 
télen. Úgy tervezték, hogy ugyanabban a hotelben szállnak 
meg, ahol a mézesheteiket töltötték 20 évvel azelőtt. 
Mozgalmas programjuk miatt nehéz volt összeegyeztetni az 
utazási időpontot, ezért a férj pénteken, a feleség pedig a kö-
vetkező napon repült Minneapolisból Floridába. 
A férj bejelentkezett a hotelbe, ahol a hotelszobában egy szá-
mítógép is volt, nem úgy mint évekkel azelőtt, és eldöntötte, 
hogy küld egy e-mailt feleségének. Véletlenül azonban kiha-
gyott az e-mail címből egy betűt, s anélkül, hogy észrevette 
volna a tévedést, elküldte a levelet a rossz címre. 
Közben… valahol Houstonban… egy özvegy épp a férje teme-
téséről érkezett haza, akit az Úr hazahívott az ő dicsőségébe, 
egy szívinfarktus után. Az özvegy elhatározta, hogy megnézi a 
barátoktól és rokonoktól érkezett e-maileket. Miután elolvasta 
az üzenetet, visított és elájult. 
Fia berohant a szobába, édesanyját a földön találta, majd felpil-
lantott a képernyőn található szövegre: 
Szerető feleségemnek 
Időpont: 2005. okt. 12, péntek 
Tárgy: megérkeztem! 
Drága szerelmem, 
tudom, meg vagy lepődve, hogy üzenetet kapsz tőlem. Már 
számítógépük is van az 
ittenieknek és lehet szeretteinknek e-mailt küldeni. 
Épp most érkeztem meg és jelentkeztem be. Minden elő van 
készítve a holnapi 
érkezésedre és már nagyon várom, hogy találkozzunk. 
Remélem, hogy az utazásod olyan csendes lesz, mint az 
enyém. 
PS… Tényleg nagyon meleg van idelent!!! 

Egy perc bölcsesség… 

A 2021. év vízkeresztjén Zoltán 
atya vizet szentelt, mellyel meg-
hintette a templomban lévőket. 

Központi programok 
Hazánkban 2021-ben tizenne-
gyedik alkalommal rendezik meg 
a Házasság hetét a keresztény 

egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. 
Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a 
házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy se-
gítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati 
problémákkal szembesülőknek. 
A házasság hete központi programjaink fővédnöke Herczegh 
Anita, a köztársasági elnök felesége. 
A Házasság hete mozgalomhoz kapcsolódó 2021-es további 
programok a honlapon tekinthetők meg, a programok listája folya-
matosan frissül. Központi programjaink nincsenek regisztrációhoz 
kötve. 
2021. 2. 7. Nyitó istentisztelet a pápai Református Újtemplomban 
Helyszín: Református Újtemplom, kezdés: 10.00 
2021. 2. 8. Nemek és igenek a házasságban 
Helyszín: Online előadás, kezdés: 18.00 
2021. 2. 9. Viharálló szerelem 
Helyszín: Online előadás, kezdés: 18.00 

2021. 2. 10. Őszintén a házasságról – Páratlan beszélgetés köz-
ismert párokkal 
Helyszín: Online előadás, kezdés: 18.00 
2021. 2. 11. "Család - karrier - egyensúly" konferencia 
Helyszín: Online előadás, kezdés: 10.00 
2021. 2. 12. Házasság heti igei alkalommal egybekötött orgona-
koncert a Deák téri evangélikus templomból 
Helyszín: Online előadás, kezdés: 18.00 
2021. 2. 13. Ezerszer is igen! A házasság szakítópróbái 
Helyszín: Online előadás, kezdés: 16.30 
2021. 2. 14. Záró szentmise 
Helyszín: Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-
templom, kezdés: 18.00 
Elérhetőség: http://hazassaghete.hu/ 

mailto:hazas.paros.jatek@gmail.com
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Jézus Szentséges Szívének családja 
 
2021. február 4-én csütörtökön 17 óra-
kor otthonainkban imádkozunk a jár-
vány miatt. Ezen a szentségimádási 
órán az Úr elé visszük országunk sor-
sát. Teljes őszinte szívvel felajánljuk és 
átadjuk a Teremtő Istenünknek. Tud-
juk, hogy sok a bűnünk. Hajlandóak 
vagyunk elismerni és őszintén meg-
bánni azokat. Jézus feláldozta magát 
értünk. Ő halála után leszállt a pokol 
tornácára, hogy hírül vigye az ott szen-
vedő lelkeknek is a Megváltás örömhi-
rét azok számára, akik megbánják a 
bűneiket! Uram! Megváltó Jézusom! Bűneink ellenére is Tehoz-
zád jövünk. Kérjük a Te irgalmadat és bocsáss meg a Magyar 
népnek, hiszen eleink is Hozzád fohászkodtak!  Benned van min-
den bizalmunk! E nagyböjti szent időben még nagyobb odaadás-
sal, mint eddig vágyakozunk az Istennel való közös együttlét 
elmélyülésére. Február 17-e hamvazószerda, a Nagyböjt kezde-
te. Megkezdődik a szent 40 nap, amely  felkészülés a szent hús-
vétra. Szent Benedek ezt írja: Az ember ezekben a napokban 

teljes tisztasággal élje az életét!  A más időkben elkövetett bűne-
it, hanyagságait tegye jóvá! Ez akkor történik megfelelő módon, 
ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között imádkozunk, 
szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmeg-
tagadás cselekedeteire törekszünk! Ezekben a napokban szolgá-
latunk eddigi mértékéhez adjunk hozzá még valamit a szentlélek 
örömében Istennek ajándékozva azt! Igy a lelki vágyakozás örö-
mében várjuk a Szent Húsvétot! Ezen a szentórán kérjük a 
szentlelket, erősítsen meg bennünket ebben a böjti felkészülés-
ben, hogy Isten gyermekeihez méltón tudjuk átelmélkedni ezt a 
kegyelmi időt és általa mélyebb önismeretre, alázatra és szoro-
sabb Isten kapcsolatra juthassunk! Szentlélek Isten, jöjj szívünk-
be! Nagyon óhajtunk!  
Jézus Krisztus! Helyezd Hazánkat a Te szent sebeidbe, hogy 
sebeid által nyerjen gyógyulást a szent Véred által tisztulást és a 
Te szerető szíved által békességet. Isten dicsőségére. 
Kedves Testvérek! A rózsafüzér társulat tagjai február 7-én, első 
vasárnapon este 18 órakor imádkozunk egységesen otthonaik-
ban a kapott Imaóra Hazánkért nyomtatványról.  
A Teréz misszió tagjai február 5-én, elsőpénteken ajánljanak fel 
egy szentmisét a misszióban örökbefogadott papjaikért, akikért 
napi imádságot mondanak.  

özv. Szlovicsák Balázsné 

Febr. 3 – 7 
 

Győrvári Pálné 
Horváth Albertné 
Nagy Balázsné 
Végh Antalné 

Febr. 8 – 16 
 

Nagy Attila 
Varga Pálné 

Molnár Gáborné 
Özv. Bársony Lászlóné 

Febr. 17 – 25 
Józan Regina 
Jakab Mária 

Nagy Jánosné 
Kiss Menyhértné 

Kiss Katalin 

Febr. 26 – Márc.6 
 

Acsai Lászlóné 
Kiss Albertné 

Bolonovszky Lászlóné 
Józan Annamária 

Februárban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

 
Mária Égi Édesanyánk imacsoportja 

2021. február 1-én a járvány miatt még az 
otthonainkból imádkozunk, mindenki a 
saját kis oltáránál, 1 szál égő gyertya láng-
ja mellett. A mai imaórát az Egy óra a 
szentségi Jézussal c. könyvből imádkoz-
zunk. 247. oldal Szent óra a gyermekekért 
imádságokat ajánljuk fel szeretetünk jeléül 
a szent Szűzanyánknak, szent Józsefnek 
és Jézusnak. Február 2-án, Gyertyaszent-
elő Boldogasszony napján Jézus bemuta-
tását ünnepeljük. Urunkat, Jézus Krisztust 
a szülei elvitték a Jeruzsálemi templomba, 
hogy ott bemutassák az Úrnak. A mai szü-

lők is elviszik a gyermekeiket a templom-
ba, bemutatják és megköszönik őket az 
Úrnak. Hálát adnak értük. Amikor a gyer-
mekeinket látjuk, akik folyamatos lelkese-
déssel ministrálnak az oltárnál a szentmi-
séken, köszönjük meg Égi Édesanyánk-
nak, hogy szeretetével odavonzza őket! 
Ezzel az igazi nagy örömmel gyógyítsuk 
ma a világ szörnyű hibáit, betegségeit. 
Imáinkba foglaljuk őket! Égi Édesanyánk! 
Távolíts el tőlük mindent, ami ártalmas és 
adj meg nekik mindent, ami üdvösségükre 
szolgál! Vezesd őket a Te utadon és add 
meg nekik a kegyelmet, hogy szolgálhas-
sák a Te szent Fiadat szívből és őszinte, 
tiszta szeretetből! 
Kedves Gyermekek! A Szűz Anya nagyon 
örül nektek!  Figyel rátok, mert nagyon 
fontosak vagytok számára. Ti vagytok az 

Ő segítő angyalkái. Ő a ti Égi Édesanyá-
tok. 
Szűz Anya! Imádkozz velünk és értük, 
hogy a kegyelmet, amit kapnak őrizzék 
meg szívükben, és általa növekedni tudja-
nak hitben, szeretetben a Te szent lelked 
erejével. 
 

Szűzanyám, tied akarok lenni, 
a Te tiszta Mária gyermeked! 

Jajj, de lelkem nem tud felrepülni, 
bűnök súlya földhöz szegezett. 

Jó anyácskám, nyerj nekem kegyet, 
hogy sirassam minden bűnömet. 
Szűzanyám – tied akarok lenni, 
segíts meg, hogy a Tied legyek! 

 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
 

Ha nehéz helyzetben vagy, jelezd, segítünk!  
Elérhetőségeink:06 30 394 22 29  
 karitasz.alsonemedi@gmail.com 

 
Mikoly Istvánné, Karitász vezető 

Minden vasárnap este az esti szentmisét 17 órától 
élőben közvetítjük az interneten,  

az egyházközség Facebook oldalán: 
Köszönjük Csernák Nikinek a lehetőséget, hogy otthonról is 
bekapcsolódhatnak, akik a járványhelyzet miatt nem tudnak 

személyesen részt venni. 

Szentatyánk II. János Pál pápa 1992-ben elrendel-
te, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. 

Az ellene elkövetett merényletet követően egyre 
inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s 

különös együttérzéssel fordul a betegekhez.  

Ehhez az ünnephez kapcsolódóan  minden évben 
sor kerül a Betegek szentségének kiszolgáltatásá-
ra. Most, a járványhelyezt miatt nem tud megvaló-
sulni. 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1. 
 

2. 
 

3.  
 

4. 
17 óra 
Szentség- 
imádás 

5. Elsőpéntek 
Délelőtt idős  
betegek  
látogatása,  
áldoztatása  
17 óra 
Igeliturgia 

6.  
 

7. 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

8. 
 

9.  
 

10.  
 

11.  
17 óra 
Szentség- 
imádás  

12.  
A szentmise  
elmarad! 

13. 
 

14.  
11.óra 
Szentmise  
évfordulós  
elhunytakért 
17 óra 
Mocorgós 
szentmise 

15.  
 

16. 
 

17. Hamvazó-
szerda 
Nagyböjt  
kezdete 
18.00 
Szentmise 

18.  
17 óra 
Szentség- 
imádás 

19. 
17 óra 
Szentmise 
Keresztút 

20. 21.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

22.  
 

23.  
 

24. 
 

25. 
17 óra 
Szentség- 
imádás 

26. 
17 óra 
Szentmise 
Keresztút 

27.  
 

28.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

1. 
 

2. 
 

3.  
 

4. 
17 óra 
Szentség- 
imádás 

5. Elsőpéntek 
Délelőtt idős  
betegek  
látogatása,  
áldoztatása  
17 óra 
Szentmise 
Keresztút 

6.  
 

7. 
11 óra 
Szentmise 
17 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! 

Nagyböjti keresztút  
 

Nagyböjtben,  
február 19-től,  
péntekenként,  

az esti szentmisék 
után keresztutat  

tartunk 
 templomunkban. 

HAMVAZÓSZERDA 
és nagyböjt péntekjei 

 

Március 17-én Hamvazószerdán kezdetét veszi a Nagyböjt.  
Ne felejtsük el, Hamvazószerdán (február 17.) és Nagypénteken (április 2.) 
szigorú böjti napot kell tartanunk. Napi háromszor lehet étkezni, egyszer lehet 
jól lakni és húst nem szabad fogyasztani!  Érvényes minden felnőtt keresztény-

re, 18 és 60 év között. (Kivéve betegség és áldott állapot.) 
 

A nagyböjt péntekjein húsevési tilalom van! 


