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Nagyböjtre 

Az idei év örök nyomot hagy a szívünkben és a lelkünkben, hogy 
nem lesznek megrendezve a farsangi bálok. Pedig már egy éve 
maszkban járunk és alig ismerjük meg egymást a különböző diva-
tú és házi készítésű maszkokban. És ennek ellenére, ki tudja még, 
hogy meddig kell hordanunk a maszkot letakarva arcunkat ismerő-
seink és barátaink előtt.  Az álarc elrejti és megváltoztatja a viselő-
jét.  Sokan közülünk átértékelték az életüket, amikor nap mint nap 
haljuk a szomorú híreket a világból.  A zenés zajos felvonulások 
és az éjszakába nyúló mulatós bálok, 
már csak az emlékeinkben élnek, 
mert este nyolc óra után mélységes 
csend borul mindenre, hiába van far-
sangi időszak.   
 Kijárási korlátozások vannak érvény-
ben, bezárt éttermek és szórakozó 
helyek. A családi házaknál azonban jó 
illatú farsangi fánk illata száll fel, mert 
azért a családi otthon melege érezteti 
velünk, hogy a régi szép szokások és 
hagyományok élnek a Covid vírus 
ellenére is.  

A farsang a tél temetése. De 
jogosan teszik szóvá az idősebbek, 
hogy nem is volt ez igazi tél, és hogy 
is lett volna az, amikor alig látunk ha-
vat. Bezzeg az ő idejükben…. Ilyen 
értelemben nincs is mit búcsúztatni. 
(legfeljebb a vírustól szeretnénk elkö-
szöni.)   
Ilyen körülmények között az Egyház, 
a templomokban, Isten jó hírével kí-
nálja fel a boldogságra vezető utat. 
Ezt történik, minden nagyböjti idő-
szakban is. Hamvazószerdával véget 
ér a farsangi időszak és megkezdődik 
a nagyböjt, a bűnbánat és a lelki meg-
újulás évente visszatérő ideje. Ez az 
időszak kiváló lehetőség arra, hogy 
újra rendszeresebben látogassuk a 
vasárnapi szentmiséket, többet imád-
kozzunk, böjtöljünk, áldozatokat hoz-
zunk Istenért és embertársainkért, és elvégezzük szentgyónásun-
kat.  A nagyböjti idő önvizsgálatra, megalkuvás nélküli vallásos 
életre és megtérésre szólít fel. Ez az időszak nemcsak az ételtől 
és italtól való tartózkodás, hanem a bűntől való elfordulás ideje is. 
Nincs szebb és tartalmasabb nagyböjti felszólítás mint: „Keressük 
az Urat!”  
 A szépítőszerek, rafinált kozmetikai cikkek korában az Egy-
ház Hamvazószerdán hamuval érinti majd a homlokunkat, s majd-
nem arcunkba vágja azt az igazságot, amelyre nem szeret gondol-
ni az ember. A valóságot lehet ugyan kozmetikázni, agyonhallgat-
ni, nem gondolni rá, de ez attól még igazság marad: „Emlékezzél 
ember, porból vagy és porrá leszel”.  A szép mosolygó arc, a csil-

logó szemek por és hamu, csupán idő kérdése. Na jó, rendben 
van, de minek erre gondolni? Azért kell gondolnunk erre, mert az 
élet valóság, s a kiegyensúlyozott keresztény ember életében nem 
válhat szét élesen a természetes, a földi és a természetfölötti, az 
örök élet. Nem rendezkedhetünk be véglegesen abba a földi élet-
be, amely a halállal bármelyik pillanatban számunkra megszűnik.  
Kell a figyelmeztetés, amely kilódít a képzett biztonságunkból, 
sürget elhanyagolt dolgaink, életünk rendezésére, mert az idő mú-

lik, mégpedig kegyetlen gyorsan mú-
lik. A hamu kifejező jelképe a földi 
mulandóságnak, s természetes voltá-
nál fogva is alkalmas, hogy ráirányít-
sa figyelmünket a bűntudatra. A bűn-
től pedig sietve serkent a megszaba-
dulásra, a bűnbánatra, hogy általa új, 
szebb és jobb életre támadjunk fel. Az 
egyház tehát nem ijesztgetni akar a 
halállal, hanem az igazságot kimond-
va, bűntől megtisztult embert akar 
felkészíteni a földi húsvéti ünnepre is, 
de az egyéni föltámadásra is.  Az 
Egyház a hamuval nem megaláz, 
vagy bepiszkolja homlokunkat, hanem 
a kereszt jelét rajzolja ránk, annak a 
keresztnek a jelét, amely mögött ott 
ragyog nemcsak Krisztus feltámadá-
sa, de a miénk is.  
 Sok ember lelke mélyén ott 
meredezik az a kérdés is, hogy egyál-
talán „miért böjtöljünk?” Korunk em-
berre nagyon sokszor csak a hasznot 
nézi: „mi hasznom lesz abból, ha böj-
tölök?”  Az önmegtagadás mindig 
győzelem önmagunk felett, szenvedé-
lyeink és bűneink felett. A böjt nem 
technika csupán, nem is naivitás, nem 
puszta megszokás, lemondás: a böjt-
ben nincs semmi magamutogatás, 
sokkal inkább titoktartás rejlik benne. 
A böjt nem eszköz Isten lekötelezésé-
re, megnyerésére, hanem a böjt kö-

vetkezmény: nekem kell változnom, nekem kell az útra visszatér-
nem. Mert nem böjtöl az, aki nem érzi át Istentől való eltávolodá-
sát. Továbbá nem böjtöl az, aki csak a húst kerüli, aki csak áhítat-
gyakorlatait végzi. Az ilyen nem ismeri a böjt szellemét, mert a 
szívében  nincs szomorúság.   És az sem tudja mi a böjt, kit át 
nem hat szomorúságában is a remény: jó az Isten és szövetséget 
ajánl. Mindent visszakapsz kamatostul.  A böjt tehát a lélek állapo-
ta és a szív cselekedete. Bárcsak ezt jellemezné imánk, önmegta-
gadásunk! Ebben a nagyböjti időben önmagunkkal foglalkozunk, 
mert ez a böjt magunkba roskadás, magunkba szállás. Adja Isten, 
hogy valóban megteremjük a nagyböjt lelki gyümölcseit.  
                                            Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó.  
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Talán amikor „plébánia kincsei” címet olvasunk, akkor általában rögtön egy 
liturgiában használt dolog, egy nemesfémből készült használati tárgy, vagy 
egy régi miseruha jut az eszünkbe. Mégis most egy ipari műemléket szeret-
nék bemutatni: a plébánia régi épületszárnyának 
konyhájában található tűzhelyet. Méltóságteljesen 
ül a helyiség sarkában, szép, míves kidolgozottsá-
gával magára vonzza a figyelmet.  
Sajnos a beépítésének idejét nem ismerjük. Na-
gyon valószínű, hogy a plébánia elkészültekor, 
1884-ben már beállították.  
A tűzhely készítője Lakos Lajos, illetve az Ő gyára 
volt, amelyet egyik reklámja szerint 1972-ben alapí-
tott. A cégjelzésen olvasható: „császári és királyi 
udvari szállító”. (Cége készítette a Budavári királyi 
palota konyhai berendezéseit is) 
Egy internetes forrás így ír róla: „Lakos Lajos, a 
szentesi származású takaréktűzhely-gyáros, csá-
szári és királyi udvari szállító. A századfordulón 
közzétett újsághirdetései szerint „készít és raktáron 
tart nagyobb urasági […] takaréktűzhelyeket min-
den alakban és kivitelben.” Ez a gyár volt az első 
Magyarországon, amely beépített takaréktűzhelye-
ket készített, egyik csoportját vegyes tüzeléssel, 
később részben gázüzemű kialakítással. Különös 
újítása a melegen tartó rész, amellyel az elkészített 
étel és az edények a tálalásig voltak melegen tart-
hatók.”  
(http://real.mtak.hu/86515/1/096.2018.009.pdf) 
Plébániánkon található alkotásának is több funkció-
ja van, többek között egy beépített tartály, melyet 
vízzel megtöltve, egy csapon keresztül melegvizet 
tudott szolgáltatni. Minden részlete, fényből készült 
alkatrészei gyönyörűen kidolgozottak. 

Benkó Péter 

Adjátok át Jézus szeretetének tüzét –  
A pápa üzenete az Irgalmas Jézus első jelenésének évfordulóján 
 
Ferenc pápa február 23-án levelet intézett a płocki megyéspüs-
pökhöz abból az alkalomból, hogy az Úr kilencven évvel ezelőtt, 
1931. február 22-én jelent meg első alkalommal Szent Fausztina 
Kowalska nővérnek a płocki kolostorban, hogy az Isteni Irgalmas-
ság különleges üzenetét bízza rá. 
A Szentatya levelében kifejezte, hogy lélekben csatlakozik az 
Isteni Irgalmasság kegyhelyén tartott megemlékezésekhez, me-
lyeket a hívek a médián keresztül követhetnek. 
Idézi Szent Fausztina nővér naplóját, melyben leírta, amit Jézus-
tól hallott: „Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az 
aláírással: »Jézusom, bízom benned«. Azt kívánom, hogy tisztel-
jék ezt a képet, először a ti kápolnátokban, aztán az egész vilá-
gon” (Napló 47). 
Örömmel nyugtázza a pápa, hogy azóta már az egész világon 
ismert ez a különleges esemény, élő módon van jelen a hívek 
szívében. Ferenc pápa az évforduló alkalmából felidézi még az 
Úr Jézusnak ezeket a szavait is Szent Fausztina nővér naplójá-
ból: 
Az emberiség addig nem ismeri meg a békét, amíg a kegyelmem 
forrásához nem tér.” 
A Szentatya arra bátorítja a híveket, hogy forduljanak e forrás 
felé, és kérjék Krisztustól az irgalom ajándékát. 
Engedjétek, hogy az Irgalmasság átöleljen benneteket és belétek 

hatoljon. Legyen bátor-
ságunk visszatérni Jé-
zushoz, találkozni szere-
tetével és irgalmával a 
szentségekben. 
Érezzük meg közelségét 
és gyengédségét, és 
akkor mi magunk is 
mind jobban képesek 
leszünk az irgalomra, 

türelemre, megbocsátásra és a szeretetre” – buzdít Ferenc pápa. 
Majd az irgalmasság apostolára, Szent II. János Pálra utal, felidé-
zi, azt akarta, hogy Isten irgalmas szeretetének üzenete eljusson 
a föld minden lakosához, ezért 2002-ben Krakkó-Łagiewnikiben 
így biztatott: „Az irgalmasság tüzét át kell adni a világnak. A világ 
Isten irgalmában találja meg békéjét, az ember pedig a boldogsá-
gát.” 
Az idei évforduló különleges lehetőség a płocki egyházmegye, az 
Irgalmas Szűz Nővérei kongregáció, Płock városa és mindenki 
számára. 
Adjátok át a világnak Jézus szeretetének tüzét! Legyetek mind-
nyájan a köztetek való jelenlétének jelei! 
– kéri levelében Ferenc pápa, végül apostoli áldását adja a meg-
emlékezések minden résztvevőjére az Irgalmas Jézus első jele-
nésének 90. évfordulója alkalmából. 
Forrás: Vatikáni Rádió, Fotó: Vatican News, Magyar Kurír 
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Plébánosunk, Zoltán atya betegsége miatt februárban több szentmisét helyettesítéssel tudtunk megoldani. Köszönjük szépen Faze-
kas Gábor, volt diakónusunknak, Barotai Endre, maglódi plébánosnak, Mihoc Valerian, Ócsa és Bugyi plébániai kormányzójának és 

Péntek Zsolt, Dabas-Felső plébánia lelkészének a sok segítséget.  

Február 7-én, 14-én, 21-én 
és 28-án, a 11 órai szent-
misét, valamint hamvazó-

szerdán a szentmisét  
Barotai Endre mutatta be. 

Február 14-én 
a gitáros,  
mocorgós 
szentmisét 

Péntek Zsolt 
atya mutatta 

be.  

Február 7-én a 17 órai 
szentmisét  

Mihoc Valérian atya 
mutatta be. 

 

 Február 7-én a szentmiséken sor  
kerülhetett a Balázs áldásra is. Délelőtt 

kollektíven, az esti misén egyenként 
részsültek benne egyházközségünk 

hívei 

Gyertyaszentelés, 
2021.február 7. 

Február 14-én a 17 órai „mocorgós” 
szentmisén a zenei szolgálatot  

az újpalotai gitáros zenekar.  
Kiss László személyében alsónémedi 

tagja is van az együttesnek. 
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A hit, a remény és a szeretet megújításának ideje –  
Ferenc pápa nagyböjti üzenete 

 
A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt 
kezdetén. Idén üzenetének témája: „Íme, felmegyünk Jeruzsálem-
be…” (Mt 20,18) Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításá-
nak ideje. 
Kedves Testvérek! 
Amikor Jézus előre közli tanítványaival szenvedését, halálát és feltá-
madását, mely az Atya akaratának teljesítéseként fog megvalósulni, 
akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és meghívja 
őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ üdvössé-
géért. 
Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad, arra em-
lékezünk, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig, még-
pedig a kereszthalálig” (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában meg-
újítjuk hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fo-
gadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztus-
ban. Húsvét éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szent-
lélek működésének köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a 
nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész zarándokútját, már 
most a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja mindazok érzéseit, 
viselkedését és döntéseit, akik Krisztust kívánják követni. 
A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) 
megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az ön-
megtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a 
róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával 
folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az 
élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását. 
1. A hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az Igazságot, és tanúsá-
got tegyünk róla Isten és minden testvérünk előtt. 
Ebben a nagyböjti időszakban a Krisztusban kinyilvánuló Igazság be-
fogadása és megélése elsősorban azt jelenti, hogy megnyitjuk szívün-
ket Isten igéje előtt, melyet az Egyház nemzedékről nemzedékre to-
vábbad. Ez az Igazság nem az értelem szüleménye, mely néhány 
kiválasztott, kiváló vagy tekintélyes elmének van csak fenntartva, ha-
nem olyan üzenet, amelyet megkapunk, és meg-
érthetünk azon szív bölcsességének köszönhető-
en, amely nyitott Isten nagyságára, aki már az-
előtt szeretett bennünket, mielőtt mi tudatára éb-
redtünk volna. Ez az Igazság maga Krisztus, aki 
azáltal, hogy teljesen magára vette emberségün-
ket, Úttá – sokat kívánó, de mindenki előtt nyitott 
Úttá – tette magát, mely elvezet az Élet teljessé-
gére. 
Az önmegtagadásként megélt böjt abban segíti 
azokat, akik azt szívük egyszerűségében vállal-
ják, hogy újra felfedezzék Isten ajándékát, és 
megértsék az ő képére és hasonlatosságára való 
teremtettségünket, amely őbenne találja meg 
beteljesedését. Az önként vállalt szegénység 
megtapasztalásával az, aki böjtöl, szegénnyé lesz 
a szegények közt, és felhalmozza a kapott és 
szétosztott szeretet kincseit. Ha a böjtöt ily módon fogjuk fel és éljük 
meg, az segít szeretni Istent és felebarátainkat, mivel – ahogy Aquinói 
Szent Tamás tanítja – a szeretet olyan mozgás, amely figyelmünket a 
másik felé fordítja, és őt önmagunkkal egynek tekinti (vö. Fratelli tutti 
[Mindnyájan testvérek] enciklika [a továbbiakban: FT], 93). 
A nagyböjt arra szolgáló idő, hogy higgyünk, vagyis befogadjuk Istent 
az életünkbe, és megengedjük neki, hogy „lakást vegyen” nálunk (vö. 
Jn 14,23). A böjtölés azt jelenti, hogy felszabadítjuk életünket mindat-
tól, ami azt megterheli – az igaz és hamis információk és a fogyasztási 
cikkek áradatától is –, hogy kitárjuk szívünk ajtaját az előtt, aki egé-
szen szegényen, mégis „kegyelemmel és igazsággal telve” (Jn 1,14) 
érkezik hozzánk: az Üdvözítő Isten Fia előtt. 
2. A remény mint „élő víz”, mely lehetővé teszi utunk folytatását 
A szamariai asszony, akitől Jézus inni kér a kútnál, nem érti, amikor 
Jézus azt mondja, hogy „élő vizet” tudna neki adni (Jn 4,10). Először 
természetesen a hétköznapi vízre gondol, Jézus ellenben a Szentlel-
ket érti rajta, akit bőségesen ad majd a húsvéti misztériumban, és aki 
belénk önti a reményt, mely nem csal meg. Jézus már akkor beszél a 
reményről, amikor szenvedését és halálát meghirdetve azt mondja, 
hogy „harmadnapra feltámad” (Mt 20,19). Jézus arról a jövőről beszél, 
melyet az Atya irgalma tárt elénk. Jézussal és neki köszönhetően re-
mélni azt jelenti, hogy hisszük: a történelem nem zárul le hibáinkkal, 
erőszakos és igazságtalan tetteinkkel, a Szeretetet keresztre feszítő 
bűnnel. Azt jelenti, hogy átszúrt Szívéből az Atya bocsánatát merítjük. 
A mai, gondokkal teli időben, amikor minden törékenynek és bizonyta-
lannak tűnik, provokációnak tűnhet reményről beszélni. A nagyböjt 
azonban épp arra szolgál, hogy reméljünk, hogy tekintetünket újra 
Isten türelme felé fordítsuk, aki továbbra is gondját viseli teremtésé-

nek, jóllehet mi gyakran rosszul bántunk vele (vö. Laudato si’ [Áldott 
légy] enciklika, 32–33; 43–44). Ez a remény a kiengesztelődésre irá-
nyul, melyre szenvedélyesen buzdít bennünket Szent Pál: 
„Engesztelődjetek ki Istennel” (2Kor 5,20). Azáltal, hogy a bűnbocsá-
nat szentségében, amely megtérésünk útjának középpontjában áll, 
bocsánatot nyerünk, mi is bocsánatot adókká válunk: mivel mi magunk 
is kaptuk, továbbadhatjuk azt másoknak, ha képesek vagyunk a figyel-
mes párbeszédre és felkaroljuk a megsebzett embereket. Isten meg-
bocsátása – a mi szavainkon és tetteinken keresztül is – lehetővé te-
szi, hogy a testvériség húsvétját éljük meg. 
A nagyböjt folyamán figyeljünk jobban arra, hogy „biztató szakkal szól-
juk, melyek bátorítanak, erőt adnak, vigasztalnak, előrelendítenek, és 
ne olyan szavakkal, amelyek megaláznak, elszomorítanak, bosszanta-
nak és semmibe vesznek” (FT, 223). Ahhoz, hogy reményt önthessünk 
másokba, néha elég egyszerűen „kedves embernek lenni, aki félrete-
szi saját gondjait és teendőit annak érdekében, hogy figyelmet szentel-
jen, mosolyt ajándékozzon, biztató szót szóljon, teret adjon a meghall-
gatásra az általános közöny közepette” (uo. 224). 
Az elmélyedésben és a csendes imádságban inspirációként és belső 
fényként kapjuk a reményt, amely megvilágítja küldetésünkkel kapcso-
latos kihívásokat és döntéseket: íme, ezért olyan fontos, hogy elmé-
lyülten imádkozzunk (vö. Mt 6,6), és találkozzunk – a rejtekben – a mi 
gyengéden szerető Atyánkkal. 
A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy 
Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten 
„újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt jelenti, hogy megkapjuk 
Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmad-
napra feltámaszt, és hogy „mindig készen állunk arra, hogy bárkinek 
megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 
3,15). 
3. Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet, 
melyet Krisztus nyomdokain járva az emberekre való odafigyelésben 
és a velük való együttérzésben élünk meg. 
A szeretet annak örül, amikor a másikat növekedni látja. Ezért szen-
ved, ha a másik bajban van: ha magányos, beteg, hajléktalan, megve-
tett vagy szűkölködő… A szeretet a szív késztetése, mely kiszólít ma-

gunkból, és megteremti az osztozás és a közös-
ségvállalás kötelékeit. 
„A társadalmi szeretetből kiindulva előrehaladha-
tunk a szeretet civilizációja felé, amelyre mind-
annyian meghívottnak érezzük magunkat. Egye-
temes dinamizmusával a szeretet új világot képes 
építeni, mert a szeretet nem egy meddő érzelem, 
hanem a legjobb módja annak, hogy hatékony 
utakat találjunk a fejlődéshez mindenki számá-
ra” (FT, 183). 
A szeretet ajándék, mely értelmet ad életünknek, 
és lehetővé teszi, hogy a rászorulókra családtag-
ként, barátként és testvérként tekinthessünk. A 
kevés, ha szeretettel megosztjuk, sosem fogy el, 
hanem az élet és a boldogság forrásává válik. Így 
történt a száreptai özvegyasszony lisztjével és 
olajával, aki hamuban sült lepénnyel kínálta Illés 

prófétát (vö. 1Kir 17,7–16); és a kenyerekkel, melyeket Jézus megáld, 
megtör és a tanítványoknak ad, hogy szétosszák a tömegnek (vö. Mk 
6,30–44). Ugyanez történik a mi adományunkkal is, akár kicsi, akár 
nagy, amikor örömmel és egyszerű természetességgel adjuk. 
A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük 
azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak 
érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság ide-
jén, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mon-
dott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat 
közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti 
őket. 
„Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő 
látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismer-
ni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben 
tartani, és így a társadalomba valóban integrálni” (FT, 187). 
Kedves Testvérek! Életünk minden szakasza arra szolgáló idő, hogy 
higgyünk, reméljünk és szeressünk. Ez a felhívás, hogy a nagyböjtöt a 
megtérésnek, az imádságnak és javaink megosztásának útjaként éljük 
meg, segítsen bennünket abban, hogy közösségi és egyéni emlékeze-
tünkben átgondoljuk az élő Krisztusból fakadó hitet, a Szentlélek fújá-
sa által ébresztett reményt és az Atya irgalmas szívéből kiapadhatatla-
nul forrásozó szeretetet. 
Mária, a Megváltó édesanyja, aki hűen áll a kereszt tövében és az 
Egyház szívében, támogasson bennünket szeretetteljes jelenlétével, 
és a feltámadott Úr áldása kísérjen bennünket a húsvét fénye felé 
vezető utunkon! 

Ferenc 
Forrás: MKPK Sajtószolgálat, Fotó: Vatican News, Magyar Kurí 
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Egy fiatalember, aki életében először volt részeg, a kocsmában 
verekedés közben embert ölt. Letartóztatták és halálra ítélték. Az 
egész falu nagyon sajnálta ezt a fiút, hisz 
addig nagyon rendes életet élt. Egy kér-
vényt írtak az uralkodóhoz és az egész falu 
aláírta. Leírták, hogy ez a fiú mindig na-
gyon rendes volt, soha nem tett semmi 
rosszat, most történt vele először ilyen. 
Kérték a királyt, ha lehet, adjon neki kegyel-
met. 
A király amikor kezébe vette ezt a kérvényt, 
nagyon meghatódott. Milyen lehet az az 
ember, aki mellett az egész falu bizonysá-
got tesz, és annyi ember kér kegyelmet. 
Azt mondta, kegyelmet adok neki, de én 
magam fogom elvinni, hadd lássam azt az 
embert. 
Abban az országban a bíró fekete talárban 
járt és ebben az öltözékben ment be az 
uralkodó az elítélt cellájába. A fiú felemelte 
a fejét és ránézett arra aki bejött, azt gon-
dolta, itt a pap. Persze holnap meghalok, 
küldik a papot. 
Az uralkodó azt mondta: 
- Fiatalember, jó hírt hoztam magának. 
- Köszönöm, nem kell a maguk jó híre, hol-
nap úgyis meghalok - nem érdekel a jó hír. 
- De fiatalember az életéről van szó, a ke-
gyelmet hoztam. 

- Nem kell a kegyelmük, tartsák meg maguknak.  
A király tanácstalanul állt ott, és kérte: legalább hallgasson meg 
engem. 
- Senkit nem hallgatok meg, ha azonnal el nem hagyja a cellám 
hívom az őrt és kidobatom. 
A király megrántotta a vállát és elment. Azonnal utána kíváncsian 

jött a börtönőr 
- Na, itt volt a király, mit hozott, kegyelmet? 
- Jaj nem tudtam - hát a király volt itt? 
Azonnal adjanak papírt ceruzát, írni akarok 
a királynak.  
És írta: Felség, bocsánat, nem tudtam - 
kell a kegyelem! 
Gyorsfutár vitte a levelet. A király egyetlen 
mozdulattal széttépte. 
- Ez az ügy nem érdekel tovább. 
A következő hajnalon kivégezték a fiút. 
Ahogy ott állt a bitófa alatt kérte, hagyjanak 
szólni, az utolsó szó jogán mondani akarok 
valamit. Aztán belekiáltott a tömegbe:  
- Emberek, nem azért halok meg, mert 
öltem, én nem a bűneimért halok meg, 
azért halok meg, mert visszautasítottam a 
kegyelmet. 
 
Hadd mondjam meg nektek, senki nem 
azért fog meghalni, mert vétkezett, hanem 
azért, mert Isten felajánlotta a kegyelmet 
és nem kellett! 
Elhangzott a szó, hogy elvégeztetett, Jé-
zus Krisztus semmivé akarja tenni az 
egész múltadat, eltörölni minden bűnödet 

ingyen. De ha neked nem kell, több szava nincs. 

Egy perc bölcsesség… 

Február 19-től, Nagyböjt péntekjein 
Keresztutat tartottunk templomunk-
ban. Az első alkalommal elsőáldo-

zásra készülőink kísérték a feszüle-
tet, a második alkalommal bérmálko-
zásra készülő fiataljaink imádkozták 

az egyes állomásokat. 

Hamvazószerdán Barotai Endre atya szentelte meg a hamut, és 
hamvazta meg - a járvány miatt különleges módon - a jelenlévőket.  
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TARTÓS SZERETET— NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉS 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia minden évben meghirdeti hazánk templomaiban a nagyböjti élelmiszergyűjtést. 
A Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat, 
valamint az egyházmegyei karitászközpontok és adománypontok is fogadják az adományokat. 
Az összegyűlt adományokból a Karitász önkéntesei állítanak össze élelmiszer-csomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak a 
rászoruló családoknak. A kisgyermekes családok esetében a csoportok édességgel, apró ajándékokkal is kiegészítik a csomagokat. 
Hogyan lehet bekapcsolódni a gyűjtésbe? 
Bármilyen tartós élelmiszer felajánlásával: liszt, cukor, rizs, tészta, búzadara, olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej, keksz, édes-
ség, lekvár, kávé, tea – akár 1 kg liszt is segítség! 

KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
 

Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának az 
ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hoz-
zák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók 

számára  
és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre. 

A mi templomunkban a gyóntató fülke mellett kérjük  
adományaik elhelyezését, amit helyben fogunk kiosztani.  
Pénzbeli adományaikat kérjük a Szent Antal mellett lévő  

fali perselyben helyezzék el. 
Adományaikat hálás szívvel köszönjük! 

 

Ha nehéz helyzetben vagy, jelezd,  
segítünk!  

Elérhetőségeink:06 30 394 22 29  
 karitasz.alsonemedi@gmail.com 

 
Mikoly Istvánné, Karitász vezető 

521/2021 
Közlemény 
A ránkbízottakért érzett felelősségtől 
vezérelve, figyelembe véve a járvány-
ügyi szakemberek véleményét és a 
COVID-19 járvány harmadik hulláma 
miatt életbe lépő szigorításokat, Egyhá-
zunk sajátosságait szem előtt tartva, 
korábbi intézkedéseinket megerősítve, 
visszavonásig az alábbi módon rendel-
kezünk: 
1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templo-
mok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fonto-
sak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános is-
tentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal 
összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése 
szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a 
járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek 
használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartásá-
ra. 
2. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, 

ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való 
részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a 
felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézke-
désig. 
3. Templomaink mellett az egyházi intézményeinkben és a plébá-
niáinkon is, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, 
szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is minden-
ben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat. 
Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes me-
gyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá 
esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak. 
A húsvéti szertartásokról a későbbiekben határozunk. 
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéi-
re érvényes. 
Nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért, különösen 
azokért, akik a járványban érintettek, és kiemelten azokért, akik a 
mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. Segítő szere-
tettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra. 

Budapest, 2021. március 5. 
Magyar Katolikus Püspöki Kar 

288/2021 
Járványügyi rendelkezések a Váci 
Egyházmegyében 
 
A Váci Egyházmegyében – a püspöki 
konferencia irányelvein túlmenően, 
összhangban a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gye rendelkezéseivel – az itt élő hívekért érzett felelősségtől ve-
zérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma 
miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő 
rendelkezések lépnek életbe: 
1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különö-
sen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelő-
sen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszte-
letek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén 
szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formá-
ban, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, ha-
csak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő. 
2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélye-
zetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése 

értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). 
A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy 
otthonról az interneten vagy a tömegtájé-
koztatás eszközein kapcsolódjanak be a 
szent cselekményekbe. 
3. A vasárnapi szentmisén való részvétel 

kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívő-
nek visszavonásig megadom. 
4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekinteté-
ben is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi elő-
írásokat. 
5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben minden-
ben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben 
működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általá-
nos irányelvekre. 
6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később 
történik intézkedés. 

Vác, 2021. 03. 05. 
Marton Zsolt 

váci megyéspüspök 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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A Járvány miatt még mindig otthonainkból 
imádkozunk március 4-én 17 órakor. Az 
egy óra a szentségi Jézussal című szent-
ségimádási könyvből a márciusi imaórát. 
Ezt az imaórát ajánljuk fel a fiatal családo-
kért Isten legnagyobb dicsőségére! Helye-
zük őket Jézus Szent Szívére! Az Úr se-
gítségét kérjük és irgalmáért esedezünk 
minden fiatal családra akiknek ezen ne-
héz időkben a legnagyobb szükségük van 
az Isten segítő és irgalmas szeretetére. 
Imádkozzunk értük szívvel és őszinte, 
tiszta szeretettel! Első vasárnapon imád-
kozzunk drága Magyar Hazánkért! A 
Covid-19 járványtól való szabadulásért. Első pénteken imádkoz-
zunk a Teréz-misszióban örökbefogadott papjainkért! 28-án vi-
rágvasárnapon ajánljuk imáinkat a Jézus Szíve Család tagjaiért! 
Ezen nagyböjti szent időben még jobban szükség van arra, hogy 
egymás terhét segítsük hordozni. Ezért többet imádkozzunk egy-
másért, mint azt eddig tettük. A szívünkben meg fogjuk tapasztal-
ni, hogy közelebb kerülünk Istenhez és a testvéreinkhez is. Te-
gyük mindezt szívvel és őszinte, tiszta szeretettel és önátadással 
Jézusért, aki úgy szeretett, hogy életét adta értünk. A nagyböjt 

Isten értékes ajándéka. Kegyelmi idő! Lehetőség a lélek megtisz-
tulására! A nagyböjt megtanit minket a kitartásra és arra, hogy 
szüntelenül Jézusra emeljük a tekintetünket! Belőle töltekezzünk 
és erőt merítsünk küzdelmeink elviseléséhez. Közelítsünk hát az 
Ő szent szívéhez! Lépjünk be szent szívének hajlékába! Szívem 
telve van Veled Jézus... Adj nekem olyan erős hitet, hogy meg-
lássam jeleidet utamon! Add, hogy átjárja lelkemet az utánad 
való szent vágyakozás! 
Ének:  

Uram a Szíved rejtekén Veled szeretnék lenni én.. 
Hol nincsen bűn... hol nincs veszély... elhal a szó...  

a szív beszél... 
És megpihenni szíveden... a szíveden...csendesen. 

 
Uram, az élet oly nehéz, de lelkem már mindenre kész 

Akármi ért, akármi fájt, bánatom itt enyhet talált 
Ha zokogtam a szíveden... a szíveden... csendesen.. 

 
Uram, a széles földtekén már semmit sem kívánok én. 

Jöhet az éj, vagy szép napok, nem kérek már sem holnapot... 
Csak végsőt itt verjen szívem  

a szíveden... a szíveden... csendesen. 
Özv. Szlovicsák Balázsné 

Febr.26 – Márc.6 
 

Acsai Lászlóné 
Özv. Kiss Albertné 

Bolonovszky Lászlóné 
Józan Annamária 

Márc. 7 – 15 
 

Aueáni Rivoené 
Józan Györgyné 

Ács Istvánné 
Györgyövics Józsefné 

Márc.16 – 24 
Özv. Lovas Flóriánné 

Sipos Imréné 
Özv. Tóth Jánosné 
Özv. Surányi Miklós 

Drozdik Jánosné 

Márc. 25 – Ápr. 2 
 

Mikoly Istvánné 
Némedi Rezsőné 
Tamás Györgyné 

Nyékiné Kristály Regina 

Márciusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

Mária Rádió Imakör 
Továbbra is otthonaink kis oltáránál imád-
kozunk a járvány miatt. Igaz, hogy külön 
egymástól, de szívünkben és imádságunk-
ban mégis együtt.  
Márc.19-én József, Szűz Mária jegyesé-
nek az ünnepén imádkozzunk hozzá szív-
vel a Szent József litániában és a Szent 
József rózsafüzérben ezen a napon és a 
Szent József évében.  
Márc. 25-én Gyümölcsoltó boldogasszony 
ünnepe van. Az Úr Jézus megfoganásá-
nak az ünnepe. Emlékezzünk rá az örven-
detes szentolvasó imádkozásával szeretet-
tel és hálával Istennek! Köszönjük meg a 
Szűzanyának, hogy igent mondott az an-

gyalnak! Máriát Isten meghívja az üdvözí-
tés tervében való részvételre. Mária Igen 
mond erre, még akkor is, ha nem érti, ho-
gyan is történik meg ez. A Szentlélek je-
gyese rá bízza magát egészen Istenre. 
Ezért a születendő gyermek Isten gyerme-
ke lesz. 
Engem vajon mire hív Isten? Én is igen 
tudok mondani Isten hívására?  
Március 8. Plébános atyánk névnapja. 
Imáinkat ajánljuk fel az ő gyógyulásáért. 
Köszönjük meg Őt Istennek, adjunk hálát 
érte, hogy nekünk adta őt. Isten éltesse őt 
nagyon sokáig erőben, egészségben! 
Közlemény: 
Kedves Testvérek! A Mária rádiós magazi-
nok szünetelnek a Covid 19 járvány miatt, 
de a járványban való kitartásunk könnyíté-
sére küldeni fognak egy kis segítséget, 
amely ehhez erőt ad. Fogadjátok szeretet-

tel! Majd jelezni fogok, ha megérkezik. 
Imádkozzunk értük szeretettel! Megköszö-
nöm a megtisztelő bizalmat azoknak, akik 
imakéréseiket eljuttatták hozzám! 
 

Ének: Legyen béke a szívemben, 
Segíts Istenem! 

Nem kérek most semmi mást 
Csak Nálad keresem a gyógyulást! 

 
Hogy a világban egyszer béke legyen, 

Magamon kell elkezdenem 
Lélektől lélekig 

A békesség születik 
 

Legyen béke a szívemben, 
Taníts erre Istenem! 

Nem kérek most semmi mást, 
Csak Nálad keresem a gyógyulást. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

„Imádkozzunk a hazáért, boruljunk le arczra, 
A magyarok szent Istene bár csak meghallgatna, 
Fáj a lelkünk, vérzik szívünk, sír az egész ország, 
Magyaroknak szent Istene, tekints az égből ránk. 
 
Alig merjük szemeinket felvetni az égre, 
Megkönyörül-e még rajtunk egek szent Istene, 
Virrad-e még egy szép hajnal egyszer a magyarra, 
Amikor majd nem lesz szükség többet éles kardra. 
 
Fiainkat mind elvitték hazánk védelmére, 
Felesküdtek a szent harczra, isten szent szívére, 
Kísérjük el imáinkkal őket a csatára, 
Minden magyar imádkozzék az egész világban. 
 
Imádkozzunk szűz Anyánkhoz, ő meghallgat minket, 
Ő védte meg ezer évig dicső őseinket, 
Kárpátoktól Adriáig harsogjon az ének: 
Édes Jézus! adj győzelmet Mária népének!” 
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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 
Szentmise 

6.  
 

7. 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

8. 
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13. 
 

14.  
17 óra 
Szentmise  
online 

15.  
 

16. 
 

17.  18.  19. 
 

20. 21.  
17 óra 
Szentmise 
online 

22.  
 

23.  
 

24. 
 

25.  
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 
 

26. 
 

27.  
 

28.  
17 óra 
Szentmise online 

29. 
 

30. 
 

31.  
 

1.  
Nagycsütörtök 
 

2.  
Nagypéntek 
 

3.  
Nagyszombat 
 

4. Húsvét 
 
 

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 
szentmisét 17 órától élőben 

közvetítjük az interneten,  
az egyházközség Facebook 

oldalán. 
Köszönjük Csernák Nikinek a 
lehetőséget, hogy otthonról is 
bekapcsolódhatnak, akik a jár-
ványhelyzet miatt nem tudnak 

személyesen részt venni. 

A szentmisék a püspöki rendelkezés értelmében  
a járványügyi helyzetre tekintettel elmaradnak. (ld. 6.oldal) 

A Nagyhét szertartásairól később rendelkezik Püspök atya. 

Óraátállítás: éjjel 2-ről 3 órára 

Nagyböjt péntekjei 
 

Ne felejtsük el, Nagypénteken 
(április 2.) szigorú böjti napot 
kell tartanunk. Napi háromszor 
lehet étkezni, egyszer lehet jól 
lakni és húst nem szabad fo-

gyasztani!  Érvényes minden fel-
nőtt keresztényre, 18 és 60 év 
között, kivéve betegségben és 

áldott állapotban lévők 
 

A Nagyböjt péntekjein húsevési 
tilalom van! 

Kérjük, kísérjék figyelemmel 
egyházközségünk 
Facebook-oldalát,  

illetve a hirdetőtáblát, 
hogy a járványügyi  

rendelkezések alapján  
hogyan változik templomunk 

liturgikus rendje. 


