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Keresztség – kereszténység 

A  keresztség  eseménye  és  a  kiegészítı  szertartások  után  
sokszor  úgy  tőnik,  hogy  most  már  minden rendben. Ezzel  
szemben  tudnunk  kell,  hogy  minden  most  kezdıdik. Igaz  
ugyan,  hogy  ahogyan az  Úr  Jézus  mondta  búcsúzásul  a  ta-
nítványoknak, megtörténik  a  szent  cselekmény  az Atya  a  Fiú  
és  a  Szentlélek  nevében,  de  folytatódni  kell    annak  értelmé-
ben,  amit  szintén  az  Úr  Jézus  mondott: tanítsátok  ıket,  hogy  
megtartsák,  amit  parancsoltam  nektek!   Tovább  elmélkedve  a  
lényegen,  ezután  magától  értetıdı-
en  következnie  kell  a  megkeresz-
telt  ember  életében, hogy  hitbıl  
fakadó  jócselekedetei  legyenek;  
hogy  egyáltalán  a  hit  szemével  
nézze  a  világot,  hiszen  mi  mást  
jelentene: aki  hisz  és  megkeresz-
telkedik, az  üdvözül, aki  nem  hisz,  
elkárhozik!  
A  megkeresztelés,  a  megkeresztel-
kedés  után  kell  következnie, hogy  
egyikünk  sem  él  csak önmagának  
és  egyikünk  sem  hal  meg  önma-
gának. Amíg  élünk,  az Úrnak  
élünk,  ha meghalunk,  az  Úrnak  
halunk  meg,  Aki  szenvedett  és  
meghalt  értünk, hogy  mindnyájan  
Neki  éljünk! Figyelmeztetés  ez  arra,  hogy  a  további  életünk-
ben  nap,  mint  nap  mennyi  teendınk  van  annak értelmében,  
hogy  megkereszteltek  minket. Az  a  szent  esemény,  amiben  
részesültünk  nem csupán  arra  szolgál,  hogy  a  nevünk  szere-
peljen  a  kereszteltek  anyakönyvében,  esetleg  fel  tudjunk  mu-
tatni egy  igazolást,  hogy  minket  megkereszteltek,  hanem  kez-
dete  legyen  egy  új  életformának. A  keresztség  nem  egyszerő-
en  egy  esemény,  hanem  kezdete  és  alapja  a  kereszténysé-
günknek. Ez  lesz  bennünk az  élet  mővészete,  ami  nem  elmé-
leti  tudást  jelent. Baj,  ha  jobb  esetben  csupán  annyi lesz,  
mert  az  istengyermekséget  nem  állíthatjuk  egy  sorba  bármifé-
le  tudással  - még  akkor  sem,  ha  ezt  is  tanuljuk.  
Természetesen  nem  feledkezhetünk  meg  arról  sem,  hogy  
gyarapodjék  a  tudás  által  is  a  lelkiségünk,  lelki  életünk. Az  
biztosítja  számunkra,  hogy  tudatosan  és  megalapozottan  vál-
laljuk  kereszténységünket,  hogy  elmondhassuk  Szent  Pállal: 
tudom,  kinek  hittem.  
Ebben  a  folyamatban  kell,  hogy  segítségünkre  legyenek  szü-
leink,  keresztszüleink,  az  egész  keresztény közösség. Ahogyan  
a  szülıi  házban,  otthonban  tılük  tanulunk  meg   annyi  dolgot,  
hogy  kár  is  volna  számot  mondani  errıl,  úgy   kell  tılük  ta-
nulni  az  elsı  lépéseket  vallási  és  lelki  életünk  tekintetében -  
annyival  is  inkább, mivel  ık  választották  számunkra  ezt  az  
életformát  és  hála  Istennek,  hogy  választották – de  nekik  kell  
is  megalapozni,  választ  kell tudniuk  adni  arra,  hogy  miért  
választották. Ezt  a választ   megfelelıen  csak  akkor  tudják  
megadni,  ha  maguk  is  számon  tartják  keresztségüket,  keresz-
ténységüket. Sokszor  szükséges,  hogy  saját  maguk  is  belemé-

lyedjenek,  hogy a  magukéból  tudjanak  nekünk  is  adni – tudást, 
lelkesedést,  hozzáállást … 
A  keresztszülıknek  az  a sajátos feladata  van,  hogy  ebben  a  
nem  csekély  feladatban a  szülık segítségére  legyenek. Szere-
pük  túl  mutat azon,  hogy  egyfajta  rokoni  kapcsolat  részesül-
jön, nem  a  komaság  kérdése  a  perdöntı – még az sem, hogy  
viszonozzunk  egy  korábbi   vagy  leendı  gesztust. Egy szívvel-
lélekkel  kell  vezetni  a  jó  Isten  felé a  gyermeket,  akinek  ke-

resztelésekor  mintegy  kezességet  
vállalnak. Segítségére  kell  lenni  
abban,  hogy  egy  idı  után  saját  
maga  is természetesnek  tartsa  és  
örömét  találja  abban,  amit  eredeti-
leg  nem  ı  választott  ugyan  ki,  de,  
ha  megismeri  annak szépségét  és  
jelentıségét,  hálás  tudjon  lenni  
érte  és  szavakkal  vagy  anélkül  
úgy  érezze,  hogy ha  akkor tudato-
san választhatott  volna,  ı  is  így  
döntött  volna – most  pedig  hálás  
azért,  amiben  részesült. 
A  keresztény közösség  az  a  hely, 
ahol  fel  kell  találnia  magát, meg  
kell  keresni  a  helyét,  hogy  Istent  
mindig,  mindenben  megdicsıítse -  

és,  hogy  ıt ebben  mások,  akik  törekvık,  lelkesedık,  bizako-
dók  és  buzgók,  segítsék. Ezért  nagy  jelentısége  van  annak,  
hogy  abban  a  közösségben  történjék  a  keresztelés,  keresztel-
kedés,  ahol  a  legegyszerőbben  megtalálja  azokat  a  lelki  dol-
gokat,  amikre  elengedhetetlenül  szükség  van. – Nem  egysze-
rően  szépséghiba  máshová  menni  keresztelkedni,  kereszteltet-
ni,  mivel  az  könnyen  hasonlítható  egy  futó  záporhoz – aho-
gyan  jött, úgy elvonul – könnyen nyom  nélkül. Máshol  nemcsak   
ismeretlenek,  idegenek  számomra  az  ott  élık,  én is az  vagyok  
számukra – s  fennáll  annak veszélye,  hogy  csekély  lesz  a  
szent  esemény  jelentısége  is – annak  ellenére,  hogy  a  jó  
Isten  ott  is ugyanaz, a  Mennyei  Atya  jóságos,  Jézus  Krisztus  
a  Megváltó  és  a  Szentlélek  a  szeretet  lelke;  ott  is  hívek van-
nak,  nekik  is  van  halhatatlan  lelkük, jócselekedeteik, ık  is  
üdvözülni  akarnak,  mégis  hiányzik  valami – az  odatartozás. A  
kereszténységemet   megélni,  annak  értékeivel  az  igazi  környe-
zetemet  gazdagítani  még  annál  is  nagyobb  jelentıségő,  mint  
amikor  egy  falu  szülötte  adottságainak és  képességeinek  jó 
felhasználásával  akar  javára lenni  annak  a  helynek, ahol  szü-
letett  és  nevelkedett.  Az igaz  hangulatot  az is  segíti,  hogy ahol  
ismernek,  ahol  én  is  ismerek  másokat, ott  tudok  és  akarok  jó  
keresztény  lenni. Lelki  értékeimmel  így  tudok  másoknak   javá-
ra  lenni – így  lehet  egymás  erényein  épülni,  még hibáik  által  
is  elıbbre  juthatok,  ha  látom  készségüket  annak kijavítására  a  
bőnbánat  és  az engesztelés  által.  İk  kiegészíthetik  azt,  ami  
belılem  hiányzik,  én  is hozzáadhatom  a  teljességükhöz  a  
magamét.  

Pekker Imre plébános 
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Húsvét  2. Vasárnapja – Május 01. A  mai  Vasárnap  különösen  sok-
szorosan  mutatja  a  jó  Isten  szeretetét; annyi  lelki  élménnyel ajándé-
koz  meg  minket,  hogy  nem  lehet  nem  észrevenni  bıkezőségét  
irántunk: 
Ma  van   az  isteni  irgalmasság  Vasárnapja;  ma  van  az  év  legszebb  
hónapjának=Májusnak  a  kezdete – ez  a  kezdet  egyben  az  égi Édes-
anyánknak a  Szőzanyának a   köszöntését  is  jelenti  és  ma  van  
Anyaszentegyházunk  ismert  és  kedves  Pápájának  II. János-Pál  Pá-
pának  a  Boldoggá-avatása  is. Az  isteni  irgalmasságról  elmélkedve  
nem  feledhetjük,  hogy  a  sok  lelki ajándékot  nem  azért  kaptuk  és  
kapjuk,  mert  az  olyan  természetes,  hanem  a  jó  Isten  irgalmából, 
ami  határtalan szeretetének  a  bizonyítéka. Friss  még  bennünk  a  
Húsvét  élménye,  amikor   Megváltónk  szenvedésrıl, haláláról  és  feltá-
madásáról  emlékeztünk,  ami  a  lelkünk  ára. A  mai  alkalommal  arról  
emlékezünk,  hogy  azóta  is  isteni  ajándékként   kapjuk  azt  a  nagy  
lehetıséget,  hogy  élhetünk  lelki  örömben  és  tiszta  szívvel, dicsıít-
hetjük  Istent, Aki  nap, mint  nap  alkalmat  ad  az  embereknek,  hogy  
állhatatosan  kitartsanak  a  jóban,  Isten  szeretetében. Csupán  annyit  
kell  tenni,  hogy  a  mai  ember  is  hagyja,  hogy  ez  az  isteni  szeretet  
ráragyogjon. Az  emberi  élet  nehézségek  és  kísértések  között  zajlik – 
sokszor  érezzük ezt  magunkon  is, ezek  az  élet  kísértései. Istenünk  
irgalmából  az  ilyen  nehézségek  is  Jézus  Krisztus  által  legyızhetık. 
Az  İ  gyızelme  a  bőn  és  halál  felett  a  mi gyızelmünk  is  lehet. Az  
a  köszöntés,  amivel  a  mai  evangéliumban  a  tanítványokat  megör-
vendezteti,  minden ember  számára  kell,  hogy  öröm  legyen,  hiszen  a  
békesség  és  az  öröm  szorosan  összetartoznak – a  lelki  örömben  
benne  van  a  szív  békéje, a  béke  pedig  örömet,  megnyugvást  ad. A  
bocsánat,  a  megbocsátás ajándéka  mindenképen  az  İ  irgalmának  a 
jele. A  mindenkori ember  a  megváltás  után  is   újból  és  újból  rászo-
rul  Isten  irgalmára,  hiszen  még  a  jóra  törekvéseink  is  botladozások  
közepette  történnek. Mintha  nem történt  volna  meg a  megváltás,  
mintha  nem  tudnánk  róla,  hogy  mekkora  áldozatot  jelent  a  gyıze-
lem  a  bőn  felett,  s  mintha  mindez  meg  sem  történt  volna,  amikor  
vétkezünk. Az  Isten  jósága  nem zárja  el  a  lehetıséget  elılünk,  ha-
nem  mint  tékozló  fiait,  visszavár,  visszafogad.  İ  maga  gyakorolja  
azt,  amirıl  a  tanítványoknak  beszélt: hányszor  kell  megbocsátani – 
talán  hétszer? – nem  hétszer,  hanem  hetvenszer  hétszer! A  bőntelen  
élethez,  a  bőnbánó  élethez  saját  tisztaságos,  szeplıtelen  Édesanyját  
adja  nemcsak  példaképül,  hanem  segítségül  is,  Aki  mint  a  kánai  
menyegzın , szól  az  érdekünkben. – Legyünk  Istennek  is  és  égi  
Édesanyánknak is  készséges  gyermekei! – EGÉSZEN  A  TIÉD!     

Húsvét  4. Vasárnapja – Május  15.—Az  Úr  Jézus  gyakran  tanított  példabe-
szédek, hasonlatok  által. Sok  szép  hasonlatot  mondott  az  éppen  idıszerő  
tennivalók  vagy  a  körülmények  felhasználásával. – A  mai alkalommal  is  ez 
történik;  mégis  a  mai hasonlata  több,  mint  egy  kép. Önmagát  a  jó  pász-
tornak  nevezi – bizonyára  annak  láttára,  ahogyan   a  közelben  lévı  pászto-
rok  élték  napjaikat. Ettıl  azonban  többet  akar  mondani  és  mond  is,  mivel  
a  pásztor élete  nemcsak  abban  állott,  hogy  ırizgették  a  nyájat, ahogyan a  
magyar  népdal  mondja: a  juhásznak  jól  megy  dolga,  egyik  dombról  a 
másikra  terelgeti  nyáját,  fújja   furulyáját,  bú  nélkül  éli  világát.  Az  a  pász-
tor-élet  egészen  más; egy  életfeltételt  jelent  a  nyáj  számára.  A  pásztor és  
nyája  számára  a  kapcsolat  az  ápolás,  a  gondoskodás,  a  védelem  által  
valósul  meg. A nyáj   önmagában  nem  tudna  létezni,  még  elegendı  táplálé-
kot  sem  tudna  magának  fellelni,  de  a  felmerülı  egyéb  dolgokban  sem  
volna  elegendı  önmagának. A  védelem  pedig  nemcsak  a  vadállatoktól,  
hanem  a  tolvajoktól  való  megóvást  is,  nem  egyszer  kemény  küzdelmet  
jelentett. Amikor  Jézus  Önmagát  jó  Pásztornak  nevezi, mindezt  is  jelenti  
ez,  ugyanakkor  azt  is,  hogy  Önmaga  feláldozása    nemcsak  egy  külsı  
védelmet  biztosít, hanem  ennek  kapcsán  örök  életre  vezeti  övéit. 
Bizonyára  ezt  érezte  meg prófétai  lélekkel  jóval  az  Úr  Jézus  kijelentése  
elıtt    a  Zsoltáros,  amikor   a  22. Zsoltárt  írta: az  Úr  nékem  Pásztorom,  
ínséget  nem  kell  látnom – zöldellı  mezıkön  terelget  engem, csendes  vi-
zekhez  vezet – lelkemet  fölüdíti … jóságod  és  irgalmad nyomon követ  éle-
temnek  minden  napján,  és  otthonom  lesz  az  Isten  háza – mindörökké, 
szünet  nélkül. Az  Úr  Jézus esetében  gondolnunk  kell  ebben  a  folyamatban  
arra  is,  hogy  İ  nemcsak  pásztor,  hanem  egyben  az  áldozati  Bárány  is,  
Aki  tudja  mi  a  szenvedés – vállalja  ezt  a szenvedést,  hogy  övéinek  segít-
ségére  lehessen.  Nélküle  olyanok  lennénk,  mint  a  pásztor  nélküli  juhok.  – 
Az  İ  áldozata, az  İ  segítsége  lelki  áldozat, lelki segítség számunkra. Nem  
egyszerően  jót  akar  tenni,  nem  akármilyen segítséget  akar  nyújtani  szá-
munkra, lelki  segítséget. – Amikor  egyszer    a  körülötte  lévı  embereket  
látta,  megesett  rajtuk  a  szíve,  mert  olyanok voltak,  mint  a  pásztor  nélküli  
nyáj – fáradtak  és  elcsigázottak,  ezért  sok mindenre  kezdte  tanítani  ıket.  
A  Szentírásnak ez  a  kijelentése  bizonyítja,  hogy  jó  pásztorként  nem  anya-
gi  gondjainkon  akar  segíteni  elsısorban. Arra  vannak  hivatott   eszközök, 
felelıs  megbízottak, szervezetek … elsısorban  azoknak  kell  lelkiismeretesen  
hivatásuk  magaslatán  állniok;  Jézusunk  azt akarja  adni,  amit csak  İ  ad-
hat;  az  üdvösségre  csak  İ  vezethet  el  bennünket. Az  az  emberre szabott  
feladat,  hogy  mindent  Isten  dicsıségére  tegyen, csak  általa  valósulhat  
meg. Emberségünket  csak  İ  viheti  sikerre,  hiszen  nem  egyszer  tévelygı  
nyájhoz  hasonlítunk,  szükség  van  önfeláldozó, jó  pásztorra – İ  ez  akar  
lenni  mindnyájunk számára – vezetni akar a  jó  felé- kövessük  İt! 

Húsvét  5. Vasárnapja—Május  22.—A  mai  alkalommal  a  szentmise  könyör-
gésére  figyelünk  különösképpen: Istenünk,  gyermekeiddé  fogadtál  bennün-
ket… - az  ember  számára  ez  a kitüntetés  a  teremtés  kezdetétıl    valóság. 
Különösképpen  a  megváltás  beteljesedése  óta  emlegetjük  ezt,  de,  ha  átgon-
doljuk,  hogy  Isten  az embert  a  saját  képére  és  hasonlatosságára  teremtette  
és,  hogy  halhatatlan  lelket  lehelt  a  testébe,  nem  nehéz  meglátni,  hogy  ez  
az  isten-gyermekségünket  jelenti. Lehetetlen  volna  másképpen  magyarázni  
ezt – legalább  is elegendıképpen  nem – mint  azzal,  hogy  Isten  gyermekeiként  
gondolkodott  és  gondoskodott  rólunk, emberekrıl  kezdettıl  fogva. Ezt  újból  
és  újból  mélyíteni  akarta, amikor  a  bőnbeesett  gyermekeit  büntette ugyan, de  
nem  vetette  el. Már  az  Ó-szövetségben  a  próféták  által  hányszor  és  hány-
szor  szinte  kérleli  az  önmagáról  megfeledkezett  embert: térjetek  meg,  térje-
tek  vissza Hozzám, elpártolt  fiaim! – Gyermekeiért  adta  áldozatul  Szent  Fiát  
is,  hogy  egy  se  vesszen  el  belılük, hanem  megtisztuljon,  megtérjen  és  
éljen. Milyen  Atyai  gondoskodásról  beszél  maga  az  Úr  Jézus  Krisztus,  ami-
kor  azt  mondja,  hogy  İ  azért  jött,  hogy  keresse,  ami ( aki )  elveszett – itt  
nemcsak  a  tékozló  fiúról szóló  példabeszédre  kell  gondolnunk,  hanem  a  
száz  bárányból   álló  nyájból  elcsatangoltra  is,  akiért  az aggódó  Pásztor  atyai  
szeretettel  otthagyja  a  99  igazat  és  keresi  és  örül,  amikor  megtalálja;  vállá-
ra veszi és  úgy viszi  haza;  vagy  az  elveszett  drachmáját  keresı  és  megtalá-
ló  asszonyra,  aki  kisöpri  házát és  örömmel újságolja  környezetének,  hogy 
nem  kerete  hiába. Gondolhatunk az  atyai  gondosságra  is,  amikor  a  szılıjét  
gondosan  ültetı  gazdáról  beszélünk;  vagy  a  gondos  gazdára,  Aki  jó  magot  
ültet  földjébe…  a  mi  idınkben  pedig  gondolnunk  kell  a  tanítását,  szentsége-
it,  szentelményeit  nekünk ajándékozó  jóságra! Arra, Aki  az  égi  Édesanyát  
adta  a  világ  számára,  aki  nemcsak  a  jóra  kérlel: amit  mond,  tegyétek  meg,  
hanem  aggódó  szeretettel  közbenjár  értünk – Lourdes, Fatima,  Medjougorje… 
- Mindezek  nemcsak  a  gyermekkéfogadást  juttatják  eszünkbe,  hanem  az 
atyai  jóságot  is. Jézus  Krisztus  által  akar  vezetni, hogy  az  igazság és  a  
szeretet  uralkodjék  a  hívek  körében. Szilárd  alapot,  szegletkövet  adott  az  
embernek,  hogy  biztonságosan  építhessen  rá; biztos  úton  akar  vezetni,  az  
igazság  által  akarja  az  igazi  életre  vezetni  fiait,  minket. Azt akarja,  hogy  
Jézus  Krisztus, az  İ szent  Fia  legyen  életünk szegletköve, Aki az  emberek  
boldogságáért  és  üdvösségéért  jött. – El akarja  vezetni  gyermekeit  arra  cso-
dálatos  lelki  magaslatra, amelyet  csak  İ  adhat: hogy  mindenki  megismerje  
és  szeresse  İt; a  mindennapok  eseményei  közepette  szenteljék  magukat   
az  Ige  szolgálatának; gyakorolják a  tevékeny  felebaráti  szeretetet,  hogy  vá-
lasztott  népe  lehessünk  és  eljussunk  a  mennyei  hajlékba. – Legyünk  Hívei,  
akik  a  szentségek  felvételével,az  imádsággal,  a  hálaadással  és  szent  életük  
tanúságával, önmegtagadásukkal  és  tevékeny szeretetükkel  élik  meg  kiváltsá-
gos,  szent  feladataikat – Amen.   

Húsvét  3. Vasárnapja – Május 08.—A  Szentírásnak  ez  a  része,  
amit  most  hallottunk,  régóta  ismerıs. Nem  is  annyira  a  történekrıl  
gondolkodunk  el,  hanem  arról, amit  sugallnak,  üzennek  nekünk. 
Az  a  tény,  hogy  az  Emmauszba  menı  tanítványokhoz  csatlakozik  
az  Úr  Jézus -  függetlenül  attól,  hogy  megismerik-e  vagy  nem – 
egyértelmően  az  Istenközelségrıl   tanúskodik. Ez  a  közelség,  a  
Vele  való  barátság  ajándéka  már  az  ember  teremtése  óta  meg  
volt;  ezt    rontotta  el  az  ember  a  bőn  szerencsétlenségével. – Az  
Istennel  való  közelséget  jelzi,  az  Egyiptomban való  események  
sorozata – de  a pusztai  vándorlás  eseményei  is. Az  egyik  legszebb  
mozzanata,  amikor  a  népet  nappal  felhıoszlop  vezette  az  isme-
retlen  és  kietlen  vidéken, Ez a  felhıoszlop éjjel  halvány  fényben  
derengett,  hogy  ha  bárki  felébredt  és  látta,  nyugodtan  újból  álom-
ra  hajthatta  a  fejét: velünk  az  Isten. Amikor  a  legszebb  üzenet  
elhangzik – az  angyali  üdvözlet – ennek    csodálatos  része,  hogy  
az  égi  Hírnök  azt  mondja a  Szőzanyának a  születendı  Szent  
Isten  Fia  lesz – a  neve  Emmanuel  lesz,  ami azt  jelenti: Velünk  az  
Isten. – Ez  a  kereszténységünk  szikla  alapja – velünk  az  Isten, Aki  
Egyszülött  Fiát  adta  áldozatul,  hogy  éljünk  Általa,  de  nemcsak  
áldozatul  adta, hanem  feltámasztotta,  hogy lelkileg  Vele  együtt  mi  
is   meghaljunk a  bőnnek  és  feltámadhassunk  az  új  életre. A  má-
sik nagyon fontos  üzenet  számunkra,  hogy  az  Istenközelség  ne  
legyen  számunkra  ismeretlen,  pláne  ne legyen  idegen. Tudjon   
lángolni a mi szívünk  is,  mint  a  tanítványoké! – Legyen   tanulság  a 
számunkra,  hogy  a  nagyszerő  lehetıséget  is  el  tudja  veszíteni az 
ember – ez  történt  a  bőnbeeséskor,  de  el  tudja  vesztegetni  is – a  
kettı  nem  ugyanaz – mert  amikor  elvesztegetjük  Isten  barátságát, 
úgy  is fogalmazhatunk: el könnyelmősködjük,  el  tékozoljuk,  elherdál-
juk. – Isten az  embert  az  üdvösségre  szánta – ezt  kell  lelkesen,  
buzgón  magunkban  hordozni, mivel  ezt  az  Írások  által  a  kenyértö-
rés  = szentmise,  szentáldozás  által  nyujtja  nekünk. – Kezdettıl 
fogva  szabályokat,  törvényeket  adott, amelyek  meg  tudták  ırizni  a  
népben  az  Istennek  tetszı  lelkületet  és  elfogadta  az  áldozataikat,  
mint lelkületük,  az  Istennel  való  szövetség  hőséges  ırzıinek  bizo-
nyítékát. Az  Írások  üzenete,  tanítása, most  már  az  új  Szövetség-
ben  az  üdvösség  jó  híre  adva  van – mint  ahogyan adva  van  a  
legtökéletesebb  áldozat  is. Tekintsük ezeket  lelki  kincseknek,  lán-
goló  szívvel  ırizzük, ezek  jelentsék  számunkra  az  Istenközelséget,  
ezek  ápolják  a  Vele  való  kapcsolatainkat  - velünk az Isten,  de  
ezek  által  mi  is  legyünk  Vele  - Amen. 
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Egy cég, amikor új munkaerıt vett fel, írásbeli 
alkalmassági vizsgát kért. Ez egyetlen kérdésbıl 
állt: "Tegyük fel, hogy ön egy sötét, viharos éjjelen vezet hazafele a 
városba. Akkor meglátja a vidéki buszmegállóban, hogy ott három 
ember várakozik a buszra, ami nagyon sokára fog odaérni. Mind a 
hárman sürgısen be akarnak érni varosba, de a kocsiban csak egy 
hely van a sofırülésen kívül, ez egy kétüléses kocsi, vagy egy mo-
torkerékpár. Ezek az emberek: 
- egy nagyon öreg néni, aki haldoklik, és sürgısen kórházba kelle-
ne jutnia, hogy megmentsek. 
- egy orvos, aki egyszer megmentette az ön életét, és ezzel örök 
hálára kötelezi. 
- álmai asszonya (férfija) - az, akirıl ön egész eddigi életében ál-
modott! 
Hogyan dönt? (válaszát indokolja!)” 
Mielıtt tovább olvassátok, ti is gondolkodjatok el ezen. Ti mit ten-

nétek? Nem is egyszerő döntés. Ez minden bi-
zonnyal egy személyiség-teszt. Minden válasznak 

megvan a maga magyarázata. Talán a nénit válasszuk...? Hiszen 
meg fog halni, és az életmentés az elsı… Persze a doktort sem 
lenne tisztességes ott hagyni, viszont az orvosnak még mindig 
leróhatjuk a hálánkat máskor is..... Tökéletes szerelmet viszont 
csak egyszer találhatunk az életben! - de ha elmulasztjuk . . 
Végül a 200 (!) jelentkezı közül, annak akit kiválasztottak, tulajdon-
képpen nem is kellett megindokolnia a válaszát ! 
Hogyan is döntött?  
Válasza egyszerő volt: 
Odaadnám a kocsi kulcsot az orvosnak! İ aztán bevihetne a nénit 
a kórházba, én addig szépen megvárom a buszt, álmaim asszo-
nyával. 
Néha sokkal többet nyerünk, ha képesek vagyunk feladni a makacs 
korlátainkat!  

Húsvét  6. Vasárnapja – Május  29.- Ma  egy  hete  mondta  az  Úr  
Jézus,  hogy  İ  az  út  az  igazság  és  az  élet. – Ma  arról  gondolkod-
junk,  hogy  mit  jelent  pontosabban  az  az  út,  amirıl  Jézus  beszél! 
A  legnagyszerőbben  elkészített  út, esetleg  a  legszebb  tájakon  ve-
zetı  út  is  csak  akkor  nagyszerő,  csak  akkor  jelent  szépséget  az  
ember  számára, ha   közlekedünk,  járunk  rajta. Bizonyos  értelemben  
a  nehezen  járható  út  is  lehet  fontos  az ember számára, ha  jó  cél-
ba  vezet,  ha  a  végén  elmondhatjuk: megérte  a  fáradságot  járni  
rajta. – Így  már  közelebb  juthatunk  ahhoz,  hogy  megértsük: szá-
munkra  Jézus,  a  jézusi  út  az  igazi – különösképpen,  ha  folytatjuk  
a  jézusi  gondolatsort: senki  sem  jut az Atyához,  csak általam! – Kis  
merészséggel  átfogalmazhatjuk: Általa  eljutunk  az  Atyához – hozzá-
tehetjük,  csak  Általa. Gondolkodjunk  el  azon,  mikor  mondhatjuk,  
hogy  jó  úton  járunk? Szent  Péter  mondja  el  a  választ,  aki arról  
beszél,  hogy  a szép  keresztény élet  az,  amit  meg  kell valósítanunk.  
Igaz,  hogy  bármikor  elıfordulhat, hogy  bírálat,  kritika  ér  bennünket  
miatta,  de  az  ne  zavarjon  senkit, ha  a  szépet  és  a  jót  kifogásolják  
bennünk! Adott  esetben  lehet  kellemetlen  egy-egy  bírálat;  az  is  
lehet,  hogy  hatalmába  kerít  egyfajta  lehangoló  érzés,  hogy nem  
érdemes,  de  mégis  az  adjon erıt,  Akinek  a  tetszésére   akarunk  
cselekedni, Aki  számon  tartja  minden  hajszálunkat,  Aki  egy  pohár  
vizet  is  képes  megjutalmazni,  ha  jó szívvel  adtuk. Hányszor  és  

hányszor  történt  már  olyan,  hogy  túltettük  magunkat  egyes vélemé-
nyeken pl.  a  divat  kedvéért, pedig  tudjuk,  hogy  régen  hol  lesz  a  
divat,  a  divatos  áramlatok az emberi  tekintetek, amikor  Az,  Aki  az  
Út az Igazság  és  az Élet  még  mindig   vezetni  akar  és, aki hagyja  
magát,  azt fogja  is az egyedül  jó,  egyedül  szép,  egyedül  értékes  
felé. 
A  napokban  olvastam  Szent  Ágoston  szövegét,  aki  szebbnél-szebb  
buzdításokat  ad  arra  keresztény életre,  amiért  az  Úr Jézus  szenve-
dett,    meghalt  és  feltámadt,  aminek  részeseivé akar  tenni  bennün-
ket,  és  tesz is,  ha készségesek  vagyunk.  – Ágoston  még  mielıtt  
felfedezte  volna  a  a  lényeget  és  benne  a  szépségeket,  élte  a  
maga  könnyelmő  életét.  Olyan  úton haladt, ami  nem   egy  nagysze-
rő  cél  felé  vezetett. Közbe jött  a  megtérés, egy  csodálatos  nagy  
változás,  és  utána  ki tudta  mondani, de  nemcsak  mondani,  hanem  
tudta  tenni  is: dicsérjétek  az Urat! … dicsérjétek  İt  minden  képes-
ségetekkel: vagyis  ne  csak  nyelvetek  és  szavatok  dicsérje  Istent,  
hanem lelketek,  életetek  és  cselekedeteitek  is!  … dicsérjük,  amikor  
a  Templomban  összegyőlünk,  de  amikor  innen  hazamegy  az  em-
ber,  ha  nem  hagyja  abba  a buzgó  életet,  akkor  mindig  dicséri 
Istent. …hallgathat  ugyan  a  nyelved, életed  azonban  hangosan  
mondja  a  dicséretet. – Így  járjunk  mindig  az  igaz  úton;  így  éljünk  
Annak, Aki  meghalt  és  feltámadt  értünk! 

Május 21-én lezajlott az Élı Rózsafüzér zarándoklat Alsónémedi körül. A terveknek megfelelıen a templomtól 
indultunk. Itt Imre atya imával indított útra minket, illetve az elsı szakaszt ı is végigjárta velünk. Az útvonalat végig 

teljesítettük: Templom  - Templom utca – Kossuth Lajos 
utca – Fı út – Árpád u. – Toldi Miklós u. – József A. u. – 
Haraszti út – Nyárfa u. – Zrínyi Miklós u. – Halász Károly 
u. – Temetı u. - Kápolna. Több, mint harmincan indultunk, közben cserélıd-
tek az emberek, de mindig szép számmal gyalogolt lelkes, kis csapatunk.  Az 
egyes szakaszokon külön imacsoportok vezették az imát, köszönjük a 
Cursillo kiscsoportnak, a Jézus Szíve Családnak, a Rózsafüzér Társulat tag-
jainak a szolgálatot. Három pihenıt tartottunk utunk során:  Árpád u.- Deák F. 
sarok buszmegállójában, az Öreg-tónál, valamint a Szlovicsák autó szervíz 
mőhelyénél. Köszönjük szépen Szlovicsák Jánosnak és Bélának a hely bizto-
sítását, valamint a frissítı kávét, és Benkó Péternek, hogy az állomásokra 
eljuttatta az enni– innivalókat. A program a kápolnánál, a 3 órakor kezdıdı 

szentmisével fejezıdött be. A zarándoklaton 
az imáinkat, nehézségeinket, fáradalmainkat 
Alsónémedi minden lakosáért, a falunk jövıjé-
ért ajánlottuk fel.                                Tóth Éva 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  
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Az Alsónémedi Szent Kereszt Templom és 
Egyházközség Magyarok Nagyasszonya 

Énekkara  
tisztelve szeretett Éneklı Közösségének! 

Kedves Barátaim! 
 
Nagy öröm, igazi pálmaágas/barkaszentelt 
ünnep volt számomra az idei virágvasárnap, 
amelyet kedves Tanítványom, Benkó Péter 
Tanító és Egyházkarnagy Úr szíves meghívá-
sára az Önök liturgikus körében töltöttem. 
Önök, egymásba kapaszkodó magyar katoli-
kus felnıttek, Akik kitépve az idıt az nemes életükbıl, látható lelkese-
déssel odaállnak, és közösséget teremtı, szép, liturgikus énekükkel 
eggyé varázsolják a templom hívıit, tanítják a gyerekeket lélekemelı 
dolgokra, példát mutatva országnak-világnak, az új generációnak 
magyar hitbıl, zeneszeretetbıl, isteni elkötelezettségbıl. 
A Karnagy Úr megtisztelı kérésére néhány - az Önök szép éneklése 
által keltett – gondolat-emlék felejthetetlenül szép találkozásunkra: 
 Mindennapi nehéz, sokak fizikai munkája után lelki, emelke-
dett érzelmi tartalmakat akarnak adni/kapni (azaz kommunikálni) ab-
ban a világban, ahol a puszta szó többé már nem elegendı. Létezé-
süknek olyan területeit alakították ki, amelyek maguktól válnak ének-
ké. A Jelenések könyve freskóján (15,3) számunkra Önök ’ott álltak 
az üvegtengeren, kezükben Isten hárfája és a Bárány énekét énekel-
ték.’ Az akkori ellentét ma még hatalmasabbá válik. „Nem az óriási 
ragadozók gyıznek médiahatalmukkal és mőszaki erejükkel, hanem 
a feláldozott Bárány énekét énekelték.” (Joseph Ratzinger bíboros: A 
liturgia szelleme Verlag Herder. Freiburg 2000) A Bárány végleges új 
énekét, amely a menekülés utáni vágyakozás éneke, amelyet majd 
nem követ többé a félelem pillanata, hanem csak dicsıítı ének ma-
rad. 
 Önök rázendítettek erre a véglegesen új énekre, amely ének-
ben a történelem minden kínját is össze kellett győjteniük és a dicsıí-
tés áldozatába kellett helyezniük, hogy azok ott dicsıítı énekké ala-
kuljanak. A krisztusi áldozat történetében a Szentlélekben az Atyához 
imádkozunk. Az énekkar a passióban liturgikus, érthetı szövegmon-
dással fejezte ki a lelki történést, amely nem csak a szöveget érinti, 
hanem a zenei elemet is magába foglalja. A Szentlélek az, aki az 
Egyházat énekelni tanítja, igen, az éneklés, mint olyan – a közönsé-
ges beszédnek a meghaladásaként – lelki esemény. Az egyházi ze-
ne, mint karizma (azaz rendkívüli megnyerı, meggyızı erı), mint 
lelki adomány születik meg. Ez az igazi „glosszolália”, azaz tomboló 
elragadtatott expresszionizmus (kifejezés) keresztény kiadása, fiata-
los öröm, a Szentlélek eláradásán feszülı új keresztény életérzés, 
mint a pünkösdi nyelvcsoda. A nyelvcsoda a Lélek látogatásának 
tüzében ’zenéül-’: valami (a verbális kifejezést történelmileg megelı-
zı) ısnyelven szólás, a kifejezésnek az a sajátos világa, ahol a túl-
áradó érzelem szétveti a gondolatkifejezésnek nyelvszokás teremtet-
te formáit, és töredékeibıl káprázatos, új hangmozaikot: éneklést, 
zenét alkot, hogy így kifejezést keressen a kifejezhetetlenre, amikor 
maga az Isten végtelen Szeretete, Élete, Lelke látogat le a vergıdı 
emberre. (Schütz Antal: Titkok tudománya. Szent István Társulat. 
Budapest 1940. 163. old.) Az éneklés, a zene angyalnyelv, titokmon-
dás benyomását kelti. 
 Rengeteg fajta hang van a világon, és semmi 
sem néma. Ha nem ismernénk a hang kifejezı értékét, 
a kifejezı elıtt vadidegenek lennénk és ez fordítva is 
igaz. De mert Önök a szellem szerelmesei, igyekezze-
nek felülmúlni Önmagukat abban, hogy lelkesítı, szent 
zenei élményt kapjanak/nyújtsanak és a Musica Sacra 
zseniális alkotásainak avatott, átélt elıadásának értel-
mezésével hívıtársaikat is vezessék/neveljék az egy-
házi zene magával ragadó, vele eggyé váló megértésé-
re. 
 Amit virágvasárnap Önöktıl hallottam: összefo-
gott, erıs, komoly, biztató és folyamatos lehetıséget 
nyitott az elkövetkezı idıkre is. A húsvéti elmélkedı 
imánk mellett megnyugtató és örömteli érzés volt szá-
momra liturgikus drámai énekük azon körülménye is, 
hogy folytatását hallottam, láttam fıiskolai hallgatóim-
mal végzett munkámnak, amelynek célja, hogy avatott 
munkatársakat hívjak arra az elhivatott mővészi szán-
dékra és munkára, amelyet egész életemben mővel-
tem: azaz tenni a legjobbakat annak érdekében, hogy 
lehetıleg minden ember eljusson a Szent Zene átélése 
elragadtatott imájának magasba emelı élményéhez, a 

Krisztusban egyesítı érzések elragadtatásának elsajátításához. Akár 
énekeljük, akár hallgatjuk a Szent Zenét, mindkét alkalommal csodá-
latos módon érezzük, hogy mit jelent a „gloria Dei”, Isten dicsısége. 
Ilyenkor a végtelen szépség misztériuma (rejtélye) van jelen, és teszi 
lehetıvé számunkra, hogy Isten dicsıségét elevenebbül és hatéko-
nyabban tapasztalhassuk meg, mint ahogyan az csupán szavakban 
történhetne. Az Énekek éneke értelmében a templomi éneklés végsı 
soron a szerelembıl származik, ez a legmélyebb érzés, amely az 
éneklést megteremti. „Cantare amantis est”, írja Szent Ágoston: az 
éneklés a szerelem dolga. „A Szentlélek a szeretet és ı teremti az 
éneklést. İ Krisztus Lelke, ı von be bennünket Krisztus szeretetébe 
és vezet így az Atyához.”(Joseph Ratzinger: Der Geist Der Liturgie 
idézett mőve 128. old.) 
 A Magyarok Nagyasszonya Énekkart hallgatva hajdani taná-
rom, Werner Alajos tanulmányai jutottak eszembe (Werner Alajos 
könyve Új Ember 1947. jún 1.): „Éneklı élet” – Önök azok.  „Mária a 
zenében” – Önök azok. A templomi énekben, zenében az isteni te-
remtés rendje tükrözıdik, tehát - mint általában a mővészetekben - a 
zenében is az elérhetı tökéletességre törekszünk. Ennek érdekében 
az ideális hangzás az elérendı cél, amelynek garanciája a jó fül és a 
zene által kiváltott érzelmi érintettségükön keresztül állandóan fejlıdı 
muzikalitásuk gyakorlása. Ha próbáink elé beilleszthetı egy célratörı 
(célzott és praktikus) hangképzés, rendszeressége belátható idın 
belül sok örömöt hoz/okoz mővelıjének, élvezıjének egyaránt. Az 
egyöntető, tiszta és szép intonáció (azaz hangképzı szerveink egysé-
ges kiképzése és „behangoltsága”), továbbá az énekkar hangzásá-
nak kiegyenlítettsége, a mővekben rejlı szépségek beláthatatlan 
gazdagságának felfedezéséhez és kibontásához, megvalósításához 
vezet önmagunk és hallgatóságunk mennyei gyönyörőségére. 
Ennek aspektusai (az énekkari munka célszerő tervezéséhez): 
1. Kiegyenlítettség (általában): 
a./ egységes hangzó formálás 
b./ dinamikai, hangzásbeli egyöntetőség 
c./ tiszta intonálás (különféle egyszerő, nem is unalmas gyakorlattal, 
hangképzéssel fejleszthetı. 
2. Lineáris tényezık: 
a./ lefelé ugró hang természetes gravitációjának kiegyenlítése, halló 
irányításának begyakorlása 
b./ felfelé ugró hang – különösen hangsúlytalan helyen – hang tetıre 
intonálása 
c./ tartott (ismétlıdı, visszatérı) hangok azonos szinten tartása 
3. Vertikális tényezık. 
a./ hangzás egyensúly 
b./ szólamkeresztezıdések tudatos vezetése 
c./ disszonancia – súrlódás (figyelni, mert a karakterisztikusabb, illet-
ve könnyebb szólam „rántja” ilyenkor magához a nehezebb, ill. kevés-
bé karakterisztikus szólamot!) 
Mindenkor a szövegbıl kiinduló tartalmi szólamtanulás és biztos 
anyagtudás a muzikalitás felé nyitott összpróba és az értı, felszaba-
dult, hatásos és magávalragadó elıadás alapja. 
Adjon a jó Isten szent dicsıségére, az Önök örömére, a hívı közös-
ség felemelkedéséhez boldog, kamatozó türelmet és eredményeik-
ben boldogító jó és élvezetes munkát! 
Tisztelı szeretettel és igaz barátsággal:     Dr. Károly Róbert  

A gyerekek az elsı szentgyónásukat köve-
tıen elégették a bőneiket jelképezı cetli-
ket, valamint egy báránykát tőztek Jézus, a 

„jópásztor” képe mellé. 
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Május 14-én gyóntak elıször a szentáldo-
zásra készülı gyerekek. Mindig nagy ké-
szülıdés elızi meg és ünnepélyes keretek 
között kerül sor az elsı szentáldozásra, az 
elsı szentgyónás pedig, elızı nap csen-
desen történik. Ebben az évben plébános 
atyánk úgy gondolta, hogy kétszer gyónja-
nak a gyerekek szentáldozás elıtt, így az 
alatt két hét alatt, ami az elsı szentgyónás 
és a második alkalom között volt, jó lehetı-
séget adott arra, hogy vigyázzanak maguk-
ra és komolyan gondoljanak arra az ígére-
tükre, hogy a bőnt kerülik. Az elsı szent-
gyónás jó alkalom lett arra, hogy emléke-
zetesebbé és ünnepélyesebbé váljon. 
  Elıször Imre atya köszöntötte a jelen lévı 
gyerekeket, szülıket, nagyszülıket. Majd 
egy tiszta fehér lapot vett elı - ami a lel-
künket jelképezte - és összegyőrve, össze-
tépve megmutatta, hogy mi mit teszünk 
azzal a tiszta lelkünkkel amit a keresztség-
ben kaptunk... ezután megkérdezte, hogy 
mi tudnánk-e olyan szép tisztává és egész-
szé tenni, mint eredetileg volt? Ugye nem? 
De Isten igen! Csak kérnünk kell a bocsá-

natát és újra tiszta, bőn nélküli lesz a szí-
vünk.   Utána egy rövid bőnbánati liturgiát 
tartottunk. Elıször a szülık kérték Isten 
bocsánatát: a mulasztásokért, a kihaszná-
latlan alkalmakért, a rossz példákért.  
  Majd a gyerekek kértek bocsánatot: az 
elmaradt imákért, szentmisékért, a viselke-
désükért, mindazért amivel másokat meg-
bántottak. A bőnbánati litur-
gia zárásaként elmondtuk 
közösen a bánatimát.  
  Következett az egyéni 
gyónás. A gyónás után min-
denki összetépte azt a kis 
lapot, amire a bőneit leírta 
és beletette egy dobozba, 
majd a jelenlevı szülıvel az 
oltár lépcsıjén elimádkozták 
az elégtételként kapott imát, 
és a Jézust ábrázoló kép 
mellé tőzhették az önmagu-
kat jelképezı fehér bárány-
kát. 
   Mikor mindenki meggyónt, 
Imre atya egy kis magyará-

zat mellett meggyújtotta az összetépett 
papírokat, amin a bőnök voltak leírva, így 
szemléltetve, hogy bőneink semmivé vál-
tak. Közben újból elimádkoztuk a bőnbána-
ti imát és énekeltünk. 
  Nagyon szép és ünnepélyes volt gyerme-
keink elsı szentgyónása.   

  Mikoly Istvánné 

Az elsıáldozó gyerekek válaszoltak 
— Miért akarsz elsıáldozó lenni? 
 
Keresztes Enikı: Hogy találkozzak Jézussal és 
megkapjam a testét. 
Kelemen Lívia: Mert kíváncsi vagyok a Szentos-
tyára. 
Kiss Miklós: hogy találkozzak Jézussal. 
Konyicsák Dóra: Hogy találkozzak Jézussal és 
hogy örüljön mindenki. 
Mikoly Vivien: Mert találkozok Jézussal. 
Pap Flóra: Hogy Jézust jobban megismerjem és 
az ı szeretetét nyitottabb szívvel megoszthas-
suk egymással. 

Häger Nikolett Várom a Jézussal való találko-
zást. 
Szlovicsák Erika: Mert Jézushoz közel lehetek , 
İ mindent megbocsát. 
Mráz Boglárka:Hogy találkozzak Jézussal. 
Barizs Katalin: Hogy találkozhassak Jézussal. 
név nélkül: Hogy az Atya gyermeke leszek. 
 

 —Hogyan készülsz az elsıáldozásra? 
 

Keresztes Enikı: Elmegyek a templomba és 
imádkozom este. 
Kelemen Lívia: Jó akarok lenni. 
Kiss Miklós: Tanulom a szöveget mert, hogy jól 
sikerüljön. 

Konyicsák Dóra: Jobb leszek, gyakorolok rá, és 
készülök rá. 
Mikoly Vivien: Templomba járok, megyek és 
meggyónom a bőneim.  
Pap Flóra: Szentgyónással, bőneim megbáná-
sával, szívem teljes kitárásával, Jézus felé. 
Häger Nikolett: Meggyónom a bőneimet, részt 
veszek a hittanórákon, minden vasárnap ott 
vagyok a szentmisén. 
Szlovicsák Erika: Járok templomba, hittanra. 
Mráz Boglárka: Szentmisére járok, hittanórára 
járok. 
Barizs Katalin: Járok hittanra és szentmisére. 
Név nélkül: nagyon sok örömmel.  

Május 29-én tizenhat gyermek járulhatott elıször szentáldozás-
hoz, nagy öröm ez minden egyházközségben. A szentmise kere-
tén belül, egyforma fehér ruhába öltöztek be a gyerekek, ezzel 
fejezték ki, hogy a lelkük is, most ilyen ragyogóan fehér és tiszta 
mint ez a ruha. Az egyforma ruha jelképezte azt is, hogy Isten 
minden gyermekét egyformán szereti. Krisztushoz való tartozá-
suk jelképe a kereszt, amit szívük felett hordanak. A keresztségi 
fogadalom megújítása után, a jócselekedeteiket tartalmazó szíve-
ket odavitték oltárra a gyerekek, nagyon készültek, már hetek óta 
sokkal több jót tettek mint a készülıdés elıtt. 

  Szentáldozás után ragyogó kis arcuk elárulta, hogy szívükben 
találkoztak JÉZUSSAL. 
Az elsıáldozás utáni héten fehér hetet tartunk - ez még most is 
zajlik- ami azt jelenti, hogy esténként a szentmisén közösen ve-
szünk részt és együtt áldozunk. Nagy öröm Imre atyának és a 
hitoktatónak, hogy volt olyan este amikor tizenkét gyerek vett 
részt a szentmisén és áldozott. (Még nincs vége a hétnek!) 
Add Urunk, hogy ırizzék lelkük tisztaságát, hogy mindig örömöd 
teljék bennük! 

Mikoly Istvánné 
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Élı Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül 
 

Már 5. éve került megrendezésre a gyalogos Rózsafüzér zarán-
doklat 2011. május 14-én. A kezdeményezés célja imában átölel-
ni a várost, együtt imádkozni. Ezen a napon a rózsafüzér szeme-
ihez hasonlóan összekapcsolódunk, közös füzérként ölelhetjük 
körbe a várost és lakóit. Ez egy lelki lánc, amely az imádkozókat 
és rajtuk keresztül a város valamennyi hívı közösségét egybe 
kapcsolja, szinte valódi védelme a városnak.  Ez a lelkes csoport 
megérinti a szívét az utcán találkozó gyalogosnak, biciklisnek, 
autósnak. Alsónémedirıl Györgyövics Józsefnével mentünk és a 
8-as csoportot választottuk. Ez a szakasz Rákoskeresztúrról 
indult és a végállomás Pestszentlırinc, Havanna telep volt. Indu-
lás reggel 9-kor történt a Szent Kereszt templomból. A Mária 
Rádió élı adásban közvetítette az indulást. Ez a templom 1920 
óta plébánia templom, ahol a stációs képek nagyon szép tőzzo-
máncból készültek. Közösen imádkoztunk, Mária segítségét kér-
tük az útra. Az atya megáldotta az új zászlókat, melyek Élı Ró-
zsafüzér Zarándoklat felirattal voltak ellátva, hogy úti céljukhoz, 
életcéljukhoz elérjenek azok, akik ez alatt a zászló alatt zarándo-
kolnak. A mi csoportunkat Dr. Újházi Lóránd atya 
(pestszentlırinci) és Szıke Lajos atya (Rákoscsaba, Újtelep) 
kísérte. Indulásnál arra gondoltam, hogy milyen jó érzés útra 
kelni. A Boldogasszony anyánk volt a kezdı ének. A csoport 60 
fıvel indult. Itt Rákoskeresztúron megálltunk a Történelmi Ma-
gyarország térkép elıtt. Megtudtuk, hogy igazi egyházi célunk 
túlmutat a határokon, mert ebben az egyházközségben magyar, 
szlovák és német nemzetiségőek éltek. Elimádkoztuk közösen a 
Hiszekegyet. 

Hiszek! 

Oltáriszentségi áldás 
után mentünk tovább. 
Az elsı állomás a Szent 
Pál templom és a Szent 
Mihály kápolna volt a 
Madárdombon. Ez egy 
1000 fı befogadóképes-
ségő templom, 250 ülı-
hellyel. A millennium 
évében szentelték fel és II. János Pál pápa megáldotta az alap-
kövét. Érdekesek a templomban a szobrok a szenvedésrıl a 
reménységig. A szobrok anyaga bronz. A fıoltáron Szent Pál 
ember nagyságú bronz szobra látható. Alatta van az altemplom. 
Imádkozva, énekelve haladtunk tovább a rákoshegyi Lisieux-i 
Szent Teréz templomig. Rövid imádkozás Szent Terézhez, vala-
mint a papokért. Itt elmondta az atya, hogy II. János Pál pápa 
Mária segítségével lelki vezetıje lett a világnak. Az Eucharisztia 
ne csak az oltáron változzon át, hanem a szívekben is a minden-

napokban. 
Rákoshegyet elhagyva erdıs részen 
mentünk tovább és keresztutat végez-
tünk, az állomásokat felváltva mondtuk. 
Az erdı végén a város megáldása követ-
kezett szentségi áldással és közös imá-
val. Elérkeztünk Pestlırincre a Szent 
Erzsébet templomba, ahol Szent Erzsé-
bet litániát imádkoztunk a helyi atya veze-
tésével. A képen látható II. János Pál 
pápa életnagyságú szobra. Tovább ha-
ladva a Lónyai telepen a Szent József 
templomot látogattuk meg, ahol Szent 
József litániát végeztünk. Rövid pihenés 
után elindultunk és Mária Szeplıtelen 
Szíve templomban imádkoztunk a hivatá-
sokért. Vannak, akik döntöttek Isten mel-
lett és hivatásukban vannak. És vannak, 
akik egyszer megkapták a hivatást, de 
válságba kerültek. Elmondta az atya, 
hogy a Szőzanya szeret minket és azt 
szeretné, hogy szent fiához, Jézushoz 
térjünk. Itt találkoztunk a 7-es csoport 
zarándokaival és közösen mentünk to-
vább a Havanna lakótelepi Szent László 
templomba. Az esti mise 7 órakor kezdıdött, elıtte volt a májusi 
litánia. A misét Székely János püspök atya végezte. Szentbe-

szédében elmondta, hogy a világban tom-
bol a gonosz hatalma. Isten korlátot állí-
tott a gonosz elé, hatalma véges. Isten a 
bárány vérét állította a gonoszság elé. Mi 
is lehetünk korlátok, a gonosz hatalmá-
ban, ahol Krisztus gyız és uralkodik. Ne 
féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus 
elıtt, ı tudja, mi lakozik az emberben. 
Ahova beengedik ott áldást ad. Az imád-
kozó ember hite hegyeket tud dönteni. Az 
Élı Rózsafüzér zarándoklat alapítója, 
Molnár András is köszöntette a híveket. İ 
éppen az egyetemi éveit töltötte Bécsben, 
mikor ott kezdıdött a mozgalom 2003-
ban. Gondolta, miért ne lehetne Budapest 
körül is ezt megrendezni. Sikerült és már 
5 éve tart. Ez a szakasz 16 km távolság 
volt, részben sík terepen, kertvárosi illetve 
erdei területen. Minden állomáson a helyi-

ek megvendégeltek süteménnyel és innivalóval. A legvégén még 
szendviccsel is. Hála és köszönet mindenért. 
Mit adott ez a gyalogos rózsafüzér zarándoklat? Elsısorban lelki 
táplálékot, imádkozó embercsoportot, új ismerısöket, lelki békét, 
amikor letesszük a terheket és közelítünk Jézushoz. Jézus min-
denkié, mindenkit hív. Halld meg hívó szavát! Istenem, köszön-
jük, hogy vezetsz, hogy szeretsz minket, adj nekünk kitartást! 
 

Sokorai Józsefné 

Az édesanyákat köszöntötték a gyerekek 
 május elsı vasárnapján. 

Anyák napján a reggeli szentmise a Nıikar 
élı- és elhunyt tagjaiért lett felajánlva. 

Az anyák napi virágokat idén 
is ajándékba kaptuk.  

Köszönet érte! 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

3 4 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

5 Kápolna búcsú 
19 óra 
Jézus Szíve 
 család imája 

6 7 8 9 
 

10 
17 óra 
Ifi-hittan Tábor 
elıkészítı 

11 17 óra 
Bérmálási  
Elıkészítı 
18 óra Cursillo 
kiscsoport 

12 
Pünkösd 

13 
Pünkösd 
 

14 15 16 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

17 
 

18 

17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

19 Szent- 
háromság 
vasárnapja 
 

20 
10 óra  
Mozi6nánk 

21 
10 óra  
Mozi6nánk 

22 10 óra 
Mozi6nánk 
18 óra  
Cursillo kiscsop. 

23 
 

24 
17 óra 
Ifi-hittan Tábor 
elıkészítı 

25  
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

26  
Úrnapja 
 

27 
 

28 29 
 

30 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

   

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                 2011 június 

Máj. 31 – Jún. 8 
 

Gyırvári Pálné 
Özv. Végh Antallné 
Özv. Kiss Lászlóné 

Özv. Somogyi Jánosné 

Jún. 9 – Jún. 17 
 

Özv. Gyırvári Gáborné 
Özv. Bársony Istvánné 
Krasnyánszky Rózsi 

Takács Ernıné 

Jún. 18. – Jún. 26 
 

Kiss Katalin 
Sponga Istvánné 

Jakab Mária 
Özv. Molnár Istvánné 

Jún. 27 – Júl. 5 
 

Acsai Lászlóné 
Sponga Anita 

Özv. Gábor Józsefné 
Özv. Kiss Albertné 

Júniusban a Jézus Szíve Családjában a  kilencedet mondják: 

Moziz6nánk! 
Nem  sokára kitör a VAKÁCIÓ ennek örömére mozizni hívlak benneteket  
június 20, 21, 22-én délelıtt 10 órától a közösségi házba. 

Azokat a filmeket nézzük meg amik a kedvenceitek! 
Szeretettel várlak titeket a meghirdetett idıpontba:  

Magdi néni 

Jézus Szíve Családja 
 
A Jézus Szíve Családja a következı közös imaórá-
ját június 5-én, Urunk Mennybemenetelének ünne-
pén, a kápolna búcsúnapján az esti szentmise után 
tartja a közösségi házban. Ezen a szép ünnepen 
arra emlékezünk, hogy Jézus a feltámadását köve-
tıen azt mondta a tanítványoknak: „Ne hagyjátok 
el Jeruzsálemet, hanem várjatok az Atya ígéretére, 
amelyrıl tılem hallottatok! János vízzel keresztelt, 

de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok keresztelni. Amikor 
leszáll rátok a Szentlélek, erı tölt el benneteket és tanúim lesztek 
egész Júdeában, Szamariában és az egész világon. Tegyetek 
tanítványommá minden népet!”  Ezután széttárta kezeit, és meg-
áldotta ıket és felemelkedett. A tanítványoknak küldetést adott 
mielıtt felment az Atyához. 
 

Ezen az imaóránkon azokért a testvéreinkért (a mai apostolokért) 
imádkozunk, akik küldetést teljesítenek Isten országáért. Kérjük a 
Szentlélek kiáradását, Jézus szeretı irgalmas szívének közbenjá-
rását és Isten áldását munkájukra. Imáikkal és minden tevékeny-
ségükkel sok gyümölcsöt teremjenek Istennek és az Anyaszent-
egyháznak örömére, hogy azután mi is elmondhassuk, mint 
Izajás: „Ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr!” 
Jézusom! Add meg nekem a kegyelmet, hogy embertestvéreimet 
úgy szeressem, ahogyan Te szeretted ıket! Úgy szolgáljam, aho-
gyan te szolgáltad ıket, nagy alázattal és szelídséggel. A te szí-
vedbıl oly sok irgalmasság árad mindenki számára, ezért kérlek 
téged, töltsd el az én szívemet is Szent lelkeddel és irgalommal 
minden testvérem iránt! Adj erıt, hogy helyemen tudjak maradni 
Isten megtartó szeretetében! A boldog élet, az Isten szeretetétıl 
körül ölet élet Istentıl ajándék, amelyet nekünk is tovább kell ad-
nunk férjünknek, családunknak, szeretteinknek! 

Szlovicsák Balázsné 
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Hittantábor 2011. 
 

Ebben az esztendıben Kismaroson kerül megrendezésre a 
hittantábor,  július 11 és 17. között.  

A tábor témája a Család évéhez kapcsolódik.  
Érdekes programokkal várjuk a gyermekeket! 

Jelentkezni Mikoly Magdi néninél lehet. 

Az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Kórus június 11-én, Pün-
kösd elıtti szombaton kórustalálkozón vesz részt  

Rákoscsaba-Újtelepen, a Szent Erzsébet templomban. 
A 18.00 órakor kezdıdı szentmisét követıen négy kórus fog 
hangversenyt adni. A kórustalálkozóra autóbuszt indítunk. 

Korlátozott számban kísérıként lehetıség van a részvételre. 
Jelentkezni Benkó Péternél lehet. 

A szeretet  

összeköt  
2011. június 24-25-én 
Szolnokon lesz a VII. Váci 
Egyházmegyei Találkozó.  
A találkozó mottója:  
"A szeretet összeköt."  
A találkozó  hivatalos 
emblémája elkészült.  
A logo az új szolnoki gyaloghidat ábrázolja sárga-kék színben, 
ami a város színe. Az új híd pedig a tiszavirágot (kérészt) szim-
bolizálja. A mottót is az új híd ihlette, hisz a híd szerepe a par-
tok összekötése, a szeretet pedig összeköt a másik emberrel. 
Megosztott világunkban egyházon belül és kívül is nagyon fon-
tos az egységre való törekvés, amit a szeretettel tudunk meg-
valósítani. Szeretnénk, ha a szolnoki egyházmegyei találkozó 
szolgálná az egymás közötti hídverést. Az új híd szimbóluma 
egyben alkalmat adott, hogy némi átalakítással Jézus Urunk 
Szentséges Szívére is utaljon, mert ez a Szív az igazi szeretet 
forrása. Nagy szeretettel várjuk egyházmegyénk papjait és hí-
veit a VII. Egyházmegyei Találkozóra!  

 

Alsónémedirıl a templom elıl június 25-én 7.00-kor busz 
indul. Kérjük jelentkezzenek Mikoly Magdinál, hogy tudjuk, 

hány fıs buszra van szükség!Tel: 06303942229 

2011. JÚNIUS 25. - SZOMBAT 
7:30-TÓL ÉRKEZÉS A TISZALIGETI STADIONHOZ  -   

REGISZTRÁCIÓ 
8:00-10:00 ELİPROGRAMOK 
1/ Szolnok városának története 
2/ Néptánc 
3/ Egyházmegyei Találkozóink története 
4/ Ima a találkozóért 
5/ Légierı Zenekar mősora 
10:00 ZÁSZLÓFELVONÁS – ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ  
Szalay Ferenc polgármester, Dr. Lévai Anikó, Dr. Beer Miklós me-
gyéspüspök, Máthé György plébános köszöntése 
10:30-12:00 A SZERETET ÖSSZEKÖT –  
FİELİADÁS - BÖJTE CSABA OFM 
12:00 ANGELUS – az MR1 Kossuth Rádió déli harangszója Szol-
nokról 
12:00-12:20 MACZKÓ MÁRIA népmővész énekel 
12:20-13:20 EBÉD A STADIONBAN 
13:30-15:45   SZAKPASZTORÁCIÓS SZEMLE –  
EGYHÁZMEGYEI PASZTORÁLIS MOZAIK - Bemutatkoznak az 
Egyházmegye egyes szakpasztorációs területei – közben szolnoki 
és Szolnok-környéki népdalkörök és néptánc-csoportok adnak 
rövid mősort 
16:00 SZENTMISE ÉS ZÁSZLÓÁTADÁS - A SZENTMISÉT BE-
MUTATJA DR. BEER MIKLÓS VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK  

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

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! 
 

Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az 
általunk megvásárolt nyomtatón készítjük. 

 
A kiadvány ingyenes,  

viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 

A Csodavilág foglalkozás 
május 22-én volt. 


