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 A J Á N D É K  
Többször is emlegettük már, hogy Amit az Úr Jézus a világnak 
adott a kenyér és a bor színe alatt, Az titokzatos jelenléte, ugyan-
akkor különleges áldozata is és ajándék, sőt lakoma is egyben – 
mindezt magyar kifejezéssel nem is tudjuk csak ilyen felsorolás 
által tudatosítani magunkban. A latin kifejezés tömören és minden 
lényeget magába foglalva így szól: EUCHARISTIA. – Egyáltalán 
nem baj, ha ezt a kifejezést nem tudjuk használni, azt azonban ne 
feledjük, hogy a magunk módján, „magyarosan” részleteiben hálá-
val, köszönettel tartsuk számon és minden részletében rácsodál-
kozzunk! 
A korábbiakban beszéltünk a titokzatos, valóságos jelenlétről, be-
széltünk a valóságos ál-
dozati mivoltáról, most 
beszéljünk arról, hogy 
mindez ajándék a világ 
számára, minden ember 
számára, a mi számunkra 
is. 
Több szempontból is ér-
vényes ez. Mióta a végte-
lenül szent Isten megte-
remtette az embert, aján-
dékaival halmozta el, hi-
szen a Saját képére és 
hasonlatosságára terem-
tette, a Szentírás kifejezé-
sével az „Éden-kertbe” 
helyezte, megbízott ben-
ne, rábízta a teremtett 
világot, hogy ápolja és 
gondozza, sőt az örökké-
valóság ajándékát is 
szánta neki. Nem hagyta 
magára még hálátlanságában sem, megbüntette ugyan, de Meg-
váltót ígért, Akit az Általa meghatározott időben elküldött. A törté-
nelem folyamán olyan törvényeket adott a számára, hogy minden-
képpen a javát szolgálja – mind testileg, mind lelkileg – akkor sem 
hagyta magára, amikor újból és újból „próbára tették türelmét” - 
szövetséget kötött vele – először az Ó-szövetséget, majd az Új-
szövetséget – prófétákat küldött, végül Egyszülött Fiát adta. 
Számtalanszor elfogadta, sőt biztatta is bűnbánatra, újrakezdésre, 
hogy kellőképpen érthető legyen: „nem akarom a bűnös halálát, 
hanem, hogy megtisztuljon, megtérjen és éljen!” – Ennek ellenére 
az ember mindig is érezte kicsinységét az Istennel szemben. 
Gyakran figyelmeztetést is kapott erre – Mózes a pusztában az 
égő csipkebokor közelében ezt hallotta: „vedd le a sarudat, mert 
szent az a hely,a hol állsz!”és amikor - bár sokszor beszélt a Min-
denható Istennel, kiválasztott is volt, mégis, amikor látni szerette 
volna, azt a feleltet kapta, hogy nem láthatja; az Úr elvonulásakor 
is csak a hátát láthatja. Amikor Izajás próféta a küldetését kapja, 
az Isten közelségére így kiált fel: „Jaj, nekem, végem van!” – Pe-

dig ugyanaz az Isten volt közel az emberhez, Aki úgy szerette a 
világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte áldozatul. 
Egészen más lesz az Isten és ember kapcsolata, amikor elérkezik 
az idő, hogy az Isten beteljesíti mindazt, amit ígért, amit a próféták 
által is oly sokszor üzent. Az Úr Jézus Krisztus Személyében meg-
jelent a földön látható módon a láthatatlan Isten. Őrá már rámutat-
hatott Keresztelő Szent János: „Íme, az Isten Báránya, íme, Aki 
elveszi a világ bűneit.!”Ekkor Ő már látható, elérhető, tapintható 
formában jött el, és élt az emberek között, osztozva az emberi élet 
velejáróival – a bűnt kivéve. Ő már hivatásának tekintette, hogy 
elmagyarázza az embereknek, hogy aki Őt látja, az látja az Atyát 

is, hiszen Ő és az Atya 
egyek. – Az Úr Jézus már 
tovább is megy, hiszen 
teljes Önmagát adja a 
kenyér és a bor színe 
alatt. Oda ajándékozza a 
világnak Testét és Vérét. 
Ez  a valaha is létező 
legnagyobb Ajándék az 
ember számára, hiszen 
Templomainkban, szent-
miséinkben bár titokzato-
san, mégis valóságosan a 
miénk akar lenni, és , ha 
az ember ezt szívvel-
lélekkel átéli, mindez va-
lóság is. A Vele való kap-
csolatban az a legcsodá-
latosabb, hogy nekünk 
ajándékozza teljes Önma-
gát, elérhető formában. 
Nem olyan, mint egy em-

lékezés; bár az emberek egymásnak is adnak ajándékot, hogy 
kifejezzék szeretetüket, ez mégis más. Önmagát senki sem tudja 
maradéktalanul senkinek átadni, senkivel sem tud úgy eggyé lenni 
– és ez az Ő ajándékozásának a lényege – mint az Úr Jézus. 
A mindennapi életben egy-egy ajándék, vagy akár egy emlék-
tárgy is nagyon kedves lehet – bár csak egy időre. A múló idő min-
dent átformál. Az Úr Jézus Önmaga-ajándékozása azt jelenti, 
hogy Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig!”- Amennyire 
tudunk - szinte görcsösen – ragaszkodni pl. az örökséghez, mond-
ván: „ez még a nagyapámé volt, ez az őseim öröksége …” – leg-
alább annyira kell meghatódottan értékelni az Úr Jézust, mint 
Ajándékot! Az ugyan, ha így megtörténik is, nem méltó hozzáállás, 
hiszen emberi szokás, mérce… motiválja – Őt ennél sokkal na-
gyobb ajándéknak kell tartani! Fogadjuk Őt olyan szeretettel, ami-
lyen szeretettel Ő van irántunk! Hálánk jeléül nem adhatunk Neki 
mást, csak a készségünket! Ő teljes önmagát adja, mi legalább 
csekélységünket adjuk Neki! Nem méltó viszonzás ugyan, de 
mégis valami, ami tőlünk telik.                    – Pekker Imre plébános   
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Évközi 4. Vasárnap – Február 03. - Jóságos Istenünk mai üzenetében 
küldetésről szól. Olyan küldetésről, amit itt és most keresztény küldetésnek 
nevezünk. Első pillanatban biztosan a küldetés, a feladat tennivalóit – ter-
hét látjuk, de ezzel együtt látnunk kell azt, hogy ennek értelmében Istent 
képviseljük, kell, hogy a meghatódottság érzése töltsön el bennünket, hi-
szen megbízik bennünk, olyan feladatot bíz ránk, ami Neki fontos – ezért 
üzen, ezért akarja felhasználni a mi közreműködésünket is. Amikor ezt az 
isteni küldetést teljesítjük, részesei leszünk egy csodálatos közösségnek, 
ahol szerepelnek a próféták, az Úr Jézus Krisztus is és a világtörténelem 
sok-sok készséges embere. Hívő lélekkel csodálkozunk rá erre a témára, 
különben nem érezzük át sem nagyságát, sem fontosságát. „Isten szeretet 
– szeretetből küldi prófétáit, majd Egyszülött Fiát, nemcsak az ószövetségi 
választott néphez, hanem minden néphez.” - Küldetésünk másságot is 
jelent egyben –bizonyára erre utal a szentmise könyörgése – „Istenünk … 
gyűjts egybe a pogányok közül!”( Zs. 105.) – Imádságunk nem azt mondja, 
hogy emelj ki, különíts el a pogányok közül, akik napjainkban akár a hanya-
gokat, hitehagyottakat és hasonlókat is jelentheti – hiszen a Zsoltár folyta-
tásában „hogy szent Nevedet magsztaljuk és dícséreted legyen dicsekvé-
sünk!” – pontosan azt jelenti, mások is lássák, hallják, hogy így élnek, gon-
dolkoznak Isten küldöttei, és akinek füle van, hallja meg, akinek szeme 
van, lássa meg, akinek szíve van, kövesse! – A folytatásban arra is emlé-
kezhetünk, ami az Olvasmányban Jeremiás próféta könyvében olvasható: 
„mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek és prófétául rendeltelek a 
nemzetek javára; - azért hát övezd fel derekad!”Nemcsak a prófétáknak, 
nemcsak az Úr Jézus Krisztusnak, Isten minden küldöttjének – minden 
kereszténynek arról kell tanúskodni, hogy „Isten különféle lelki adományok-
kal halmozza el övéit, és, hogy van egy ajándék, amely mindenki számára 
közös: ez a szeretet.” Ennek az értelmét kell igazi fényében felragyogtatni, 
amiről az Úr Jézus beszélt és amiről a kereszten tanúságot is tett. – Tud-
nunk kell, hogy az isteni küldetésünket sokan nem értik, sokan nem is 
akarják érteni, sokan félremagyarázzák – Jézus esetében is megtörtént ez, 
erről hallunk az Evangéliumban a názáreti, zsinagógiai jelentben. Ez azon-
ban a küldetés nagyszerűségén nem változtat; ettől még küldetésünk nem 
veszti érvényét. – Dosztojevszkij mintha erre az alkalomra biztatásul írta 
volna: „Ne féljetek az emberek bűneitől, szeressétek az embert az ő bűnei-
ben is, mert ez közelíti meg az isteni szeretetet! Ez a legnagyobb földi 
szeretet. Szeressétek az Isten teremtményét, a legkisebb homokszemet is. 
Szeressetek minden falevélkét, az Isten legkisebb fénysugarát!” – A szent-
mise áldozatában az valósul meg, hogy „Jézus az Eucharistiában nekünk 
adja egész Önmagát, viszonzásul azt várja tőlünk, hogy mi is legyünk egé-
szen az Övé! – akkor tudjuk teljesíteni küldetésünket.  

Évközi 5. Vasárnap –  Február 10. - Szentmiséinkben gyakran imádkozzuk 
a lelkiismeret-vizsgálata után közvetlenül „Jézus Krisztus, Te eljötték, hogy 
magadhoz hívd a bűnösöket – Kegyelmezz nekünk!” – A hívő ember ezt 
őszintén imádkozza kicsinysége tudatában. Ez a tudat nem jelenti és nem 
is kell, hogy jelentse önmagunk „leértékelését”, csak őszinte megállapítás. 
Biztos, hogy az is gyakran érzi az emberi lehetőségek határait, aki erről 
nem beszél, az is, akinek erről nem lehet beszélni, mert meg sem akarja 
hallgatni, hallani. Gondoljunk csak egy mindennap előfordulható esemény-
re, amikor mintegy tehetetlennek érezzük magunkat, amikor ez az esemény 
dühöt, elégedetlenséget támaszt bennünk! Hányszor megtörtént már, hogy 
ilyen körülmények között lázadtak emberek, káromkodás, gorombaság … 
járt a nyomában. – Kicsit más formában, de valamiképpen ehhez hasonló-
an észre kell vennünk, el kell fogadnunk, hogy emberek vagyunk, sokszor 
csetlünk-botlunk, egyszóval nem vagyunk tökéletesek, de van Valaki, Aki 
igen! Ez a Valaki az Isten. Ő a Teremtő, a mindenható, a tökéletes … „Az 
életben nem egyszer adódnak számunkra nehéz problémák, ilyenkor gyen-
geségünk tudatában elbizonytalanodunk …” Ilyenkor történik az, hogy meg-
oldásokat keresünk – sajnos nem is mindig találjuk meg a jó megoldásokat. 
Az átlag-ember számára már az is nehéz, hogy a nálánál Tökéletesebb felé 
forduljon, Aki maga az Isten. – Az Olvasmányban Izajás próféta is találko-
zott Vele és pillanatok alatt rá jött, saját kicsinységére, ezért kiáltott fel: „Jaj 
nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép 
között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát!” – Neki is 
rá kellett jönnie, hogy ez valóság, de éppen ez a Tökéletes Valaki Az, Aki 
ezen tud segíteni. Aki megtisztítja ajkát, de nemcsak ajkát, a szívét is meg-
erősíti, mire a látomás végén ki tudja mondani: „Íme, itt vagyok, engem 
küldj!” – Nagyon tanulságos Szent Péter esete is. A sikertelen halászat után 
érzi a kudarcot, miszerint „egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk sem-
mit” – ugyanakkor látjuk a készséget is Jézus szavára: „de a Te szavadra 
kivetem a hálót!” – A folyamat folytatódik, sok halat fognak a lehetetlenség 
ellenére és Szent Péternek ez is alkalmat ad arra, hogy kifejezze, érzi saját 
korlátait: „Uram, ... bűnös ember vagyok!” – A szerencsés halfogás láttán 
ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Já-
nost is, Zebedeus fiait, Simon társait, de Jézus bátorságot öntött Simonba 
( Péterbe).”Ismét az a gondolat kerül elő, hogy kicsinységünkben is megol-
dás – Jézus az, Aki segít, az Atya Egyszülötte, az Atya Küldötte. Hozzá kell 
fordulni, nem csupán a saját erőnkben bízni elbizakodottan. Tudjunk így 
imádkozni és eszerint is cselekedni: „Terád van szükségünk, Urunk Jézus 
Krisztus! A Te szavaidra és a Te nagy segítségedre!Kérünk (papjaidban) 
küldd nekünk Önmagadat!” 

Nagyböjt 1. Vasárnapja  –  Február 17. - Az elmúlt hét szerdájával 
(„hamvazó-szerda”) elkezdődött a nagyböjti szent idő. Ezzel kapcsolatban 
gondoljunk két dologra: egyrészt a böjt kérdésére; másrészt a bűnbánatra, 
mint ennek az időnek két elengedhetetlen kérdésére! 
A böjt az Ó-szövetségben sokszor előforduló „szent ténykedés.” Általa a 
mindenkori ember – nemcsak a régi korok emberei – Istenhez akartak 
közelebb kerülni, Hozzá akartak fordulni. Nem egyszerűen megszólították, 
mint az imádságban tesszük, hanem böjtölésükkel az alázatukat is kifejez-
ték, de mivel a böjt áldozat is egyben, ezzel az is kifejezésre jutott, hogy 
nem állunk az Isten elé üres kézzel. Amit a magunkéból tudunk adni, azt 
ajánljuk fel. Ebben az esetben az igyekezet, a figyelmesség az, amit fel 
tudunk ajánlani. Ez lelkületünk ajándéka Istennek, ami adott esetben lehet 
akár áldozat is pl. a lemondás, erőfeszítés, amit nem akármiért vállalunk. – 
A hangsúly itt és most a nem kármin van. Lehet áldozatot hozni bármikor 
bármiért; lehet lemondani, lehet erőfeszítéseket tenni, s az még nem böjt. 
Itt arról van szó, hogy a lelkiekért, Istennek tetszeni akarásunkért teszünk. 
Amikor valaki a felesleges kilókat akarja leadni, „fogyózik”, kocog, tornászik 
… lehet mindez nehéz, akár áldozat is – nem egyszer a különböző gyógy-
módok még anyagiakban sem mellékesek - ha más célért vállaljuk, nem 
mondhatjuk böjtnek. A böjt az Istenhez fordulás nemes eszköze. Ezért nem 
is csodálkozhatunk azon, hogy a nagyon is evilágiasan gondolkodók szá-
mára vagy ostobaság, vagy teljesen felesleges. Aki nem nemes célért 
küzd, annak más eszközei vannak. Az Ó-szövetségben gyakran hallunk 
vagy olvasunk olyan esetekről, amikor komoly böjtöt tartottak, úgy imád-
koztak Istenhez. Gondoljunk csak a hős-lelkű ószövetségi asszonyokra: 
Judit , Eszter; az Újszövetségben pedig maga az Úr Jézus Krisztus adja a 
példát a pusztai böjtölésével. Az apostolok is böjtöltek, amikor Júdás helyé-
be új, méltó apostol-társat akartak választani. –Az egyháztörténelem folya-
mán pedig számtalan ember volt, akik a dőzsölés, kényelem-szeretet, szó-
rakozás helyébe áhítat-gyakorlatokat végeztek: imádkoztak és böjtöltek 
( pl. Árpádházi Szent Margit.) A böjt és a bűnbánat el nem választhatók 
egymástól, hiszen mindkét esetben az ördög ellen kell állást foglalnunk. Ne 
feledjük, az Úr Jézus Ő Maga mondta ki, hogy van az ördögnek olyan 
„fajtája” , ami csak imádsággal és böjttel győzhető le. Szentírási gondolat: 
„ellenségetek, a sátán, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, kit nyeljen 
el!” – Ő, aki az Úr Jézust is zaklatta, senkit és semmit nem akar elmellőzni, 
minket sem. Imádsággal, böjttel, jócselekedetekkel, áldozatvállalással 
készüljünk kivédeni kísértéseit! – Itt a legalkalmasabb idő, a Nagyböjt, 
használjuk fel jól, hogy „erényekben gazdag, értékes keresztény élettel 
dicsőítsük meg a Mennyei Atyát!”  

Nagyböjt 2. Vasárnapja – Február 24. - Életünk folyamán sokszor - újból 
és újból sürgető gondolatunk a bűnbánat és engesztelés – most, Nagyböjt 
idején pedig még inkább. A felületesen gondolkozó ember - nem joggal 
ugyan – de felteheti a kérdést, hogy miért? Felteheti és talán fel is teszi, 
gondolván, hogy a kereszténységnek mintegy „vesszőparipája” ez és talán 
nincs is igazán szükség rá; hiszen nem született bűnös, bűnöző az ember. 
Miért kell állandóan hibákat emlegetni; a hívő ember pedig talán úgy érzi, 
hogy csak neki kell ilyesmivel foglalkozni. A válasz nagyon is egyszerű: a 
múlt Vasárnap Szent Lukács( az Evangéliumban sokat-mondóan ezt írta le: 
„miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy id őre el-
hagyta Jézust.”Nem  nehéz kikövetkeztetni, hogy a sátán nagyon makacs 
és kitartó. Jézust is zaklatta emberségében – biztosra vehetjük, hogy nem 
egy alkalommal – semmi sem bizonyítja, hogy bennünket, teljes mértékben 
embereket is próbára tesz. Sok minden igazolja, hogy a gyakran előforduló 
jelenségek, ahogyan mondani szoktuk, „nyomot hagynak”. Kár szépíteni, 
hogy az ember életében a kísértések is ilyenek. Még az is, aki nagyon buz-
gó, nagyon készséges, járhat úgy, mint „a nemzetek apostola”, Szent Pál, 
aki „más törvényt látott elméjében és mást érzett tagjaiban” és ez állandó 
küzdelmet jelentett számára. Legyünk önmagunkhoz őszinték, nem va-
gyunk mindig elég buzgók, nem vagyunk mindig elég készségesek, vannak 
gyenge pontjaink, gyarló pillanataink – ahogyan divatosan mondják sokan: 
rosszkor vagyunk rossz helyen és ezek a sátán nagy lehetőségei ellenünk. 
Sokszor sétálunk be, akár gyanútlanul is, néha kicsit könnyelműen a csap-
dájába. – Pedig ekkor még csak az emberi gyengeségekről beszélünk és 
már ez is milyen alkalmas támadási felület bennünk az ő számára. – Ettől 
függetlenül, ehhez még komolyan hozzá kell számítani azt is, amiről Szent-
atyánk, XVI. Benedek Pápa beszélt nemrégiben az egyik Úrangyala imád-
ság után Rómában: sürgette az odafi8gyelést, a keresztény helytállást: 
„ismét fedezzük fel az Istenbe vetett hitet, mint életünk és az Egyház életé-
nek alapvető szempontját! Ez mindig harcot, lelki küzdelmet jelent, mert a 
gonosz szelleme természetesen szembeszáll megszentelődésünkkel és 
arra törekszik, hogy letérítsen bennünket Isten útjáról!” – A bűnbánatban 
azt kell javítgatnunk, azért kell engesztelnünk, azt kell jóvátennünk, amit 
ilyen körülmények között nem tettünk, ahogyan tehettük volna. Isten nem 
Önmagáért akarja, hogy feddhetetlenek legyünk, hanem azért, hogy az 
emberi méltóság egyre inkább kibontakozzék bennünk – nemcsak ben-
nünk, hanem minden emberben. Igaz, hogy ezt nem mindenki gondolja 
komolyan, de mi gondolkodjunk el azon, hogy minél többen vagyunk, akik 
lelkesedünk a jóért – ami Isten szerint jó – és minél többen leszünk is érte, 
annál csodálatosabb lesz Isten teremtett és nekünk ajándékozott világa.  
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A Szentatya február 11-én bejelentette, hogy lemond 
péteri szolgálatáról. XVI. Benedek pápa február 11-én, délelőtt 11 
órakor, három szenttéavatási ügyben összehívott konzisztórium 
során tette közzé a hírt. 

„Kedves Testvérek! 
Nemcsak a három szenttéavatás 
miatt hívtalak össze benneteket 
erre a konzisztóriumra, hanem 
azért is, hogy közöljem veletek 
döntésemet, amely nagy jelentő-
ségű az Egyház élete számára. 
Miután ismételten megvizsgáltam 
lelkiismeretemet Isten előtt, elju-
tottam arra a bizonyosságra, hogy 
erőnlétem előrehaladott korom 
miatt már nem alkalmas arra, 
hogy megfelelő módon gyakorol-
jam a péteri szolgálatot. 
Nagyon jól tudom, hogy ezt a fel-
adatot, spirituális lényege miatt, 
nem pusztán tettekkel és szavak-
kal, hanem szenvedéssel és imá-

val is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors válto-
zásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű 
kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és 
az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a 
lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben 
csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól 
megfelelni a rám bízott szolgálatnak. 

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadság-
gal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról mint Róma 
Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a 
bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 
órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az 
illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasz-
tására. 

Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok 
nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt 
hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hi-
bámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjá-
hoz, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az 
új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes 
szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt 
életemmel”. 

2013. február 28-án este 8 órakor véget ért XVI. Bene-
dek pápasága, és megkezdődött a sede vacante időszaka, azaz 
megüresedett Péter széke. Pontosan 20 órakor a díszegyenruhá-
jukat viselő svájci gárdisták befejezték a palota fa kapuja előtt 
végzett szolgálatukat, és ettől kezdve a vatikáni csendőrség vette 
át az emeritus pápa biztonsági felügyeletét. 

„Köszönöm szépen! Köszönöm! 
Kedves barátaim, boldog vagyok, hogy veletek lehetek 

itt, körülvéve a teremtés szépségeitől, rokonszenvetektől, ami 
nagyon jól esik. Köszönöm barátságotokat és szereteteteket. 
Tudjátok, hogy ez a nap számomra más, mint az előző napok; 
már nem vagyok a Katolikus Egyház legfőbb pásztora, még ma 
este nyolc óráig az leszek, utána már nem. Csak egy egyszerű 
zarándok vagyok, aki megkezdi földi zarándokútjának utolsó sza-
kaszát. 

De szeretnék még egész szívemmel, minden szerete-
temmel, imáimmal, elmélkedéseimmel, minden belső erőmmel a 
közjóért, az Egyház és az emberiség javáért dolgozni. Nagy tá-
maszt jelent számomra együttérzésetek. Haladjunk előre az Úrral 
az Egyház és a világ javára. Köszönök mindent. Most teljes szí-
vemből adom rátok áldásomat. 

Áldjon meg bennünket a Mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek. Köszönöm szépen, jó éjszakát, köszönet 
mindnyájatoknak!” – ezek voltak XVI. Benedek utolsó pápai sza-
vai és utolsó apostoli áldása. 

„Köszönjük, mindig 
velünk maradsz, szeretünk té-
ged, szívünkbe zártunk” – a 
hívők nemzetközi serege szá-
mos nyelven ilyen feliratokkal 
köszöntötte XVI. Benedeket, 
kifejezve szeretetüket, viszo-
nozva hálás, köszönő szavait. 

Mint ismeretes: XVI. 
Benedek a következő két hóna-
pot Castel Gandolfóban tölti; imával és elmélkedéssel kíséri az 
egész Egyházzal együtt az új pápa megválasztásának előkészí-
tését, majd a konklávét. 

Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházme-
gyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról 
beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az Egy-
ház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, mely-
nek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede 
vacante avagy interregnum alatt az Egyházat a bíborosok testüle-
te kormányozza. 
A sede vacante kezdetével a Római Kúria minden tisztségviselő-
je automatikusan elveszti hivatalát, kivéve a camerlengo bíborost, 
aki a Szentszék vagyonát kezeli ilyenkor, illetve ellátja a 
„miniszterelnöki” funkciókat; és a főpenitenciáriust, aki azon há-
rom ember közt van, akik a konklávé alatt is kommunikálhatnak a 
külvilággal, hogy feladatukat ellássák. Jelenleg a camerlengo 
Tarcisio Bertone bíboros, eddigi államtitkár, a főpenitenciárius 
pedig Manuel Monteiro de Castro bíboros, akit 2012-ben nevezett 
ki erre a posztra XVI. Benedek pápa. Ugyancsak továbbra is el-
látja feladatát Róma általános helynöke és a Vatikánvárosi Állam 
általános helynöke (ezek lelkipásztori pozíciók). Az Egyházi Tör-
vénykönyv kimondja, hogy a római szék megüresedése esetén 
az egyetemes egyház kormányzásában semmit sem szabad újí-
tani. 

A pápaválasztáson minden bíboros részt vehet, aki a 
széküresedés pillanatában (azaz nem a konklávé kezdetekor) 
még nem múlt el nyolcvan éves. A sede vacante akkor ér véget, 
amikor megválasztották az új pápát (pontosabban amikor ő elfo-
gadta a megválasztását).  Az illető megválasztásától kezdve tel-
jes jogú pápa, tehát pápaságát ettől kezdve, nem pedig „péteri 
szolgálata ünnepélyes megkezdésétől” (nincs ugyanis 
„beiktatás”), amikor mise keretében a pápa megkapja a pápai 
jelképeket, a palliumot és a gyűrűt. Ez a szertartás a koronázás 
helyébe lépett, amelyről I. János Pál mondott le, és ezzel „kiment 
a divatból”. VI. Pál a konklávét szabályozó rendelkezésében még 
megemlítette a koronázást (Romano Pontifici eligendo), II. János 
Pál azonban az Universi Dominici gregisben már nem említi, 
szolgálatának ünnepélyes megkezdésekor pedig azt mondta: 
még nincs itt az idő, hogy visszatérjünk a tévesen a pápák földi 
hatalmának jelképeként azonosított ceremóniához. 
Emellett az új pá-
pának, „amikor 
alkalma nyílik”, 
birtokba kell ven-
nie saját püspöki 
székesegyházát, 
amely nem a 
Szent Péter-
bazilika, hanem a 
lateráni Szent 
János-bazilika. 

Forrás:  
Magyar Kurír 

Imádkozzunk, hogy Istennek tetsző, bölcs döntés szülessen az új 
pápa személyét illetően. Hívjuk segítségül a Szentlelket, hogy a 
bíborosok világos ésszel, tiszta szívvel hozzák meg ezt az egész 

világ, de főként a keresztény világ számára fontos döntést. És 
kérjük adja meg az Úristen,  hogy már a Feltámadás ünnepén 

legyen új Főpásztorunk. 
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Az, aki elviszi a fiút, mindent kap  
 

Egy vagyonos ember és a fia min-
den különleges művészi alkotást össze akartak gyűjteni. Minden 
megtalálható volt a gyűjteményükben Picassótól-Raphaelig. 
Gyakran leültek együtt és csodálták a nagyszerű munkákat. Mikor 
a vietnami konfliktus kitört, a fiú elment a háborúba. 
Bátran életét adta, mikor megmentett egy másik kato-
nát. Amikor az apa megtudta, mélyen gyászolta egyet-
len fiát. Hónapokkal később, épp Karácsony előtt ko-
pogtattak az ajtón. Egy fiatalember állt az ajtóban, 
hatalmas csomaggal a kezeiben. Így szólt: 
„Uram Ön nem ismer engem. Én vagyok az a katona, 
aki a fiának köszönheti az életét. Aznap sok embert 
mentett meg. Éppen engem vitt biztonságba, mikor 
egy golyó szíven találta, és ő azonnal meghalt. Gyak-
ran beszélt nekem Önről és a művészet iránti szerete-
téről. - A fiatalember felemelte a csomagját. - Tudom, 
hogy ez nem nagy valami. Nem vagyok nagy művész, 
de azt hiszem, a fia szeretné, ha ezt megtartaná.”  
Az apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült portré volt, amit a 
fiatalember festett. Csodálta, hogy a katona mennyire meg tudta 
ragadni a fia személyiségét. Az apa szemei megteltek könnyel. 
Megköszönte neki a képet, és felajánlotta, hogy kifizeti.  
„Oh, nem uram, soha nem tudom visszafizetni, amit a fia értem 
tett. Ez ajándék.”  
Az apa jól látható helyre akasztotta a portét, így ha látogatók jöt-
tek, a fiáról készült kép volt az első, amit megmutatott nekik a 
kollekcióból. Néhány hónappal később az ember meghalt. Sor 
került a képek elárverezésére. Sok befolyásos ember összegyűlt, 
és izgatottan várták, hogy megvehessék az értékes képeket a 
saját gyűjteményükbe. A fiúról készült kép az emelvényen volt. 
Az árverésvezető kopogtatott a kalapáccsal.  
„Az árverést ezzel a képpel kezdjük.”  
„Ki akarja megvenni ezt a képet?- kiáltott valaki hátulról. -Látni 

akarjuk a híres képeket. Hagyja ezt!” Az árverésveze-
tő azonban hajthatatlan maradt.  
„Mennyi a kikiáltási ára ennek a képnek? Ki kezdi el 

az ajánlást? 100$-ért, 200$-ért?”  
Egy másik hang mérgesen kiáltotta. „Nem azért jöttünk, hogy ezt 
a képet nézzük! Mi Van Goghot, Rembrandtot akarunk! Gyerünk 

már az igazi képekkel!”  
De az árverésvezető tovább folytatta. „A fiú, a fiú. Ki-
nek kell a fiú?”  
Végül egy ember szólalt meg a terem hátuljából.  
Ő volt hosszú ideig az embernek és fiának kertésze. 
„Elviszem 10$-ért.”  
Szegény ember lévén, az volt minden, amit fel tudott 
ajánlani.  
„Ki ajánl érte 20$-t?”  
„Adja neki oda 10$-ért! Nézzük a mestereket!”  
„10$ az ajánlat. Ki ad érte 20$-t?”  
A tömeg kezdett mérges lenni. Nem akarták ezt a ké-

pet. Sokkal értékesebb festményeket szerettek volna a gyűjtemé-
nyükbe.  
Az árverésvezető csapott a kalapáccsal. „Először, másodszor, 
eladva 10$-ért.” 
Egy ember a második sorból közbekiáltott. „Gyerünk már a többi 
képpel!”  
Az árverésvezető letette a kalapácsot. „Az aukciónak vége.”  
„Mi lesz a festményekkel?”  
„Sajnálom. Mikor felhívtak, hogy levezessem ezt az aukciót, el-
árultak nekem egy titkot, mely a végakaratban feltétel volt. Egé-
szen eddig nem mondhattam el. Csak a fiú portréja volt eladó. Aki 
azt megveszi, az örökölheti az egész vagyont, beleértve a fest-
ményeket is. Az, aki elviszi a fiút, megkap mindent.”  
Isten nekünk adta az Ő Fiát 2000 évvel ezelőtt, hogy meghaljon a 
kereszten. Hasonlóan az árveréshez, az üzenet ma is ugyanaz.  
A Fiú, a Fiú, ki viszi el a Fiút? Hiszen akié a Fiú, az megkap min-
dent vele együtt. 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

NAGYBÖJTI  
TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉS 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia felelevenít egy ősi hagyományt, 
mely szerint a Krisztus-hívők a nagy-
böjti önmegtagadások idején a megta-
karított javaikat a szegényeknek adják, 
ezért, tartós élelmiszergyűjtés szervez, 
március 3-10 között, a templomokban! 
Ehhez szeretnénk csatlakozni, és kérni 
a kedves hívek adományait.  A rászoru-
lóknak szánt élelmiszer csomagokat 
minden szentmise előtt elhelyezhetik a 
Szent József oltárnál, illetve a közössé-
gi házban is, ha ott tartunk szentmisét. 
Az összegyűlt adományokat községünk 
rászorulói között osztjuk szét, a kari-
tász csoport segítségével. 
A legkisebb adománnyal is a felebaráti 
szeretet csodája valósul meg közöttünk 
Isten áldja meg segítőkész családjain-
kat! Hálásan köszönjük minden kedves 
testvér jó szándékú adományát  

A Katolikus Karitász Alsónémedi szervezetének hírei  
Folytatódik a csoport munkája, szeretnénk egyre több rászoruló családnak segíteni.  

A március adománygyűjtés időpontja 2-án szombaton /élelmiszer, tiszta, még használható ruhane-
mű,cipő, gyermekruhák, cipők és játékok, háztartási kisgépek stb /,  

az adományok március harmadik szombatján, 16-án 10- 12 óra között kerülnek kiosztásra.  
Bejárat a Magyari út felől. 

Minden adományért hálás köszönet a rászorulók nevéb en. 
 

Krízishelyzetben elérhetőségeink:Tel.:06 30 394 22 29,  karitasz.alsonemedi@gmail.com  

Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.  
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Köszönet  
 

Nehéz szavakat találni azokra a kedvességekre, amik drága Édesanyám beteg-
sége és halála kapcsán megnyilvánultak. 
Őszinte szívből köszönöm Mindenkinek mindazt a törődést, amit tanúsítottak 
betegségében és szenvedésében ápolása által! – Köszönöm, hogy meglátogat-
ták, amennyire lehetett segítették; minden kedves szót, simogatást és sok-sok 
más egyebet is! 
Nem lehet eléggé felsorolni azokat a megnyilvánulásokat, amivel itthoni perceit is 
igyekeztek enyhíteni, mint, hogy azt sem, amikor meghalt és az Iránta érzett 
tiszteletüket is kifejezték. Köszönöm, hogy személy szerint engem is vigasztaltak 
és mellettem álltak az ápolás, majd később a temetés nehéz perceiben! Köszö-
nöm az azóta is tapasztalható sok kedvességet! – Mindenkinek mindent köszö-
nök és a jó Isten áldását kérem mindazokra, Akik ápolták, segítették, elkísérték 
utolsó útjára, virágot tettek a sírjára! - Nagyon jóleső érzés volt, hogy nem álltam 
egyedül koporsójánál és sírjánál! 

- Pekker Imre plébános 

Egyházközség Képvisel ő-
testületének 2013. február 

17-én tartott ülésér ől 
 

Az első napirendi pont a 2012. évi zárszámadás volt, amelyet az 
Atya ismertetett. Ismertette a bevételek és a kiadások megvaló-
sulását. Egyházközségünk a elmúlt évet némi tartalékkal zárta, 
melyet ezúton is köszönünk a híveknek, hiszen nagymértékben 
nekik köszönhető, hogy egyházközségünk még ebben a nehéz, 
válságos időszakban sem küzd anyagi nehézségekkel. 
Ezt követőn Atya ismertette a T-Mobile megkeresését, mely arra 
vonatkozott, hogy bővítenék a templomtoronyban elhelyezett 
berendezésüket. A tárgyalások megkezdődtek, Surányi Miklós 
templomgondnok és Atya vezetésével. 
A Váci Egyházmegye tervezi a Vidékfejlesztési Iroda megnyitását 
a Püspökségen. Küldetése piacszervezés, továbbképzések szer-
vezése és pályázatírás lenne. Püspök atya arra kéri a mezőgaz-
dasággal foglalkozó vidéki híveket, hogy tapasztalataikkal, támo-
gatásukkal segítsék az összefogás kialakítását. 

Atya tájékoztatta az egyháztanácsot a Váci Egyházmegye tábo-
rozási pályázatáról és kifejezte támogatását, vagyis nyáron ismét 
lesz hittantábor.  
Március 7-én nálunk kerül megrendezésre a Váci Egyházmegyei 
zsinat dabasi esperesi kerületi találkozója, Jelenlétünk a világban 
címmel.  
Egyházközségünk Következő nagy feladata a már sokszor emle-
getett templomtető rendbetétele. Lehetőség adódott pályázni a 
Norvég Alapban, ami előfinanszírozott pályázat és az 50 millió Ft 
értékű beruházásból 15 millió Ft az önrész. A pályázat elkészült, 
benyújtásra került határidőn belül. Eredményhirdetés április 15-
én várható. Amennyiben nyer a pályázatunk, úgy megvalósítható-
sági tervet kell benyújtani május 15-ig, majd a templomtető felújí-
tás megvalósítására december 31-ig sor kerül. Szeretnénk hang-
súlyozni, hogy a kántorházra való gyűjtés mindezt nem befolyá-
solja, az egy külön alapot képez, ami nem lesz felhasználva erre 
a célra, hanem csak és kifejezetten majd az új kántorház építésé-
re, hiszen a hívek arra a célra szánták. 

Összeállította: dr. Tóth Éva 

Ó kiscelli Szent Szűz,  
ó szép Boldogasszony! 

Engedd, hogy jóságod bennünk  
dalt fakasszon. 

Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk, 
Téged királynénkká újból kikiáltunk. 

Ó kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk, 
Oltárodról kegyes szívvel nézz le ránk. 

 
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket, 

Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket. 
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját, 

Változtasd békére benső háborúját. 
Ó kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk, 

Oltárodról kegyes szívvel nézz le ránk. 
 

Irgalmad hatalmát sokszor megmutattad, 
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad 

Minket mélység szédít, minket örvény rángat, 
Emeld ki a vészből, süllyedő hazánkat. 

Ó kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk, 
Oltárodról kegyes szívvel nézz le ránk. 

Celldömölk Vas megyei kisváros a Szombathelyi püspök-
ségben. A XIII. századi dömölki bencés apátság már a XVI. 
század előtt látogatott búcsújáró hely volt. Csodatevő híré-
ben álló kegyszobrát a törökök elől menekítették északabb-
ra, a Duna mocsaraitól is védett Dénesd községbe. (Az 
apátság a török uralom alatt elpusztult.) A XVIII. századi 
újrakezdés (1720) után Koptik Odó dömölki apát magával 
hozta az ausztriai Máriacellből az ottani kegyszobor máso-
latát, amelynek egy kis kápolnát, mellette pedig magának 
egy remetelakot épített a dömölki határban. A mai kegy-
templom a XVIII. század közepén épült meg. Benne 
máriacelli mintára a kegyszobor és az oltár fölé kősátrat 
emeltek. Ebben az időben kútásás közben az egyik mun-
kásra nehéz kő zuhant, ám a halálból Szűz Mária közbenjá-
rására megmenekedett. (Ezt az ún. alapító csodát egy ko-
rabeli mennyezetfestmény örökíti meg a Mária-
múzeumban.) A főoltáron, a kegykápolnában fogadalmi 
(votiv) képek és adományok láthatók, ezek jórészt XIX. 
századiak. A sekrestyében vannak a korabeli Magyarország fapajzsra festett Mária-
kegyképei. Ezeket 1748-ban, a templomszentelési körmenetben hordozták. Az egyik leg-
szebb barokk búcsújáró templomunkban figyeljünk fel - a fogadalmi képek mellett - a szen-
télyben elhelyezett XVIII. századi festményre, amely Szent István király és Boldog Gizella 
esküvőjét ábrázolja….Celldömölk két irányból is megközelíthető vasúton: a Győr - Szombat-
hely, illetve a Budapest- Veszprém- Boba vasútvonalon. A kegytemplom közvetlenül az állo-
más szomszédságában van. Közúton Győr irányából a 83-as úton Pápa felől, a 8-as főútról 
pedig a Sárvár irányába letérő 84-es úton érhető el. 

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 

Mint mindenki számára bizonyára ismeretes, 2013. február 17-én, életének 98. 
évében elhunyt plébános atyánk, Imre atya édesanyja,  

özv Pekker Imréné, Ilonka néni. (1915-2013).  
Temetésére február 26-án, délután 3 órakor került sor az örkényi temetőben, 
majd közösen részt vettünk a gyászmisén, mely az örkényi templomban volt dél-
után 4 órakor. Köszönjük az örkényi híveknek, hogy részt vettek velünk a temeté-
si szertartásokon, majd azt követően vendégül láttak minket a plébánián. Megha-
tó volt jelenlétük, gondoskodásuk. Isten fizesse meg! 
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Egyházközségünkben a virágvasárnapi- és a nagypénteki liturgiá-
ban elhangzó, férfiak által énekelt passiónak kiemelkedő fontos-
sága, és nagy hagyományai vannak. Éveken, évtizedeken ke-
resztül megtartó szerepe is volt, hiszen voltak periódusok, amikor 
a férfikart a szenvedéstörténet eléneklése tartotta össze, csupán 
ekkor működött a kórus az egy-
házi év folyamán. Előfordult, hogy 
„csak nyolcan” énekelték el, de 
úgy tartották fontosnak, hogy ne 
szakadjon meg e hagyomány.  
Emberemlékezet óta csak egyet-
len alkalommal maradt el a virág-
vasárnapi passió, amikor az ak-
kori evangélistát éneklő Kis Ágos-
ton pontosan virágvasárnap reg-
gelre meghalt. 
A passió felolvasása a nagyhéten 
már Szent Ágoston korában, a IV. 
században is szokás volt. A X. 
századtól három diakónus éne-
kelte: Evangélista, Jézus, illetve a 
többi szereplőét egy harmadik 
résztvevő. A „többek szavát” kó-
rus énekelte. Virágvasárnap Máté 
evangélista, nagykedden Márk, szerdán Lukács, nagypénteken 
János evangélista passió-szövege hangzott el. A magyar nyelvte-
rületen a hitújítás kora óta a passiót a kóruson laikusok énekelték 
magyarul, miközben a pap latinul magában felolvasta. 
Mikortól…? 
Nem tudjuk pontosan, hogy mely évtől éneklik Némedin a passió-
nak ezt a változatát. A Magyar Sándor kántortanító úr által egye-
sületként megalapított énekkar létrejöttének dátuma 1927 nov-
embere  volt. 20-án tartották meg az alakuló ülést, 26-án pedig 
aláírták az alapító okiratot. Ezt a dátumot tekintjük az énekkar 
megalakulás időpontjának. Véleményem szerint az alsónémedi 
passióéneklés hagyománya (esetleg énekkaros hagyománya) 
ettől sokkal régebbi. Nézzünk néhány feltételezett  szempontot: 

- 1902-ből van adatunk egy daloskör megalapításáról. Ezt az 
énekes csoportot az akkori jegyző, Sztankovics János hozta 
létre, aki 1873. január 2-ától dolgozott településünkön. További 
kutatásokat igényel, hogy ez a daloskör tartozott e valamelyik 
felekezethez, vagy sem, illetve milyen hosszú ideig működött. 

- Sisa Imre esperes úr így írja le a Historia Domusban fogadá-
sa körülményeit: „1926. november 7-én összegyűjtöttem a köz-
ség intelligenciáját – a nőket is – barátságos vacsorára. Pálmo-
nostorai vendégeim is voltak öten. 42-en ültünk az ebédlőben. 
[…] Beszélt még Földes Gábor kántortanító, kinek szavai után 
karba állottak, és énekben köszöntöttek fel . Igen kedves 
volt.” Tehát abszolút megszokott volt, hogy kórusban énekelje-
nek – már Magyar Sándor előtt is. 

- Földes Gábor kántortanító halála után Magyar Sándort válasz-
tották meg Alsónémedi kántortanítójának. 1927. szeptember 12-
én tartották a választást, amelyet Vácott október 1-jén hagytak 
jóvá. S ideérkezése után bő két hónappal megalakult a dalárda. 
Ilyen rövid idő alatt csak úgy képzelhető el az énekkar létrehozá-

sa, ha voltak olyanok, akikre lehetett számítani. Esetleg olyan 
emberekre, akik évenként a passiót el szokták énekelni… 

- A legfőbb „bizonyíték” a passió nagyon régi létezésére maga 
az énekelt anyag, amelyet ma a szak-
nyelv „Magyar népi passió”-nak nevez. 
Templomunk kottatárában megtalálható 
Zsasskovszky Ferenc egri karnagy 1875-
ben megjelent szertartáskönyve [2. ki-
adás], amelyben kottával közölt passió 
van. Ebből a könyvből szoktam vezé-
nyelni virágvasárnap és nagypénteken a 
passióéneklést. Feltűnt, hogy az énekkar 
nem úgy énekli a kari részeket, [turbákat] 
ahogyan az a kottában van. Igaz, valaki 
ceruzával valaki utólagos bejegyzések-
kel kiegészítette úgy, ahogyan a kar a 
közös részek alatti hangnemváltásokat 
[modulációkat] jelenleg is fűzi. Sokáig 

gondolkodtam, miért? Mi 
alapján pótolta valaki ezt 
a nagyon régi könyvet? Tulajdonképpen a véletlen, 
és az internet lehetőségei adtak választ erre a kér-
désre. Ugyanis az amerikai Harvard Egyetem 
könyvtárában digitalizálták Zsasskovszky szertar-
táskönyvének első, 1853-ban  kiadott példányát, s 
ebben a könyvben szintén nyomtatott kottás passi-
ót közölnek, amelyben a kari részek moduláció 
pontosan úgy vannak jelezve, mint ahogyan azt 
napjainkban is énekeljük , illetve ily módon lett a 
második kiadás ceruzával pótolva. Nagyon nagy 
dolog ez! Közvetlenül nem bizonyítja a „némedi 
passió” 100-150 éves múltját, de mégis gondolko-
dásra ad okot… Magyar Sándor kántortanító úr 
idejétől inkább már a Kapossy Gyula által szer-
kesztett szertartáskönyv volt használatban (1928.).  
A passió szövege 
Az 1853-ban kiadott első kiadású Zsasskovszky 
féle szertartáskönyv az első magyar bibliafordítást, 
a Káldi György által 1626-ban Vulgátából fordított 
szövegeit használta. Olyan szövegfordulatokat 
alkalmazott, amely már a XIX. században eléggé 

idegenül csengettek. Csak egy példa: az asszonyokat 
„asszonyállatnak” nevezi. A középkorban használt szófordulat 
nem akarta lealacsonyítani a hölgyeket, ebben a jelentésében 
egy állapotot fejezett ki. „Asszony állat” – „asszonyi lény” jelentés-
sel bírt. Viszont nem csak manapság, de már a XIX. században 
furán hangozhatott, amikor a kereszten függő Jézus így szólt 
édesanyjához: „Asszony állat, íme, a Te fiad!” Tehát szükség volt 
a szöveg átdolgozására, melyet Tárkányi Béla, a tudós, szintén 

Magyar Sándor  
kántor úr 

Pécs—1933. július 23. 

Székesfehérvár—1939. 
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egri lelkipásztor vég-
zett, s melyet 1865-
ben adtak ki. Ez a szö-
vegezés került be a 
templomunk kottatárá-
ban is fellelhető, má-
sodik kiadású 
Zsasskovszky féle 
szertartáskönyvbe. A 
mai fülnek kissé már 
ez a szöveg is kissé 
idegenül hangzik, de azért nem okoz megértési problémákat. 
Ezért – tartva a hagyományokat – a Tárkányi által fordított szöve-
get énekeljük napjainkban is. A „Szent vagy Uram” és a 
„Hozsanna” énekeskönyvek elődje, a Stampay János (1864-
1960) által szerkesztett „Katholikus egyházi énekek, imák és te-
metési szertartások” (1895. – 43 kiadást megért imakönyv!!!) közli 

a passiók szövegét, kotta nélkül. Innen 
másolták, és nagyították ki – ismeretlen 
időpontban – az alsónémedi énekkar 
részére is, s a kórustagok e lapokról 
éneklik mind a mai napig. Ezek mellé 
éppen idén, 2013-ban készülnek új, 
nyomtatott szövegek is, mert a régiek 
közül már több rossz állapotban van, 
illetve a jelenlegi kóruslétszámhoz viszo-
nyítva nem elég a mennyiségük. 
A passió dallama 
A passió dúr hangnemű. Összehasonlít-
ván a Zsasskovszky féle könyvet a 
Kapossy szertartáskönyvvel, elmondhat-
juk, hogy néhány eltérés 
fellelhető. Zsasskovszkynál 
az evangélista a nagyon 
jellegzetes „Az időben…” 
kezdést, valamint az összes 
díszítést: szó fá mi szó szó 
stb.- hangokon énekli. Így 
szólal meg ez Alsónémedin 
is. Ezzel ellentétben 
Kapossynál módosul az át-
vezető fá hang, fél hanggal 
megemelkedik, s így szó fi(!)  
mi szó szó stb. hangokat 
közöl az „Az időben…” kez-
dő-résznél, valamint egyéb 
díszítéseknél. Eltérőek a kari 
részek (turbák) alatti modulá-
ciók is. Zsasskovszky köny-
vében több alkalommal is 
előfordul ilyen váltás, 
Kapossynál kevesebbszer. A 
legnagyobb eltérés pedig a 
két szertartáskönyv között 
talán az, hogy Kapossy a 
virágvasárnapi, és a nagy-
pénteki passiók turbáit 
ugyanazon a dallamon éne-
kelteti, míg Zsasskovszkynál 
eltérő a két passió kari része-
inek dallama. Alsónémedin 
is két különböz ő turba-
dallamot hallhatunk Virág-
vasárnap és Nagypénteken. 
A kottában különböző jelölé-
sek vannak: az Evangélista, 
Jézus, illetve a többi szereplő 
mondatait három különböző 
jellel jelölik: Krisztus szövegét 
+ jellel, a kereszt jelével 
(jelentése „trahe” - lassan 
énekeld), az evangélistát C 

betűvel („cito” – gyorsan énekeld!), a többi szereplőét 
S betűvel („sonoriter” – magas hangon énekeld!). 
A passió szerepl ői 
A Magyar Sándor alapította énekkar 1927-ben a követ-
kező „működő” tagokkal bírt:  
Bálint Dániel, Bálint Imre, ifj. Bálint József, Bálint Pé-
ter, Bebők József, Györgyövics Antal, id. Kis Ágoston, 
Kis Balázs, Kis Bertalan, Kis Dániel, Kis János, Kis 
Lőrinc, T. Kis Albert, Kránicz Árpád, ifj. Lovas Ferenc, 
Lovas Sándor, Lukácsi János, Morvai Lajos, Polyák 
Sándor, Surányi Balázs, ifj. Surányi Boldizsár, Surányi 

István, Surányi Mátyás, Surányi Sándor, ifj. Szántó János, Végh 
Lőrinc, Vella Sándor.  
A létrejött egyesület alapszabálya nem említi a passió éneklését, 
közvetetten azonban szól erről: „különösen hangversenyekkel, 
úgy nemzeti, és egyházi közünnepeken 
való részvétellel” szerették volna „a ma-
gasabb énekművészetet fejleszteni, és 
aziránt tapasztalt közönyt oszlatni.” Ma-
gyar Sándor karnagysága alatt énekeltek 
a dalárdában:  
Bai Menyhért, Bálint András, Bálint Lipót, 
Bálint Rudolf, Bircsák András, Dencsik 
Béla, Farkas József, Gy. Tóth Ambrus, 
Gy. Tóth Gyula, Gy. Tóth József, Kis 
Ágoston, Kovács László, Lovas Boldi-
zsár, Lovas István, Lovas Zoltán, Lukácsi 
András, Lukácsi István, Morvai Balázs, 
Nagy Gábor, Napholcz József, Némedi 
Pál, Schreiber Sándor, Sraga Béla, Surá-
nyi Ferenc, Takács Gábor, Vörös And-

rás. 
Magyar Sándor kántortanító 
úr távozása után (1950) a 
passió-éneklés vezetését 
átvette egy – arra alkalmas-
nak talált – kórustag, akit a 
többiek választottak maguk 
közül. Ebben az időben a 
passió-éneklésre korlátozó-
dott a passió működése, 
amelyet böjti időben sokszor 
elpróbáltak. Farkas József 
gyermekkora az 1950-es 
évekre esett. Ebből az időből 
a következő kórustagokra 
emlékszik: Tenor 1.: Farkas 
József, (Pilátust 30 évig éne-
kelte), Molnár István, Surá-
nyi Ferenc, Tenor 2.: Morvai 
Lajos, Bálint Lipót, Végh 
Ágoston, Lovas Balázs, Vé-
kony Gábor, Surányi Ferenc, 
Basszus 1.: - , Basszus 2.: 
Takács Gábor, Marczinák 
József, Surányi Gábor, Végh 
Károly. 1963-ban Lovas Ba-
lázs átment a basszus 1-es 
szólamba. Farkas József 
ekkor került be az énekkarba 
Schlachta István atya javas-
latára, a basszus 1-be. 
„Nagy volt az elhalálozás. 
Nem volt senki a basszus 1-
ben. A Tenor 2-ből Lovas 
Balázs átjött a basszus 1-be 
és 30 évig ketten énekeltünk 
a basszus 1-ben.” – mesélte. 
Schlachta atya idejében 
„gyerekpassió”-t is tartottak a 
8 órai diákmisén. A felnőttek-
nél Jézus szerepét Lukácsi 

Takács Gábor 

Molnár István 

Lukácsi (Baki) István 

Bai Menyhért 

Gy. Tóth József, Gy. Tóth Ambrus, Gy. Tóth Gyula 

Kiss Balázs 

Végh József Lovas Sándor 

Morvai Balázs 

Kiss Ágoston 
Kiss „Gusztyi” bácsi 

Marczinák József 

Farkas József 
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István, előtte pedig Kis Balázs 
énekelte. Id. Farkas József pe-
dig Pilátus szerepét „mondta”. 
Kis Ágoston az evangélistát 
körülbelül negyven éven keresz-
tül, mindig a karzat mellvédjére 
támaszkodva énekelte. Egyik 
virágvasárnap reggelre halt 
meg, pedig nem volt beteg. Ab-
ban az évben nem volt passió-
éneklés a templomban. „A kar-
vezető kihirdette e tényt a temp-
lomban. A plébános pedig erről 
prédikált: „Nincsenek cso-
dák?...” Valaki biztosan el tudta 
volna énekelni a szerepét, de 
iránta való tiszteletből elmaradt a pas-
sió.” – emlékezett Farkas Józsi bácsi. 
Kis Guszti bácsi [Kis Ágoston] után Lo-
vas Balázs lett az evangélista. Akkor 
Surányi Ferenc volt a karvezető. A kán-
tor mellett, jobb oldalon állt, és onnan 
vezényelt, mint egy karnagy. Érdekes, 
hogy nem a kántorok vezették a passió 
megtanulását, illetve nem ők vezényel-
ték az éneklést. Végh Imre kántor vi-
szont mindenkinek küldött az első pró-
bára egy szentkép másik oldalára, vagy 
képeslapra írt meghívót. Surányi Ferenc 
1980-ban halt meg. Ettől az időtől Vé-
kony Gábor, őt követően pedig Lovas 
Balázs tanította az énekkart, valamint 
vezényelte a passióéneklést, s az evan-
gélista is ő volt. Lukácsi István után Jé-
zus szerepét Vékony Gábor énekelte, aki 
az 1990-es években halt meg. Őt követő-
en körülbelül öt évig Farkas Gellért vette 
át Jézus szerepének éneklését. 1962 és 
1980 között Pilátus id. Végh József volt, 
1980-tól Farkas József vette át tőle. Az 
1960-70-es években csatlakozott Végh 
Sándor és Lovas Flórián. A szolgáló és 
Júdás mondatait Morvai Lajos, id. Végh 
József, illetve Morvai Ferenc énekelték, 
illetve Végh István énekli. 1980-tól Péter 
mondatait Győrvári Páltól hallhatjuk. A 
szolgálót két évben – pontos dátum is-
merete nélkül – Kiss Erzsébet énekelte 
(Guszti bácsi lánya).  
Volt olyan időszak, amikor - hat éven 
keresztül - nyolcan énekelték. 
„Megmentették” a passiót: „úgy döntött a 
kis csapat, hogy Némedin még nem volt 
olyan, hogy nem szólt a passió virágva-
sárnap és nagypénteken! Ahogy szól, 
úgy szól, de elmondjuk…” – mondta el 
Farkas József. 

A huszadik század végén és az ezredforduló környékén a passi-
ós énekkar tagjai voltak még: (a ma is éneklők nélküli felsorolás) 
Bálint Dániel, Györgyövics Miklós, Kiss Bertalan, Kiss József, 
Kiss Menyhért, Mészáros János, Morvai Ferenc,  Nagy István, 
Surányi Miklós ifj., Szántó Menyhért, Szlovicsák Ferenc, Végh 
Ágoston, Végh János, 
Végh Zoltán. Voltak, akik 
abbahagyták, de inkább 
az volt a jellemző, hogy a 
fentiekben felsorolt sze-
mélyek vagy halálukig, 
illetve addig, ameddig 
egészségük engedte, 
jöttek a „passióba” éne-
kelni. Takács Gábor bá-
csi álljon itt jó például, aki 

már Magyar Sándor kántor 
úr dalárdájában is, de még 
az én kántorságom alatt is 
énekelte a passiót. 2003-
ban tudta vállalni utoljára.  
A jelenlegi passió 
1999 augusztusában kezd-
tem kántori működésem 
Alsónémedin. 2000-ben 
találkoztam először a pas-
siót éneklő énekkarral. 
Ekkor Lovas Balázs éne-
kelte az evangélistát, Far-
kas Gellért Jézust, Farkas 
József Pilátust, Júdást 
Végh István, Pétert pedig 

Győrvári Pál „mondta”. Ezt követően fogalmazódott meg, hogy ne 
csak a passió alkalmával, hanem az egyházi év egyéb ünnepein 
is énekeljünk. Ez év elsőáldozásán énekelt hosszú évek múltán 

az énekkar a passión 
kívül.  Ideérkezésem 
után Jézus szerepét 
néhány évig én énekel-
tem, majd Nagy Ádámot 
kértem fel Jézus 
„szavainak”, énekelésé-
re. 
Végül négy év teljes 
névsorait közlöm a fény-
képek alapján. (Ezek a 
fotók nem mindig adnak 
teljes képet, mivel elő-
fordult, hogy valaki a 
fénykép elkészülte után 
érkezett.) A passiót éne-
kelték 2003-ban: Bálint 
Dániel, Bálint István, 
Benkó Péter, Farkas 

József, Györgyövics Károly, Györgyövics Miklós, Győrvári Imre, 
Győrvári Pál, Kiss József, Lovas Balázs, Lovas Imre, Molnár Ist-
ván, Morvai János, Nagy Ádám, Nagy István, Nagy Vilmos, Surá-
nyi Miklós ifj., Takács Gábor, Végh István, Végh János, Végh 
József, Végh László,  Végh Sándor,  
2004: Bálint Dániel, Farkas József, Györgyövics Károly, 
Györgyövics Miklós, Győrvári Imre, Győrvári Pál, Kiss József, 
Kiss Menyhért, Lovas Balázs, Lovas Imre, Mikoly Ádám, Molnár 
István, Morvai János, Nagy Ádám, Nagy István, Nagy Vilmos, 
Pelsőczi Dezső, Végh Balázs, Végh István, Végh János, Végh 
József, Végh László, Végh Sándor. Ekkor Bugyin is elénekeltük a 
virágvasárnapi passiót. 
2005: Bálint Dániel, Bálint István, Farkas József, Györgyövics 
Károly, Györgyövics Miklós, Győrvári Imre, Győrvári Pál, Kiss 
József, Kiss Nándor, Lovas Balázs, Mikoly Ádám, Molnár István, 
Morvai János, Nagy Ádám, Pelsőczi Dezső, Surányi Szilárd, 
Végh Balázs, Végh István, Végh József, Végh László, Végh Sán-
dor. Ekkor, 2005. március 20-án énekelte először Nagy Vilmos az 
evangélistát. Lovas Balázs 35 év után döntött úgy, hogy átadja a 
szerepét. 2006: Bálint Dániel, Bálint István, Farkas József, 
Györgyövics Károly, Györgyövics Miklós, Győrvári Imre, Győrvári 
Imre, Kiss József, Kiss Menyhért, Lovas Imre, Mikoly Ádám, Mol-
nár István, Morvai János, Nagy Ádám, Nagy Ádám, Nagy Vilmos, 
Pelsőczi Dezső, Végh Balázs, Végh István, Végh József, Végh 

Nagy István 

Morvai Ferenc 

Bálint Dániel 

Lovas Balázs és Nagy Vilmos 

Farkas József és Farkas Gellért 

Lovas Balázs 

2003. 05. 14. 
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László, Végh Sándor. 2007-2008: megegyezik az előző évivel.  
2009-ben kapcsolódott Nánási László és Varró Gábor, viszont 
Mikoly Ádám, Kiss Menyhért, és Kiss József abbahagyta. 2010-
ben énekelt Galambos Béla is, aki csak ebben az évben volt kó-
rustag. Ebben az évben csatlakozott Debreczeni László. Farkas 
Gellért pedig átvette édesapjától Pilátus szerepét. 2011-ben Dr. 
Károly Róbert főiskolai tanár is meghallgatta a passiót, majd utá-
na a közösségi házban rövid előadást tartott a passióéneklés 
fontosságáról, a hagyomány tiszteletéről. 2012-ben Ifj. Végh Ba-
lázs lépett be az énekkarba. 2013-ban új tagok is szeretnének 
énekelni virágvasárnap és nagypénteken Jézus szenvedéstörté-
netét: Krasnyánszki Sándor, Kiss Attila, Benkó Péter ifj., Szapula 
László, Kiss Zoltán. A szereplők közötti váltás úgy történt illetve 
történik, hogy az a szólista-szereplő, aki úgy gondolta, hogy vala-

milyen ok nem tudta tovább folytatni, 
vagy úgy érezte, nem megfelelően 
énekli, akkor megnevezte az utódját, 
azt, akit ő a legjobbnak látott önmaga 
szerepében. Így történt Lovas Balázs 
és Dr. Nagy Vilmos (2005.), illetve 
Farkas József és Farkas Gellért 
(2010.) közötti szerepátadás-
átvételkor is. 
Összefoglalásul a szólista-szerepek 
alakulásáról: Jézus - Kiss Balázs, Luk-
ácsi István, Vékony Gábor, Farkas 
Gellért, Benkó Péter, Dr. Nagy Ádám. 
Evangélista - Kiss Ágoston, Lovas 
Balázs, Dr. Nagy Vilmos. Pilátus - 
Farkas József, Végh József, Farkas 
József, Farkas Gellért. Júdás, szolgáló 

- Morvai Lajos, Végh 
József id., Morvai 
Ferenc, Végh István. 
Péter - Végh József, 
Győrvári Pál. 
 
 

Köszönetemet fejezem ki Farkas Józsefnek, Takács Gábornak, 
Végh Sándornak, Molnár Sándornak, hogy segítettek a visszaem-
lékezésben. Természetesen előfordul, hogy  kifelejtettem valakit, 
ezért  szeretnék bátorítani mindenkit, hogy figyelmeztessen, ha 
valaki kimaradt a felsorolásból. Ez az írás egy készülő énekkar-
történet része, vázlata, ezért kérem szépen, hogy ha valaki ren-
delkezik olyan passió-énekes fotójával, amelyet nem közöltem, 
egy másolás erejéig juttassa el nekem. Isten nyugtassa az el-
hunyt kórusénekeseket! Azzal kezdtem mondandómat, hogy az 
alsónémedi passióéneklés évszázados hagyományokkal rendel-
kezik. Kívánom, hogy még nagyon sok idő elteltével is legyen élő 
Alsónémedin a virágvasárnapi és a nagypénteki passió, mindig 
legyenek  olyanok, akik évről évre fontosnak  tartják azt, hogy 
Isten dicsőségére, s az emberek tetszésére eléneklik azokat.  

2009. 

2010. 

2011. 

2012. — Győrvári Pál, Végh Balázs ifj., Farkas József, Nánási László, Végh István, Dr. Nagy Ádám, Végh Sándor,  
Pelsőczi Dezső, Győrvári Imre, Végh József, Végh Balázs, Györgyövics Károly, Bálint István, Debreczeni László,  

Morvai János, Dr. Nagy Vilmos, Végh László.   

2004 
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Dél-Duna és Tisza mentés ifjúsági találkozó 
 
Egy nagyon kellemes napot töltöttünk el február 23-án, szomba-
ton, Cegléden a Dél-Duna és Tisza mentés ifjúsági találkozón. A 
találkozóra Magdi néni és Pista bácsi vitt el bennünket (GPS se-
gítségével). Magdi néni ezzel kapcsolatban egy tanulságos törté-
netet mesélt el nekünk. Böjte Csaba atya mondta az egyik elő-
adása közben, hogy Isten olyan, mint a GPS, ha rosszat teszünk 
és letérünk a helyes útról, akkor sem ítél el, hanem azt mondja 
"újratervezés", és visszavisz minket a helyes irányba. Miután 
megérkeztünk, és beregisztráltunk, egy röpke, de mókás ismer-
kedős játékban vettünk részt. Ezek után a templomba mentünk, 
ahol ismertették az aznapi programot. Megtudtuk, hogy Alsóné-
medi környezetében számos település érdeklődött a találkozó 
iránt. Meg is tapsoltuk a őket. Ezek után Szentségimádás követ-
kezett, ami alatt mélyebb kapcsolatba kerülhettünk Istennel. Ké-
sőbb egy érdekfeszítő előadáson vehettünk részt, aminek a té-
mája Jézus és az emberek kapcsolata volt. Balázs András atya 
tartotta a bevezető részt. 
Ezt követően egy videót tekintettünk meg, melynek segítségével 

mélyebb rálátást nyertünk erre a viszonyra. Sor került a Jézussal 
kapcsolatos tévhitek leleplezésére is, valamint az emberi bűnök 
következményeire.  Előadás után  kiscsoportos előadások követ-
keztek.  Így lehetőségünk nyílt társaságban megvitatni az elő-
adásban hallottakat. Ez nagyon hasznosnak bizonyult, mivel ren-
geteg felmerülő kérdésünkre választ kaphattunk a kortársainktól. 
A megbeszélést sok izgalmas játék követte. Egy órakor elérkezett 
az ebéd időpontja. Tengernyi különféle, finom szendvicsből válo-
gathattunk és közben új embereket ismerhettünk meg. A legfan-
tasztikusabb része az ebédnek  az volt, amikor interjút készítettek 
velünk :). Az ebéd után mindenféle kreatív foglalkozáson vehet-
tünk részt, mint például akadályverseny, activity, kézműves, tánc 
és beugró. Mi a legtöbb időt a beugróval töltöttük, így számtalan 
humoros szituációba élhettük bele magunkat. A nap lezárásakép-
pen Szentmisén vettünk részt. Legvégül elbúcsúztunk a baráta-
inktól, és fájós szívvel vettük haza az irányt. A hazaút nagyon jó 
hangulatban telt, énekeltünk és beszélgettünk. Úgy éreztük, hogy 
a nap nagyon jól sikerült, és jól éreztük magunkat! Ajánljuk min-
denkinek a találkozót, aki egy jó közösség tagjává szeretne válni. 

Révész Boglárka és György Fanni 

A következő pár sort január 5-én kaptuk a Szent Kereszt szerkesztőségé-
nek e-mail címére: 
„Köszönöm a gazdag-tartalmú, színvonalas újabb számot! Szívből gratu-
lálok a Szerkesztőknek! 
Áldott. Reményteli esztendőt kívánok! 

Imádsággal, szeretettel Miklós püspök 

Ha eljön az este s ringat a szomorúság  
Azt kérdezed csak, mikor lesz vége már? 

Úgy érzed a világ csak bajok halma 
Nem lehet itt senkinek nyugalma 

 
Fordulj Jó Atyádhoz, aki kezet nyújt 
 Így szól, hogy ne aggodalmaskodj! 

Az aggodalom olyan, mint a szélvész 
Bárhova menekülsz, belülről tép szét. 

 
Hiába kerülöd, megtalál téged 

Bízzál Istenben, s nincs mitől félned! 
Ha sokat aggódsz, még nincs elég hited 
Higgy és tedd azt, ami Istennek kedves! 

 
Van egy út előtted, ami a hithez vezet 

Járd végig, veled lesz istened 
Lásd Jézus érted is szenvedett 

Hogy neked, legyen örök életed. 
 

Közeleg a Húsvét a feltámadás napja 
Menj a keresztfához gyászolva, sírva 
Tedd le a bűnödet a kereszt tövébe 

Kérd, a bocsánatát szenvedj együtt véle! 
 

Jézus kezein lévő sebek emlékeztessenek 
Mily nagy a te bűnöd,s tartozol Istennek 

Vidd hát sebeidet te is a kereszthez 
Várd, hogy szóljon hozzád Békesség Néked 

 
Még most is aggódsz, benned van a félelem? 
Ne félj, istened veled van, nem marad el tőled! 

Nagy Zsigmondné 

A Csodavilág előző alkalmá-
ra 2013. február 10-én került 
sor. A gyermekek Joli néni 
segítségével feldolgozták a 
Magvetőről szóló példatörté-
netet. A farsang jegyében 
pedig népi játékokat játszot-
tak, és bohócot készítettek. 

A következő al-
kalom március 
10-én a reggeli 
mise után lesz. 

Mindenkit szere-
tettel várunk! 

Kedves Testvérek! 
Rendelkezés az adó 1+1 %-áról 

 

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-
adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, má-
sik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. 
Ennek felajánlása a rendelkezőknek nem kerül külön 

pénzbe, a fel nem ajánlott összeg azonban  
az államkasszában marad.  

Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi 
szolgálatát adója egyházi 1%-ával! A rendelkezések száma Egyházunk tevé-

kenységének egyfajta „értékmérője” is a társadalom szemében.  
Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk  

egyházi egy százalékával a  
Katolikus Egyház szolgálatát 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011  
 

A másik 1%-kal kérjük támogassa a Szent Kereszt  
Felmagasztalása Plébániáért Alapítványt! 

A kedvezményezett adószáma: 
18696286-1-13 

A kedvezményezett neve: 
„Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért” Alapítvány 

Köszönjük szépen! 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

2 
 

3  
 
 

4 
 

5 
17.30 óra 
Bilbliodráma 

6 
 

7 
18 óra  
Dabasi kerületi 
zsinat 

8  
18 óra  
Ifi -hittan 
 

9  
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

 
10  

11 
 

12 13 
 

14 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

15  
 

1617 óra Szent-
írás magyarázat 
18 óra  
Cursillo kiscsoport 

17 
8 óra 
Elsőáldozásra 
felkészítő 

18 
 

19 
17.30 óra 
Bilbliodráma 

20 
 
 

21 
17.30 óra 
Bilbliodráma 

22 
17 óra  
Ifi -hittan 

23 
18 óra  
Egyháztanács 
imaestje 

24 
8 óra 
Elsőáldozásra 
felkészítő 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

29 
NAGY-

PÉNTEK 

30 
NAGY-

SZOMBAT 

31 
HÚSVÉT 
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Jézus Szíve Családja 
 

Jézus Szentséges Szívének Családja a következő közös első 
vasárnapi imaóráját márc. 3-án tartja az esti szentmise után a 
közösségi házban. Ezt a szentórát az Országunkért, vezetőinkért, 
Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, népünkért ajánljuk fel 
Jézus Szent Szívének nagy szeretettel. Megváltónk és Teremtőnk 
kezébe tesszük le életünk, sorsunk irányítását. Átadunk neki min-
den bűnt, gyarlóságot, feltárunk minden hibát, amely akadályoz 
bennünket a hozzá való közeledésben. Kérjük, fogadja el felaján-
lásainkat, amelyeket a nagyböjti szent időben szeretetünk jeléül imádsággal, böjttel, 
önmegtartóztatással, lemondással végzünk részt vállalva Megváltónk szenvedései-
ből.  Krisztus követőiként köszönjük, hogy osztozhatunk Megváltó Jézusunk szenve-
déseiben. Erőt kérünk hozzá minden nap, hogy újra és újra felvehessük és tovább 
vihessük a keretet Krisztussal, (mert vele a legnehezebb teher is édes iga) hogy vele 
együtt mi is feltámadhassunk majd az örök életre. 

Megváltó Krisztusom! 
Köszönöm, hogy a Világ megmenésének  
gyönyörű tervében hozzád tartozhatok! 

Köszönöm, hogy a halálból feltámadva bennem élsz! 
Tudom, hogy a dicsőségbe vezető út  

megaláztatásokkal van tele. 
Add, hogy ezt mindig megértsem! 

Köszönöm, hogy sugallataiddal hívsz engem! 
Add, hogy mindig kövessem hívásodat! 

Micsoda öröm tudni, hogy az én kudarcaim,  
keresztjeim, örömeim felett is köröz Isten ereje! 

Világ Királynője! Égi Édesanyám! 
Imádkozz velem és értem családomért, nemzetemért, 

a világért!                      Özv. Szlovicsák Balázsné 

Febr.26 – Márc. 6 
Kiss Albertné 

Gábor Józsefné 
Csernák Nikolett 

Sponga Anita 
Bolonovszky Lászlóné 

Acsai Lászlóné 

Márc.7 – 15 
 

Jakab Gáborné 
Győrvári Balázsné 

Györgyövics Józsefné 
Surányi Tiborné 

 

Márc.16 – 24 
 

Id. Surányi Miklós 
Özv. Tóth Jánosné 

Özv. Lovas Flóriánné 
Drozdik Jánosné 

 

Márc. 25 – Ápr.2 
 

Mikoly Istvánné 
Özv. Némedi Rezsőné 

Tamás Györgyné 
Özv. Kiss Ferencné 

Februárban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mo ndják: 

Szentírás magyarázat  
 

2013. március  16-án 
17 órakor Szentírás 

közös olvasására kerül 
sor, majd Imre atya tart 

Szentírás magyarázatot. 
 Mindenkit szeretettel 

várunk! 

3 8 óra Elsőál-
dozásra felké-
szítő 
18 óra  
Jézus Szíve  
család imája 

Egyháztanács imaestje 
Március 23-án este 
18 órától nagyböjti 

közös együttlét lesz az  
Egyháztanács 

 tagjainak.  
Szeretettel várjuk 

Felajánló ima a Világért 
 
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki irgalmasságodat 
szeretett fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoz-
tattad ki, és kiárasztottad ránk a szentlélekben a 
vigasztalóban, felajánljuk neked ma a világ és 
minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnö-
sökhöz! Gyógyítsd meg gyöngeségünket! Űzz el 
tőlünk minden rosszat! Add, hogy a föld minden 
lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy 
benned a szentháromság egy Istenben megta-
lálják mindig a remény forrását! Örök Atya! Fiad 
keserves kínszenvedéséért és feltámadásáért 
irgalmazz nekünk és az egész világnak!  

(Boldog II János Pál) 

10 8 óra Első-
áldozás ek. 
10 óra Csodav. 
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SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 
Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség 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. 

Nagyböjt 2013. 
 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
 
A nagyböjti lelkigyakorlat Nagyböjt 

3., 4., és 5.vasárnapjain,  
március 3, 10 és 17-én az  

esti szentmisék  keretében zajlik. 
A lelkigyakorlatot  

szeretett lelkigyakorlatos 
atyánk,  

Fekete András atya , 
ferences szerzetes tartja.  
Jöjjünk el minél többen! 

 
Keresztút 

 

Nagyböjtben minden pénteken, a szentmiséket  
követően Keresztutat tartunk. 

 

Március 29. Nagypéntek 
 

Ne felejtsük el, hogy szigorú böjti 
napot kell tartanunk.  

Napi háromszor lehet étkezni, 
egyszer lehet jól lakni és húst nem 

szabad  
fogyasztani! 
 Érvényes minden felnőtt keresztényre, 

 18 és 60 év között,  
kivéve betegség és áldott állapot. 

 

Mindenkinek áldott,  
kegyelmekben gazdag nagyböjti  

szent időt kívánunk! 

Pekker Imre atya türelmet kér mindazoktól, akik 
telefonon keresik, de sajnos nem tudják őt  

elérni. Folyamatban van üzenetrögzít ő készülék 
beszerelése.  

Pekker Imre atya mobilszáma: 06-30-542-48-29 

NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT 2013. 
ÜNNEPI SZERTARTÁSREND: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Március 28. Nagycsütörtök : 18.00 h 
Március 29. Nagypéntek :     18.00 h 

Pénteken 8.00 órától nyitva lesz a templom, 

lehetőség lesz Szentsír-látogatásra. 

Nagypénteken 15 órakor Keresztút lesz a  

Kápolnánál. 
Március 30. -

Nagyszombat :   17.00 h 
Szombaton is 8.00 órától 

lesz nyitva a templom. 
Március 31.- 

Húsvétvasárnap : 8.00 h 

     és 10.00 h 
Április 1.- 

Húsvéthétf ő:       9.00  


