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Május a Szűzanya hónapja – Hajdu István káplán atya ünnepi gondolatai 

“Szűz Máriát nem csak azért választotta ki Isten, hogy Jézus anyja 
legyen, hanem azért, hogy a mienk is” – mondta egykoron Boldog 
Brenner János. Május az égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz 
Mária hónapja, melynek első vasárnapján az édesanyákat és a 
nagymamákat ünnepeljük. Hajdu István atya, a Nyíregyházi Ma-
gyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánjának ünnepi gon-
dolatait közöljük: 
Minden esztendőben, amikor elérkezik május hava, az ember szí-
vét betölti egy érzés, amely megerősíti őt a mindennapi teendői-
ben. Elmúlt a tél, a hideg, a bolondos április 
is tovaszállt. Május van. A nappalok hosszab-
bak és melegebbek, az éjjelek pedig hűvö-
sek. A fák még inkább színesek, mint zöldek, 
virágaikban pompáznak. A rétekre fényűző, 
tarka szőnyeget terít a tavasz. Szárba szök-
kenek a vetések, amelyek megajándékoznak 
majd minket a mindennapi kenyérrel. Az ág 
ringatta fészkekben már új generációt költ a 
vadmadár, és dús orgonaillat köszönti reggel 
a felkelő Napot. Az ember terveket sző, ho-
gyan alakítsa életét, mind egyénileg, mind 
közösségi szinten. Legyen az jövő, család, 
munka, a dolgos napok megtelnek élettel, 
mint a természet, még ha sok nehézség is 
adódik a mindennapokban. 
Május van. Krisztus népe pedig Szűz Máriá-
nak ajánlja a legszebb hónap alkonyát. A 
májusi estéken a hívó harangszó, a Boldog-
asszonyt dicsérő énekeink felejthetetlen dal-
lamai, a loretói litánia invokációi és az Euc-
harisztia előtt felszálló, imát szimbolizáló töm-
jénfüst éppen úgy elválaszthatatlan az egy-
házi év májusától, mint maga a Mária-
tisztelet a keresztény élettől. 
Ez a közel 800 éves (az 1500-as években 
Loreto városában már nyilvánosan végzett), 
a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és se-
gítségül hívó imádság, a maga szépségével 
arra hívja tekintetünket, hogy mi is elmélked-
jünk a Szent Szűz üdvösségrendjében betöl-
tött szerepéről. Isten szűz Anyját, az erények 
hordozóját, az ószövetségi előképekben jövendölt Boldogasz-
szonyt, az Oltalmazót, a Királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”. Kér-
jük Őt, mint gyermek az édesanyját, hogy segítsen bennünket. 
Segítsen, hogy mindig a mennyei Atya akarata szerint alakítsuk 
életünket, segítsen, hogy valóban megtegyük mindazt, amit Szent 
Fia mond nekünk, segítsen bennünket, hogy a Szentlélek elárasz-
szon kegyelmével és Isten országának megjelenítői legyünk eb-
ben a világban. 
Szűz Mária a mi Anyánk, akire Jézus nagypénteken, agóniája köz-
ben rábízott minket, Szent János apostol képében. Így válunk va-
lóban Jézus hiteles tanúivá, tanítványaivá, igazán húsvéti embe-
rekké a történelem nagyszombatjain. 
Szentatyánk, Ferenc pápa éppen ezért rendelte el „Mária az Egy-

ház Anyja” emléknapját, Pünkösd főünnepét követő hétfőn: „A földi 
zarándokútját járó Egyház nap mint nap megtapasztalja Mária 
anyai közelségében, hogy küzdelmeiben nincs egyedül. Anyai kéz 
vezeti Isten népét az üdvösség útján. Az égen feltűnő nagy, a 
megdicsőült Istenanya számunkra nem valami távoli, szép szimbó-
lum, hanem az Egyház reménycsillaga: Isten népe a teljességre, 
az örök boldogságra hivatott. Róma emeritus püspöke, XVI. Bene-
dek pápa 2005 Nagyboldogasszony ünnepén elhangzott homíliájá-
nak gondolatai segítsenek bennünket, hogy felismerjük Máriának, 

az Egyház Anyjának mennyei, ugyanakkor 
hozzánk nagyon is közeli gondoskodásának, 
szerető figyelmének örömteli valóságát: A 
mennyben van egy édesanyánk. Az ég nyit-
va áll, a mennyországnak szíve van”. 
Május van. Ilyenkor égi Édesanyánk mellett, 
a hónap első vasárnapján a földi édesanyák-
ra is tekintünk. Köszöntjük saját édesanyán-
kat, akár itt, akár az élet túlsó partján van 
már. Köszöntünk minden édesanyát, akiknek 
Isten adta életünk legnagyobb szolgálatát. 
Mert édesanyánk nélkül nem lennénk ezen a 
világon. Ahogyan Isten szolgája, Mindszenty 
József bíboros mondja: „Isten végtelen böl-
csessége ezer és ezer módot talált volna ar-
ra, miként jelenjék meg itt a földön, hogy a 
megváltás művét véghezvigye, de azt az 
anyák vegyék kitüntetésnek, hogy egy anyá-
nak a karjain jelent meg és egy anya olda-
lán harcolta végig isteni életét.” Maga a te-
remtő Isten szentelte meg az édesanyai hi-
vatást. Hiszen Urunk Jézus Krisztus foganta-
tásával beteljesedett Isten terve, amelyet az 
emberről elgondolt. Ehhez pedig szükség 
volt egy názáreti ifjú lány igenjére, aki ez 
által anya lett, Istennek Szent Anyja. Méltó 
megköszöni ezért az édesanyáknak, hogy ők 
is igent mondanak, elfogadják a gyermeke-
ket, akikkel Isten megajándékozza őket. 
Hosszan lehetne ecsetelni az édesanyai hi-
vatás szépségét és magasztosságát, mégis 
minden szó kevés ahhoz, hogy ezt megte-

gyük. Amint a loretói litánia invokációi se tudják maradéktalanul 
kifejezni a keresztény ember kötődését, szeretetét Szűz Máriához. 
Alapigazság, hogy minden emberi életet a hivatás tesz értékessé, 
mely olyan, egész életünket kitöltő, felkészültségre és állhatatos-
ságra épülő program, amely se többet se kevesebbet nem kíván, 
mint az egész életünket a földön. 
Május van, Szűz Mária hónapja, amikor bontakozik az élet és vi-
rágba borul a természet. Köszöntjük Isten Édesanyját, kérje Szent 
Fiát, hogy az életet szerető, az életért fáradozó hivatásunkban, 
mindannyian állhatatosak lehessünk. 

Hajdu István 
a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja 

(http://magyaroknagyasszonya.dnyem.hu/) 

A FATIMAI SZENT SZŰZ ÜNNEPE 
MÁJUS 13. 



SZENT KERESZT — 2021. MÁJUS    2 

 

Családi, vagy egyéni programként felkereshetők az 
Alsónémedi területén állított keresztek. Mindazok a 

gyerekek és felnőttek, akik lefotózzák az összes 
nagyméretű feszületet, és a fotókat elküldik  

újságunk e-mail címére 
(szentkereszt2351@gmail.com),  

ajándékot kapnak.  
Határidő: május 31. 

Természetesen a kereszteknél, mint a régi idők-
ben, - mondható ima és fohász is... 

A felkeresendő keresztek:  
1. Templom melletti, 

2. Öreg temetőben lévő, 
3. Új temetőben lévő, 

4. Fő út—Ócsai útnál lévő, 
5. Halászy Károly úton lévő, 

6. Gyáli úton lévő, 
7. Fő út—Budapest felé lévő,  

8. Haraszti úton lévő,  
9. Kettős kereszt (új temető közelében) 

Idestova 22 éve járok rendszeresen a plébániá-
ra, 14 esztendeje ugyanabban a szobában 
nyomtatjuk az újságot, és érdekes módon csak 
idén, a márciusi lapunk nyomtatásakor figyel-
tem meg tüzetesebben a falra akasztott képet. 
Leakasztottam, a hátulján az alábbi szöveg 
olvasható: „Keresztáldás Alsónémedin vala-
mikor az 1920-as évek végén”. Úgy gondol-
tam, ezt a képet meg kell mutatni minden alsó-
némedinek, mert egyrészt helyi katolikus éle-
tünknek egyik első „képi” emléke, másrészt ez 
az első fotó, amelyen alsónémedi plébános 
látható. Ebben az időben, az 1920-as évek 
végén településünk katolikus plébánosa Sisa 
Imre volt, 1926 és 1933 között vezette az egy-
házközséget. Talán a kinagyított képrészleten ő látható az 
egyik káplánjával. Kovács Lajos és Kovács Ferenc voltak 
1928 és 1930 között káplánok, egymással felváltva. Sisa es-
peres úr viszonylag rövid működési ideje alatt nagyon tevé-
keny volt: például a templom első figurális festése is az ő ne-
véhez kötődik. 
A képet megfigyelve: a kereszt környezetéből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy talán a Gyálra menő úton lévő útszéli ke-
reszt megáldása alkalmával készülhetett e fotó. 
Május hónapban azért is aktuális az útmenti kereszteket elő-
térbe helyezni, mert a régi időkben áldozócsütörtököt (Urunk 
mennybemenetelének ünnepét) megelőző hétfőn, kedden és 
szerdán a hívek a faluban lévő keresztekhez körmenetben 
vonultak a templomból imádkozni. Ezek a napok voltak az 
úgynevezett keresztjáró napok. (testi-lelki javakért könyörgő, 
imádságos napok) 
„Galliában, Vienne környékét az 5. század közepén sok ter-
mészeti csapás érte, ezért 469-ben Szent Mamertus püspök a 
Mennybemenetel előtti 3 napra böjtöt, körmenetet és imádsá-
gokat rendelt a szorongatások megszűnéséért. A szokást 
Gallia más egyházmegyéi, a 6. században Hispánia, majd 
Itália, a 9. században Germánia is átvették. A keresztjáró 
napok szertartására hatott a búzaszentelő körmenet. A zászlós körmenetet kereszt vezette, résztvevői zsoltárokat, litániákat énekel-
tek. 3 napos böjtöt tartottak, stációs templomokat látogattak, hosszú részleteket olvastak a Szentírásból. Aki tehette, bőkezűen adott 
alamizsnát. A római szertartásban a II. Vatikáni Zsinatig a nép egy temploman gyülekezett, körmenetben vonult egy másik templom-
ba, ahol bemutatták a szentmisét. Útközben templomoknál, feszületeknél megálltak, énekeltek, imádkoztak.  
Magyarországon falvakban a templomból a falu végén álló keresztekhez vonult a körmenet, innen a keresztjáró napok elnevezés. A 
tánc is tiltott volt e három napon. A II. Vatikáni Zsinat után a keresztjáró napok helyett az esztendőben elosztva vannak úgynevezett 
könyörgő napok: január 1: a békéért; farsangvasárnapon: az éhezőkért; április utolsó vasárnapján: jó termésért; augusztus utolsó 
vasárnapján: hálaadás a termésért. A magyar népi kalendáriumban a keresztjáró napok befogásra és tűzgyújtásra dologtiltó napok 
voltak.” (Katolikus Lexikon) 
Alsónémedi szokásrendjét Sisa Imre plébános úr leírása alapján ismerjük. A következőket írta a Historia Domusba: „Keresztjáró na-
pokon, első nap mindig az alszegi kereszthez – a kálvinisták miatt, hagy lássák a pápistákat. A második nap felváltva egyszer a so-
roksári úti-, máskor a haraszti úti kereszthez. Harmadik nap mennek az újtéri-, vagy a horti [Horthy] úti kereszthez.  
1955. májusában még megtartották: „Hétfő, kedd, szerda keresztjáró napok. Hétfőn és kedden szentmise reggel fél hatkor, utána 
hétfőn az ócsai, kedden az újsori kereszthez megyünk körmenettel. Szerdán hatkor, a szertatást a templomban tartjuk. 
Áldozócsütörtökön a 10 órai szentmise a kápolnában.” - olvashatjuk a fennmaradt hirdetésben. 1965-ben már a templomban végez-
ték a szentmisével együtt 19.00 órakor. Szintúgy 1968-ban is: „Hétfőn, kedden, szerdán lesznek a keresztjáró napok. Régebben e 
napon a határban lévő keresztekhez mentünk ki és igy emlékeztünk meg az Úr Jézus tanításáról, - Kérjetek, és adatik Nektek! Most 
a templomban tartjuk, hozzuk el gyermekeinket is, jöjjünk el minél többen és ne engedjük feledésbe menni ezt a szép, régi szertar-
tást. A szertartás este 7-kor kezdődik, utána lesz a szentmise, majd a májusi litániát röviden elvégezzük.” 
- hirdették 1968. május 18-án. 
Némedin is valószínűleg a keresztjáró napok megtartása a II. Vatikáni Zsinatot követően szűnt meg. 

Benkó Péter 
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Az anyaság kifejezésére talán nincs is 
szebb szó annál, mint amit a magyar nyelv-
ben találunk: édesanya. A kifejezésben ben-
ne van a tej íze, amellyel hónapokig, talán 
évekig táplálja egy asszony a gyermekét. 
Benne van az az életre szóló kötődés, ami 
nem szűnik meg a köldökzsinór elvágásá-
val. És ott van benne az egész életen át 
tartó, éltető aggodalom, ami akkor kezdődik, 
amikor a nő megérzi dobogni a szíve alatt 
azt a másik szívet. Az anyasággal Isten 
teremtői munkájába kapcsolódunk be, hogy 
az üdvösség terve megvalósulhasson, ha 
eljön az ideje. 
Példaképek 
Már az ókortól kezdve fontosnak tartották, 
hogy méltón köszöntsék az anyákat. A görö-
gök egykor az istenek anyját, vele együtt 
pedig az összes édesanyát ünnepelték. Az 
1600-as évek Angliájában ez az ünnep je-
lentette a szolgálók számára a szabadnapot 
is, amikor hazautazhattak a családjukhoz. 
Amerikában 1914-ben vált hivatalos ünnep-
pé az anyák napja. 
Magyarországon 1925. március 8-án a Ma-
gyar Ifjúsági Vöröskereszt ünnepelte meg 
először az édesanyákat, a májusi Mária-
tisztelethez kapcsolódóan, 1928-ban pedig 
már miniszteri rendelet volt arról, hogy az 
iskolai ünnepek között szerepeljen ez a nap. 
Nem véletlen az anyák napjának és Mária 
hónapjának összekapcsolása: mindenki 
számára példakép lehet a Szűzanya, anya-
ságának alázata, amely már abban is kifeje-
zést nyert, hogy igent mondott Jézusra. 
Ahogyan ránk is igent mondott egyszer, 
amikor Szent István király a halála előtt rá-
bízta Magyarországot, mert tudta, az ő 
anyai kezébe és türelmébe kell helyeznie az 
országot, amely éppen akkoriban vált ke-
reszténnyé. Ki más gondoskodásának, köz-
benjárásának, imáinak köszönhetnénk a sok 
magyar szentet? 
Anyaszentegyháznak hívjuk Egyházunkat. 
Ez a megnevezés magában foglalja azt is, 
hogy miként viszonyulunk a közösséghez, 
amelyhez tartozunk: bizalommal fordulunk 
felé, hagyjuk, hogy tanítson és szeressen, 

attól függően, 
hogy éppen mire 
van szükségünk. 
Ugyanazt a sza-
badságot tapasz-
talhatjuk meg álta-
la, mint egy szere-
tő anya által. 
Szűz Mária mellett 
a másik legna-
gyobb példaképük 
és lelki támaszuk 
Szent Mónika le-
het, az édesanyák védőszentje. Tizennégy 
éven át tartó imádkozásának köszönhetően 
végül a kereszténység ellen lázadó fiából, 
Ágostonból is szent lett. Mára a világ min-
den táján jelen van a Szent Mónika-
közösség, ahol az édesanyák összegyűlnek, 
hogy együtt imádkozzanak a gyermekeikért. 
Támasz 
Az édesanyákat az égiek mellett a Földön is 
sokan segíthetik abban, hogy gyermekeik 
lelki élete kiteljesedhessen. A legtöbb nyelv 
gyönyörűen fejezi ki a lelki szülők szerepét: 
keresztanya, bérmaanya. Egykor így nevez-
ték el azokat az embereket, akik a szentség-
ben részesülőket kísérik, s ezzel megjelölték 
a szerepüket is: támasznak kell lenniük, 
olyan segítőknek, akik bármikor meghallgat-
ják keresztgyermeküket, bérmagyermekü-
ket, mellettük állnak, ha baj van, és imád-
koznak értük. Régen ennek a szerepkörnek 
a betöltése jóval többet jelentett, mint ma-
napság: ha valaki keresztszülővé lett, az 
egyet jelentett azzal, hogy a szülők rá bízták 
a gyermekük életét arra az esetre, ha velük 
történne valami, és nem tudnák felnevelni. 
Keresztszülőként sokan ma is nagyon ko-
molyan veszik a feladatukat, és valóban úgy 
érzik, a szentség felvételének pillanatától 
felelősek a keresztgyermekükért életük hát-
ralevő részében. Az édesanyák mellett most 
a keresztanyákat, a bérmaanyákat, a lelki-
vezetőket is szeretnénk köszönteni. 

Farkas Kinga/NEK 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ 

minden-anyak-napja 

József, a Boldogságos Szűz jegyese, a 
Megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve 
ács volt – egyszerű, kétkezi munkás. Amit 
róla tudunk, azt az evangéliumok két gye-
rekségtörténetéből merítjük (Máté és Luk-
ács evangéliuma). Názáretben lakott, s 
„Dávid házából és nemzetségéből szárma-
zott” (Lk 2,4). Jegyeséül az ugyancsak Dá-
vid házából való Máriát választotta. Még 
„mielőtt egybekeltek volna” (Mt 1,18), észre-
vette, hogy jegyese gyermeket vár. Töpren-

gett és vívódott, de nem talált megoldást 
kételyére. Máriában feltétlenül megbízott.  
Mivel „igaz ember volt” (Mt 1,19), fájó szív-
vel, titokban akarta őt elbocsátani. Ekkor 
álmában megjelent neki az Úr angyala, és 
így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj 
attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen 
akit a szíve alatt hord, az a Szentlélektől 
van” (Mt 1,20). Tétovázás nélkül a kapott 
intelem szerint járt el. Jegyesét pedig még 
jobban szerette és tisztelte, amiért alázatos-
ságában nem szólt neki arról, hogy a legna-
gyobb édesanyai méltóságra kapott meghí-
vást. „Magához vette feleségét” (Mt 1,24). 
Ezt a készséges engedelmességet tanúsí-
totta később is, mindenben felismerve Isten 
akaratát és szándékát. Amikor Augustus 
császár rendeletére Dávid városába, Betle-
hembe kellett menniük a népszámlálásban 
történő összehívásuk végett (Lk 2,1), figyel-
mesen szolgált hitvesének a fárasztó úton. 
Mélységes fájdalom töltötte el, amiért egy 
barlangistállóban kellett meghúzódniuk, 
„mert nem jutott nekik szállás” (Lk 2,7). 
Akkor is késlekedés nélkül követte az 
ugyancsak álmában hallott isteni útmuta-
tást, amikor a hatalmára féltékeny Heródes 

halálra kereste az istállóban született isteni 
Gyermeket, hatalmi féltékenységétől hajtva 
(Mt 2,1). Egyiptomba menekült előle a 
Szent Család. A zsarnok király halála után 
visszatértek Názáretbe, ahol József szor-
galmas munkával gondoskodott róluk. 
Kr. u. 20 körül szakadt rá a gyász a názáreti 
kis hajlékra. Akkorra Jézus már férfivá ser-
dült, és maga is elsajátította nevelőapja 
mesterségét. Gondviselője betöltötte hivatá-
sát: szeretettel és hűséggel szolgált mind-
végig azoknak, akiknek támaszául rendelte 
az Úr. A hagyomány úgy tartja, hogy hűsé-
géért cserébe a legnagyobb ajándékot kap-
ta: ahogy életében, úgy halálakor is jelen 
voltak Jézus és Mária. Egyetlen ember sem 
halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt 
voltak Isten és az Ő anyja. 
Szent Józsefet különösen a jegyesek és 
munkások tisztelik védőszentjükként. Emel-
lett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a 
kézművesek, a keresztény házasságok és 
családok, az üldözöttek és a jó halál, vala-
mint a katolikus egyház patrónusa is. Ünne-
pe március 19-én van, mint munkást pedig 
május 1-én ünnepeljük.  
(https://www.liska-szki.hu/index.php?d=14) 

Aranyosi Ervin: Hogy mit dolgozom? 
(Anya-vers) 

 

Anya vagyok, – bár nem annak születtem. 
Anyává én, egy csodás napon lettem. 
Érdekel téged, hogy mit dolgozom? 

Nem magyarázom, csak összefoglalom: 
 

Mikor felkelek, még alszik a család, 
nézik az álmuk szebbik oldalát. 
Alvó arcukra lágy puszit adok, 

ilyenkor én, egy halk vekker vagyok. 
 

Így kezdődnek a munkás reggelek. 
Ébresztő után a konyhába megyek, 

Kezem által az asztal megtelik, 
ahogy készítem a finom reggelit. 

 

Amint leül az útra kész család, 
szakácsból máris pincérré vedlek át, 

ami csak kell, kezük alá rakom: 
– “Ne menj el éhen, drága angyalom!” 

 

Ők útra kelnek, én itthon maradok, 
utánuk mindig szép rendet rakok. 
Takarítónő – ez most a szerepem. 

elvégzem én, – habár nem szeretem. 
 

Azután én beszerző, is vagyok! 
Ebédhez, vacsorához bevásárolok. 
de kreatívnak kell lennem nagyon, 

mert pénztárcámban nincs egy kis vagyon. 
 

Ha nálunk baj van, valaki beteg, 
én gyógyító, tudós orvos leszek, 

és ápoló, ki nyugtat, borogat, 
és gyógyszerész, ki kever porokat. 

 

És tiszt leszek, ki parancsokat oszt, 
és panaszkönyv, ha nem ízlik a koszt. 

Ha ünnepelsz én tortát készítek, 
s lám ilyenkor a cukrászt nézitek. 

 

Mosoly az arcon, s már fotós leszek, 
– hiszed – magamnak fényképezgetek? 

Aztán, mikor majd elszáll az idő, 
jó lesz, hogy annyi fénykép jön elő. 

 

És délután, szép programod, ha van, 
sofőr leszek, s szállítlak boldogan, 

Legyen az sport, művészet, más egyéb, 
én viszem el a kedves csemetém. 

 

Ha nagy leszel, s rád tör a szerelem, 
tanácsadóként beszélhetsz velem. 

Tanár leszek, ki életre tanít, 
és megsúgom a szerelem titkait. 

 

Amit tanultam, azt mind átadom, 
nem lazsálok, nincsen szabad napom. 

Éjjel-nappal szolgálatban vagyok, 
s amíg csak élek, ANYA maradok! 
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Végső nyughelye a bazilikától körülbelül fél kilométerre 
lévő Boldogasszony kápolna kriptája, a bencés szerze-

tesek ősi nyughelye. Az urnafalban második szom-
szédja Placid atya, a kényszermunkatábort megjárt 

bencés szerzetes. 

Vasárnap, nyolcvankettedik születésnapja hajnalán elhunyt Norbert testvér, pannon-

halmi bencés szerzetes. A hajnali imaórát, a vigíliát kezdtük éppen, amelyben az 

első szavak (mi Invitatóriumnak hívjuk ezt, azaz imádságra hívó, többször ismételt 

zsoltárbevezető mondat) ez volt: „Krisztus Jézust, ki a feltámadás s az élet, jöjjetek, 

imádjuk!”. Ekkor hívtak ki a liturgiáról két szerzetest, hogy Norbert testvér koporsóba 

tételét előkészítsék. Norbert testvér szobája a Bazilika mellett van, közvetlenül a 

felső függőfolyosó mellől nyílik. Idős korában onnét, az ajtóból követte a zsolozsmát 

és a szentmisét, hiszen a járás, különösen is a lépcsőzés már nehezen ment neki. 

Most is betöltötte a szobáját a liturgia. Arra gondoltam, hogy bárcsak minden elhunyt 

testét, szobáját, búcsúzá-

sát ezek a szavak töltenék be: „Krisztus Jézust, ki a feltámadás s az élet, 

jöjjetek, imádjuk!” Megrendülten készülődtünk a vasárnapi misére, és a 

koporsóba tétel miatt kicsit késve is kezdtük. Titusz atya volt a főcelebráns. 

A mise kezdetén arról beszélt, hogy mennyire közel jött ma hozzánk hús-

vét, keresztény hitünk alapja: a halál és a feltámadás. Igen, Isten ennyire 

közel van hozzánk, hogy amikor megrendülünk, azaz amikor kizökkent min-

ket az élet, és ösztönösen kapaszkodót keresünk, Ő biztosan ott van. Ép-

pen a nehéz helyzetekben van nagyobb esélyünk újból észrevenni őt.  

Albin atya megemlékezése 

https://pannonhalmifoapatsag.hu/elhunyt-norbert-testver/ 

Végh Imre Norbert testvért  
a pannonhalmi bazilika szembemiséző oltára 

előtt ravatalozták fel 

A pannonhalmi főapát a főmonostori konvent és a hozzátartozók nevében fájdalom-

mal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy szeretett rendtársa, Végh Imre Nor-

bert OSB életének 82., szerzetességének 34. évében, 2021. április 18-án szentsé-

gekkel megerősítve hazatért a mennyei Atyához. 

 

Végh Imre 1939. április 18-án, Alsónémedin született. 1984 őszétől néhány évig a 

főmonostor világi munkatársaként dolgozott, majd felvételét kérte a szerzetesközös-

ségbe. Beöltözésével a rend újraindította az 1950-ben kényszerűségből megszünte-

tett bencés testvérintézményt. Ennek beszédes jele volt, hogy amikor 1987. augusz-

tus 6-án magára vette a bencés ruhát, az akkor nemrégiben elhunyt főapát nevét kap-

ta, akit korábban hónapokon át odaadó szeretettel ápolt. 

1988. augusztus 18-án tett egyszerű, majd 1991. augusztus 6-án ünnepélyes fogadal-

mat. 1991-től 2007-ig sekrestyés, a Boldogasszony-kápolna gondozója és házgondnoksági munkatárs, 2007 és 2019 között a Bol-

dogasszony-kápolna, a Fájdalmas Szűz Mária-kápolna és a Szent Mór-kápolna gondozója volt. 2019-től már nyugalomba vonulva a 

pannonhalmi Szent Adalbert Otthon lakója volt. 

Norbert testvér hűséges és jó testvér volt. Buzgó az imádságban, a hagyományos 

vallásos gyakorlatokban, illetve a lelkiolvasmányban. Pontos és megbízható munká-

ja példa volt rendtársai számára, a munkatársak és a ház lakói megszerették. Sajá-

tos szófordulataival, megfogalmazásaival többször felvidította a környezetében lévő-

ket. Halláskárosodása gyerekkorától fogva megnehezítette a környezetével való 

biztos kommunikációt. Emiatt időnként nyugtalanság, belső félelem lett úrrá rajta, a 

testvéri szó és jelenlét azonban megnyugtatta, biztonságot adott neki. Idősebb korá-

ra távol maradt a közösségi alkalmaktól, de érdeklődésével és személyes imádságá-

val követte a monostor eseményeit. A közös imádságba a kórus közelében ülve kap-

csolódott be. Élete utolsó napjáig hasznossá akarta magát tenni kápolnagondozási, 

levélhordási, takarítási munkákkal. Szerette családját, rokonait, vágyott a szüleivel 

való égi találkozásra. Halálára készült és vágyott. Néhány napig volt igazán gyenge 

és elesett. Amitől félt, hogy idegen helyen, kórházban, vagy betegszobán kell meg-

halnia, nem következett be; saját szobájában érte a halál, földi születésnapja regge-

lén. 

„Nyugodjál meg, lelkem, újra, mert jót tett veled az Úr kegyelme!” (Zsolt 114,7) 

(Pannonhalmi Főapátság, Magyar Kurír) 

Végh Norbert testvér temetése 2021. április 23-án, pénteken volt Pannon-
halmán. A Bazilikában 14.30 órakor kezdődő gyászmisét követően a szer-
zetesek közössége körmenetben vitte hamvait, és helyezték örök nyuga-

lomra a Boldogasszony-kápolna kriptájában.  
 

Norbert testvér temetése a Főapátság YouTube-csatornáján  

keresztül visszanézhető. 

 

https://pannonhalmifoapatsag.hu/elhunyt-norbert-testver/ 
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Az Alsónémedi Rk. Plébánia Historia Domusának  
Végh Imre Norbert testvérhez köthető bejegyzései  

 
Végh Imre Norbert OSB közmegbecsülésnek örvendett műkö-
désének idején Alsónémedin. Először sekrestyésként (1971-
től), majd kántor-sekrestyésként (tulajdonképpen 1973-tól, 
hivatalosan 1974-től 1984-ig) szolgálta az egyházközséget. 
Plébánosa, Dr. Kósa László atya is elismeréssel írt róla a plé-
bániatörténetben: 
1971.: „Templomunk felszerelésében is gyarapodtunk az év 
folyamán. Végh Imrétől mindhárom oltárra szép terítőt kap-
tunk.” [...] Sok javítás és alakítás történt a miseruhákon és 
ministránsruhákon is. Mindebben az augusztus 1-e óta műkö-
dő új harangozónké - Végh Imréé-a főérdem. Lelkiismeretes 
munkájával megszépült az egész templomunk. Az ő harango-
zói működése az egyházközség nagyon nagy értéke. S nagy 
nyereség nekem is, mert szinte káplánként működik mellet-
tem. 
Segítségemre volt a mintegy ezer kötetes új plébániai könyvtár 
rendezésében is. Ezt a munkát és a katalógust a nyáron készí-
tettük el. Még a könyvek megszámozása és iratszekrények, 
illetőleg könyv-szekrények beszerzése van hátra, hogy a kere-
sett könyvek könnyen hozzáférhetőkké váljanak. 
Végh Imre sokat dolgozott csekély díjazásért az udvar takarita-
son is. Több esztendős szemetet kellett összetakarítani és az 
építkezések után is sok takarítanivaló akadt. A régi templomi 
padok szétszedését is ő végezte. A még használhatónak lát-
szó anyagot elraktározta, a többit felvágattuk és az oltárok díszítésében és a mosásban segédkező idős 
asszonyoknak adtuk ajándékba.  Így a zsúfolásig tele udvar kiürült. S végre rend van az udvaron.” 
1972.: „Templomunk is szépült és gazdagodott az év folyamán. Végh Imre harangozónk arannyal át-
szőtt római miseruhát ajándékozott a templomnak.”  
1973.: „Kántorunk - Szecsődi Albert - aki 15 év óta működik az egyházközségnél, fél év óta beteg. [...] 
Helyette Végh Imre harangozónk látja el a kántori munkakört is. Úgy tervezzük, hogy a hamarosan meg-
üresedő kántori állásra őt választja majd meg a képviselőtestület.” 
1974.: „Az esztendő első jelentős eseménye a kántor-választás volt. A falu katolikus lakosságának és a 
képviselőtestületnek a nagyobbik része természetesnek vette, hogy Végh Imrét választják meg kántor-
nak, hiszen részben közmegbecsülésnek örvend a hívek körében, másrészt meg már fél év óta ő látta 
el a kántori teendőket a hívek megelégedésére. Én magam is mellette álltam minden igyekezetemmel, 
mert anyagilag nagyon előnyös az egyházközségnek, ha egy  személy látja el a kántor-harangozói teen-
dőket. Mellé álltam azért is, mert Végh Imre eddigi munkájával és magatartásával kiérdemelte a pártfo-
gásomat. S végül nekem is kedvezőbb volt igy, mint egy ismeretlen természetű, új kántort választani 
munkatársul.”- írta az atya a Historia Domusba. A január 20-án megtartott gyűlésen egyhangúlag meg-
választották az egyházközség kántorának. „A hivek örömmel fogadták Végh Imre megválasztását, s az 
azóta eltelt fél év alatt működése ellen sem érkezett panasz.” 
1984-ben úgy döntött, hogy Pannonhalmára költözik, és a szerzetesek közösségében folytatja életét. Az 
alsónémediek szerették 
volna, ha továbbra is itt 
marad. A plébánia-
történetben olvasható: 
„[Végh Imre] Távozása 
nagy vihart kavart az 
egyházközségben. Sze-
mélye – munkáját néz-
ve – pótolhatatlan.” [...] 
„Visszatartására eddig is 
mindent elkövettünk. Így 
nem lehetett eredményes 
a további próbálkozás 
sem.”  Természetesen az 
alsónémediek megláto-
gatták őt új lakóhelyén is.  
1991. augusztus 6-án tett 
örök fogadalmat. Erre a 
faluból is sokan elmentek 
autóbusszal és autókkal.  

- 
Fiam, Peti, a Pannonhal-
mi Bencés Gimnázium növendéke volt. Ez alatt a négy év alatt többször találkoztunk. Megmarad 
emlékeim között, amikor a porta mellett ült a kispadon, s mellé-telepedve beszélgettünk múltról és 
jelenről. Olykor a jövőről is… Egyik korábbi látogatásunk alkalmával „elintézte”, hogy kipróbálhas-
suk az orgonát a bazilikában, valamint felmászhattunk a pannonhalmi bazilika magas tornyába.  
Egyik utolsó találkozásunk volt, mikor 2017 nyarán az énekkarral Győrben és Pannonhalmán 
jártunk. Nehezen mozgott már, de lejött az udvarra, mikor megtudta, hogy szülőfalujából vannak 
ott. Szeretettel vették körül őt az énekkarosok, és a kísérők, ő pedig jókedvűen nosztalgiázott a 
régi időkről. Felelevenítették a közös élményeket, ő pedig megpróbálta „összerakni”, ki kihez tar-
tozik, kihez köthető. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodjon békében!    

Benkó Péter 

Sekrestyésként, az 1970-es 
évek elején 

A szerzetesközösség a gyász-szertartáson.  
A szentmisét Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát úr  

mutatta be. 

2017. június 25-én, az énekkar 
pannonhalmi látogatása alkalmá-
val egészen a buszig kísérte az 

alsónémedieket. 
 

Nagyon megörült az  
Alsónémediről érkezett  

embereknek. 
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Április 18-án volt az első mise ismét a 
hívek részvételével (március 7-e óta). 

 
Továbbra is szigorú járványügyi védelmi 

intézkedések betartása mellett lehet részt 
venni a miséken 

Köszönet a templom díszítéséért! 

Április 25-én volt a Bú-
zaszentelés. Közösen 

imádkoztunk a jó termé-
sért. Köszönet a búza 

felajánlásáért! 

2021. Húsvét ünnepén a 
Covid-19 járvány miatt sine 
populo (hívek nélküli) szent-
misék voltak templomunk-

ban, melyekbe a hívek online 
bekapcsolódhattak 

A „Plébániánk kincsei” sorozatban az első rész a 
konyhai tűzhelyet mutatta be. Egy hasonlóan nagyon 
szép cserépkályha található az egyik lakószobában is. Zöld színű mázas cse-

répből lett rakva. Egyetlen barna színű eleme van: teljesen elrejtve, hátul, szinte 
észrevétlenül. Miért épp az az elem maradt barna? Elfogyott volna a zöld színű? 

Inkább az az érzése támad az embernek, hogy a jelenlegi plébánia elődjének 
egyik cserépkályhájának elemét építették be az újba, megőrizvén a folytonossá-

got az „ős-plébánia” és a jelenlegi között. 
Nagyszerűen kidolgozott ajtói is gyönyörköd-

tetnek. Az egész kályha harmóniát áraszt.  
A hátsó részbe beillesztett cégjelzés szerint a 
Hardtmuth L. és C. Andrássy úton lévő üzlete 

szállította a cserépkályhát. 
Benkó Péter   
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A Jézus Szentséges Szívének Családja május 6-án este 6-kor 
csütörtökön imádkozik otthonról, de lélekben 
együtt. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek 
az Én nevemben, ott leszek közöttük. -mondta 
Jézus. Óriási ajándék. Különösen, amikor az 
Édesanyákat ünnepeljük. Legfőképpen az Égi 
Édesanyánkat aki az emberiség Megváltóját 
hordozhatta a szíve alatt. Köszönjük meg neki 
ezt a csodálatos ajándékot! Hálatelt szívvel 
ajánljuk fel ezt  a mai szent órát a mai Édes-
anyákért, akik szerető gondoskodással imáikkal 
nevelik fel számunkra a jövő nemzedékét, a 
leendő elsőáldozókat, bérmálkozókat. Tegyetek 
tanítvánnyá minden embert! – mondta Jézus. 
Minden ember szívéhez szól az Isteni hívás. 
Ezért nekünk feladatunk, hogy megmutassuk 
Jézust! Isten szava mindenen áthatol. Az Ő sza-
va formál, átalakit bennünket. Engedjük hát, 
hogy cselekedjen bennünk és általunk. Ezekkel 
a gondolatokkal közeledjünk Jézus Szent Szívé-
hez! 

Szűz Mária! Égi Édesanyánk! 
Amikor Isten sajátos tervével belépett az éle-
tedbe és Te, mint az Ó alázatos szolgálója szé-
lesre tártad előtte szívednek kapuját. Példád 
ösztönöz, hogy én is az Úrhoz folyamodjam és 
azt mondjam: Jöjj Uram! Lelkem önzetlenül vár 
és a szívem kész befogadni Téged! Tudom, 
méltatlan vagyok Hozzád, de azt is tudom, hogy 
Te igy is szeretsz engem! Jöjj el életem azon 
részeibe, ahol a saját akaratomat jobban sze-
rettem a Tiédnél! Térj be már most mialatt Meg-
váltóm keresztje és Égi Édesanyám szobra 
előtt elmélkedem! Mária! Te az ige szülője és a 
Megváltóm anyja vagy, ezért kérlek imádkozz 
velem és értem, hogy Ő teljesen betérjen éle-
tembe! Térj be Jézus  családom és az egész 
világ életébe! Terjeszd ki kezed, hogy szél-
csend legyen! Jézus! Csendesítsd le a viharo-
kat! Add, hogy hogy mindenki meghallja a Te 
békét hozó hangodat! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Ápr. 25 – Máj.3 
Mészáros Jánosné 

Nagy Tiborné 
Csermákné Molnár Anna 

Nagy Vidorné 
Geigerné  

Moldvai Mariann 

Máj. 4 – 12 
 

Sokorai Józsefné 
Rózsáné  

Pelsőczi Mónika 
Fodor Mária 

Morvai Margit 

Máj. 13 – 21 
 

Győrvári Imréné 
Krasnyánszi Sándorné 
Györgyövics Miklósné 
Szlovicsák Balázsné 

 

Máj. 22 – 31 
 

Bársony Istvánné 
Agárdi Erzsébet 
Kiss Lászlóné 
Jakab Róza 

 

Jún. 1 – 8 
 

Végh Antalné 
Horváth Albertné 
Nagy Balázsné 
Győrvári Pálné 

Májusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

A Mária rádiós imakör Égi Édesanyánk ima-

csoportja május 2-án vasárnap Égi Édesanyánkat köszöntjük. 
Mindenki otthon a saját kis oltáránál, de lélekben egy közösség-
ben egy szentmise felajánlásával és a Lorettói Litánia elimádko-

zásával Hálát adunk a Szűzanyánknak a sok ima meghallgatáso-
kért és a sok kegyelemért, amelyekkel bennünket közelebb segí-
tett az Ő szent Fiához. Most a Covid miatt szünetelnek az imata-

lálkozók, de örömmel gondolunk vissza pl. a Fatimai jelenések 
100. évfordulóján résztvevők közös imáira, énekeire a Soroksár-
Újtelepi templomnál. Újabb imatársakat ismerhettünk meg. Talál-

koztunk a Mária rádiós munkatársakkal is. Emlékezzünk arról is, 
hogy anyák napján éppen négy éve, hogy megalakult ez a kö-

zösségünk. Azóta már kinőtt belőle a Mária gyermekei imacso-
port is. Istennek hála mindenért! Egymás mellett van a munkás 
Szent József és Mária Égi Édesanyánk ünnepe. Ők a mi példa-

adóink. József a család papja szívvel-lélekkel óvja, védi és őrzi 

nagy felelősséggel a reá bízottakat. Mária 
imáival, dolgos kezével támogassa őket min-

den útjukon. Május 16-án Urunk menybeme-
netelének ünnepén imádkozzuk el a dicsősé-
ges rózsafüzért és emlékezzünk erre az ese-

ményre hittel.  Május 23-án Pünkösd vasár-
napján emlékezzünk arra, aki nekünk a szent-

lelket elküldte. Szintén a rózsafüzér imával. Május 24

-én Máriára az Egyház anyjára emlékezzünk. Minden nap imád-
kozzuk el a Lorettói  litániát. Május 30-án Szentháromság ünne-
pén imádkozzunk és ajánljuk fel egy szentmisét a Szenthárom-

ság tiszteletére.  
 
Imádság:  

Mária! Égi Édesanyám!  Az Úr azt akarta, hogy Te légy az, aki 
világra hozza és gondozza, ápolja Isten fiát. Kérlek téged, mint 
hűséges gyermekedet, vezess engem a Te utadon, hogy én is, 

mint Te, Krisztust hordozhassam a szívemben örökkön örökké. 
Segíts, hogy a Te oltalmad alatt növekedjek a szeretetben, az 

odaadásban egész életem folyamán! Hálát adok minden érinté-
sedért, amely által irányítod életem útját! Köszönöm neked Szűz-
anyám! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Egy apa azt mondta a lányának: Je-
lesre érettségiztél, ezért itt egy kocsi, 
amit még sok évvel ezelőtt vettem. 
Mostanra kicsit megöregedett, de 
mielőtt neked adom, vidd el a belvárosi használtautó-üzletbe, és 
mondd nekik, hogy el akarod adni, aztán nézd meg, mennyit 
ajánlanak érte. 
A lány elment oda, majd visszatért és azt 
mondta az apjának: Ezer dollárt ajánlottak érte, 
mert azt mondták, eléggé lehasznált.  
Az apa ekkor azt monda: Most vidd el a zálog-
házba. A lány elvitte, majd visszatérve azt 
mondta: A zálogház csak száz dollárt akart 
adni érte, mert ez egy öreg autó.  
Ekkor az apa megkérte a lányát, hogy menjen 

el egy autós klubba, és mutas-
sa meg nekik is a kocsit. A lány 
elvitte, majd visszatérve azt 
mondta az apjának: A klubban 

egyes emberek százezer dollárt ajánlottak, mivel ez egy Holden 
Torana, egy ikonikus autó, ami nagyon keresett cikk egyes gyűj-

tők körében.  
Ekkor az apa azt mondta a lányának: A meg-
felelő helyen értékelnek téged a megfelelő 
módon. Ha nem becsülnek meg, ne légy 
dühös, mert az csak azt jelenti, hogy nem a 
megfelelő helyen vagy. Akik ismerik az érté-
keidet, azok méltányolnak majd… Soha ne 
maradj olyan helyen, ahol senki nem látja, 
milyen értékes vagy. Soha! 

Egy perc bölcsesség… 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

26. 
 

27. 
 

28.  
 

29. 
18.00 
Szentségimádás 

30.  
18 óra 
Szentmise 

1.  
 

2.  
11 óra  
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
18.00 
Szentségimádás 

7.  
18 óra 
Szentmise 

8. 
 

9.  
11 óra  
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

10.  
 

11. 
 

12.  13.  
18.00 
Szentségimádás 

14. 
18 óra 
Szentmise 

15. 16. Urunk 
Mennybe-
menetele 
Kápolna búcsú 
11 óra  
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

17.  
 

18.  
 

19. 
 

20.  
18.00 
Szentségimádás 
 
 

21. 
18 óra 
Szentmise 

22.  
 

23.  
PÜNKÖSD 
11 óra  
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

24. 
PÜNKÖSD-
HÉTFŐ 
 

25. 
 

26.  
 

27. 
18.00 
Szentségimádás 

28.  
18 óra 
Szentmise 

29.  
 

30.  
11 óra  
Szentmise 
18 óra 
Szentmise 

31. 
 

1. 
 

2.  
 

3. 
18.00 
Szentségimádás 

4.  
18 óra 
Szentmise 

5.  
 

6.  
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! 

Minden vasárnap 
este az esti szent-

misét 18 órától élő-
ben közvetítjük az 
interneten, az egy-
házközség Face-

book oldalán. 
Köszönjük  

Csernák Nikinek! 

Május  
hónap a  

Szűzanya hónapja.  
Mindenkit  
szeretettel  

várunk az esti  
szentmisék  
alkalmával a  

litániákra. 

Május 16-án  

11 órakor lesz 

a Kápolna  

búcsújának  

ünnepi  

szentmiséje a 

régi temető-

ben! 


