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A kibontakozás felé 

Aki a keresztség szentségét kéri, annak tudnia kell, hogy az azt 
jelenti, hogy szent dologról van szó, nem csak 15-20 perces cse-
lekményrıl. Erre a szent szertartás emlékeztet is: „a keresztség-
ben az Isten az İ isteni életében részesíti az embert.” Azt is tudni 
kell, hogy ez kezdet; egy egész életre alapvetıen kiható folyamat-
ról van szó. Nap, mint nap meg valósítani – gyarlóságunk ellenére 
is a keresztény életeszmét; de ha ez naponta újrakezdést jelent is 
emberi gyengeségeink miatt – akkor is készen kell állni, hogy a 
kapott kegyelmi állapot „napról napra gyarapodjék bennünk” és 
tenni kell azért, hogy kincsünket, (kereszténységünket) amit töré-
keny cserépedényben hordozunk, óvjuk, gyarapítsuk. – Aki már 
kereszteléskor fel tudja ezt mérni, annak saját választása értelmé-
ben kell erre jószándékkal és jóra való törekvéssel ügyelni, aki 
pedig nem önmaga választotta, annak segíteni kell, hogy amit úgy 
választottak neki, felismerje méltó-
ságát, lehetıségeit. Segíteni kell 
ıt abban (katolikus nevelés), hogy 
eljusson arra a felismerésre és 
annak jelentıségére, hogy úgy 
gondolja, érezze, és cselekedeteit 
is úgy irányítsa, hogy kitőnjék: 
magamtól is ezt választottam vol-
na; hálás vagyok, hogy a nevem-
ben így döntöttek. 
Természetesen mindenki tudja, 
tudnia kell, hogy mindez magától 
nem terem meg. Erıfeszítéseket, 
az esetek többségében komoly 
erıfeszítéseket kell tenni, felvállal-
ni a siker érdekében mindenkinek, 
aki ezzel a kérdéssel kapcsolat-
ban van – akár magának válasz-
totta, akár a választás értelmében 
segítenie kell. 
A keresztény élet akkor valósul meg, ha úgy szeretjük Istent és 
embertársainkat, ahogyan Jézus Krisztus tanította. Ennek értelmé-
ben krisztusi életnek is nevezhetjük. A krisztusi élet pedig áldoza-
tot, alázatot, keresztet jelent, s nem utolsósorban azt, hogy vállalni 
kell, hogy Krisztussal együtt eltemetkezzünk a rossz számára és 
Vele együtt feltámadjunk egy új életre. 
Szent, komoly, nehéz dolgok ezek; nem túlzás a mondás: 
„életemnek mennyi hőtlen, elhibázott napja volt [van!], megkörnyé-
kezett a világ bőne.” Azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy ebbıl a 
küzdelembıl az esetek többségében nem gyıztesen kerülünk ki. 
Tudjuk azt is, hogy segítségre van szükségünk, hacsak nem le-
gyintünk közömbösen, hacsak nem adjuk fel, hacsak nem a ké-
nyelmesebb – ugyanakkor nem a jobb – megoldást választjuk. Ez 
a segítség számunkra adva van. Isten megadja, de magunknak is 
kérni, vágyódni kell rá, tenni érte, hogy részesüljünk benne, éljünk 
általa. Szent Pál gondolatai vezetnek el bennünket ennek forrásá-
hoz, amikor ezt mondja: „akiket Isten Lelke vezérel, azok az Isten 
fiai” (Róm. 8,14) Az Apostol felismerte, úgy is mondhatjuk, eszébe 

jutott az Úr Jézusról Szent János elıszava: „Benne élet volt.” (Jn. 
1,4) Ez az élet nem földi élet, „az emberek kegyelmi életének for-
rása”. (v.ö. Jn. 14,15-20) 
Isten Lelkérıl, a Szentlélekrıl számos helyen olvashatunk a 
Szentírásban. Már az Ószövetségben is emlegeti a szent Író, és 
ahányszor csak szó esik Róla, mindannyiszor csodálatos, rendkí-
vüli események történnek – Vele, Általa. Alakít, formál, tökéleteset 
alkot, mint a teremtéstörténet mondja; a jóra vezet, életerı. Üd-
vösségünk történetében, amikor elérkezett az idık teljessége, a 
Szentlélek ereje által testesül meg a Második Isteni Személy; ke-
reszténységünk ısforrásánál – a Jordán folyónál – újjászületésünk 
bölcsıjénél galambhoz hasonló alakban jelenik meg, és teszi szin-
te láthatóvá, hogy aki ennek értelmében újjászületik, abban Isten-
nek kedve telik. Benne ujjong fel Jézus, amikor így imádkozik: 

„áldalak Téged, Atyám, ég és 
föld Ura”, az İ bölcsességérıl 
beszél az apostoloknak, amikor 
azt mondja, ha tanúskodniuk kell 
királyok és helytartók elıtt, majd 
a Lélek szól belılük; (v.ö. Lk 
12,12) a Szentlélek tesz csodát 
Jeruzsálemben, amikor a sok-
nyelvő sokaságban egységet 
teremt – „meglepıdve és álmél-
kodva mondták…ugyan mi lehet 
ez?” (Apcsel 2,2-13) Az Úr Jé-
zus tanítja, hogy az igazság 
Lelke: „Ha szerettek engem, 
megtartjátok parancsaimat. Én 
pedig kérni fogom az Atyát, és 
más Vigasztalót ad nektek, hogy 
veletek legyen mindörökké: az 
igazság Lelkét, akit a világ nem 

kaphat meg, mert nem látja, és nem ismeri ıt. De ti megismeritek 
ıt, mert nálatok marad és bennetek lesz.” (Jn. 14,15-17) İ a meg-
szentelı; Isten terveinek megvalósításához az erı (Róm. 15,16), a 
megváltozás, megtestesülés Lelke: „Bizony, ilyenek voltatok néhá-
nyan; de megmosakodtatok, megszentelést nyertetek, és megiga-
zultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk Lelke ál-
tal.” (1 Kor 6,11) 
Tudatos formálódásunk (elı)segítésére küldi Isten most is Szent-
lelkét. A bérmálásban kapjuk ezt különösképpen; bár tudjuk, hogy 
a lélek ott munkálkodik, ahol akar, („A szél ott fúj, ahol akar. Hallod 
zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, 
aki lélektıl született."  (Jn. 3,8)) és akkor, amikor akar, mégis egy 
külön szentség, a bérmálás által akarunk erısödni és gazdagodni, 
hogy vállalni tudjuk keresztény életünk feladatait, élni tudjunk kivá-
lasztottságunk, keresztény méltóságunk szerint. 
Ennek értelmében kell készülniük a bérmálkozóknak, akik pedig 
már bérmálkoztak, ennek értelmében, felelısségük teljes tudatá-
ban kell magukban felszítani, újraéleszteni a bérmálás kegyelmét! 

Pekker Imre plébános  
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Évközi 14. - Július 03.A Pünkösd Ünnepének elmúltával és a kiemelkedı 
Szent titkok ünneplése után olyan idıszakban élünk, amikor a mindennapok 
eseményei között kell teremni a keresztény élet gyümölcseit. Ezek ugyanis 
cáfolhatatlan bizonyítékai annak, hogy mennyire mőködünk együtt Isten 
Szent Lelkével, Gondolataival, Akaratával. Az ünnepek hangulatában köny-
nyebben tudunk lelkesedni - bár elıfordulhat, hogy már az ünneplés sem 
ragad magával egyértelmően bennünket; ez viszont cáfolhatatlanul bizonyít-
ja, hogy milyen sebezhetıek vagyunk. Miközben ezekkel a problémákkal 
küzdünk, jóságos Istenünk változatlanul és változhatatlanul hív és vár a jóra 
minket. A nagy lehetıségek a mindennapok dolgaiban is várnak ránk. Az a 
csodálatos a hit-életben, az üdvösség rendjében, hogy akkor is van lehetı-
ségünk, amikor az egyszerőnek és csekélységnek látszó dolgok is értékké 
válhatnak; Istenünk jósága ezt lehetıvé teszi.— Ebben a gondolkodás-
módban segít a mai szent mise bevezetı zsoltár részlete(47.):Jóságodról 
elmélkedünk, Istenünk -templomod belsejében! - Ezt még érthetıbbé teszi, 
úgy is mondhatjuk hangsúlyosabbá teszi, aláhúzza, ha úgy tetszik a 25. 
zsoltár részlete: Az Úr az engedelmeseket az igazság útján vezeti, az alá-
zatosakat megtanítja ösvényeire. Sokszor úgy érezzük, hogy ezek a dolgok 
számunkra elérhetetlenek, nemegyszer még a körülmények is mintha azt 
sugallnak, hogy értelmetlenek, hiszen odafigyelésre, erıfeszítésre, még 
adott esetben áldozatra is kell vállalkozni értük. Eközben szinte észrevétle-
nül válik az odafigyelés és hozzáállás gyengévé, erıtlenné, sokszor más 
irányúvá a mi szempontunkból semmivé. Lelkesedés, erıfeszítés, áldozat-
vállalás hány és hány alkalommal mindennapos dolgok életünkben, sokszor 
sokszorosan több a hozzáállás mértéke a lelki és örök dolgokénak. Gondol-
junk csak egy gyarló példa kapcsán a sportolók erıfeszítéseire: szinte fizi-
kai erejük utolsó maradékával küzdenek azért a kicsinyke eredményért, 
amivel mások elé kerülhetnek, hogy aztán egy oklevél, egy érem, egy he-
lyezés legyen a végeredmény. Tudott dolog, hogy az utókor egy idı után 
már nem tapsol és ünnepel annyira, ezért is mondja bizonyára Szent Pál, 
hogy hervadó babérért küzdenek - Ehhez még azt is hozzá kell számítani, 
hogy mindezeket nem akárki érheti el és nem is mindenki erıfeszítését 
díjazzák. Amikor a mi meghívásunkra és lehetıségeinkre gondolunk, tud-
nunk kell, hogy: Jézus a gazdagokat és szegényeket, a bölcseket és egy-
szerőeket egyaránt hívja - tudjunk tehát lelkesedni azért, hogy élni tudjunk 
ezekkel az üdvösségszerzı javakkal és mindig buzgók legyünk általuk az 
Isten dicséretében az Üdvözítınktıl tanult lelkülettel és lelkesedéssel. 

Évközi 15. - Július 10. „Krisztus a legjobb Pedagógus; tanítása nem szá-
raz elmélet volt. Kafarnaumi beszédében mondta: Hozzátok intézett sza-
vaim lélek és élet. (Jn.6.63). A hétköznapi életbıl vett példákkal hozta 
közel az emberek szívéhez Isten üzenetét. A mai Ószövetségi prófétai 
kép is ilyen - annál is inkább, mivel kettıs üzenetet is kiolvashatunk belı-
le.— Az egyik a nagyon is magától értetıdı: az esı és hó= csapadék 
áldást és életet fakaszt. Gazdagabbá, tartalmasabbá teszi az életet. - Az 
élet feltételeihez tartozik, hogy legyen elegendı táplálék, de víz is az 
ember, állat, növény számára. - Köztudott, hogy az emberi szervezet pl. 
nem lehet meg táplálék nélkül, de még ennél is nehezebben tud életben 
maradni víz nélkül. - A mi mindennapi életünkben ez élı példaként áll 
elıttünk - terményeinket, ha másképpen nem, locsolással, öntözéssel 
gondozzuk. - Az Ó-szövetségben, de Szent János Jelenéseinek Könyvé-
ben is sokszor szerepel a gondoskodás, az Atyai gondoskodás jeleként 
az öntözött kert; a bıviző folyó, amelynek mentén a fák bıséges termést 
hoznak. - Ennek ellentéteként a száraz, terméketlen kietlenség a víznél-
küliség úgy szerepel - nem véletlenül - mint a pusztulás helye, a sakálok 
és skorpiók vidéke. A terméketlenség ezzel szorosan összefügg és ez, 
mint Isten elıtt nem kedves dolog szerepel. Amikor az Úr Jézus fellépé-
sének elızményeként Keresztelı Szent János a pusztában kezdett taní-
tani. - Valahányszor a víz jótékony hatása érvényesül, félreérthetetlenül 
megvalósul az Olvasmány prófétai tanítása: nem tér vissza hozzám ered-
ménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. A 
másik értelmezésben szinte figyelmeztetésként áll elıttünk az esı és hó 
példája, nem hull hiába, a tanítás lelki értelmében az Úr Jézus tanítása 
ezzel a példával, hogy szavai lélek és élet legyen mindenki számára. 
Nem történhet meg az, hogy az alapjában értelem és lélek-nélküli termé-
szet jobban tükrözze Isten szándékát, mint az értelemmel és szabad-
akarattal megáldott ember. - Nem engedhetjük, hogy az Isteni tanítás ne 
a jóra indítson, ne hitet, reményt ébresszen, ne szeretetre hangoljon. - 
Nem feledhetjük, hogy nemcsak a Rómaiaknak szól a Szent-Páli tanítás: 
a Lélek csíráit hordozzuk bensınkben, hanem nekünk is - minden kor 
minden emberének. Kell, hogy ez a csíra a készségünk által szárba szök-
kenjen és sokszoros termést hozzon! Az Evangélium tanítása pontosan 
errıl szól: a jó mag az Isten Igéje; bıségesen adja; készségesen kell 
fogadnunk, hogy sokszoros termést hozzon; nem mehet veszendıbe az 
ellenszegülés, az érdektelenségek, könnyelmőség, anyagiasság és állha-
tatlanság által. - Ehhez segít a szentmise könyörgése, ha nem csak 
mondjuk: add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresz-
tény névvel ellenkezik! 

Évközi 16. - Július 17. A mai szent Olvasmány rövid foglalata: Isten 
alkalmat ad a bőnök megbánására. Ez a gondolat már a próféták köny-
veiben is elıfordul; a zsoltáros is így imádkozik: Urunk, édes Istenünk * 
mennyire jó vagy hozzánk! ... Te irgalmas és jóságos vagy, hosszan 
tőrı, könyörülı és hőséges. A legszebben a prófétai szó beszél errıl, 
amit egyébként az Úr Jézus is idéz: a megroppant nádszálat nem töri 
el, a füstölgı mécsbelet nem oltja ki. Az Úr Jézus e búzáról és a kon-
kolyról szóló példabeszédével még szemléletesebbé teszi ezt. Amikor a 
búza és konkoly példázatáról beszélünk, tudnunk kell, hogy a mezın 
látható jelenség olyan, mint a mindennapi élet - a jó és a rossz egymás 
mellett van. Isten Egyházában is vannak szentek és bőnösök. Jézus 
azért jött, hogy a bőnösöknek alkalmat adjon a megtérésre ...az ember-
nek magának kell vállalkoznia a legszebb „kalandra", hogy megtér; 
szentté lesz. Azt tudjuk, hogy a konkoly gyomnövény, minden látszat 
ellenére. Azt lehet, hogy már nem mindenki tudja, hogy ugyanakkor 
nemcsak azért káros, mert feleslegesen foglalja a helyet, hanem mér-
gezı is. Azt még kevesebben tudják, hogy mérgezısége ellenére bizo-
nyos testi bajokra orvosság is. - Amennyiben lelki dolgokra gondolunk 
ennek kapcsán, akkor elsısorban a búzát vesszük figyelembe, mert 
ennek termése lesz a mindennapi kenyér, testünk tápláléka, az élet 
alapvetı erısítıje. Elenyészı mértékben tartalmaz jót a látszólag muta-
tós gyomnövény. Isten ápolja és növelni akarja a jót, annak érdekében 
még a tisztogató munkát is elhalasztja, nehogy a legkisebbet is ártson 
neki. Sıt számon is tartja, mennyit terem; elvárja, hogy az eredmény el 
ne maradjon, kár ne érje; ezért jó magot vet a lelkünk szántóföldjébe - 
várja, elvárja, hogy bıséges termést teremjen - egy idı múltán még azt 
is megteszi, hogy elválasztja a jót és a rosszat. Már Keresztelı Szent 
János a pusztában arról beszél, hogy a Messiás azért jön, hogy a búzát 
megtisztítsa a pelyvától és csak a búzát győjtse csőrébe. Ettıl függetle-
nül az İ gondolata nem a pusztulás. Ami a mindennapi életben nem 
szokott elıfordulni, hogy ti. a konkoly búzává legyen, azt lelki értelem-
ben a mindenkori emberben meg akarja valósítani - megtisztuljon, meg-
térjen és éljen. Komoly lehetıség ez, hiszen köztudott, hogy az emberi 
életben az a rossz is elég gyakori, ami a példabeszédben konkolyként 
szerepel. Sokszor tetszetıs dolgaink vannak, amik azonban sokszor 
még emberileg sem értékelhetık nagyra, Isten szemével nézve pedig 
méginkább nem, ezért bár magunkban hordozzuk a kettısséget, komo-
lyan kel törekedni, jól felhasználni az áldott lehetıséget, tudva azt, hogy 
Isten nem azért elnézı, mert minden úgy van jól, ahogyan van, hanem 
azért, hogy bennünk és általunk is a rosszból jót hozzon ki, hogy eljut-
hassunk oda, ahová Aquinói Szent Tamás mutatja a helyes utat: csak 
az legyen örömöm, ami Hozzád vezet, csak az szomorítson, ami Tıled 
elválaszt! 

Évközi 17. - Július 24. Az elmúlt Vasárnapokon az Úr Jézus példabeszédek 
által tanít -gondoljunk vissza elsısorban arra, hogy ez a tanítás elénk állítja a 
jószívő Magvetıt, aki nem más, mint a Mennyei Atya, Aki jó magot vet a lelkek 
szántóföldjébe. Jószívősége abból látszik, hogy bár tudja, hogy nem minden 
mag kel ki, nem mindegyik szökken szárba és nem mindegyik hoz termést, 
különösen nem százszorosát, mégis szórja a magot, alkalmat adva arra, hogy 
teremhessen. Az O szóhasználata szerint, akinek füle van, hallja meg! - 
Ugyancsak az İ tanításában szerepel az is, hogy milyen végtelen türelemmel 
van - lelki értelemben idıt ad a megváltozásra, de az is benne van, hogy 
amennyiben ez nem történik meg, lesz szétválogatás. Nem hagyja, hogy a jó 
és a rossz a végtelenségig együtt legyen. Csak a jónak ígér jövıt. A rossz 
uralkodhatik ugyan, de mégis magában hordja a saját ítéletét. Az İ végtelen 
jósága nem engedi meg, nem is engedheti meg a rossz gyızelmét. Jól érzett 
rá költıi érzékkel Prohászka Ottokár a nagy igazságra, amikor hitvallásában 
így fogalmazott: hiszek a szeretet végsı gyızelmében! - mondhatnánk azt is, 
hogy könnyő volt neki, hiszen ez a lényege a kereszténységnek - csakhogy 
ugyanez a kereszténység, ugyanez a keresztény tanítás  tanít és vezet mind-
egyikünket. 
A mai alkalommal arról szól az Ur Jézus tanítása, hogyan lehet megközelíteni 
a jót. Szentmisénk bevezetı könyörgése már megfogalmazza a lényeget: 
Istenünk ... áraszd ránk irgalmadat, hogy... úgy használjuk a mulandó javakat, 
hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék! Tudva azt, hogy van 
az emberben ragaszkodás sok mindenki és sok minden iránt, arra kapunk 
biztatást, hogy ne akárkihez és ne akármihez ragaszkodjék feltétlenül és min-
denképpen. Felajánlja az isteni bölcsességet, hogy Salamon példájára az 
legyen fontos a számunkra, hogy éber szívvel meg tudjuk különböztetni a jót 
meg a rosszat, hinnünk és tudnunk kell azt, hogy a jó választás nemcsak Sala-
mon esetében volt kedves Isten elıtt és nemcsak neki mondja, hanem örök 
érvényő a kijelentése: Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem 
hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét 
kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme 
megadom neked, amit kértél. Isten fölülmúlhatatlan ajándékozó szeretetében, 
hiszen arra választott ki mindannyiunkat, hogy Fiának képmását hordozzuk 
magunkon - éppen ezért az İ dicsıségét és üdvösségünket a legnagyobb 
értéknek kell tekintenünk! - Fáradozni kell érte, áldozattal keresni a jót, a még 
jobbat. Ki kell válogatni a jót és ırizni, a rosszat pedig elvetni, mint a példabe-
széd halászai teszik a halakkal. Akkor válnak az élet dolgai kincsünkké . így 
lesz valósággá, hogy a bölcsesség az Istennel való együtt-gondolkodás, azo-
nosulás Vele, akaratunk alárendelése Isten akaratának. - Ez az életszemlélet-
bölcsesség nem furfangosság, nem másokat kijátszó életmővészet. 



3                                              SZENT KERESZT— 2011. AUGUSZTUS 

 

Zarándoklat Dél-Lengyelország legszebb Mária kegyhelyeire 
és a  

Czestochowai kegykép másolatának hazakísérése  
Budapestre  

2011. június 27-30. 
 

Meghívott a Szőzanya a zarándoklatra. Alsónémedin 15-en száll-
tunk fel az autóbuszra, utastársaink Budapesten és a szlovák 
határ elıtt néhány kilométerre csatlakoztak hozzánk. A velünk 
utazó kispapok és Ángyán Ildikó idegen vezetı útmutatásai alap-
ján imádkoztunk, énekeltünk. Magyarországról 3 autóbusz indult, 
a zarándoklatot Bese Gergı Péter a kalocsai papi szeminárium 
ötödéves hallgatója szervezte. Zakopánéban a Fatimai Mária 
zarándokhelyen, találkoztunk és együtt énekelve vonultunk be a 
templomba, közös szentmisén imádkoztunk a Szőzanyához. 
Innen már együtt „mozgott” a 
három busz. Bachledowka 
kegyhelyének meglátogatása 
után az esti órákban érkeztünk 
meg szálláshelyünkre. Június 
28-án reggel a kegyhelyen rö-
vid látogatást tettünk, imádkoz-
tunk, majd Gidle a borba már-
tott szőzanya kegyhelyére láto-
gattunk, ezután Lesniow a Csa-
ládok Királynıje kegyhelyét 
kerestük fel, közös szentmisén 
imádkoztunk családjainkért, 
ahol a jelenlévı házaspárok 
külön áldásban is részesültek. 
Délután rövid szabadprogram 
keretében, egyéni imádságra is 
volt lehetıség. 5 órára mentünk 
az állomásra, fogadtuk a vonatos zarándokokat. 
(1939-ben, a II. világháború kitörése - Lengyelország lerohanása 
- elıtti nyáron indult utoljára vonat Magyarországról 
Częstochowába kifejezetten zarándoklat céljából. 
A 72 esztendıvel ezelıtti eseményre való emlékezés és a június 
végi EU-elnökség átadás-átvétele jegyében június 27-én, hétfın 
újra vonat indult Budapestrıl Jasna Górába 640 zarándokkal). 
Rövid köszöntı után Mária énekeket énekeltünk  A meghatottság 
könnyei ott csillogtak a szemekben. A vonatos zarándokokat 
autóbusz szállította a szálláshelyükre, mi pedig gyalogosan Má-
ria énekeket énekelve vonultunk a saját szálláshelyünkre. Este 
együtt vettünk részt a 21 órakor kezdıdı Apelon, majd éjszakai 
virrasztáson imádkoztunk a kegykép elıtt, a két nép 2011-es 

európai szolgálatáért, a lengyelek és a magyarok boldogságáért, 
jólétéért, a két ország elöljáróiért. A vonatos zarándokút egyik 
lelki vezetıje Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, 
a zarándokokkal tartott Böjte Csaba ferences testvér, Bátor Bo-
tond magyarországi pálos tartományfınök és Kövér László ház-
elnök. Sokan imádkoztunk egészen éjfélig, amikor is a magyar 
himnusz hangjaira  engedték le a kegyképet védı lemezt. 
Június 29-én volt lehetıség gyónni, megnézni a Kincstárat, meg-
hallgatni a kegyhely történetét pálos szerzetesektıl. Itt ajándék-
ként kaptunk egy rózsafőzért és kegyképet ábrázoló szentképet. 
12 órától ünnepélyes magyar nyelvő szentmisén vettünk részt (a 
Tv is közvetítette). Délután keresztút és fakultatív program, majd 
este 21 órakor ismét Apel és a kegykép hiteles másolatának át-
vétele következett. A kegyképet a rimóci népviseletbe öltözött 
Máriás lányok vitték a szálláshelyünkre gyertyás menet kíséreté-

ben. Itt a kápolnában ismét há-
lát adtunk Istennek és Szőz-
anyának Június 30-án fél hétkor 
indultunk haza, rövid pihenıre 
megálltunk Krakkóban az Isteni 
Irgalmasság Bazilikában, a ma-
gyar kápolnában imádkoztunk, 
majd tovább indultunk Buda-
pestre. Útközben imádkozva 
énekelve adtunk hálát. Az autó-
buszon velünk utazott Bátor 
Botond, a Magyar Pálos Rend 
tartományfınöke is, az İ kez-
deményezésére a magyar ha-
tárt átlépve elénekeltük a ma-
gyar a pápai és a székely him-
nuszt, a Boldogasszony anyán-
k a t .  Má r i a  é n e k e k k e l 

“szerenádot adtunk a Szőzanyának”, rózsafőzért imádkozva ér-
keztünk meg Budapestre. A kegyképet körmenetben kísértük 
végleges helyére, a Szent István-bazilikába, államalapító kirá-
lyunk Szent Jobbjához. A kegyképet a Bazilika nevében Snell 
György plébános, a kormány nevében Hoffmann Rózsa, oktatási 
államtitkár fogadta a zsúfolásig telt Szent István-bazilikában. 
„Imádságban is kérjük a Mindenhatót, hogy segítse nemzetein-
ket, hogy hitükben megmaradva tudjanak válaszolni a világ kihí-
vásaira és merjük jövınket újra Istenre és a boldogságos Szőz-
anya oltalmára bízni „– fogalmazta meg a Bese Gergı Péter fı-
szervezı a programsorozat esszenciáját. 
Istennek és a Szőzanyának hála a kapott kegyelmekért. 

Krasnyánszki Sándorné  

Częstochowai Fekete Madonna 
A częstochowai Fekete Madonna, (Matka Boska 
Częstochowska lengyelül) ikon Európa egyik legismer-
tebb Szőz Mária ábrázolása, a lengyel katolicizmus és 
függetlenség szimbóluma. A Jasna Górai pálos kolos-
torban ırzik Lengyelországban, Czestochovában. A 
legenda szerint Szent Lukács evangélistafestette egy 
cédrustáblára, amely a Szent Család otthonából szár-
mazott. Az egyik legrégebbi Jasna Góra-i irat szerint a 
kép Jeruzsálembıl Konstantinápolyon és Belzen ke-
resztül került a kolostorba, 1382 augusztusában. 
Ugyanebben az évben kapták birtokul Jasna Górát 
(Fényes Hegy) a magyar pálosok.  

Az ikon 
„A festmény nélkül Jasna Góra nem volna több egy 
épületkomplexumnál, mőalkotások múzeumánál, ame-
lyek kétségkívül értékesek és szépek, de hiányzik 
belılük az élet ereje. A festmény a misztérium, az 
alapzat, az atmoszféra a Jasna Góra-i szentélyben” – 
írja a kolostor honlapja. A képet egy 122,2 x 82,2 x 3,5 centiméteres 
fatáblára festették, és a gyermek Jézust karján tartó Szüzet ábrázol-
ja. A képet Mária arca uralja, tekintete a szemlélı szemébe mélyed. 
A Gyermek arca is a zarándok felé fordul, de ı valahová máshová 
néz. A két arcon komoly, elgondolkodó kifejezés ül. Mária arcán két 
párhuzamos és egy ezeket keresztezı vágás fut. Jobb keze a keblén 

nyugszik, mintha a Gyermekre mutatna. Köntösén 
a magyar uralkodóház liliomai.  

A Madonna-ima 
A częstochowai Miasszonyunk tiszteletére ima is 
született, amelyet reggel, mindjárt felébredés után 
mondanak: „Częstochowai Szent Anya, kegyelem-
mel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked aján-
lom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, 
lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldáso-
dért és imáidért hogy üdvözüljek. Teljesen feléd 
fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és 
szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és 
testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök 
életet a mennyben. Ámen.” Az ukránok ugyancsak 
különleges tiszteletet tanúsítanak a Częstochowai 
Madonna iránt.  
A  l e ngye l e k  1994 .  má j u s  15 - én , 
a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulójára a 
Częstochowai Fekete Madonna kegyképének má-

solatát a Gellért-hegyi Szent Gellért — sziklatemplom-
nak ajándékozták. 2011. június 30-án Magyarországra érkezett a 
kegykép újabb hiteles másolata. A pálos rend adományát, a kormány 
nevében Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár fogadta a Szent Ist-
ván-bazilikában.                             

 (forrás: http://hu.wikipedia.org) 
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Július 11-én elindultunk hittantáborunkba, melynek témája: A család. Reg-
gel 9 órakor az iskola elıtt gyülekeztünk. 1 óra alatt odaértünk a szállá-
sunkra, Kismarosra,  amely a Duna partján fekszik. Az ideiglenes lakóhe-
lyünkön volt focipálya, játszótér, pingpong asztalok és 12 jól felszerelt szo-
ba. Délután számháborúzni akartunk, de mivel a számokat a buszon felej-
tettük, azért elmentünk fürödni a Duna partra. A finom vacsora után beosz-
tottuk a csapatokat és összeismerkedtünk egymással. Másnap vonattal 
mentünk strandra, de kicsit csúsztunk, mivel a vonat a budapesti Ny-i pá-
lyaudvarra vitt és vissza kellett mennünk Gödre. Ezt a napot a strandolás-
nak szenteltük, az idıjárás kedvezett nekünk. Jól kihasználtuk a fürdésle-
hetıséget. Fél 7-kor már visszaértünk a szállásunkra és készülıdtünk a 
vacsorára. A reggeli ırangyalhúzást megbeszéltük egy nagy körben ülve, 
utána pedig imádság követte. Aztán Magdi néni takarodót fújt. Szerdán 
Betti és Pisti egy közös túrát szervezett nekünk. Vasúttal Királyrétig men-
tünk, aztán gyalog folytattuk az utat. A túra után a Duna parton pihentük ki 
a fáradalmainkat strandolás közben.  Vacsora után imádkoztunk szerette-
inkért, saját szavakkal kértük az Úr segítségét. Tiszta lelkülettel feküdtünk 
le aludni.  Csütörtökön reggel vonattal Vácra mentünk, úti célunk a fürdı 
volt. Szerencsénkre meleg volt, ezért élveztük a hősítı vizet.  Este csoport 
munka volt, Minden csapat feladatot tőzött ki a többi csoportnak. Az egyik 
feladat az volt, hogy személyesen írjunk Jézusnak egy kérı vagy köszönı 
levelet a családunkról. a feladat lényege hogy átgondoljuk kinek mit jelent 
a család. Aztán aki akarta hajót hajtogathatott belıle és a Dunába ereszt-
hette. Ez a feladat nagyon meghatott mindenkit. Másnap, pénteken reggel 
buszra szálltunk és elmentünk Márianosztrára. Két kedves atya fogadott 
minket és lehetıséget adtak a gyónásra, amit egy szentmise követett. Miu-
tán hazaértünk a szálláshelyünkre, csapatonként sétálgathattunk a város-
ban. Szombaton egész nap a táborhelyen tartózkodtunk. Csoportmunká-
ban dolgoztunk; tablót készítettünk 
az egész hétrıl. Délután készülıd-
tünk a tábortőzre a József szép-
ségversenyre. Vacsora után kör-
beültük a tüzet. Jött a bemutató. 
Bettiéktıl kaptunk okleveleket. A 
tábortőz mellett játszottunk és éne-
keltünk. Másnap 11-kor szentmi-
sén vettünk részt. A finom ebéd 
után bepakoltunk a buszba és 
elindultunk nagy sajnálatunkra 
haza. Itthon vártak minket a szü-
lık. Minden barátunktól elbúcsúz-
tunk. A tábor jó volt.  Nagyon jól 
éreztük magunkat. Köszönjük 
Magdi néni lecsóját, paprikás 
krumpliját és Móni néni fánkját. 
Reméljük hogy jövıre is találko-
zunk. 
Györgyövics Szilvia, György Fanni 
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A Hittantáborban 
Ez volt az elsı alkalom, hogy elmentem az alsónémedi katolikus gyüle-
kezettel táborba. Ennek csak az az egy furcsasága van, hogy én refor-
mátus vagyok, de ettıl függetlenül elmehettem és el is mentem. Néhány 
barátomon kívül nem ismertem senkit, de sikerült szinte mindenkit meg-
ismernem. A helyszín ezúttal Kismaros volt, közvetlen a Duna mellett. A 
szállásunk a Dunától körülbelül 2 percre volt.  Ennek nagyon örültünk, 
amikor elmentünk fürdeni. Nagyon sok helyen jártunk, ezért nem volt 
sok idınk a szálláson pihenni, csak este. Minden nap volt valami prog-
ram és minden nap rendesen elfáradtunk. Szinte minden állomásunk-
hoz vonattal vagy busszal érkeztünk meg. Voltunk a gödi és a váci 
strandon, igaz Gödre nem volt zavartalan az eljutásunk. Szerencsére 
nagyon jó idı volt strandolásra épp a legjobb. De nem csak strandon 
voltunk. Elmentünk egy hosszú gyalogtúrára, ami két részbıl állt. Egy 
hosszú és egy rövid útvonalból. Sokan a rövidebbet választották, de a 
legkitartóbbak elmentek a hosszú túrára. Erre a túrára kisvasúttal jutot-
tunk el. De mivel hittantáborban voltunk ezért elmentünk és ott megnéz-
tük a Magyarok Nagyasszonya kegytemplomot és ha már ott vol-
tunk  akkor aki tehette az meggyónt. Én ebbıl kimaradtam, de tartottak 
nekünk egy szentmisét is. Nem ez az egyetlen szentmise volt a tábor-
ban, ugyanis utolsó nap elmentünk a helyi templomba ahol szintén részt 
vettünk rajta. A szállásunkon sem unatkoztunk. Egyik éjszaka még fel-
adatot is kaptunk, de voltak sorversenyek, tábortőz és csapatfoglalko-
zás is. A csapatfoglalkozások úgy zajlottak, hogy voltak csapatvezetık 
és nekik egy csapatuk egész héten ezzel a csapattal voltunk és az az-
napi elıadáshoz –ugyanis ez is volt- kapott feladatokat kellett elvégezni. 
Ennek a tábornak a család volt a témája, ehhez kapcsolódtak az elı-
adások is, amit a csapatvezetık csináltak. A napot általában imádsággal 
zártuk, mindenki saját szavaival imádkozhatott. Egész tábor alatt volt 
mindenkinek egy fontos feladata, amit ha nem teljesített, nem kapott 

Hittantábor 2011 
A VI. hittan táborunkba júl. 17-én 
indultunk Kismarosra 40 vidám tá-
borozóval és 3 kísérıvel. 
Hétfın reggel 9-kor indultunk itthon-
ról Kismarosra elfoglalni szállásun-
kat. Miután elfoglaltuk szállásunkat 
megebédeltünk, majd felosztottuk a 
csapatokat, és az új táborozókkal 
megismerkedtünk, majd kimentünk 
a szabad strandra strandolni. A 
2011-es tábor a családról szólt, 
ugyanis a család éve van. A keddi 
napunk a strandolásról szólt majd a 
strandolás után a szálláson Bálint 
Betti és Bársony Pisti tartottak elı-
adást, majd a csapatoknak feladato-
kat osztottak. Ötletet a Bibliából merítettek és felolvastak egy 
részletet Rebeka, Izsák és Ábrahám történetébıl. A csapatok 
feladata 3 részbıl állt: elsı része a piramis volt, ami a család 
tulajdonságának rangsorolása volt, második része a mozi pla-
kát, harmadik része pedig az volt, hogy a fiúk írják le milyen 
nekik az ideális feleség illetve a lányok feladata az volt, hogy 
nekik milyen egy tökéletes férj. A vacsora után alakítottunk egy 
hatalmas kört és mécsest gyújtottunk majd megköszöntük Isten-
nek a mai napot, és mindazt a jót, amit kaptunk. Majd 10-kor 
takarodó volt, ami nem ment könnyen, mert a táborozó fiatalok 
nem akartak aludni, hanem inkább beszélgetni és hülyéskedni. 
Szerdán túrázni voltunk, ami nagyon fárasztó volt, de nagyon jól 
telt. A túra után kimehettünk a szabad strandra strandolni, de ez 
nekünk persze nem volt elég: így a szálláson vízi bombáztunk, 
ahol senki nem maradt szárazon. Vacsora után meghallgattuk 
Lakatos Beni és Végh Miklós elıadását, ami a tökéletes apáról 
szólt. Noé személyében mutatták be, vicces feladatokkal, de 
egy levelet is kellett közösen írni az apáról. A csapatok miután 
elvégezték feladataikat, ismét egy nagy kört alakítottunk ki, ahol 
megint imádkoztunk: kérhettünk, köszönhettünk.  Az éjszaka 
ismét csak hangoskodással telt el. A csütörtöki nap szintén a 
strandolásról szólt és viccelıdéssel a vacsora elıtt. Surányi 
Kriszti és én tartottunk elıadást az ideális anyáról, Mária, Szőz-
anyánk személyében. Kiosztottuk a feladatokat, majd a levelet, 

amit mindenkinek írnia kellett, elen-
gedtük a Dunába. A levélben, amit 
Jézusnak írtunk, elmondtunk min-
dent a mi családunkról, majd egy 
bensıséges ima után megfordítot-
tuk a lapot és leírtuk, Jézus mit 
válaszolna nekünk erre a levélre. 
Aki szerette volna haza hozni az 
megtehette, aki nem, az hajót haj-
togatott belıle és azt engedtük el a 
Dunába. Az esti ima után gyorsan 
lefektettek bennünket és nem tud-
tuk miért is? – de aztán rájöttünk, 
hogy talán most lesz az éjszakai 
akadályverseny? Bizony hajnali 1-
kor felkeltettek minket, hogy csinál-
juk meg a feladatokat csapaton-

ként. Péntek reggel mindenki nehezebben ébredt az éjszakai 
program miatt. Reggeli után elmentünk Márianosztrára, ahol 
meggyóntunk és szentmisén vettünk részt. Délután a táborban 
sorversenyeket játszottunk és ezen a napon Hajdu Eszti és Lo-
vas Zoli tartott elıadást a családokról — rengeteg aranyos és 
jópofa feladattal. A feladatok elvégzése után megünnepeltük 
Surányi Kati szülinapját, aminek nagyon örült, hiszen nagykorú 
lett. Majd ismét körbe ültünk, imádkoztunk és mentünk aludni. 
Szombat reggel készült mindenki a tábortőzre: a csapatok ké-
szítették a szebbnél szebb tablókat, Pista bácsi finom lecsóval 
és paprikás krumplival. Móni néni pedig fánkkal kedveskedett 
nekünk. Az esti tábortőz is nagyon jól sikerült, kihirdették melyik 
csapat milyen helyezést ért el. Nagy örömmel mondhatom, hogy 
a Surányi Kriszti és az én csapatom nyerte el a legfegyelmezet-
tebb csapat címet. Ezt a csapatunknak ismét nagyon szépen 
köszönöm A csapat tagjai: Varga Dominika, Szabó Bence, Mó-
zes Alexandra, Huszár Domonkos, Hajdu Kálmán és Toronya 
Bertalan. Vasárnap mindenki összepakolta holmiját mise elıtt, 
majd mise után megköszöntük a jó tábort és elindultunk hazafe-
lé. 
Már itthon és a buszon is megbeszéltük élményeinket … és 
minden jó dolgot. Ez a Tábor szerintem mindenkit rávilágított jó 
és rossz dolgokra is, hogy miben kell változni. 
JÖVİRE GYERE TE IS !!!!!!!! Készítette: HORNYÁK RÉKA 
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(csak ízelítı J)  

A negyedik Dél-Duna Menti Régió táborán vagyunk túl, 
melynek fı témája az Istenkapcsolat volt. Ebben a táborban is-
mét megtapasztalhattam azt, amikor egy közösség egységben, 
harmóniában, elıítéletek nélkül dolgozik együtt. Nem kérdezik, 
milyen családból jöttél, nem vetik a szemedre, ha épp nem úgy 
nézel ki, mint a többiek, és hogy emiatt semmit sem érsz. Épp 
ellenkezıleg: „csak” szeretnek. De azt nagyon. Ha pedig mégis 
van benned javítanivaló, akkor segítenek, hogy még jobb ember 
lehess. De csak ha te is akarod. Nem tolakodnak, nem rontanak 
ajtóstul a házba. Ilyesmi élményem volt az a lány, aki az eddigi 3 
táborban mindig talált valakit a táborlakók közül, akit utálhatott. 
Ha baja volt, azonnal megsértıdött, és az egész közösség elıtt 
duzzogott. A mostani tábor elıtt viszont elbeszélgetett vele a 
táborvezetınk, és a táborban 
már egy szolgáló, lecsendese-
dett, de vidám lányt láttam vi-
szont. 

Mondhatni minden tökéle-
tes volt: az éjbe nyúló gitáros 
szentségimádások, az esti ima, 
a mise a kápolnánál, a közben-
járóima, a sportnap, a gyónás, a 
kézmőveskedés, a tábortőz, a 
kiscsoportos beszélgetések. És 
a befogadó családokat, akikhez 
vacsorázni és fürödni mentünk 
esténként, még nem is említet-
tem. Szüleink helyett aggódtak 
értünk, nehogy megfázzunk a 
sátorban, és plusz takarót akar-
tak ránk tukmálni. Annyi minden 
jóval elláttak, mintha tényleg 
otthon lettünk volna. 

Bár az idı néha 
kifogásolható volt, 

mert a nap leginkább csak a felhık fölött sütött, és ha nem az esı 
esett, akkor a szél fújt. De akiknek beázott a sátruk, alhattak a 
plébánián. 

Nyáregyháza plébánosa egy nagyon idıs, 87 éves atya, Pál 
atya, aki néhány éve építtette az új templomot. Úgy néz ki, mint 
egy hatalmas szoba, nagyon otthonos. Néha bekukkantott hoz-
zánk, és a miséken rendszerint részt vett, és nagy lelkesedéssel 
és türelemmel fogadott minket otthonában. Mivel nagyon idıs az 
atya, ezért egy diakónus, András szolgál mellette, és mintha ki-
egészítenék egymást. András ugyanis fiatal, lendületes, több-
gyermekes családapa, aki pedig határozottságával, szeretetével 
és rendkívüli gondolataival volt jelen a táborban. 

A váci egyházmegye ifjúsági referense, aki a régiós találko-
zókért és táborokért felel, Farkas Laci atya csak néhány napig 
tudott velünk maradni, de jósága, elfogadása, szeretete a hét 

végéig ott maradt a táborban. 
Igazából azt a rengeteg lelki 
élményt képtelenség átadni egy 
kisebb írásban, ezt muszáj átél-
ni. Azok a gitáros misék! Hallani 
kell ıket. És azok az ıszintén 
mosolygó arcok! İket látni kell. 
És az az elfogadás, szeretet, 
nyitottság, ami körülvett minden-
kit… Azt pedig érezni kell a le-
vegıben. Azokat az imagyakor-
latokat (imádkozás zsoltár alap-
ján, ima tánccal, ima egy kép 
alapján, egy történet apalján), 
amiket a tábor folyamán tanul-
tunk… Gyakorolni kell. 
Szóval küldjük bátran az unoká-
kat az évközi régiós találkozókra 
is, valamint a nyári táborba is! J 

Surányi Krisztina 

csokit. Minden reg-
gel húztunk ıran-
gyalt. Ennek a já-
téknak az a lénye-
ge, hogy akit hú-
zunk annak ked-
veskedünk egész 
nap és ha rájön, 
akkor kapunk cso-
kit. Egy dolog nem 
ment zökkenımen-
tesen, mégpedig a 
lefekvés, ugyanis 
mi nem nagyon 
szerettünk volna 
aludni. Persze mi is 
álmosak lettünk és 
elaludtunk. Ez a 
tábor mindenkit jó 
élményekkel gaz-
dagított, persze itt 
is voltak egyet nem 
értések. Összessé-
gében viszont na-
gyon jó volt, sokat 
tanulhattunk és 
közelebb kerülhet-
tünk Istenhez. 
Hogy nekem tet-
szett-e? Annyira, 
hogy jövıre is sze-
retnék menni.     

Szabó Bence 
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07. 24 – 08. 01 
 
Özv. Némedi Rezsıné 
Mikoly Istvánné 
Özv. Kiss Ferencné 
Tamás Györgyné 

08. 02 – 08. 10 
 
Özv. Surányi Ferencné 
Ifj. Tóth Jánosné 
Özv. Bálint Lajosné 
Özv. Gyırvári Istvánné 

08.07 – 08. 15 
 
Debreceni Lászlóné 
Özv. Gyırvári Dezsıné 
Lovas Imre 
Horváthné Nagy Ilona 

08.16 – 08.24 
Bircsák Istvánné 
Renczes Csabáné 
Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 
Id. Nagy Istvánné 

Augusztusban a Jézus Szíve Családjában a  kilencedet mondják: 

Jézus Szíve Családja 
 
Augusztus 5. Elsı Péntek. Megváltó Jézusunk Kínszenvedés-
ének és halálának emléknapja. Bőnbánati nap.  
Augusztus 7. Elsı Vasárnap. Jézus Szentséges Szívének Csa-
ládja közös imaórát tart az esti szentmise után közösségi ház-
ban. 
 
Augusztusban az örökös rózsafüzér társulat tag-
jainak imaóráira folyamatosan lehet jelentkezni. 
Ezek az imádságok a haldoklókért és a betege-
kért szállnak fel egymást követve és óránként 
egymást felváltva szünet nélkül egész hónapban 
a Szent Szívhez. A Jézus Szíve Családja is kap-
csolódik ehhez a szándékhoz, ezért a mostani 
közös imaóránkon a haldoklókat ajánljuk Jézus 
oltalmába. Azokat is, akikért  senki sem imádko-
zik. Az Úr Jézus irgalmas szeretı Szent Szíve 
ölelje ıket magához végsı elhagyatottságukban, 
hogy ne vesszen el egyetlen lélek sem. Jöjjünk el 
minél többen az Úr Jézussal való bensıséges 
együttlétre! Jézus vár minden lelket, aki befogadja 
İt szívébe. 
 

Figyeljük İt a ke-
reszten és szívjuk 
magunkba utolsó 
szavait, sóhajtását. 
Jézus fényétıl átita-
tódva könnyebb lesz 

hordoz-
ni saját keresztünket. Tıle erıt kapunk. Életre ke-
lünk. Szemléljük İt mélységes szeretettel úgy, 
mint, ahogy a Szőz Anya tette azt.  
 
Jézus arcára nézz fel, mert tündöklı lénye csodás! 
Rád a fény ragyog, ha ıt láthatod, halvány messze 
földön minden más. 

Megváltó Jézusom! 
 

Esedezem hozzád és a te drága Szőz Anyádhoz, 
akinek Szent István királyunk oltalmába ajánlott 

minket. Mentsétek meg a lelkeket, hogy Isten terve 
mielıbb megvalósulhasson rajtunk és Jézus Szívé-

nek a szeretete gyızedelmeskedjen a világon! 
Amen. 

 
Szlovicsák Balázsné 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 2 3 4 5 6 
 

7 
20 óra 
Jézus Szíve 
 család imája 

8 9 10 11 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

12 13  
18 óra  
Cursillo  
kiscsoport 

14 

15 
Nagyboldog-

asszony 

16 17 18 19 20 
Szt. István 

napja 

21 

22 23 24 
18 óra  
Cursillo  
kiscsoport 

25 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

26 27 
 

28 

29 30 31     

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai          2011. augusztus 
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SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség Kiadványa. 

Megjelenik havonta. 
Szerkesztık: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztıség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 
Köszönettel fogadunk minden észrevételt, segítséget! 

Hit 
 A nagy esıhiány tikkadttá, szárazzá tette a 
földeket. A fák fájdalmasan hullatták megfa-
kult, elsárgult leveleiket. A fő a réteken kiégett. Az emberek 
nyugtalanul kémlelték a tiszta, kobaltkék eget. 
Mivel mind szárazabb hetek követték egy-
mást, és hónapok óta egy csepp esı sem 
esett, a helybéli plébános az esı kegyelméért 
könyörögve rendhagyó imaórára hívta az em-
bereket a templom elıtti térre. 

A teret nagy sokaság töltötte be a megbe-
szélt órára. Sokan hozták el magukkal hitü-
ket jelképezı tárgyakat: a Bibliát, keresztet 

és rózsafüzért. 
A plébános végignézett az embereken, és tekintete megál-
lapodott egy kislányon, aki teljes komolysággal ült az elsı 
sorban. A kislány egy piros esernyıt tartott ölében. 
  

Imádkozni annyi, mint esıt kérni.  
Hinni annyi, mint esernyıt vinni magunkkal. 

 (Bruno Ferrero  -  Az élet: mindened ami van) 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

BÚCSÚ 2011 
Ebben az esztendıben szeptember 18-án ünnepeljük 
templombúcsúnkat. Az ünnepélyes szentmisét köve-
tıen lehetıség lesz arra, hogy a templom körül felállí-
tott standokon meghívott árusok portékáit (kegytárgyak, köny-

vek…) megvásárolják a templomból kijövı hívek.  
A pontos kínálatot még nem ismerjük, szervezés alatt van. 

Játék iskolánk sportcsarnokában! 
Terveink szerint minden hónapban  

egy alkalommal az  
Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség 
bérli majd iskolánk impozáns sportcsarnokát. 

Elsı alkalommal szeptember 17-én, szombaton 
délután 16.00 órától 18.00 óráig sportolhatnak 
elsısorban a gyerekek, valamint felnıttek is. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 A további idıpontokat újságunkban közölni fogjuk. 

Az elmúlt hónapban templomi 
orgonánk szerkezete át lett vizs-
gálva, valamint sípsorai újra lettek 
hangolva. Hangszerünk 2007-ben 
készült el, s már idıszerő volt a 
hangolás. Ezt a mőveletet ajánla-
tos lenne évente elvégezni. A kar-
bantartás az orgona állagmeg-
óváshoz elengedhetetlen. 

Megtörtént a viharokban 
megsérült cserepek cseréje a 

templom tetején. 

A torony-
óra cson-
ka muta-
tóját, vala-
mint a 

másik, ép 
mutatót is 
leszerel-
ték. 

Új korlátok kerültek az  
elhasználódott régiek  

helyére a kórusfeljáróba. 

Elkészült a templom 
körüli díszburkolat, va-
lamint az ajtó elıtti 
díszkorlát oszlopai is 

állnak már. 
A díszkorlát megépíté-
sére anyagi hozzájáru-
lások is érkeztek, ami-
ket nagyon köszönünk! 
Isten fizesse meg! 

A Kántorház egyik szobája 
kifestésre került. Hálásan kö-
szönjük a mesternek felajánlott 
munkáját! Isten fizesse meg! 

Júliusban elıször ministrált 
kislány templomunkban: 

Surányi Melinda 
Várjuk az İt követıket! 


