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„ . . . feloldozlak téged…!” 

Gondolatban menjünk vissza keresztelésünk szent eseményéhez, 
amikor a keresztelés ajándékait tudatosítjuk jelképes eszközök 
segítségével! – A megkeresztelt pólyájára fehér ruhácskát tesz a 
keresztelő pap és ezt mondja: „ez a fehér ruha legyen keresztény 
méltóságod jele, hozzátartozóid szava és példája pedig segítsen, 
hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizzed az örök életre�!” A 
szent keresztségben tehát fehér-tisztává lesz a lélek az első bű-
nig.  
A mindennapi életben minden a maga épségében, sértetlenségé-
ben az igazi és érezzük azt, hogy ezt az épséget óvni kell, s ha 
sérül, minél előbb helyre kell 
hozni. Sokáig sorolhatnánk a 
példákat ennek  igazolására. A 
bepiszkolódott ruhát kimossuk, 
a sérült alkatrészeket kicserél-
jük, a meghibásodást kijavítjuk, 
vagy kijavíttatjuk * s minél 
értékesebb dolog sérül, annál 
inkább igyekszünk az eredeti 
állapotot „visszahozni”  és nem 
egykönnyen dobjuk a sutba a 
dolgokat. Amennyiben mégis 
megtesszük, tudnunk kell, hogy 
az a másik már nem ugyanaz! 
A lélek eredeti állapotát már 
csak azért is óvni kell és ha 
sérült, minél előbb is minél gon-
dosabban vissza állítani 
„eredeti” állapotába, mert csak 
egy lelkünk van – nem cserél-
hetjük fel egy másikra! – Az 
ember megteheti, hogy életét 
úgy alakítja, mintha kicserélték 
volna, ez azonban nem a lélek 
cseréje lesz, hanem a lélek új állapotának új helyzete. Ez a lelki 
folyamat nem mosás által, nem alkatrész cseréje által  valósul 
meg, hanem a szentgyónás elvégzése által, ahol az irgalmas Is-
tennel találkozunk, Aki mindenkinél jóságosabban, megértőbben 
mondja bánatunkra és bocsánatkérésünkre: „nem ítéllek el!” 
A szentgyónás csodálatos folyamat. Olyan, mint egy gyógyító be-
avatkozás, de mégis más. A gyógyítás annyiban találó, hogy segít 
helyreállítani az egészséget – a szentgyónás a lelki egészséget – 
annyiban más, amennyiben a testi gyógyítás nem egyszer fájdal-
mas beavatkozással jár, itt azonban Isten szeretete „bársonyos 
símogatással kezeli” a betegséget. A testi betegség nem egyszer 
hosszas kezeléssel áll helyre, míg Isten megbocsátó szeretete 
azonnal gyógyítja lelkünket. 
Hasonlíthatjuk egyfajta bírói eljáráshoz is, hiszen a szentgyónás 
folyamatában „őszinte beismerést” teszünk; ezért is mondhatjuk, 
hogy a szentgyónás „Isten irgalmas ítélőszéke.” – Az ítélkezés 
azonban nem olyan, mint a mindennapi életben; Ő tudja kik va-

gyunk, mire van szükségünk, nem folytat bizonyítási eljárást, 
őszinte bűnbánatot és bocsánatkérést vár és máris megbocsát. 
„Csak jelét akarja látni, hogy bánjuk bűneinket és már is megen-
gesztelődik irántunk”, hiszen az embert üdvözítő szándéka értel-
mében Szent Fiát adta azért, hogy éljünk Általa, hogy újra élhes-
sünk, tetszésére élhessünk. 
Akármilyen különleges is látszatra, a szentgyónásban a minden-
ható Istennel találkozunk. Igaz ugyan, hogy nem láthatjuk Szemé-
lyét, de a lényeg az, hogy Ő várja a bűnbánót, a gyónót és Ő adja 
a bűnbocsánatot. Megbízottját látjuk, előtte mondjuk ki a bűnbánó 

szavakat és mindazt, amire 
bocsánatot kérünk, de a lényeg 
az Isten jelenléte. – Az Úr Jé-
zus így akarta, hogy látható 
formában történjenek az ese-
mények – talán azért, mert a 
bűnök sem láthatatlanul történ-
nek – még a gondolatban elkö-
vetett bűnök esetében is a leg-
többször külső jelek is „kísérik”, 
láthatóvá válnak – lehet, hogy 
ezért kell látható formában 
megtenni részünkről a lépést a 
„helyrehozatalra.” – Valójában 
nem  tudhatjuk, miért így akarta 
az Úr Jézus, de nem is fontos. 
A lényeg az, hogy rábízta az 
Apostolokra és utódaikra, hogy 
segítsenek az embereknek az 
Istennel való kiengesztelődés-
ben. Amikor azt mondta: 
„akinek megbocsátjátok bűneit, 
az bocsánatot nyer!”, pontosan 
azt fejezte ki, hogy a megbízott 

által bizonyosodjunk meg a bocsánatról és pontosan láthassuk azt 
az isteni és a gyóntató által megjelenített  valóságot, hogy bocsá-
natot nyernek bűneink. Fennséges pillanat, amikor látjuk a feloldo-
zás jelét - a kereszt jelét – és halljuk a megbocsátás szavait: 
„feloldozlak téged bűneidtől az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben!” 
Gondolhatunk arra is, hogy a szentgyónás módja, hogy a megbí-
zott előtt mondjuk ki, mik a bűneink, mire kérünk Istentől bocsána-
tot, alkalom az alázatosság gyakorlására; hiszen látszatra olyan 
előtt mondjuk ki bűneinket, aki sokszor talán gyarlóbb, mint mi – 
bár igazában csak az Isten tudja – és olyantól nyerjük a feloldo-
zást, aki maga is feloldozásra szorul, s talán ehhez kell az igazi 
alázat. Mélységes hit  is kell a szentgyónáshoz – hit a megbocsá-
tás ajándékában, hit a „megbízás” szentségében és hit a lélek 
gyógyulásában. – Mindnyájunkat Isten szeretete hív és vár! Bíz-
zunk Benne és az Ő szeretetében!  

Pekker Imre plébános  
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Évközi 27. Vasárnap – Október 06. - Egy nemrégen történt közvélemény 
kutatás alapján kiderült, hogy a 15 és 29. év közötti fiatalok körében ho-
gyan is állunk a vallásosság kérdésével. Eszerint csökkenő számmal van-
nak az amúgy is kevés számúak, akik vallásosnak mondják magukat – 
kevesebben, mint pár évvel korábban. Megállapíthatjuk, hogy egyre inkább 
kisebbségben vagyunk. Szerényen, de őszintén meg kell állapítani azt is, 
hogy a felnőtt, de még az idősödő, sőt az idős korosztály esetében is ha-
sonló a helyzet. 
A kérdés arról szólt, hogy vallásosnak mondja-e magát valaki – arról nem 
sok szó esett, hogy mindez miben és hogyan valósul meg. A fiatalok köré-
ben úgy jelentkezik ez, hogy felmerül a gondolat: „Buli és ( vagy ) áhítat!” – 
A kérdést nem egyszer az dönti el, hogy jönnek „ilyen – olyan – amolyan 
hatások, na meg a kamaszodás szele megcsapja az egyébként kiváló 
fiatalt és alapvető kérdések válnak vitatottá�” a többi korosztály számára 
más szempontok nyomják rá bélyegüket gondolkodásra, szavakra, csele-
kedetekre. S egyszercsak eljutunk oda, hogy a vallásosság kérdése csu-
pán szavakká válik. Pedig a lényeg az, hogy kihez, mihez, miért kapcsoló-
dik. A vallásosságnak és a hitnek egybe kell tartoznia! – Először is hinni 
kell abban, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem automatika kérdése. 
Jelentse ez azt, hogy sem a jócselekedetek, sem a meggyőződés, sem az 
imádság : nem attól függ, hogy mit nyerek vele, mit kapok érte. – Hinni 
kell abban, amit a mai szentmise könyörgése így fogalmaz meg számunk-
ra: „Mindenható örök Isten, Te mindig többet adsz nekünk, mint amit meg-
érdemlünk és kívánhatunk�!” Hinni kell azt, hogy minden isteni ajándék 
számunkra az Ő atyai jóságának megnyilatkozása. – Hinni kell azt, hogy a 
jónak van értelme és a rossznak nincs értéke, ahogyan az Olvasmány a 
Próféta szavával mondja: „az igaz élni fog hűségéért!”- Hinni kell azt, hogy 
életünk bármiféle megnyilvánulása növelheti, vagy rombolhatja mások 
hozzáállását, ezért biztatja Szent Pál a Szentleckében Tanítványát– 
Timóteust: „ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett!” – Hinni kell 
abban, hogy a hitnek csodálatos ereje van,Istenhez kapcsol bennünket, és 
„ezt a bizalomteljes hitet hűségesen meg kell őriznünk lelkünkben!” – sőt 
az apostolokkal együtt kérni is kell: „ (Uram ) növeld bennünk a hitet!” – Az 
Úr Jézus sokszor és sokaktól kérte: Higgyetek! – Annak tudatában, hogy, 
ha mindezt megtesszük nem teszünk egyebet, mint teljesítjük keresztény 
kötelességünket, amit a szent keresztségben kaptunk és aki ettől bármi-
kor, bármi módon eltér, nem teljesíti kötelességét. A helytállásra Bogner 
Mária, Margit imádsága, elmélkedése segítsen: Mutasd meg az utat, 
emelyen akarod, hogy kövesselek!” – igen: hittel, hűséggel, ahogyan a 
szentmise könyörgéseiben imádkozzuk: „Adj nekünk alázatos szívet, hogy 
a jót, amit teszünk, kegyelmed segítségének tulajdonítsuk!” 

Évközi 28. Vasárnap – Október 13. - Mai szentmisénk Olvasmányi több-
szörösen is egy ma is nehezen gyógyítható betegségről, a lepráról szól-
nak. Az Ó-szövetségben, de még az Úr Jézus korában is ennek a beteg-
ségnek a gyógyítása szinte a lehetetlenséggel volt egyenlő, aki megkapta 
a többi embertől elkülönített, a közösségből kizárt életre számíthatott. A 
látszólag könyörtelen eljárás valójában a még egészségesek érdekeit 
szolgálta. Az elzártság, a távolság tartás biztosított egyfajta védelmet. 
Ezért is volt, hogy a leprások csoportja távol állt meg, és úgy kérte az Úr 
Jézustól a gyógyulást. – Csak emlékeztetőül hadd említsem a hajdanvolt 
fertőző betegek ajtajára kifüggesztett úgynevezett „piros-cédulát!” Az is 
bármilyen kellemetlen következményekkel járt, a még egészségesek vé-
delmében történt.  
Meg kell említeni azt is, hogy ezzel a témával kapcsolatosan számos eset-
ben utaltunk arra is, hogy a leprához hasonló állapotban van a lélek, ami-
kor bűnben, bűnös állapotban van – nem másról van ugyanis szó, mint 
súlyos betegségről és mivel a bűn sajnos nem egyedi eset – mindenkinél 
minden pillanatban megtörténhető valóság, azért a leprához hasonlítjuk, 
mint olyant, amitől nem lehet egykönnyen védekezni. Az is segít nemcsak 
a megértéshez, hanem a megoldás megközelítéséhez is, hogy ki kell mon-
dani, a bűn még a lepránál is veszedelmesebb betegség; nem mindig a 
leprához hasonló testi vonatkozásban, de mivel a lelki bajok igen gyakran 
testi bajok forrásává is lehetnek, ilyen értelemben sem elhanyagolható 
tényekről kell beszélni. Csakhogy, amíg a testi bajoktól nagy igyekezettel 
szeretnénk megszabadulni, addig a lelki bajokat sokszor nem is igen emle-
getjük. Súlyos betegség esetén hajlandó az ember még komoly, nem egy-
szer kockázatos beavatkozásokat is vállalni, ugyanakkor a lelki bajoktól 
nem ilyen komolyan igyekszünk szabadulni; hányszor hangzik el, „ez van, 
ezt kell szeretni!” és ezzel szinte le is kerül a kérdés a napirendről, holott 
az Úr Jézus keresztáldozata árán, Isten ajándéka képpen a bűnbánat és 
bűnbocsánat tökéletes megoldást kínál, csak élni kell vele! – Az Olvas-
mányban, de méginkább az Evangéliumban látható hála és köszönet gon-
dolatával, tudatával kell hozzáállni! – Ezt annál is inkább meg kell tenni, 
mivel lelkünkben a bűnbánat és bűnbocsánat nem egyszerűen egy rossz 
állapot megszüntetése, hanem sokkal több annál – egy folyamat részeként 
elindulhatunk egy olyan úton, amiről a mai szentmise áldozás utáni imád-
sága beszél Szent János írása alapján: „( Az Úrhoz ) Hozzá leszünk ha-
sonlóvá!” – A bűn és a bűnös állapot eltávolít Istentől, ilyenformán „ki állhat 
meg Előtte?”, de Nála van megoldás számunkra, kegyelme indít és kísér 
mindenkit, hogy „figyelmünk szüntelenül a jótettekre irányuljon”, hogy egy-
re inkább magunkon hordozhassuk Fiának képmását – éljünk a nagy lehe-
tőséggel és legyünk Neki hálásak érte! 

Évközi 29. Vasárnap – Október 20. - „Hozzád emelem szómat, Istenem, 
Téged vár a lelkem, hogy oltalmat nyerjen�” énekeljük Advent idején a 
szentmisékben, de nagyon jól tesszük, ha minden nap így gondoljuk és 
tesszük! Ez a középkori kifejezés ugyanis az imádkozó ember imádságá-
ra és imádsága lényegére figyelmeztet. – Az imádság ugyanis nem egy 
szöveg „elmondása” mindössze – az is úgy-ahogy, hanem az Istennel 
való kapcsolat kifejezése. Ezért is ügyelünk még arra is, hogy imádság 
közben milyen a testtartásunk, összetesszük a kezünket és közben, de 
már előtte is nagyon is odafigyelünk, kivel, hogyan „beszélünk!” – Erre a 
„magatartásra” magunknak is ügyelni kell, és rá kell hangolni, ha úgy 
tetszik megtanítani rá, de legalább bemutatni környezetünknek az igazi 
imádság lényegét! – A hagyomány szerint Szent István királyt is az hatot-
ta meg, hogy az imádkozó szerzetesek között látott olyat, Aki valóban 
imádkozott és ennek a lelkületnek a hatását vette észre a király. – Ezek 
szerint az imádság nem egyfajta tevékenység, nem változtat a lényegén 
az „eredmény”, hanem elvezet oda, amire a szentmise könyörgése utal: 
„� hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk 
Neked!” Szép, de szerintem szépséghibás példát látunk az Olvasmány-
ban. A szép az, hogy az imádkozó Mózes esetében látjuk, hogy nem a 
saját erejükben bíznak a harcolók, hanem tudják, hogy „az Úr harcol 
velük.” Ez ki is derül, amikor Mózes fáradó, imádkozó keze fárad és kezd 
lehanyatlani; ugyanakkor a szépséghiba az, hogy a győzelem érdekében 
állnak melléje Áron és Hur, hogy felemelve, imádságra emelve tartsák a 
kezét. Az igazi az, hogy mindentől függetlenül hisszük és valljuk: 
„segítségünk az Úr nevében van, Aki a mennynek és a földnek Alkotója!” 
– Nem is régen hangzott el a tanítványok ajkáról a kérés, „ Uram taníts 
minket imádkozni!” – A tanítványok észre vették, hogy az az imádság, 
amit az Úr Jézustól láttak, ezt akarják megtanulni. A lényeget, ami való-
ban az Istenhez kapcsol, Ővele teremt egységet, Őrá irányul; megelőz 
mindenkit és mindent! Ahogyan Ők észre vették, hogy Jézust kell meg-
kérni, hogy Ő tanítson, vezessen, ugyanezt kell tennie a ma emberének 
is. Hála Istennek, mi is kérhetjük Tőle; sőt, amint Szent Pál biztatja tanít-
ványát, Timóteust, ez nekünk is szól – a Szentírás ismerete, tanítása az 
„élő és eleven” – innen tudhatjuk meg igazán, hogy „az Isten iránt való 
hálával és a Hozzá intézett kéréssel is tiszteletet mutatunk Iránta.”- Ta-
nuljunk meg őszintén, igazán imádkozni, mert amint Alexis Carrel mond-
ja: „Ahol imádkoznak, ott rendesen több kötelesség és felelősségérzet, 
kevesebb a féltékenység és a gonoszság, s inkább tekintettel vannak a 
mások érdekeire!” - Enélkül saját magunkat és ezáltal a világot is 
„megkárosítjuk”, mert: a társadalmak, amelyekből eltűnik az imádság 
szükséglete, rendszerint nem állnak messze az elkorcsosodástól!” 

Évközi 30. Vasárnap – Október 27. - A mai alkalommal a szentmise Kez-
dőénekének 104. Zsoltár részével kezdjük elmélkedésünket! Ebben ezt 
imádkozzuk: „Az Urat kereső szívek örvendezzenek! – Keressétek az Urat 
és hatalmas erejét, keressétek az Ő arcát mindig!”- Ez az imádság legyen 
mindennapi emlékeztetőnk – nemcsak időnként, hanem nap-mint nap – sőt 
percről-percre erre indítson szívünk őszinte szándéka! Tudnunk kell, hogy 
ezt annál is inkább meg kell tenni, mivel nem teszünk egyebet, mint a te-
remtmény alázatával és őszinteségével fordulunk általa Teremtőnk felé. – 
Nem szabad elfelejteni, hogy mi teremtmények vagyunk és Isten a Teremtő 
és nem kétséges, hogy ki az előbbrevaló, ki tartozik kihez és ki tarozik ki-
nek! Azt sem szabad elfelejteni, hogy nekünk kell tanulnunk Tőle, hogy 
lényegünknek - az esetleges teremtmény mivoltunknak megfelelően tudjunk 
gondolkozni, beszélni, cselekedi! – Mióta Isten megteremtette az embert, 
szinte azonnal Ő kereste a megoldásokat, de magát az embert is és termé-
szetesen mindazt, ami az ember javára válik. Ez az Ő lényege. – Nyomon 
követhetjük ezt az szándékot, sőt mint valóságot, hogy mennyire „az ember 
javát kereste” Isten már akkor, amikor az még bűnét megbánni is elfelejtette 
– Megváltót ígért, üdvösséget ígért. A próféták idejében is kifejezte, hogy 
nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtisztuljon, megtérjen és éljen. 
Ezek által az embert kereste; az Új-szövetségben pedig Maga az Úr Jézus 
fejezi ki félre érthetetlenül a keresés szándékát, amikor kimondja, hogy 
azért jött, hogy keresse, ami elveszett és ennek érdekében nem azért jött, 
hogy Neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon. – Példabeszédeket is 
mondott a keresés és a megtalálás öröméről, amikor az elveszett bárány, 
vagy az elveszett pénz megtalálásáról tanított – és ezenfelül kifejezetten 
kiterjesztette a gondolatmenetet a mennyei örömre a megtért bűnös felett. 
A legszebb tanítást pedig a tékozló fiú magába szállása, hazatérése és az 
édesapa öröme által adja. Sokat beszéltünk Isten csodálatos megnyilvánu-
lás, keresése valóságáról, de beszélnünk kell arról is, hogy hogyan akarunk 
csatlakozni a Zsoltáros gondolataihoz! – Isten kereste és keresi az embert, 
most rajtunk a sor, nekünk is keresnünk kell Őt! – Keresni az Ő igazságait, 
kifejezni azt a szándékot, hogy Hozzá akarunk tartozni, parancsai és elgon-
dolásai teljesítése által! Nem volna helyes, ha csak a tudomány, a technika, 
a gazdaság : terén keresnénk megoldásokat, előbbre vivő módokat és 
módszereket, s közben a legfontosabbról feledkeznénk el!Egyszerűen nem 
tehetjük meg, hogy sok mindenre van gondunk, sok minden nyugtalanít és 
közben elfelejtkezünk az egy szükségesről! – Kell, hogy szívügyünk legyen 
Üdvözítőnk tanítása: „keressétek az Isten Országát és az Ő igazságát!” – 
Nem szabad elfelejteni, hogy mindezt a legapróbb részletekig megtettük, 
csak illendően válaszolunk Istenünknek, Aki előbb szeretett minket, amint 
Szent János, a szeretett Tanítvány mondja.  
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Szent István 
Bazilika előtti 
téren boldoggá 
avatták Isten 
szolgáját, Sán-
dor  Is tván 
szalézi test-
vért. Vasárnap 
11 órakor Dr. 
Beer Miklós 
váci megyés-
püspök celeb-
rált ünnepi 
hálaadó szent-
misét Szolno-
kon, Sándor 
István szülővá-
rosában. A boldoggá avatásról Ferenc 
pápa is megemlékezett a vasárnapi Úran-
gyala imádság után mondott beszédében. 
Születésétől hitvalló életén át egészen 
mártírhaláláig – Sándor István egész élete 
az akkori Váci Egyházmegyéhez kötődött. 
Ferenc pápa képviseletében Angelo Amato 
bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongre-
gációjának prefektusa hirdette ki Sándor 
István boldoggá avatását. Az eseményen 
Paskai László bíboros, Alberto Bottari de 
Castello apostoli nuncius, a püspöki kar 
tagjai és a nagyszámú többi klerikus mel-
lett részt vett Áder János köztársasági 
elnök, Kövér László házelnök, Völner Pál 
infrastruktúráért felelős államtitkár, Lévai 
Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesé-
ge, aki a szalézi szerzetesrend magyaror-
szági letelepedésének 100. évfordulója 
alkalmából rendezett centenáriumi év véd-
nöke. Ott voltak a szertartáson a mártír 
szerzetes rokonai, ismerősei és több száz 
szalézi a világ több országából is, továbbá 
Pokorni Zoltán, az Országgyűlés oktatási 
bizottságának fideszes elnöke, Handó 
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnö-
ke, Mádl Dalma, Mádl Ferenc köztársasági 
elnök özvegye, Lomnici Zoltán, a Legfel-
sőbb Bíróság volt elnöke, valamint Pokorni 
János, Pokorni Zoltán édesapja, aki Sán-
dor István cellatársa volt. 
Sándor István boldoggá avatásának egy-
házmegyei eljárása 2006-ban kezdődött és 
2007-ben fejeződött be. Ez idő alatt sok 
tanút hallgattak meg. Ennek folytatásaként 
a szentszéki eljárás 2008-ban kezdődött 
meg, a bíborosok kollégiumának döntése 
idén január 15-én született meg. A pápa 
március 27-én fogadta Angelo Amatót, és 
engedélyezte 63 új boldog dekrétumának 
kihirdetését. Közöttük volt az is, amely 
elismerte Sándor István vértanúságát. 
Erdő Péter bíboros, a szentmise 
főcelebránsa rámutatott: Sándor István 
élete árán is hűséges volt hivatásához. 
„Megrendülten állunk a koncepciós per 
áldozata előtt, akit hamis vádak alapján 
megkínoztak, halálra ítéltek és kivégeztek. 
Hozzátette: „gépies és elidegenedett vilá-
gunkban ma is aktuális Sándor István üze-
nete. Egyéni és közösségi boldogulásunk 
útja Isten terve szerint a jól végzett munka, 
Sándor István személyében tehát a mun-
káját hittel és szeretettel végző ember pél-

daképét tisztelhetjük. Sándor István tiszte-
lete legyen alkalom mindnyájunk számára 
a kiengesztelődésre és a lelki megújulásra! 
Személye legyen világító példa a hivatás 
vállalására, a becsületes munkavégzésre 
és a hűséges kitartásra Krisztus és az em-
berek szeretetében!” 
Sándor István szalézi hivatását még szülő-
városában, Szolnokon kapta, és miután 
belépett a rendbe, nyomdász lett; majd az 
illegalitásban az újpeti Klarisszeum sekres-
tyése. A tiltás ellenére nagy lelkesedéssel 
foglalkozott a fiatal munkásokkal, olyannyi-
ra, hogy a mikor üldözni kezdték, nem élt a 
disszidálás lehetőségével sem. Az a rend-
szer, amely magát munkáshatalomnak 
hirdette, nem tűrte, hogy éppen a fiatal 
munkások között valaki keresztény neve-
lést folytasson. Ezért elfogták Isten szolgá-
ját, és koncepciós perben kötél általi halál-
ra ítélték és 1953. június 8-án kivégezték. 
A hatalom ezzel a perrel példát akart statu-
álni, hogy távol tartsa az egyházat a mun-
kás fiataloktól – mondotta szentbeszéd-
ében Erdő Péter bíboros. 
Angelo Amato bíboros megemlítette: a 
boldoggá avatási folyamathoz összegyűj-
tött tanúvallomások között olvasható, hogy 
Sándor István egyszer megmentett a halál-
tól egy súlyosan sérült fiút, aki a villamos 
kereke alá szorult. Egy másik alkalommal 
egy súlyosan beteg, tífuszos diák szülei-
nek ígérte meg, hogy vért ad, ha ezzel 
megmentheti a gyermek életét. Rámuta-
tott: Boldog Sándor István rendíthetetlenül 
megmaradt hitében. Inkább választotta a 
halált, ahelyett, hogy külföldre menekült 
volna vagy megtagadta volna szalézi hiva-
tását. 
Don Pascual Chávez szalézi rendfőnök a 
szertartáson úgy fogalmazott: „nagy dolgo-
kat művelt az Úr az ő egyházával, meghív-
va Sándor Istvánt az isteni gyermekség, a 
keresztség, az életszentség által mint fo-
gadalmas szalézi szerzetest az egészen 
szélsőséges hűség vértanúságára. Tele 
vagyunk ma ezért örömmel”. Hozzáfűzte: 
„nagy dolgokat művelt az Úr a magyar 
néppel, hogy a nehéz időkben Sándor Ist-
ván, egy fiatal élet tanújaként teljes életét 
az ifjúságnak szentelte a végső áldozatho-
zatalig.” 
Havasi József korábbi szalézi tartományfő-
nök kifejezésre juttatta: „nagy és emléke-
zetes nap ez számunkra, magyar szaléziak 
számára, de nagy és emlékezetes nap ez 
az egész magyar egyháznak is.” Hangsú-
lyozta: Boldog Sándor Istvánt nemcsak 
tisztelni, hanem követni kell. „Nekünk is – 
mint Boldog Sándor István tette – tanúsá-
got kell tennünk Krisztus mellett, és szent 
elhatározással nekünk is hirdetni kell Krisz-
tus evangéliumát”. 

************ 
Október 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor 
kezdődött Szolnokon a dugig megtelt Bel-
városi templomban a hálaadó szentmise a 
város szülöttéért, Boldog Sándor Istvánért. 
A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüs-
pök mutatta be, szentbeszédet don 
Pascual Chávez szalézi rendfőnök mon-
dott. A szentmisén a vendéglátó Máthé 
György esperes-plébános mellett 

koncelebrált Adriano Bregolin rendfőnöki 
vikárius, Pierluigi Cameroni szalézi egyete-
mes posztulátor, Ábrahám Béla jelenlegi 
és Havasi József korábbi tartományfőnö-
kök, valamint részt vett számos szalézi 
szerzetes és nővér is. A szertartást a M1 
élőben közvetítette, a zenei szolgálatot a 
helyi Jubilate Kórus látta el. A boldoggá 
avatásról Ferenc pápa is megemlékezett a 
vasárnapi Úrangyala imádság után mon-
dott beszédében. 
Don Pascual Chávez homiliájában többek 
között ezt mondta: Sándor István legjel-
lemzőbb vonása keresztény hitvallói pró-
batételének útján a kereszt titkának és a 
vértanúságnak nyilvánvaló és teljes elfoga-
dása az evangélium és az Úr Jézus szere-
tetéért. Vágya, hogy erről élete árán is 
tanúságot tegyen, először akkor jelentke-
zett, amikor visszautasította, hogy elhagyja 
Magyarországot és a tanítványait. Hiszen 
amikor felkínálták neki a külföldre távozás 
lehetőségét, a maradás mellett döntött, 
hogy védelmezhesse a magyar ifjúság 
hitét és erkölcsi-vallási nevelését, noha jól 
tudta, mit kockáztat ezzel. Mindemellett 
pedig teljesen világos a vértanúhalál ön-
kéntes elfogadása az Úrra való bizalomtel-
jes ráhagyatkozásban, aminek jele a bör-
tönbeli intenzív imaélet, középpontjában a 
rózsafüzérrel és a keresztúti ájtatossággal. 
Ma úgy tekintünk Sándor Istvánra, mint 
minden jóakaratú ember példaképére és 
közbenjárójára, miközben felidézzük és 
tudatosítjuk magunkban a vallásszabadság 
csodálatos szépségének és méltóságának 
nagyszerűségét, amit Sándor István vére 
kiontásával szerzett vissza magának és 
szeretett hazájának. 
Végezetül don Chávez az alábbi imát 
mondotta el: 
„Boldog István! Hálát adunk neked erődért 
és nagylelkű tanúságodért. Büszkék va-
gyunk rá, hogy az Egyháznak olyan fiai 
vannak, mint te. Add meg nekünk a ke-
gyelmet, hogy megújult tűzzel éljük meg 
keresztségünket, és hogy örömmel és lel-
kesedéssel adjuk át magunkat küldeté-
sünknek! Áldd meg szeretett hazádat és 
Isten Egyházát Magyarországon! Járj köz-
ben Társaságunkért és az egész Szalézi 
Családért! 
Mosolyod és példád kísérje a mai fiatalokat 
útjukon! Amen.” 
A szentmise után Szalay Ferenc, Szolnok 
polgármestere egy utcatáblát ajándékozott 
a szalézi rendfőnöknek „Boldog Sándor 
István körút” felirattal, annak emlékére, 
hogy a város egyik körútját (amely koráb-
ban Ságvári Endre nevét viselte) a boldog-
gá avatás alkalmából a szalézi vértanúról 
nevezték el. A polgármester kifejezte hálá-
ját Máthé György esperes- plébánosnak, 
aki nagy erőfeszítéseket tett, hogy a város 
méltón vegyen részt boldoggá avatott szü-
lötte tiszteletében. A templomban kiállítot-
ták és megáldották azokat a festményeket, 
amelyeket a város művészei festettek Sán-
dor Istvánról. A kiváló alkotásokból jut 
Szolnok minden templomába, hogy segítse 
a helybelieket a megemlékezésben. 

Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu 
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Hívom a családokat 2013 novemberében –  
Bíró László püspök levele 

 

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, 
a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket és mindenkit, 
aki a család és az élet mellett áll! 
A családok élete a munka és az ünnep jegyében telik. Minthogy a 
család a társadalom meghatározó alapegysége, olyan lesz a 
társadalom élete, amilyen a családoké. A családok viszonya az 
ünnephez és a munkához meghatározza a társadalom ünnephez 
és munkához való viszonyát is. A családok dolgoznak, tanulnak, 
értéket állítanak elő, gyarapodnak és növekednek, fejlődik kap-
csolatuk Teremtőjükkel, akitől életüket és minden javukat kapták. 
Mindezzel nem csak családjukat szolgálják, munkájuk nyomán 
gyarapszik és fejlődik a társadalom, alakul az Isten és ember 
közötti kapcsolat. A család munkája nélkül megállna a társada-
lom világi és vallási élete. Az ünneplő családok teszik valódi ün-
neppé a munkaszüneti napokat, ők varázsolják a pirosbetűs na-
pokat ünnepnappá. Ha a családok nem ünnepelnének, ha nem 
szentelnék a hetedik napot az Úrnak, a társadalom egyhangú és 
bizonyára értelmetlen termelő gépezetté válna. Családok ünnepei 
nélkül a társadalom embertelenné válna, és előbb-utóbb fel-
emésztené önmagát. 
A társadalom olyan lesz, amilyenek a családok. Hogyan tudjátok 
a keresztény családeszményt környezetetek számára vonzóvá, 
követendő példává tenni? 
Az ünnep és a munka egymással szoros kapcsolatban van. Mun-
ka nélkül ugyanis nem teremthetők meg az ünnep feltételei, és ha 
nem dolgozhatunk annak biztos tudatában, hogy munkánkat 
majd megkoronázza az ünnep, akkor munkánk robotolássá silá-
nyul. Az ünnephez szükség van anyagi javakra is, ezeket az em-
ber munkájával állítja elő. A keresztény ember nem csupán azért 
dolgozik, hogy több pénze legyen; tudja, hogy a pénz nem cél, 
hanem csak eszköz. Jézus példázata a gazdag ember hamis 
biztonságérzetéről (Lk 12 15-21) rávilágít: hiába van valakinek 
nagy vagyona, ha nem az Istenben gazdag, nem juthat el a bol-
dogságra. Az ünnep segít tudatosítanunk, hogy mit is jelent Isten-
ben való gazdagságunk. Az ünnepben ugyanis mindig ott van 
kitárulkozásunk a végtelen felé, kapcsolataink megerősítése Is-
tennel, szeretteinkkel, barátainkkal. Amikor eltölt bennünket az 
ünnepi öröm, átérezzük: létünk, kapcsolataink és mindenünk, 
amink van, Isten ajándéka. 
A szegénység elleni küzdelem modern világunk egyik jelszava. 
Milyen veszélyei vannak ezzel szemben a gazdagságnak? Ho-
gyan tudjátok magatokat és ünnepeiteket távol tartani a státusz-
szimbólumok okozta kényszerektől? 
Ha a családot gazdasági termelőegységként kezeljük, úgy tűnhet, 
az ünnepbe fektetetett idő és pénz felesleges pazarlás. Az ün-
nepre készülve megáll a munka, szünetel a tanulás, a háztartás 
rezsiköltsége pedig inkább növekszik, mint csökken. Az anyagia-
kat tekintve az ünnepnek nincs mérhető hozadéka. Ezért nem érti 
a kapitalista gazdaság sem az ünnepet. Mivel az ünnepbe való 

befektetés eredménye pénzben nem 
mérhető, az ünnepre való készülést és 
magát az ünneplést az erőforrások és 
az idő pazarlásának látják. 
Fogalmazzátok meg: milyen lelki ho-
zadéka volt legutóbbi családi ünnepe-
teknek! Hogyan lehet széppé és ben-
sőségessé tenni a családi ünnepeket? 
Családon belül és családok között is 
gyakori a versengés: ki tud elegán-
sabb ünnepet rendezni, ki adja az 
értékesebb ajándékot. Verseny folyik 
a munka világában is: ki tudja a jobb 
állást, a jövedelmezőbb munkát meg-
szerezni, ki tudja a maga családja számára kisajátítani a többet 
ígérő gazdagodási lehetőségeket. Még az is előfordul, hogy a jó 
és nemes szándékra egyesült társaságok versengenek egymás-
sal: melyiküknek van több tagja, jobb kapcsolatai, sikeresebb 
tevékenysége. A verseny hevében gyakran háttérbe szorulnak a 
tevékenység igazi céljai, a versengők minden igyekezete a másik 
legyőzésére irányul. A versenynek azután nem csak nyertese 
van, hanem vesztese is. És vesztes az egész társadalom is, mert 
a versengés eltávolítja egymástól a rokonokat, a testvéreket, a 
családokat, a mindannyiunk javáért, azaz a közjóért munkálkodni 
hivatott közösségeket. Mindez tovább gyengíti a társadalmi ösz-
szetartozást. Szétesőben lévő társadalmunknak versengés he-
lyett összefogásra, a másik legyőzésének szándéka helyett egy-
mást segíteni akarásra, együttműködésre van szüksége. 
Használjuk ki az ünnep adta lehetőséget arra, hogy a családban, 
a rokoni és baráti körben, a közösségekben és munkahelyünkön 
is erősödjenek a kapcsolatok. Ébresszen rá az ünnep: mindnyá-
jan a bennünket feltétel nélkül szerető mennyei Atya gyermekei, 
tehát testvérek vagyunk. Az ünnep képes túlmutatni a hierarchi-
án, a generációkon, a korkülönbségeken, a szerepeken, a jöve-
delmeken, segíti a közösség megtapasztalását, erősíti a család-
ban a generációk közötti kapcsolatokat, közös sorstapasztalatot 
ad a munkahelyen, vagy bármely valódi közösségben. A magyar 
történelemben szép példákat találunk arra, hogy egy-egy válsá-
gos pillanatban, megpróbáltatások idején az ünnep képes volt 
megújítani az összetartozás érzését, a közös akaratot az életre, a 
küzdelemre. Az ünnep erőt tud adni, ráébreszt az egymásra utalt-
ságra, fokozza a többiekbe, mindenekelőtt azonban Istenbe ve-
tett bizalmunkat. Micsoda erő árad ki ott és akkor, amikor sok 
száz ember együtt énekli: Isten áldd meg a magyart ! 
Idézzetek fel olyan ünnepeket, amelyek számotokra erőforrássá 
váltak! Milyen ünnepekkel kapcsolatos emlékekről, tapasztalatok-
ról beszéltek nektek szüleitek, nagyszüleitek? 

Bíró László,a MKPK családreferens püspöke,  
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke 

Forrás: www.magyarkurir.hu 

Krisztus király ünnepe 
November 24. 

Krisztus király ünnepe ünnepnap a katolikus 
egyház liturgikus naptárában és más ke-
resztény egyházaknál is. 
A katolikusok fő ünnepei közül a 
"legfiatalabb". XI. Piusz pápa vezette be 
1925. december 11-én Quas Primas című 
enciklikájában. A pápa elhatározásának 
háttere, hogy ebben az időben erősödni 
látta az ateista kommunizmus és a 
szekularizmus eszméit és ezt a Krisztustól és az egyháztól való 
elfordulás veszélyeként értékelte. Eredetileg a Mindenszentek 
ünnepe előtti vasárnap tartották, a II. vatikáni zsinat után, 1969-
ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. (Korábban ez a nap 
"a pünkösd utáni utolsó vasárnap" nevét viselte, saját speciális 
misével, amelynek bizonyos részeit a Krisztus király miséjébe is 
beleillesztették.) Az ünnepen a megelőző vasárnapoktól eltérően, 
zöld helyett fehér ruhában miséznek a papok. 
Ez az egyházi év vége, adventtel új év kezdődik. Bár ünnepként 

új, az alapgondolat az első keresztény közösségek idejére vezet-
hető vissza és az Újtestamentum számos része utal rá, többek 
közt Jézus és Pilátus párbeszéde János evangéliumában, amely-
ben Pilátus kérdésére, hogy valóban király-e Jézus, ő ezt vála-
szolja: "Az én országom nem e világból való." 
A filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás által meg-
dicsőült Krisztus méltóságát a királykoronázás mozzanataival írja 
le. Krisztus az utolsó ítélet bírája is. (Ezt jelképezi, hogy a II. vati-
káni zsinat után Krisztus király ünnepe lett az egyházi év jelképes 
vége.) 
"Krisztusról mint királyról a liturgikus év folyamán többször meg-
emlékezünk, ez az ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli 
Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az 
egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja 
felé, mikor mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket" – 
írta az ünnepről Somfai Elemér. 
Az ünnep tartalmát kifejezi az ekkor tartott szentmisékben gyak-
ran felhangzó himnikus latin röpima: "Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat", azaz Krisztus győz, Krisztus kormá-
nyoz, Krisztus uralkodik". 

Forrás: www.wikipedia.hu 
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Egy „igazi” Ünnep! 
 

A vasárnapi szentmisén - október 6-án – azt kérte plébános atyánk, hogy Rózsafűzér 
Királynője ünnepén, minden tized rózsafüzért más-más csoport imádkozzon. Ezen az 
ünnepen, sokkal többen vettünk részt az októberi ájtatosságon, mint egyébként szok-
tunk.  Rendkívüli kegyelmeket kaptunk! Az első tizedet a gyermekek imádkozták, min-
denki szemében könnyeket csalt tiszta, csengő hangjuk. A második tizedet a nők, a har-
madikat a férfiak, a negyediket az énekkartagjai és befejező tizedet az egyháztanács 
tagjai, imádkozták, őket egy fiatal fiú segítette. Minden tized után egy éneket énekeltünk 
a kántor úr vezetésével. Mi volt ebben a rendkívüli? Nem lehet szóval elmondani, amit 
csak érezni lehet! Nem lehet elmondani a meghatódottságunkat, azt a szívből jövő imát, 
éneket, amit csak ott és akkor lehetett elmondani. Hálás szívvel kérem a Jóisten kegyel-
mét arra, aki ezt kezdeményezte. Hálás szívvel kérem a Jóisten kegyelmét a plébános 
atyánkra, aki ezt a gondolatot felkarolta. Hálás szívvel kérem a Jóisten kegyelmét azokra, akik eljöttek és velünk imádkoztak. Nincs 
annál szebb és mélyebb istenélmény, mint amit az ember a saját közösségében, a saját templomában él meg.  

Mikoly Istvánné 

Alsónémedi cserkészélet 
 

Zajlik továbbra is Alsónémedin a cserkészet!  
Benkó Peti beszámolóját olvashatjuk a so-
roksári barátainkkal együtt szervezett cser-

késztáborról.  
 

„Első cserkésztáborom: 
 

Szombat: Az izgalomtól alig bírtam aludni, 
hiszen eljött az első cserkésztáborom napja. 
Először Soroksárra, onnan Solymárra men-
tünk. Miután odaértünk, berendezkedtünk a 

tornaterembe, és felhúztuk a magyar 
zászlót. Délelőtt „összegereblyéztünk” a 
templom körül. (Ebben az évben a kari-
tatív célú tevékenységekre helyezzük a 
hangsúlyt. - a szerk.) Boldogan tapasz-
taltam, hogy minden cserkész segítő-
kész és barátságos. Délután elmentünk 
az erdőbe, ahol egy tűzrakóhelyen min-
den őrsnek egyedül kellett elkészíteni a 
vacsorát. 
A tűzrakás kicsit döcögősen ment, de 
nagyon finom volt az étel. Hazafelé az 

erdőben egy hadi-
játékot játszottunk, ami kifejezetten tetszett. 
Hazaérés után leengedtük a zászlót és lefe-
küdtünk aludni. 
Vasárnap: Ébresztő után reggeli tornával 
kezdtünk. Ezután felhúztuk a zászlót és 
reggeliztünk. Elkezdtük összepakolni a cuc-
cainkat és kitakarítani a tornatermet. Takarí-
tás után egy „brit bulldog” nevezetű játékot 
játszottunk, amit félbeszakítottunk, mert 
misére mentünk, ami nagyon jó volt. Mise 
után meglátogattuk a Szarka-várat. Miután 
hazaértünk megebédeltünk összecsomagol-
tunk, kitakarítottunk, és a terem átadása 
előtt befejeztük a mise előtt elkezdett játé-
kunkat. Ünnepélyesen levontuk a zászlót és 
hazamentünk.  
Sok új élménnyel és baráttal gazdagodtam. 
Már alig várom, hogy teljes értékű cserkész 
legyek.” 

 

Bálint Betti és Bársony Pisti 

A ceruza öt értéke 
 
A gyermek nézte a nagyapját 
amint levelet ír. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle: 
- Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy ró-
lam szóló történetet írsz? 
Nagyapja  félbe hagyta az írást és mosolyogva ezt 
mondta unokájának: 
- Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb 
a ceruza, amivel írok. Szeretném, ha ilyen lennél 
te is amikor megnősz. 
A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel 
semmi különöset nem látott rajta. 
- De ez olyan, mint az összes többi ceruza, amit 
életemben láttam! 
- Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A 
ceruzának öt értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan 
emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal. 
Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, de soha nem feledd, hogy 

létezik,egy lépteinket vezető Kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük 
és Ő vezet mindig kívánsága szerint minket. 
A második érték: Időnként abba kell hagynom az írást, hogy 
meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzá-
nak, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a 

fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged. 
A harmadik érték: A ceruza megengedi nekünk a 
radír használatát, hogy kitörüljük azt, ami téves. 
Meg kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot, 
nem jelent feltétlenül rosszat, a legfontosabb az, 
hogy megmaradjunk az igaz/egyenes úton. 
A negyedik érték: A ceruzának nem a fája vagy 
külső formája a fontos, hanem a benne lévő grafit. 
Ugyanígy gondozd azt, ami benned történik. 
És végül az ötödik érték: Mindig nyomot hagy. 
Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is életed-

ben, nyomokat fog hagyni, ezért meg kell próbálnod minden 
tettedet tudatosítani. 

http://tanulsagos-tortenetek-tarhaza.webnode.hu/blog/ 

Egy perc bölcsesség…  
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A Katolikus Karitász  
Alsónémedi Csoportjának hírei 

 
 

Kérjük, a használható ruhaneműt, cipőt és 
más használati tárgyakat ne dobják ki.  

 
Szeretettel várjuk az adományokat  

november 3. szombatján /16-án/  
10 órától 12 óráig a  

Szent Imre Közösségi házban,  
bejárat a Magyari úti kapun.  

 
Természetesen ebben az időpontban lesz adományosztás is.  
Mindig továbbítjuk a felajánlott élelmiszert is /tartós vagy akár 
másodosztályú, piacra nem vihető friss zöldségfélét /.  
 

December 17-én 10-14 óra között terménygyűjtést 
 szervezünk, a rászorulók karácsonyi   

élelmezésének megsegítésére. 

 
Krízishelyzetben megpróbálunk gyorsan segíteni.  

Figyeljünk egymásra is, ha baj van, legyen valaki,  
aki segítséget kér! 

 
Elérhetőségünk:  

Telefon: 06 30 394 22 29  
E-amail:  karitasz.alsonemedi@gmail.com 

      

Mikolyné Magdi 

Adventi koszorú készítés 
 

November 30-án, szombaton, 
 10 órakor adventi koszorút készítünk  

a közösség házban. 
Az elkészített koszorúk közül mindenki vihet haza. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Hoznivalók: 
− saját magatok és a kreativitásotok, 
− ha valami extra díszítő elemet szeretnétek fel-
használni a koszorúhoz. 
 

Koszorúalapot, zöldet, bogyókat, gyertyákat  
biztosítunk!  

November 16-án reggel 9 órától  
Erzsébet-kenyérsütés lesz,  

a helyi karitász szervezésében.  
Kérünk minden felsős és ifis lányt és fiút, hogy jöjjenek  

és vegyenek részt a kenyérsütésben. 

A szegény felkiáltott az Istenhez 
  
Jó Atyám, köszönöm hogy segítettél, és mindig megvan a csalá-
dom napi kenyere, de most meleg cipőket is kell venni, mert ki-
nőtték a gyerekek. Még nem sikerült beszerezni a téli tüzelőt 
sem, segíts Uram Istenem*. 
Uram annyira beosztom minden filléremet, csak egy szobát fűtök, 
azt is alig*Már nem bírok munkát vállalni, segíts kérlek*Alig 
marad egy pár forint ennivalóra* 
Istenem, nem tudok fűteni, a kémény tönkrement, mi lesz velünk 
télen*.Ha találnék valahol egy kis olcsó fűthető albérletet* 
  
Köszönöm Uram hogy segítettél, van munkám és elfogadható 
jövedelmem. Amire szükségünk van, meg tudjuk venni. Tudom, 
hogy sok a segítségre szoruló. Hála Neked, én is tudok adakoz-
ni*. 
 
Jó Istenem, köszönöm, hogy megvan mindenem, anya az uzson-
námhoz még almát is csomagol. Az egyik osztálytársam soha 
nem eszik gyümölcsöt, meg fogom vele felezni az enyémet* 
Itt ez a sok jó kinőtt gyerekruha, nem dobom ki, rendbe teszem, 
és elviszem azoknak, akik használni tudják* 
  

és Isten meghallgatta őt. 

Az októberi Cso-
davilág foglalko-
záson a 10 lep-

rásról szóló törté-
netet dolgozták 
fel a gyerekek 

Joli néni vezeté-
sével. Szőlőt 

készítettek para-
fa dugóból, vala-
mint gyermekjá-

tékokat  
játszottak. 

Közösségek fiataloknak! 
 

Egyházközségünkben több lehető-
séget is találnak a fiatalok arra, 
hogy jézusi közösségben töltsék 
szabadidejüket. Cserkészet, őró-
luk Bálint Betti tud bővebb felvilá-
gosítást adni, keressétek bizalommal. Cor-

hétvégés fiatalokhoz egy hétvégén eltöltött, lelkigyakorlat után 
lehet csatlakozni, érdeklődjetek akár nálam, vagy Surányi Kriszti-
nél illetve Nagy Krisztinél. IFI-hittanos csoporthoz a legkönnyebb 

csatlakozni, minden pénteken 18 órától a 
közösségi házban vagyunk. Mindig a fiata-
lokat érintő kérdésekről beszélgetünk, 
játszunk, filmet nézünk, vagy beszélge-
tünk. Ha nagyobb közösséghez szeretnél 
csatlakozni akkor a Dél-Duna 
Nagyboldogasszony közösséget aján-

lom. Ők negyedéven-
ként tartanak találko-
zókat illetve nagyon jó 
nyári tábort. Találkozá-
saikon van ima, elő-
adás, kiscsoportos 
foglalkozás, játék, 
móka, kacagás és 
szentmise zárja az 
egész napos progra-
mot!  
Mindenki megtalálhat-
ja a magának való 
programot! De ha valaki mást szeretne, akkor valósítsa meg! A 
közösségi házunk rendelkezésre áll, ha az új közösség, program 
a lelki fejlődést segíti. Gyertek, keressétek a megfelelő, nektek 
való közösséget!                                                 Mikoly Istvánné 

November 23-án, 9 órától Monoron lesz 
„Dél-Dunás” találkozó.  

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 
 

  
 

 
 

1 
 

2 
 

3  
19 óra  
Jézus Szíve  
család imája 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

8 
18 óra  
Ifi -hittan 

9 
15 óra  
Ministráns  
foglalkozás 

1010 ó.  
Csodavilág 
14 óra 
Egyháztanács 

11 
 

12 13 
 
 

14 
 
 

15 
18 óra  
Ifi -hittan 

16 9 óra 
Kenyérsütés 
18 óra  
Cursillo 

17 
 
 

18 
18 óra 
Karitász  
csoport 

19 
 

20 
 
 

21 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

22 
18 óra  
Ifi -hittan 

23 
 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

28 
 

29 
18 óra  
Ifi -hittan 

30 
10 óra  
Adventi koszorú 
készítés 

 
 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2013. JÚNIUS 

Novemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Jézus Szíve Családja 
 
Jézus Szentséges Szívének 
Családja a novemberi első va-
sárnapi közös imaóráját nov. 3-
án az esti szentmise után tartja 
a templomban. Ezen a szent 
órán a megholtjainkért ajánljuk 
fel minden imádságunkat és 
énekünket. Az elhunyt, de üd-
vösséget még el nem nyert 
megholtakért és azokért az 
elfelejtett lelkekért, akikért nem 
imádkozik, senki kérjük Krisztus 
Királyt, akinek kezébe tesszük 
le mindannyiunk sorsát. Szeret-
teink a legdrágábbak nekünk. A 
legtöbbet úgy tehetjük meg 
értük, ha tiszta lélekkel, tiszta 
szívvel imádkozunk Krisztus 
Királyhoz lelkük üdvösségéért. 
Halottak napja nyolcadában teljes búcsút nyerhetünk számukra, 
amely feloldja őket a tisztító szenvedés alól. Ezt adja nekünk a 
megfeszített,m ha látja a hozzá közeledőt. Közeledik Krisztus 
Király ünnepe. Tegyük fel magunkban a kérdést: Én hogyan köze-
ledem Krisztus Királyomhoz? 
 
Uram, Királyom! Egy bűnös az, aki alázat és a szerénység lelküle-
tével közeledik hozzád, irgalmas Urához. Te azt, kívánod tőlem, 
hogy másokat is hozzak, és együtt hódoljunk neked. Másokat is 

bíztassak és indítsak 
Szentséged királyi 
trónja felé. Ezért va-
gyunk mi apostolok, 
vagyis küldöttek em-
bertársainkhoz, hogy 
hívjuk és vezessük 
őket Krisztus uralmá-
hoz. Neked szívekre van szükséged. Íme, egy kihűlt, megfáradt 
szív tapad Hozzád, hogy melegítsd fel szereteteddel és irgalmad-
dal. Egy szomorú lélek keres vigaszt nálad, egy méltatlan barát 
óhajt látni téged, egy nagy beteg az, aki meglátogat téged, orvo-
sát. Egy tékozló tér vissza hozzád, Urához, egy koldus az, aki kéri 
alamizsnádat, egy gyenge keresi az erőt nálad, egy bánattal teli 
lélek kéri, hogy megnyugtasd őt. Te láttad őket a keresztfáról, 
amikor hozzád sírva imádkoztak. Ezek a hűséges lelkek, akik ma 
is közel vannak a szívedhez. Öleld Szentséges Szívedhez őket 
örökké való Urunk. 

(özv. Szlovicsák Balázsné) 

Okt. 27 – Nov. 4 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné 
Gábor Józsefné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 
Acsai Lászlóné 

Nov. 5 – 13 
 

Györgyövics Józsefné 
Győrvári Balázsné 

Jakab Gáborné 
Ács Istvánné 

Surányi Tiborné 

Nov. 14 – 22 
 

Lovas Flóriánné 
Ö. Tóth Jánosné 
Id. Surányi Miklós 
Drozdik Jánosné 

 

Nov. 23 – Dec.1 
 

Tamás Györgyné 
Némedi Rezsőné 
Mikoly Istvánné 

Ö. Kiss Ferencné  

Egyháztanácsunk  

következő rendes gyűlése  

2013. november 10-én 14 órakor lesz  

a közösségi házban.  

Várjuk az Egyháztanács tagjait! 

Továbbá szeretettel kérjük a híveket, hogy imádkozzanak a jó és 
bölcs döntésekért és az építő együttlétért, hogy valóban egyház-

községünk igaz ügyeit szolgálhassuk! 
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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. 

November hónapban ismét elérkezik a szokásos termény– 
és tartós élelmiszer gyűjtésünk ideje. Püspök atya továbbra 
is nagy szeretettel várja az adományokat.  
Várunk minden olyan felajánlást, amit egy konyhán hasz-
nálni, hasznosítani tudnak. (Burgonya, kávé, cukor, liszt)) 

 A gyűjtés időpontja:  
november 23-24.  

(szombat és vasárnap) 
8.00-18.00 óráig. 

 

A gyűjtés helye:  Varga Frigyes, 
Fő út 4. 

(Tel: 29/337207, 30/6541470) 
Köszönünk minden adományt!  

Isten fizesse meg! 

KATOLIKUS BÁL—ELŐZETES!!!   
Már most sok szeretettel hívunk 

 minden  kedves olvasónkat 
a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért  

Alapítvány  javára,  
immár 10. alkalommal  
megrendezésre kerülő  
jótékonysági bálra. 

Helyszín: Betyár Étterem   
 Időpont: 2014. február 1. 
Jubileumi bál lesz, sok  

szeretettel készülünk rá. Jöjjenek el minél többen! 

 
EGYHÁZZE�EI ÁHÍTATOT TARTUNK TEMPLOMUNKBAN, 

MELYRE  
SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT! 

 

 
Időpont: 

2013. DECEMBER 1., VASÁR�AP, 18.00 óra 
  

Helyszín:   
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM. 

 

KÖZREMŰKÖDNEK:  
AZ  

ALSÓ�ÉMEDI  
MAGYAROK �AGYASSZO�YA 

É�EKKAR 
valamint a hangszeres szólisták. 

A BELÉPÉS  
DÍJTALA�.  

2007. november 4-én jelent meg először 
az újságunk. Azóta minden hónap első — 
ha elfoglaltságaink úgy engedik — máso-
dik vasárnapján megjelenik. Ez a szám a 
74. a sorban. Köszönjük az Úristennek az 
erőt és kitartást, amivel megajándékoz 
bennünket és lehetővé teszi szolgálatun-

kat! És köszönjük hozzátartozóinknak, hogy támogatnak min-
ket, vállalják az áldozatot és biztosítják számunkra az újságra 
fordított időt! Istennek hála, hogy mindez megvalósulhatott és 
reményeink szerint továbbra is folytatódhat! Kérjük a híveket, 
hogy támogassák imáikkal ezt a munkát! 

Szerkesztőség 


