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 Gondolatok nagyböjtre 

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán vette 
kezdetét, amely idén március 2-ára esett. A Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia (MKPK) nagyböjt kezdetén körlevélben fordul a 
hívekhez, amelyben kifejezi csatlakozását Ferenc pápa 2022. feb-
ruár 23-án, az általános kihallgatás végén elhangzott felhívásá-
hoz, hogy hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért. 

 
Krisztusban Kedves Testvérek! 

 
A nagyböjti időszak kezdetén újra tudatosítjuk magunkban, hogy 
Urunk feltámadásának ünnepére, húsvétra készülünk. A készület 
ideje pedig alkalom a bűnbánatra, mert a megváltás titkával való 
találkozás megtisztulást, megtérést kíván az ember részéről. Az 
imádság, a böjt és a rászorulók segítése ennek a bűnbánatnak a 
legfontosabb kifejezései. Amikor észrevesszük környezetünkben a 
magányos, beteg vagy anyagi szegénységben élő embertársain-
kat és adománnyal, munkával, jó szóval igyekszünk segítségükre 
lenni, gondoljunk arra, hogy közösségek, családok, sőt egész né-
pek is rászorulhatnak gondoskodó szeretetünkre. Ezt fejezzük ki 
akkor, amikor például a háborúk áldozatainak vagy az üldözött 
keresztényeknek igyekszünk segítséget nyújtani. 
Ha őszintén szembenézünk a tényekkel, látnunk kell, hogy a mi 

népünk körében is sokan rászorulnak a segítő gondoskodásra. 
Nemcsak leszakadó közösségeink, hanem a magyarság egésze is 
számos terhet hordoz. Idős nemzet lettünk, ezért továbbra is nagy 
a szükség az idősek és a betegek hatékony, intézményes támoga-
tására. Bár kedvező jelek mutatkoznak a házasság, a családalapí-
tás és a gyermekvállalás terén, hazánk lakossága még mindig 
fogyatkozik. Elődeink hitét, hűségét, áldozatait, az általuk létreho-
zott alkotásokat a jövőben csak az új magyar nemzedékek tudják 
értékelni. Ezért is fontos, hogy továbbra is óvjuk és erősítsük az 
Isten rendelése szerinti házasság és család értékeit. Nyelvünk és 
népünk egész kulturális öröksége éppúgy, mint a többi nemzete-
ké, a teremtett világ értékei közé tartozik és kedves Isten előtt. 
Műveljük olyan felelős szeretettel, amilyet maga a Teremtő vár 
tőlünk! Ez a szeretet kívánja meg, hogy különös gondot fordítsunk 
a gyermekek és a fiatalok keresztény szellemű oktatására és ne-
velésére. Ez fejeződik ki abban is, hogy sok szülő katolikus óvodát 
vagy iskolát választ gyermeke számára, az állami iskolákban tanu-
lókat pedig katolikus hittanra íratja be. 
Olyan világban élünk, amelyet megsebzett ugyan a bűn – az 
egyén bűne és a „világ bűne” –, amelyben azonban hatékonyan 
működik Isten embert megszentelő és jó cselekedetekre segítő 
kegyelme is, ezért Istenbe vetett bizalommal vállaljuk az életálla-

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele 

Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát 
az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, 
vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli 
meg a pap, miközben hagyományosan a 
következőket mondja: „Emlékezzél, em-
ber, hogy por vagy és porrá leszel!” A 
hamu jelképezi az elmúlást. 
 Eleinte a hamuval való megszórás csak 
nyilvános bűnbánók szertartása volt. Az 
idők során ez a szokás átalakult, majd a 
XII. századtól az egyházi szertartás része 
lett, amelyet még 1091-ben rendelt el II. 
Orbán pápa. Mivel a vasárnapokat az 
Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. 
század óta szerdai nappal kezdődik a 
nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét 
vasárnapig a böjti napok száma éppen 
negyvenet tesz ki. 
 A Szentírásban és az abból kiinduló ke-
resztény hagyományban a negyvenes 
szám mindig az egyes események jelen-
tőségét emeli ki. Jézus Krisztus nyilvános 
működésének megkezdése előtt negyven 
napot töltött a pusztában. Negyven napig 
tartott a vízözön, negyven évig vándorolt 
a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven 
napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jó-
nás próféta figyelmeztetésére negyven-
napos böjtöt hirdettek Ninivében. 
A negyvennapos böjt a IV. századra vált 
általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szi-
gorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket 
és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az 
Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára 

és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti hívek-
nek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két 

napon és nagyböjt többi péntekén 14 
évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egy-
ház, hogy a böjti fegyelem részeként ne 
fogyasszanak húst. 
A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely 
jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. 
Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el 
a nagyböjt egész folyamán a szentmisék-
ben az alleluja, amely a liturgiában az 
öröm legközvetlenebb kifejeződése; a 
templomot ez időszakban nem díszíti vi-
rág. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjt-
höz kötődő szertartása a keresztúti ájta-
tosság, amelyen a hívek mintegy végigkí-
sérik Krisztust a kereszthalála felé vezető 
úton. 
A böjt vallásos gyakorlata az imádság, a 
bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a 
könyörgés fontosságát állítja középpont-
ba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított 
szeretetét és az érte való áldozatvállalá-
sát, melynek fontos részét képezik a min-
dennapi életben tett jócselekedetek. 
A böjt a lélek állapota és a szív cseleke-
dete. Bárcsak ezt jellemezné imánk, ön-
megtagadásunk! Ebben a nagyböjti idő-
ben önmagunkkal foglalkozunk, mert ez a 
böjt magunkba roskadás, magunkba szál-

lás. Adja Isten, hogy valóban megteremjük a nagyböjt lelki gyümöl-
cseit!  
Alsónémedi, 2022. 

Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó  
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Erdő Péter bíboros:  
Imádkozzunk és böjtöljünk nemzetünkért! 

 
Kedves Püspök Atyák, Paptestvérek, Diakónusok, Katekéták, 
Munkatársak! Kedves Testvérek! 
Új nagyböjt kezdődik. Bűnbánattal készülünk Krisztus megváltó 
halálának és feltámadásának ünnepére. Az idén különösen is 
érezzük a történések drámai erejét, de hitünk szemével meglátjuk 
azt is, hogy a gondviselő Isten kísér minket utunkon. 
Amikor tavaly szeptemberben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson, különösen a nemzetünkért felajánlott szombat 
esti szentmisén, az Oltáriszentséggel tartott hatalmas, békés, 
áhítatos és szinte átszellemült körmenetben és vasárnap a pápai 
záró szentmisén átélhettük, hogy a Szentlélek különös erővel van 
jelen közöttünk és hogy magával Krisztussal egyedülálló módon 
találkoztunk, sokan azt kérdezték: Mivel érdemeltük ki ezt, vagy 
miért kaptuk mi és éppen most ezt a felejthetetlen ajándékot? 
Tudtuk, hogy az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus megrá-
zó élménye felkészítette népünket és rajtunk keresztül az egész 
katolikus világot a II. világháború és az azt követő évek borzalma-
ira. Lelkünk mélyén arra gondoltunk, hogy most is rászorulunk a 
nagy segítségre, de inkább a kultúra válsága és a béke meg a 

jólét kísértései miatt. 
Meg talán azért is, mert környezetünk, a minket körülvevő termé-
szet jelzéseket küld arról, hogy az a fajta civilizáció, amelyet meg-
szoktunk, a fogyasztói társadalom és a mindent a piaci nyereség-
nek alárendelő gazdálkodás már nem tartható sokáig. De arra 
nem gondoltunk, hogy egy éven belül – akárcsak 1938–1939-ben 
– valódi, súlyos háború fog kitörni a tőszomszédságunkban. 
Kik vagyunk mi, és ki ez a szegény kis magyar nemzet, hogy Is-
ten ilyen nagy megpróbáltatás előtt újra minket erősít meg egy 
hatalmas, kegyelmi öleléssel, és rajtunk keresztül bátorítja és 
vigasztalja a világot? 
Legyünk a Gondviselés és az engesztelés népe, a „Találkozás” 
népe, a rászorulókat tárt karokkal fogadó hősies szeretet népe!  
Kövessük Püspöki Karunk felhívását és böjtöljünk nemzetünkért! 
Kövessük Ferenc pápa felszólítását, és ajánljuk fel imáinkat és 
önmegtagadásainkat az egész világ és benne Európa békéjéért! 
Adja meg Isten, ahogy éveken át kértük, fővárosunk, népünk, 
Európa és az egész világ lelki megújulását! 
Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Béke Király-
nője, Világ Győzelmes Királynője, könyörögj értünk! 

Erdő Péter bíboros 
https://www.magyarkurir.hu 

Böjti fegyelem 
 
Az Egyházi Törvénykönyv 1253. kánonja alapján a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia az alábbiak szerint határozta meg a böjti 
fegyelmet.  
 
1. Szigorú böjti nap van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E 
napokon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni és csak 
egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő 
számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem 
kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mindazokra, akik a 14. élet-

évüket már betöltötték. A húseledeltől való megtartóztatás kötele-
ző nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik már a 14. élet-
évüket betöltötték.  
 
2. Egyszerű bűnbánati nap van az év többi péntekjén. Ez megtart-
ható a hústól való megtartóztatással, vagy egyéb bűnbánati cse-
lekedettel (önmegtagadás, jócselekedet, imádság, stb.). 
 
3. Amennyiben egyházilag parancsolt ünnep, vagy hazánkban 
megtartott egyházi, illetve világi ünnep péntekre esik, híveinknek 
felmentése van a bűnbánati nap kötelezettsége alól. 

Tisztelt Alsónémediek! 
 
 Több önkormányzat és civil szervezet kezdemé-
nyezte az ukrán-orosz háborús helyzet miatt a me-
nekülők megsegítésére anyagi és egyéb lehetőség 
biztosítását. 
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. február 
28-án megtartott rendkívüli ülésén a háború elől 
Ukrajnából menekülő családok ellátása, ideiglenes 
elhelyezése támogatásának céljából 1.000.000,- Ft-
os összeggel „Ukrajnából menekültek támogatása” 
elnevezéssel számlaszám létrehozásáról döntött. 
Kérjük amennyiben a szeretnének bármekkora ösz-
szeget adományozni, csatlakozzanak az önkor-
mányzathoz e számlára történő befizetéssel! 
A Képviselő-testület, mint alapítótag Önkormányzat 
– további támogatási lehetőségként – hozzájárult a 
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány által mű-
ködtetett Révfülöpön lévő tábor panziójának ingye-
nes használatba adásához is a menekült családok 
részére, illetve a családok ellátására a szükséges 
mértékű pénzügyi támogatás átutalásához is. 
 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
„Ukrajnából menekültek támogatása” bevételi szám-
la számlaszáma a Takarékbank Zrt-nél: 
Számlaszám: 50420290-10004809 
IBAN szám: HU27 5042 0290 1000 4809 0000 0000 
 

Köszönjük, hogy anyagiakkal is támogatják  
a menekültek megsegítését! 

 

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 

SEGÍTSÜNK AZ UKRAJNÁBÓL  
MENEKÜLŐ EMBEREKNEK! 

A Váci Egyházmegyei Karitász is aggodalommal 
figyeli az Ukrajnában kialakult helyzetet, ezért megkezdte a felkészülést arra 
az esetre, ha az Ukrajnából hazánkba érkező menekültek hozzánk fordulnak 
segítségért. 
A gyors és hatékony segítséget elsősorban pénzbeli adományokból tudjuk 
biztosítani, ezért kérjük honfitársainkat, hogy támogassák a menekülteket 
segítő karitatív szolgálatot.  
Adományaikat az alábbi számlaszámra utalhatják 
OTP Bank Zrt. 11784009-22227148 
A közleménybe kérjük beírni: "ukrajnai menekültek". 
Adományaikat hálásan köszönjük! 

Forrás: Váci Egyházmegyei Karitász https://vaciegyhazmegye.hu 

potunkból és hivatásunkból fakadó küldetést. Tegyünk meg min-
dent családjainkért, közösségünkért, népünkért és hazánkért. A 
jövőért érzett felelősséggel vegyünk részt a közelgő országgyűlé-
si választáson, valamint az ezzel egy időben tartandó népszava-
záson is. Kérjük Krisztus Urunkat, adjon bizalmat és reményt né-
pünknek itt, a földi történelem során és az örökkévalóságban. 
A nagyböjt során még inkább fogadjuk meg Ferenc pápa buzdítá-
sát „az imádságban kifejeződő hit, az Isten Szaváról való elmélke-
dés, a szentmise ünneplése, a szentségimádás, a szentségi gyó-

nás, a szeretet cselekedetei, a közösségi élet, a missziós elköte-
lezettség” fontosságáról. (Gaudete et exsultate, 162). Mindezeket 
figyelembe véve ajánljuk fel idei hamvazószerdai böjtölésünket, 
imáinkat és jó cselekedeteinket magyar hazánkért és népünkért 
is! 
Budapest, 2022. február 11., a Lourdes-i Szűzanya emléknapján 
a Magyar Katolikus  Püspöki Konferencia 

 
https://www.magyarkurir.hu 

Több százan imádkoztak együtt  
a békéért a Szent István bazilikában  

március 2-án, Hamvazószerdán 19 órá-
tól a 777 csapata által szervezett  

imaesten. 

Menekültek segítése a Kelet-
Európai Misszión keresztül: 

(Inárcs) 
 

Szállítanak a határra és szállásol-
nak is. A környékben élő mene-
külteknek is segítenek ha valaki 

kéri. Mindent gyűjtenek: ruhaféle, 
tartós élelmiszer, higiéniai dolgok, 
matracok, gyermek dolgok, pok-

rócok, ágyneműk, stb. 
 

Kapcsolattartó Alsónémedin: 
Simonics Heni 
+36709455002   

(információ és egyeztetés) 
https://misszio.eu/  
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Kitört a háború –  
böjtölésre és imádságra hívjuk az embereket 
A diplomáciai erőfeszítések ellenére február 
24-én hajnalban Oroszország megtámadta 
Ukrajnát. A 777 az eredetileg egy naposra 
tervezett imaláncát meghosszabbítja és ha-
tározatlan ideig arra kérünk mindenkit, hogy 
minden este 20 órakor mondjon el egy fo-
hászt a helyzet békés rendezéséért… 
 
Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán arra kér-
tünk egyházi személyeket, hogy írjanak imá-
kat: 
 
Gájer László római katolikus pap, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karának tanszékvezető egyetemi tanárának 
imája a békéért: 
Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jé-
zust, hogy általa lépteinket a béke útjára 
vezesd. 
Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a 
békét, ahogy a világ adja. Tudjuk, hogy a 
benned való megnyugvás csak a te Orszá-
godban jön el maradéktalanul. Mégis a világ 
békéjét kérjük tőled. A te Igédre hagyatkoz-
va könyörgünk így, hiszen te azt mondtad: 
Éljetek egymással egyetértésben és béké-
ben. 
Szorongattatott helyzetünkben ma különö-
sen Ukrajna békéjét kérjük tőled. Az ország-
ban élő magyarsággal is közösséget vállalva 
imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös 
elfogadás lelkéért. 
Az ember szívének vágya az élet és a béke. 
Lelkünk legmélyéből kérjük tehát a szív, a 
családok, a közösségek és a népek békéjét. 
Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a 
kiengesztelődés kegyelmét. 
Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélek-
ben imádkozva kérjük ezt Tőled. Ámen. 
 
Horváth Zoltán római katolikus pap, a Teréz-
városi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia 
plébánosának, a Pesti-Belső Espereskerület 
esperesének imája a békéért: 
Béke a rend nyugalma (Szent Ágoston; KEK 
2304). 
Istenünk, Te megteremtetted a rendezett és 
gyünyörű világot, azért, hogy békében és 
szeretetben élhessünk. Kérünk, teremts 
békét a különböző népek és nemzetek életé-
ben és szívében! Add, hogy Oroszország és 
Ukrajna vezetői és népei megtalálják a Hoz-
zád vezető utat, aki meg tudod adni számuk-
ra, a mostani konfliktus helyzetben a békét 
és a nyugalmat. Ámen 
 
Bedekovics Péter református lelkész, a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem lelkésze, a 
Magyar Cserkészszövetség elnökének imá-
ja: 
Istenünk! Hozzád könyörgünk ma, aki nem 
csak Jézus Krisztus atyja, s általa a mi 
Mennyei Atyánk is vagy, hanem a Békesség 
Istene is! Hozzád kiáltunk, aki az Igazság 
Istene vagy, akihez kiálthatnak a bajban 
lévők és a nyomorultak! Hozzád könyör-
günk, aki elküldted a Vigasztalás és az Erő 
Lelkét, aki azt ígérted, hogy velünk vagy 
minden napon a világ végezetéig! 
Hatalmas Isten, kérünk Téged, hogy ne 
hagyd a világ vezetőinek szívét megkemé-
nyedni, hanem puhítsd fel, formáld át! Adj 
nekik bölcsességet, adj nekik higgadtságot, 
adj nekik békességre való vágyat – hiszen 
boldogok a békességet munkálók, mert ők 
Isten fiainak neveztetnek! 

Imádkozunk kárpátaljai testvéreinkért is, adj 
nekik erőt, kitartást! Aggódó szülőknek adj 
megerősítést, beléd vetett bizalmat, az ifjak-
nak bölcsességet, s mindenkinek felebarát 
felé nyúló, segítő kezet! 
Ne hagyj el bennünket, Magasságos Isten – 
de bármi is történik, legyen meg a Te akara-
tod! Ámen. 
 
Kiss Máté a Komáromi Evangélikus Egyház-
község lelkészének imája: 
Drága Mennyei Atyánk! Mindenható Iste-
nünk! Áldunk és magasztalunk azért, mert 
Tiéd a hatalom, mennyen és földön. Alázat-
tal és Jézus Krisztus által jövünk most eléd. 
Tudjuk, hogy Te kezedben tartod a világ 
történéseit is. Könyörgünk Atyánk, ha lehet, 
irgalmaddal és kegyelmeddel, Te tartsd meg 
a békét Oroszország és Ukrajna között, le-
gyen meg a Te akaratod ebben is. 
Könyörögve kérünk testvéreinkért, adj most 
nekik Tőled jövő békességet és ha egyezik 
akaratoddal, őrizd meg őket. Külön kérünk 
magyar testvéreinkért, a kárpátaljai magyar-
ságért. Rombold le a gonosz munkáját, őrizd 
meg őket és adj Tőled jövő békességet test-
véreinknek. Nyisd meg Urunk a szívünket és 
a kezeinket, hogy amiben csak tudunk segít-
sük testvéreinket. Kérjük, adj békét akaratod 
szerint, és tedd naggyá nevedet ebben a 
konfliktusban is. Ámen! 
 
Boros Dávid, a Budapest József Utcai Bap-
tista Gyülekezet lelkipásztora, a Budapesti 
Egyházkerület elnökének imája: 
 „Fáradozzatok annak a városnak békessé-
gén, ahová fogságba vitettelek titeket, és 
imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak 
békességétől függ a ti békességetek 
is!” (Jeremiás 29, 7.) 
Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan 
adod nekünk a békességedet most, amikor 
a világ sehogy sem adja? Szüksége van 
erre lelkünknek, családunknak, országunk-
nak, világunknak. 
Kezdd, Uram, bennem a békéltetés munká-
ját: csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisz-
títsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, 
önzést, piszkosságot, töltsd be Szentlelked-
del! Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, 
telve hittel, reménnyel, szeretettel! Vezesd, 
Uram, a szavam, kezem, lábam is a Te utad 
szerint, hogy a békességért fáradozzak ma-
gamban, környezetemben! 
És most, amikor messzebb tekintek, e fára-
dozásomban csak imádkozni tudok ember-
testvéreimért, akikhez én nem, de a Te ke-
zed elér! Könyörgöm, hogy mentsd az em-
bert – ahogy mindig is tetted! Mentsd a tes-
tét és mentsd a lelkét! Adj békességet vagy 
légy velük a háborúságban! 
Megvalljuk, Te vagy az Úr mindenek felett, 
Téged nem lehet legyőzni, hogy Tied az 
ország, a hatalom és a dicsőség mindörök-
ké! Ámen. 
 
Papp Miklós görögkatolikus pap, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszék-
vezetője, a Pesti Esperesi Kerület esperesé-
nek gondolatai: 
A keresztények számára minden nehéz 
helyzet megoldásához útmutató a három 
legnagyobb ünnepünk. Karácsonykor az 
isteni Szó testesült meg, aki békességet 
akar Isten és az emberek között. Karácsony 
óta hisszük, hogy az Ige azóta is testet tud 
ölteni a történelemben, a jó szó tud békes-
séget teremteni az emberek között. A ke-

resztények a 
nagypénteki 
per óta tud-
ják: megtör-
ténhet, hogy 
mindenkinek 
van rész-
igaza, mégis 
elsikkadhat 
a nagy igaz-
ság, s a 
legártatla-
nabb jár a 
legrosszabbul. Nagypéntek óta tudjuk, hogy 
abszolút igazság nem lesz a földön, de az 
erőszak és a saját igazság hajszolása nem 
visz előbbre. És pünkösd óta azt is tudjuk: a 
legkülönfélébb nyelveket és érdekeket is 
képes a Lélek áthidalni és összekötni. A 
Lélek képes olyan magasabb szintű igaz-
ságra, egységre elvezetni, amelyet koráb-
ban el sem tudtunk képzelni. 
A történelemben talán kevés olyan nemzet 
tudja annyira, mint a magyarok, hogy mit 
jelent, ha a történelmi határok igazságtala-
nok, ha a kisebbségnek nehéz sorsa van, ha 
a nagyhatalmak a fejünk fölött döntenek 
rólunk. Vannak és lesznek történelmi igaz-
ságtalanságok, a mennyek országa mara-
déktalanul sohasem valósul meg a földön. 
Ám a megoldás nem lehet a háború. Mindig 
a legártatlanabbak szenvednek a legtöbbet, 
őket állítják a frontra és majd nekik kell fel-
építeni a rommá lőtt otthonokat. Megtanultuk 
a történelemből azt is, hogy az emberi jo-
gokra hivatkozva roppant hasznot lehet ki-
csikarni a zavaros helyzetben (fegyverek, 
részvények, befolyás). Szemünkbe hintik a 
hangzatos szavakat, és folyik a háttérben a 
sátáni alku. A morálteológia el tudja fogadni 
a jogos önvédelmet, az erkölcsileg igazolt 
forradalmat – de a jelen helyzetben nem 
látszik erkölcsileg igazoltnak a fegyverek 
használata. 
Az egyházak hivatása most az keleten és 
nyugaton is, hogy a békére sürgessék a 
vezetőket, és leleplezzék az álnok szándé-
kokat. A nyugati katolikus, protestáns, és a 
keleti ortodox egyházaktól is elvárt, hogy a 
karácsony, a nagypéntek és a pünkösd szel-
lemében szóljanak. 
Urunk, Jézus Krisztus, élő Isten Fia – könyö-
rülj rajtunk, bűnösökön! 
 
Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni Zsidó 
Imaegylet elnökének imája: 
Mindenség Ura, a Világ Alkotója! 
Áldj meg minket arcod fényével, melyben 
ránk ragyogtatod kegyes szeretetedet, éltető 
tanodat, és a békesség áldásával ajándéko-
zol meg minket. 
Hatalmas vagy te a magasságokban, ki ere-
jed teljében trónolsz. Te vagy a béke, és 
béke a Neved! 
Kérünk Téged Jóteremtő – mentségünk és 
segítségünk – fogadd most szánk szólását 
és szívünk kérését. 
“Szim salom, tová, uvráchá” – hozz békét, 
jót és áldást ránk, világunkra, az ukrán nép-
re és a kárpátaljai magyar közösségekre, 
testvéreinkre, hogy mindig és minden órá-
ban a te békéd járja át a mi szíveinket. 
Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki békével áld-
ja meg a népeket! 
 

https://777blog.hu/2022/02/24/kitort-a-
haboru-bojtolesre-es-imadsagra-hivjuk-az-

embereket/ 
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Balázsáldás, balázsolás: 
Szent Balázs napján (febr. 3.) két (régebben 

X, ma Y alakban összekötött) gyertyával 
adott áldás „torokbetegség és minden más 
baj” ellen. - Balázst kelete a görögök már a 

6. században a torokbaj ellen védőszentként 
tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulá-
sukért. A 12. században tűntek föl a torokbaj 
ellen védő (áldó) könyörgések. - Magyaror-

szágon a 16. századtól ismerjük a gyertyaál-
dást és a Balázsáldás könyörgését. 

http://lexikon.katolikus.hu/ 

Beszámoló az Egyháztanács 
2022. február 6-án, 15 órától meg-
tartott üléséről 

 

Az első napirendi pont a 2021-es év pénzügyi beszámolója volt, a 
zárszámadás elfogadásra került. Ezt követően Kelemen Zoltán, 
plébániai kormányzó ismertette a 2022-es terveket is. Nyáron 
lesz egy közös—falu szintű ökumenikus összejövetel, Ökumeni-

kus Piknik néven. 
Tervben van egy 
zarándoklat Med-
jugorjébe (ld. 6. 
oldalon). A pénz-
ügyi tervezés kap-
csán elhangzott, 
hogy meg kell fris-
síteni az egyházi 
ingatlanokra a biz-
tosítást. A beruhá-
zások, felújítások 
terén szó volt az 
áldoztatórácsról, a 
padok rendbetételéről, a stációsorról.  
A szokásos temetőtakarítás március 5-én 8 órától lesz. 
Schlachta István atya emlékére készül egy emléktábla. 

Összeállította: Urai-Tóth Éva 

A katolikus egyház február 2-án ünnepli 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünne-
pét, e naphoz több néphiedelem is kap-
csolódik. 
Ezen az ünnepen a katolikus hívők arra 
emlékeznek, amikor Szűz Mária negyven 
nappal gyermeke születése után bemu-
tatta a mózesi törvény által előírt tisztulá-
si áldozatot a jeruzsálemi templomban és 
az Úrnak szentelte elsőszülött fiát. A 
templomban, ahol Mária és József áldo-
zatként két gerlicét vagy galambfiókát 
ajánlott fel, jelen volt Anna és az agg 
Simeon is, aki a gyermekben felismerte 
az üdvösség hozóját, karjába vette és a 
nemzeteket megvilágosító világosságnak 
nevezte Jézust. A világ világosságával 
való találkozás szimbólumaként alakult ki 
a gyertyaszentelés szokása. 
A szentelt gyertya, amely felemészti ma-
gát, hogy másoknak szolgálhasson, már 
az ókeresztény korban Jézus jelképévé 
vált. 
Ez a nap az ókori Rómában tavaszkezdő 
nap volt, amikor fáklyás engesztelő kör-
menet járta be a várost. A szokást a ke-
reszténység is átvette, Jeruzsálemben 
már a 4. században körmenetet tartottak 
az ünnepen. Róma a 7. században fo-
gadta el az ünnepet a Simeon és a kis-
ded Jézus találkozására utaló Hüpapante 
(találkozás) néven. A nyugati egyházban 
a 10. századtól egyre inkább Mária tisz-
tulását emelték ki és Purificatio Beatae 

Mariae Virginis (A Boldogságos Szűz 
Mária Megtisztulása) néven említették, 
1960-tól ismét az Úr ünnepeként, bemu-
tatásaként tartják számon. 
Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyil-
vánította február 2-át, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepét a megszentelt 
élet világnapjává.  
A néphit szerint a pap által megszentelt 
gyertya megvédi a gonosz szellemektől a 
csecsemőket, a betegeket és a halotta-
kat. A szentelt gyertya a bölcsőtől a ko-
porsóig elkísérte az embert: keresztelé-
sig az újszülött mellett világított; a fiatal 
anya gyertyát vitt kezében, amikor elő-
ször ment templomba; gyertyát égettek a 
súlyos beteg mellett; szentelt gyertyát 
adtak a haldokló kezébe is, hogy az ör-
dög ne tudjon rajta győzedelmeskedni. A 
szentelt gyertyát a sublótban, ládafiában 
vagy szalaggal átkötve a falon tartották. 
A középkorban az ünnepen először a 
tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt 
tűznél gyújtották meg a gyertyákat. 
Úgy tartották, hogy ha a gyertyaszente-
léskor nem alszik el, akkor jó méztermés 
lesz. Megveregették vele a gyümölcsfá-
kat is, hogy bőségesen teremjenek. 
Gyertyaszentelő Boldogasszonyt hívták 
segítségül a természet romboló erői el-
len, hogy védje meg a házat és lakóit a 
villámcsapástól, az állatokat a farkasok-
tól. 

https://vasarnap.hu/ 
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Elsőáldozásra készülő gyerekek: 1.Garai Benedek 2. Józan Richárd 3. Katók Anna 4. Kecskeméti László 5. Kiss Gergő  

6. Sípos Vivienn 7. Szántai Nóra Lili 8. Tokodi Maja 9. Vaskó Boglárka 10. Adi Anita 11. Batár János 12. Gábor György  

13. Gábor Zsófia 14. Grőber Lili Kata 15.Györgyövics Enikő 16. Győrvári Csanád 17. Kiss Enikő 18. Molnár Sára 19.Némedi Rezső 

20. Surányi Máté 21. Szarka Zsófia Hanna 22. Szlovicsák Edit 23.Tunyogi Vince 24. Varga Áron  

Február 2-án volt Gyertyaszentelő Boldog-
asszony ünnepe, amikor arról emlékeztünk 
meg, hogy Mária boldog szívvel mutatta be 
és köszönte meg Istennek gyermekét. És az 
Egyház, Jézus szavai alapján, már nem egy 
csecsemőt állít szemünk elé, hanem az égő 
gyertyát. … 
Kedves Elsőáldozásra készülők! Számotok-
ra is, akik eddig hittanra, szentmisére járva 
figyeltétek Őt, megnyílik az Evangélium útja, 
az örömteli, krisztusi út. Ha Krisztus fényé-
ben jártok, bízzatok az Ő bölcsességében, 
bízzátok rá életeteket mindennap. A hit útja, 
amelyen Krisztus lesz a vezetőtök, a szere-
tet által elvezet titeket az örök életre. … 
Könyörögjünk! Jóságos Atyánk! Hálát adunk 
ezért a gyermekeidért. Már egy ideje keres-
nek téged, te pedig meg-érintetted szívüket. 
Vigyázz rájuk továbbra is, hogy szereteted-
ben növekedve felismerjenek és tetszésed 
szerint éljenek, Krisztus a mi Urunk által. 
Ámen. 
Nézzétek az égő gyertyát, amely Jézust, a 
Világ Világosságát jelképezi. Míg ég a gyer-
tya, fényt, meleget ad, s közben önmagát 
áldozza fel. Tekintsünk Jézusra és köves-
sük őt, hogy ne csak a nevünkben legyünk 

keresztények, hanem tetteinkben is. Fogad-
játok az égő gyertyát, melynek fényénél 
imádkozva nyissátok meg szíveteket Isten 
kegyelme számára – ne csak itt a szentmi-
sén, hanem otthon is, és mindenütt, ahol 
csak megfordultok. 
- Add, Urunk, hogy Krisztust utánozva tud-
junk élni! 
- Add, hogy Krisztus szemével lássunk! 
- Add, hogy Krisztus lelkületével halljunk! 
- Add, hogy Krisztus szavait mondjuk! 
- Add, hogy Krisztussal együtt tegyük a jót! 
- Add, hogy Krisztussal járjunk! 
Kedves Szülők! Ti, akik elkísértétek gyerme-
keteket a templomba, és féltő gonddal ala-
kítjátok életét, nemegyszer megtapasztaltá-
tok, hogy milyen kevés a mi erőnk, hogy 
helyesen szerethessük őket. Bízzuk gyer-
mekeink sorsát, szülői aggódásunkat Isten-
re, az ima szavaival: 
Istenünk! Köszönjük, hogy kiválasztottál és 
gyermekeink nevelését ránk bíztad. Kö-
szönjük az örömet, amelyet a velük való élet 
eddig is adott. Add, hogy életünk olyan ké-
peskönyv legyen gyermekeink számára, 
amelyből megismerhet és megszerethet 
téged. És kérünk, óvd meg gyermekeinket 
minden veszélytől, adj kitartást nekik a bűn 
elleni harcaikban, légy velük akkor is, ami-
kor mi már nem vezethetjük őket. Ámen. 
Könyörögjünk! 
Kérünk, Urunk, Istenünk, hallgasd meg jó-
ságosan könyörgésünket. Őrizd meg gyer-
mekeinket, akiket megjelöltünk a kereszt 
jelével, és őrizz meg minket is, hogy a ke-
resztnek erejével valamennyien hitünk taní-
tására figyeljünk, parancsaidat megtartsuk, 
és így méltók legyünk ajándékaidra és eljut-
ni országodba, Krisztus a mi Urunk által, 
Ámen. 

http://www.veszpremhittan.hu/segedanyagok/segeda19.htm 
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ZARÁNDOKLAT MEDUGORJÉBA 
2022. július.04-08. (5 nap / 4 éjszaka) 

 
Zarándoklatot szervezünk Međugorjéba. 
Szállás: színvonalas zarándokházban, 2-3-4 
ágyas fürdőszobás szobákban 
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) 
Utazás: kényelmes, légkondicionált autó-
busszal 
Indulás: hajnali 5-kor Alsónémediről, további 
felszállási lehetőségek: de – megbeszélés 
alapján máshol is fel lehet szállni. 
Lelki vezetőnk: Kelemen Zoltán plébános 
Program: 
1. nap (hétfő): Útvonal: Udvar – Eszék 
(Osijek) – Szarajevó (Sarajevo) – Mostar – 
Međugorje. Utazás pihenőkkel. Szállás el-
foglalása, majd estebéd a szálláson.  
Međugorje: „Nyugat-Hercegovinában, Mos-
tartól délre helyezkedik el. A plébániát öt 
falucska képezi, többnyire horvátok lakják. 
A falu nevét földrajzi elhelyezkedéséről kap-
ta, jelentése: hegyköz (medju+gorje). Az 
1981-es jelenések óta a međugorjéi esemé-
nyek ma már milliókat érintenek. Sokan 
követik az „üzeneteket”, és a megtérés útját 
járják. Tagadhatatlan, hogy Međugorje, mint 
jelenség, felfrissülést hozott és hoz az egy-
ház életébe. Ma már nem annyira a külső 
megnyilvánulások, a megmagyarázhatatlan, 
csodás jelenségek vonzzák az embereket, 
inkább az imádságra, a megtérésre, a böjtre 
és a vallási élet gyakorlására terelődik a 
hangsúly.” 
2. nap (kedd): Megismerkedünk a világ 
egyik legjelentősebb Mária-kegyhelyével, 
melynek története 1981-re nyúlik vissza. 
Ekkor jelent meg először a Szűzanya hat 
helyi fiatalnak, és üzenetet küldött általuk az 
emberiségnek. A csodás történések hírére 
zarándokok sokasága érkezett a kis faluba, 
Međugorje a „világ gyóntatószékéve” vált, 
ahová évente 2 millió zarándok érkezik. 
Elsőként a Szent Jakab plébániatemplomot 
keressük fel. Innen a Krizevácra a Nagy 
Kereszt hegyére indulunk. zarándokolunk.  
A magaslaton egy 8,5 méteres betonkereszt 
áll, melyben Jézus keresztjének ereklyéjét 
helyezték el. A hegyre felfelé menet 
keresztutat járunk, lelkileg átéljük a 
minden fölé emelkedni tudó szerete-
tet és nyitottabbá leszünk a Krisztusi 
útra. Délután szabadprogram 
Međugorjéban. Este Rózsafüzér és 
szentmise a Kegytemplomnál. 
3. nap (szerda): Reggel a jelenések 
helyére ahol a „Rózsaúton” imádkoz-
va és elmélkedve érkezünk meg az 
első jelenések helyszínére. Délután 

felkeressük a Cenacolo 
közösséget, ahol szen-
vedélybetegségből meg-
gyógyult emberek tesz-
nek tanúságot a hit ere-
jéről és az új életükben 
jelen lévő szeretetről. Az 
esti órákban Rózsafüzér 
és szentmise a Kegy-
templomnál. 
4. nap (csütörtök): Ki-
rándulás a Kravica-
vízeséshez. a legna-
gyobb és leglátványo-
sabb vízesések Herce-
govinában. Fürdési lehe-
tőség. A vízesések 26 
méter magasak, körülbe-
lül 120 méter szélesek, 
félkör alakúak és mészkőből keletkeztek. 
Csapadékos időben még sokkal szebb, 
mivel akkor legalább kétszerese a vízhoza-
ma. Ahhoz képest, hogy Európában kevés 
ilyen jó helyen lehet fürödni, elég kevesen 
látogatják. Igaz, a legnagyobb kánikulában 
is csak 18 fok a víz hőmérséklete. .  Mostar 
(Mosztár): kb. egyórás városnéző séta, a 
végén rövid szabadprogrammal. „Mostarba 
látogatni és az öreg hidat ismét a sma-
ragdszínű Neretva fölött látni csodálatos 
élmény. 
A híd mindkét oldalán Mostar óvárosa, az 
oszmán-török kori macskaköves negyed 
fekszik. Itt kézművesek, illetve művészek 
dolgoznak. A városban gyönyörű 16. száza-
di mecsetek, érdekes múzeumok található-
ak és persze végtelen számú kávézó.”( Ez a 
nap még programszervezés alatt van) 
5. nap (péntek): 6 órakor reggeli, majd 
6.30-kor indulás hazafelé Horvátországon 
keresztül. Várható megérkezés a késő esti 
órákban. 
Fontos információk: 
Bosznia-Hercegovinába csak az új, kártya 
típusú személyi igazolvánnyal (vagy útlevél-
lel) lehet utazni. A határon a régi, könyv 
formátumú igazolványt nem fogadják el. Ezt 
felszálláskor kérjük, szíveskedjenek bemu-

tatni! Bosznia-Hercegovinába oltási igazol-
vánnyal (amennyiben második oltást köve-
tően eltelt 14 nap, az oltáshoz használt vak-
cina típusától függetlenül), vagy 48 óránál 
nem régebbi negatív antigén gyors teszttel, 
vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-
teszttel lehet utazni. Horvátországba oltási 
igazolvánnyal (az oltáshoz használt vakcina 
típusától függetlenül), vagy 48 óránál nem 
régebbi negatív antigén gyors teszttel, vagy 
72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel 
lehet utazni. További informáci-
ók: konzuliszolgalat.kormany.hu Az utazást 
EU-s covid igazolvánnyal (EU-s zöldkártya) 
javasoljuk! (Letölthető: eeszt.gov.hu) 
Ajánljuk a kombinált útlemondási- és utas-
biztosítás megkötését, ugyanis a szolgálta-
tás sok egyéb eset mellett a koronavírus 
(COVID-19) által okozott megbetegedésre 
is kiterjed, és a biztosító önrészesedés nél-
kül megtéríti az esetlegesen felmerült bá-
natpénzt. Az aktuális szabályokat figyelem-
mel kísérjük! 
Részvételi díj: 210 euró (min. 35 utas ese-
tén), mely tartalmazza az utazás, a szállás, 
a félpanziós ellátás és a csoportkísérő-
idegenvezetés költségét + 5 euró, az ide-
genvezetői készülék bérleti díja (ezzel lehe-
tővé válik, hogy a szentmisét, Szentségimá-

dást szinkrontolmácsolással, ma-
gyarul hallgathassuk). Az utazás 
során, a mosdóhasználathoz cél-
szerű aprópénzzel készülni. 
Jelentkezni Mikoly Istvánnénál le-
het, szentmise után vagy a mikoly-
magdi@gmail.com email címen. 
JELENKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
 HÚSVÉT NAPJA 

A programváltozás jogát  

fenntartjuk! 

ZARÁNDOKLAT 2022. április 9. 
 

Zarándoklatot szervezünk április 9
-én (szombaton) Kalocsára és 

Hercegszántóra. 
 

Kalocsán meg-
tekintjük: 

- a Főszékesegy-
házat 

- az Érseki 
Múzeumot 
- az Érseki 
Könyvtárat.  

 

Hercegszántó: Máriakert kegy-
hely - ahol a világ legnagyobb 
rozsdamentes  acélból készült 

Szűz Mária szobra van felállítva. 
Keresztutat végzünk, majd ezt 

követően szentmise lesz. 
 

Zarándoklat költsége,  
belépőjegyekkel együtt: 8 000 Ft. 
Jelentkezni a sekrestyében lehet 

2000 Ft előleg befizetéssel. 

Lelkiekben és élményekben  
gazdag, kellemes  

utazást kívánunk! 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/
http://eeszt.gov.hu/
mailto:mikolymagdi@gmail.com
mailto:mikolymagdi@gmail.com
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A következő Szentségimádási óránk március 4.-én 17-órakor a 
templomban lesz. Aki a járvány miatt nem tud jönni az 
otthonról, imádkozzon velünk a szentségimádási köny-
vünkből. Ezt az imaórát felajánljuk betegeinkért a vá-
randós édesanyainkért Ukrajna és a világ békéjéért az 
ártatlanul szenvedőkért. Uram hallgasd meg könyörgé-
sünket! Kiáltásunk jusson Eléd! Március 3.-án HAM-
VAZÓSZERDA! SZIGORÚ BÖJT! Készüljünk fel 
szentgyónással a negyven napos böjtre! Első pénteken 
is hústilalom van! Szent Benedek írja: Az ember ezek-
ben a napokban teljes tisztaságban élje az életét. Más 
időkben elkövetett bűneit tegye jóvá. Ez akkor történik 
megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, 
könnyek között imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a 

szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire törekszünk. 
a szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá vala-
mit a saját akaratunkból a szentlélek örömében Isten-
nek! Így a lelki vágyakozás örömével várjuk a Szent 
Húsvétot! Ezen a szent órán kérjük a szentlelket, erő-
sítsen meg bennünket a böjti felkészülésben, hogy 
Isten gyermekeihez méltóan tudjuk átelmélkedni ezt a 
szent kegyelmi időt és általa mélyebb önismeretre, 
alázatra és szorosabb Istenkapcsolatra juthassunk! 
Teremtő Atya! Megszentelő Fiú és Megszentelő Lé-

lek! Jézus Krisztus, aki lelkem megváltottad! Add, 
hogy áhítattal, szeretettel és kitartással szolgálhassalak 

Téged az emberek között! Add, hogy hűséges apostola 
lehessek a Te országodnak!                            Szlovicsák Balázsné 

Márciusban a kilencedet imádkozzák 

Febr.26.-tól márc.-6.-ig 
Józan Annamária 

Kiss Albertné 
Acsai Lászlóné 

Bolonovszky Lászlóné 

Márc.-7.-től15.-ig 
Györgyövics Józsefné 

Józan Györgyné 
Surányi Tiborné 

Ács Istvánné 

Márc.-16.-tól 24.-ig 
Id. Surányi Miklós 

Sipos Imréné 
Lovas Flóriánné 
Tóth Jánosné 

Márc.-25.-től Ápr.-2.-ig 
Tamás Györgyné 
Mikoly Istvánné  

Némedi Rezsőné 

Béke Fejedelme 
 

Béke fejedelme, szentséges Istenünk! 
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk. 

Békét adj szívünknek, békét családunknak, 
békét nemzetünknek, békét a világnak! 

 
Szűz Mária Szíve, béke példaképe, 

fiad szent Szívénél közbenjárónk légy te! R) 
 

Liliom, virágszál te vagy, ó, Mária, 
eszközölj Fiadnál békét a számunkra! R) 

 
Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg, 

Könyörgésünket, ó, Mária ne vesd meg! R) 
 

Derítsd fel hazánkra a békesség napját, 
adjál világbékét, Mária, Szűzanyánk! R) 

 
Szüntesd meg a világ háborgó tengerét 

enyhítsd vérző szívünk fájdalmát, keservét! R) 

Közös imaóránkat március 7.-én 17órakor a templomban tartjuk. Köszöntjük ÉGI 
ÉDESANYÁNKAT egy szép énekkel, majd felolvassuk a hozott imaszándékokat és 

egy imádsággal átadjuk a SZŰZANYÁNAK. Kérjük, imádkozzon velünk és értünk 
Szent Fiához! Március 25.-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Erre em-
lékezve az örvendetes szentolvasót imádkozzuk ÉGI ÉDESANYÁNK életéről elmél-

kedve a tizedek között. Ez után egy szép Mária énekkel megköszönjük Szűz 
anyánknak, hogy ismét Vele tölthettük ezt az estét!                   Szlovicsák Balázsné 

A nagy bűvész 
 
Hudini egy na-
gyon híres bűvész volt. Hogy 
miről volt híres? Hát arról, hogy 
bárhonnan ki tudott szabadulni. 
A legjobban őrzött börtönökből 
is sikeresen kijutott anélkül, 
hogy észre vették volna. Külön-
böző cseleket, trükköket alkal-
mazott. 
Egyszer meghívták egy kis falu-
ba. A településen építettek egy 
kis börtönt. A cellák biztonságát 
akarták tesztelni. Hudini elvál-
lalta. Az épület tervezői állítot-
ták, hogy ezeket a börtönajtókat 
még maga Hudini sem tudja 

kinyitni. A 
nagy bű-
vész közöl-

te, hogy 5 perc alatt ki fog jönni 
a rácsok mögül. Bement a cel-
lába, majd rácsukták a vasajtót. 
Hudini rögtön munkához látott. 
Nem teljesen tisztességes, de a 
nadrágövében egy kis tű volt 
elrejtve. Most elővette a tűt, és 
elkezdte a zárat mozgatni vele. 
Már fél óra eltelt, de a zárral 
még mindig nem boldogult. 
Minden eddig ismert módszerét 
megpróbálta bevetni, hogy a kis 
tűvel kinyissa a börtönajtót. Már 
2 óra is eltelt, de még mindig 
semmi eredmény. 

A bűvész már kezd kétségbe-
esni. Szenved a gondolattól: Mi 
lesz, ha nem bír kijutni? Végül 
teljesen feladta. Kétségbeeset-
ten, összetörve kissé nekidőlt a 
börtönajtónak. 
A könyökével egy kicsit meglök-
te az ajtót, és majdnem kiesett 
rajta. Az ajtó ugyanis kinyílt, 
mivel be sem volt zárva. 
Ez az eset valóban megtörtént, 
de lelki értelemben is nagyon 
sokat tanulhatunk belőle. 
Az emberek rabságban élnek. 
A bűn rabságában. Próbálnak 
szabadulni, minden terhet 
lerázni magukról, de az igazi 
békés szabadságot nem tud-

ják elérni. Megkísérlik csalás-
sal, ügyes kis eszközökkel 
kinyitni a börtönajtót, miköz-
ben nem veszik észre, hogy 
az végig nyitva volt. Jézus 
kinyitotta számunkra az ajtót. 
Nem kell elszenvednünk jo-
gos büntetésünket, szabadon 
távozhatunk, az ajtó már 
nincs kulcsra zárva. Sajnos 
sokan még nem tudják ezt, és 
keresik a kulcs megoldást az 
életük nagy problémájára. 
Légy te, aki felvilágosítod az 
embereket arról, hogy az ajtó 
nyitva áll, és az onnan kiveze-
tő út maga Jézus!  
http://www.kethely.plebania.hu/ 

Egy perc bölcsesség… 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

28.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

1.  
Húshagyó kedd 

2. Hamvazó-
szerda 
18 óra 
Szentmise 

3.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 
 

4.  
16.30 
Keresztút 
 
17 óra 
Szentmise 

5. 
Öregtemető  
takarítása 

6.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

7.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Mária Rádió  
Imakör imaóra 

8. 
18 óra 
Kóruspróba 

9.  
 

10. 
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

11.  
16.30 
Keresztút 
 
Nem lesz  
Szentmise! 

12.  
 

13.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

14. 
Nem lesz 
plébániai  
fogadóidő! 

15.  
Nemzeti ünnep 
10 óra 
Szentmise 

16.  17.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

18.  
16.30 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
18 óra 
Passiópróba 

19. 
 

20.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra  
Szentmise  

21.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

22.  
18 óra 
Kóruspróba 

23. 24.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

25. 
16.30 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
18 óra 
Passiópróba 

26.  
 
 
 
 
 

Óraátállítás! 

27.  
11 óra 
Szentmise 
16.15 Gitáros 
keresztút 
17 óra 
Ifjúsági mise  

28.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

29.  
18 óra 
Kóruspróba 

30.  31.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 
 

1.  
16.30 
Keresztút 
17 óra 
Szentmise 
18 óra 
Passiópróba 

2. 
 

3.  
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! 

NAGYBÖJT 

A Nagyböjt  
péntekjein  
húsevési  

tilalom van! 
 

Nagyböjti keresztút  
 

Péntekenként, az esti 
szentmisék előtt  

keresztutat tartunk 
 templomunkban. 

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a 
javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templo-
mokban és más zárt terekben tartandó mindennemű 
közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon 
rendelkezem. 

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás. 
Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt 

léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott. 
Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges 

újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk. 
A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a véde-
kezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra 

is tartsák meg a helyi előírásokat! 
Továbbá buzdítjuk a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a 

szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon. A szentmisébe online módon való bekapcsolódás 
nem helyettesíti a személyes részvételt, ez inkább azoknak ajánlott, akik betegség miatt nem 

tudnak templomba menni. 
Vác, 2022. március 4.  

Marton Zsolt s. k. váci püspök  

Március 8-án, kedden,  
18.00 órakor kóruspróba lesz  
a közösségi házban! 


