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Sok évvel ezelıtt – még abban az idıben, amikor létezett a Ludas 
Matyi c. „vicc-lap” – láttam egy elgondolkoztató rajzot, ami a gyó-
násról szólt és azt ábrázolta, amint valaki bement a gyóntató-
székbe, mint ördög és kijött, mint angyal – felirata pedig ez volt, 
„ilyen egyszerő!” – Eszembe jutott, hogy nyilván gúnyolódni akart 
a rajzoló, és lehet, hogy azok között, akik látták és olvasták, sokan 
voltak is, akik így gondolták, de 
biztos, hogy a gyónásról, annak 
lényegérıl és jelentıségérıl nem 
sokat tudhattak. 
Amikor gyónni készül az ember 
és amikor meggyónt, nem arról 
van szó, hogy „automatikusan” 
és ilyen egyszerően 
„elrendezıdik” minden, hanem 
arról, hogy a gyónó részesül Is-
ten nagy ajándékában - a bőnbo-
csánatban, és bár nem ı sze-
mély szerint tesz eleget minde-
nért, ami addig történt, hanem 
Maga az Isten Ajándéka, a Máso-
dik Isteni Személy, Aki szenve-
dett, meghalt és feltámadt azért, 
hogy élhessünk Általa. Az az 
elégtétel, ami által az ember lelke 
ismét bőn nélkülivé lesz, nem az 
ember elégtétele. Jézus Krisztus, 
az Igaz tett eleget mindenért, 
amit tettünk, amikor „bőneink 
adóslevelét felvitte Magával a 
keresztre és ott megsemmisítet-
te.” – Tehát, amennyiben a rajz-
nál maradunk, nem olyan egy-
szerő semmi, még akkor sem,ha 
annak látszik. Nem  lehet eléggé 
hangsúlyozni: „nagy volt a lel-
künk ára!” – Ennek tudatában  
nagyon figyelni kell arra, hogy mi 
történik és hogyan történik, hogy 
arra az isteni ajándékra, amiben részesülünk a szentgyónásban, 
válaszolni tudjunk! 
Azért kell mindezt alaposan átgondolni, hogy ugyanabba a téve-
désbe és hibába ne essünk, mint a vallásilag képzetlen és megle-
het rosszindulatú élcelıdı esett. - Amikor  tehát a szentgyónásban 
elmondjuk, mik a bőneink, szembenézünk igazi önmagunkkal és 
kérjük rá Isten bocsánatát. Szerényen hadd jegyezzem meg, hogy 
ıszintén elmondjuk, nem szépítgetve, nem olyan halkan, hogy 
még a jól halló gyóntató sem hallja, csak sejti, mirıl van szó. Érde-
mes elgondolkozni azon  az úgynevezett „szerénységen”, ami 
ilyenkor megnyilvánul. Alig hallhatóan beszélünk róla a mindent 
tudó Isten jelenlétében, mintha  valójában azt gondolnánk, hogy 
azzal rendezıdik el minden, hogy hogyan beszélünk róla. – Isten 
elıtt nem kell sem mentegetni a történteket, sem magyarázni, sem 

olyan módon beszélni róla, hogy szinte érteni se lehessen. Be-
széljünk róla olyan ıszintén és olyan módon, ahogyan elkövettük, 
hogy az is kifejezze a bőntıl való szabadulásunk ıszinte vágyát! – 
Azért kell ezt megtenni és így tenni, hogy egyrészt kifejezzük, mire 
kérjük Isten bocsánatát, másrészt látható legyen, mit sajnálunk, 
hogy egyáltalán megtörtént. 

A szentgyónásban az irgalmas 
Istennel találkozunk, Aki „nem 
akarja a bőnös halálát, hanem, 
hogy megtisztuljon, megtérjen és 
éljen.”Azzal az Istennel, Aki azért 
küldte el Egyszülött Fiát áldozatul, 
hogy éljünk Általa, Aki már az Ó-
szövetségben segítségére volt 
minden bőnbánónak és akkor 
még az akkori áldozatok sokasá-
gával segítette a népet a tisztulás 
folyamatában; az Új-
szövetségben pedig mindennél 
értékesebb áldozat által karja 
megtérésünket, megtisztulásun-
kat, jószándékunkat, jóra törekvé-
seinket. – Az İ irgalmáról, irán-
tunk való megbocsátó szeretetérıl 
kell hát beszélnünk, Aki „keresi az 
elveszettett és nem nyugszik, 
amíg meg nem találja.” Aki 
„vállára veszi az eltévedtet és 
szelíden terelgeti” vissza. Mindez 
és sok egyéb, amit elmondhatunk 
a végtelenül  tökéletes Isten és az 
örökösen botladozó ember közötti 
helyzetrıl, szinte követeli, hogy 
illı módon gondolkodjunk lelkünk 
megtisztításának lehetıségérıl, 
de arról is, hogy amikor elnyertük 
bocsánatát, nem az a helyes ma-
gatartás, hogy boldogan nyugtáz-
zuk, „hála Istennek, ezzel megvol-

nánk!”  
Mennyire nem egyszerő minden, semmi sem egyszerő, mert most 
következik, hogy alaposan átgondoljuk, mintegy elemezzük, mi 
vezetett oda, hogy tévúton jártam, mit kell tennem, hogy ne egy-
könnyen jussak oda vissza, ahonnan elindultam. Ezután követke-
zik, hogy levonjam a következtetéseket, beleértve azt is, hogy 
hogyan akarok engesztelést adni az elkövetett, bár már megbo-
csátott bőnökért. Érezni kell, hogy nem elég megszabadulni tılük, 
tanulni is kell a történtekbıl, hogy ezután ne csak „bukdácsolva 
járjak a megismert igazságok útján!” – Komoly folytatásnak kell 
következnie, aminek értelmében eljutok a régibıl egy új életbe. – 
Kell, hogy Isten ajándéka –a megújulás lehetısége bennem és 
általam „célba érjen!”  

Pekker Imre plébános 

A szentgyónás után  
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Nagyböjt 3. Vasárnapja – Március 23. - A szent Szövegek olvasása alap-
ján az elsı pillanatban talán a szamariai asszony története alapján az „adj 
innom” alapján gondolkodunk. Eszerint eljuthatunk odáig, hogy „az éhezı 
ember kenyérre, a szomjazó tiszta vízre vágyik.” A szövegekbıl kiderül 
ugyanis az is, hogy nemcsak víz-ivásról van szó, hiszen az Úr Jézus 
„tanítványai elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek” - és amikor 
visszajöttek – nyilván nem üres kézzel, kínálták is İt: „Mester, egyél!” – 
Egyidıben tehát az embert nagyon is érdeklı, alapvetı dolgokról van szó: 
ételrıl és italról. 
A történetbıl azonban kiderül, hogy az Úr Jézus az eseményeket úgy 
„irányítja”, hogy a  testi dolgokról a lelkiekre gondoljunk. Neki nem ez az 
elsı alkalma, amikor ezt így teszi.  
Amennyiben csak a földi dolgokra irányítaná a figyelmet, akkor is sok alakí-
tani való lenne, hiszen nagyon is igaz, hogy”manapság nagyon is kevés 
becsülete van a kenyérnek, mert eldobják és szemétre kerül. – ugyanígy a 
víznek is – „vizeink nagy része fertızött, ihatatlan.” – nem véletlenül és nem 
is valamiféle tılünk teljesen távolálló okok miatt – ahogyan érthetıen ki-
mondhatjuk: nem a Mars-lakók hibája miatt. – Ettıl függetlenül azonban 
láthatjuk, mennyivel fontosabb a természetfölöttire figyelni, hiszen abban 
sem tudunk hivatásunk magaslatán állni, ami látható és a „saját bırünkre 
megy”, mennyivel nehezebb a láthatatlanban és sokszor a mindennapok 
szemlélete alapján mellékes dolgokban helyt állni. Kell a jézusi irányítás, 
ami arra hív, tudjunk meghajolni Elıtte! Tudjunk másként is gondolkozni, 
necsak  földi értelemben, földi mértékekkel! – Nagyon is fontos ez azért, 
mert óriási kísértése az embernek az a gondolkodás, ami a pusztában ván-
dorló népben is volt, amikor jól mennek a dolgok, akkor az természetes, a 
nehézségek közepette pedig az elégedetlenkedésen túl mindjárt felmerül: 
„közöttünk van-e az Úr vagy nincs?”Könnyen Istennel is szembeszállóvá 
lehet az ember. – Ilyenkor olyan szüksége van az isteni segítségre – leg-
alább olyan mértékben, mint az éhes embernek a kenyérre, vagy a szomja-
zónak az üdítı vízre. – Kérjük is az Egyetemes Könyörgésben, hogy Meny-
nyei Atyánk az „Evangélium élı vízével enyhítse lelkünk szomjúságát!” – El 
kell tudnunk fogadni İt a világ Üdvözítıjének, aki  megnyitja számunkra a 
kegyelem forrását, a Benne való hit kegyelmének a tudatát, ami arra irányul, 
hogy Tıle kérjük és várjuk a kegyelmi segítséget, hogy ami számunkra 
nehéz vagy lehetetlen , mint a mély kútból, vödör nélkül vizet meríteni, azt 
adja meg nekünk – és itt nem elsısorban a látható és testi dolgokra kell 
gondolnunk, hanem az Isten ajándékaira, amiket İ tud adni és akar is adni, 
amikrıl tudnunk kell, hogy azok az örök életre szóló ajándékok számunk-
ra.A szamariai asszonnyal kérjük és vágyakozzunk: „Uram, add nekem”  
ezeket!  

Nagyböjt 2. Vasárnapja – Március 16. - Amikor olvassuk a Szentírásban 
az Úr Jézus szavait, „ahol a kincsed, ott a szíved!” – talán nem is gondo-
lunk arra, hogy ezt úgy lehet mondani, ahogyan a mai szentmisében 
Szent Péter kimondja: „Uram, jó nekünk itt lenni!”Meg is változtathatjuk a 
szórendet és akkor kifejezzük igazi hozzáállásunkat: „Uram, itt jó nekünk 
lenni!” – Nem kevesebbrıl van szó, mint arról, hogy mi az, ami a legin-
kább fontos az ember számára. Vannak, akiknek a munka, a szórakozás, 
a kirándulás, testedzés, pénzszerzés … a legfontosabb és ott érzik jól 
magukat, ahol ez a vágyuk teljesül. Nehezen lehet ilyenkor megmagyaráz-
ni, hogy a teljes igazság az, hogy teljesülhessen kívánságunk, vágyunk, 
„életcélunk”, ahhoz mennyi mindennek kell történnie. Amennyiben egy 
nagyon közönséges példát veszünk alapul, talán kicsit érthetıbbé válik 
minden. Amikor valaki szeretné megnyerni a fınyereményt a lottón, nem-
csak az kell, hogy vegyen szelvényt, töltse ki, adja fel idıben, hanem az 
is, hogy ugyanakkor más ne nyerjen, mert akkor neki kevesebb jut. Ilyen-
formán  az ı boldogságának az az ára, hogy más  nem nyer. Ilyen egy-
szerő ez és ezen  akar az Úr Jézus változtatni, amikor nem ilyen boldog-
ságot kínál. Ezért mutatja meg isteni dicsıségét a Tábor-hegyen, hogy 
lássák a kiválasztott apostolok, mire hívja és várja az Isten az embert. 
Olyan dicsıségre, mint az Övé, olyan boldogságra, amit csak İ képes 
adni, ami egyszer s  mind kitüntetés is, mint a látomás a dicsıség hegyén. 
A mai alkalommal a szentmise szent szövegei segítenek ennek megsejté-
sében. Amikor Ábrahám kiválasztásáról van szó, ezt mondja neki az Isten: 
„Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége!”- megáldalak és naggyá 
teszem nevedet, s te magad is áldás leszel!”- Tudnunk kell, hogy ez a 
csodálatos lehetıség minden ember számára adott, hiszen eredetileg 
ugyan Ábrahámnak szólt, de az Úr Jézus megváltói kereszthalála  óta 
mindenkinek szól. A szent keresztségünk óta pedig ez nemcsak kiválasz-
tottságot, hanem élethivatást is jelent; szent feladatot, ami annyit jelent: 
„szent küldetés ez, nekünk is áldássá kell lennünk embertársaink számá-
ra: a családban, a munkahelyen és a társadalmi életben!” – Komolyan kell 
fáradozni tehát azért, hogy érezze az ember, ezekben a dolgokban kell jól 
éreznie magát, ki tudja mondani mindenki: ”itt jó nekünk lenni!” – az Isten 
dolgaiban, az Istennek tetszı dolgokban. – Ehhez nagyon sokszor nem 
elég az emberi bölcsesség, a jószándék sem, ezt meg kell tanulni a jónak 
a Forrásától, ehhez szükséges, ami a Szent Hegyen elhangzott: „ez az Én 
szeretett Fiam, Akiben kedvem telik, İt hallgassátok!” – Tıle tanuljatok, 
fogadjátok el, sıt kérjétek, hogy İ vezessen a szépre, a jóra, az egyre 
tökéletesebbre! – Tudnunk kell, hogy „csodálatos változást eredményez-
het életünkben, ha hallgatunk Jézusra, az Atya Fiára!” 

Nagyböjt I. Vasárnapja – Március 09. - „A nagyböjti idı önmegtagadásai, a 
keresztút-járás, a böjt, a bőnbánat és a szeretet gyakorlása” hívja és várja a 
készséges embereket. – Segít bennünket a szentmise könyörgésében mon-
dott fohászkodásunk, „egyre jobban megismerjük Krisztus életének titka-
it…”hiszen látnunk kell, hogy isteni Üdvözítınk azért jött, hogy bennünket 
szavával és példájával tanítson, szenvedésével, halálával és feltámadásá-
val megváltson. Ezek azok a titkok, amiket érezhetünk saját magunkon és 
azért, hogy Isten elıtt egyre kedvesebbek lehessünk. Jézus Krisztus vállalta 
ezek szolgálatát, hogy segítsen bennünket és azért titok, mert emberileg 
megmagyarázhatatlan, hogy miért. A Szent Ágostoni válasz az egyedül 
lehetséges, „mindez szeretet.”Az a titok, hogy mindez nem jár, de megkap-
juk; bizonyára azért, hogy minél kevésbé torzuljon rajtunk az Isteni képmás-
ság. – Életünk problémája, hogy mint emberek, magunkban hordozzuk a 
bőn lehetıségét, ami, „mint árnyék követi életünket. Sokszor az az érzé-
sünk, hogy egészen elborít minket.” A teljes igazság az, hogy nem vagyunk 
született bőnözık, de a bőn lehetıségét magukban hordozzuk – ami hol itt, 
hol ott, hol ebben, hol abban meg is mutatkozik. Ezzel a lehetıséggel szüle-
tik az ember és csak önámítás, hogy İs-szüleink helyében mi másképpen 
tettük volna. Nem túlzás tehát Szent Pál állítása: „egy ember által lépett a 
világba a bőn!” Amennyiben nem hordoznánk magunkban a bőnre való 
hajlandóságot, azóta már régen meg kellett volna szünnie, de az ember 
mindmáig képes vétkezni, ezért kell újból és újból átgondolni Krisztus életé-
nek titkát, hogy az İ „igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt!” 
Általa kapjuk meg a megigazulás és a kegyelem bıséges ajándékát; Általa 
alakulhat ki bennünk az másik én, amit szintén magunkban hordozunk, csak 
ritkán lesz természetes a számunkra, hogy a jóra is képesek vagyunk és a 
jót tesszük. – A nagyböjti szent idı arra hív és vár minket, hogy az imádság, 
a böjt, a jócselekedet által kialakítsunk magunkban, „hogy a kísértést visz-
szautasítsuk magunkban” – amivel a gonosz-lélek İt megkísértette, ugyan-
azokkal  szinte biztosra vehetı, hogy bennünket, embereket is megkörnyé-
kez – az életvitel kérdése, az anyagiasság, a hatalomvágy nagyon is lehet-
séges kérdések a mindennapi életben. Fölénk is kerekedhetnek, de tudnunk 
kell helyesen „kezelni” ezeket. Ha nem felejtjük, hogy „Istennek nem adha-
tunk annyit, hogy sokkal többet ne kapnánk vissza!- Lemondunk a ( földi ) 
kenyérrıl, égi kenyeret ad. Lemondunk a hatalomról, a gıgrıl, Isten gyer-
mekeivé tesz bennünket. Elhagyjuk a bőnös utat, az életszentség útjára állít 
minket.” – Tudjunk nemet mondani az egyes csábításoknak, mint Jézus 
tette, tudjunk úgy választani jó és rossz között, amint Jézus  választott! – 
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy életünkben a bőné legyen az 
utolsó szó!    

Évközi 8. Vasárnap – Március 02. - Minden percben elmondhatjuk azt, 
amire a mai szentmise Szent szövegeinek üzenete emlékeztet, hogy van 
gondviselı Mennyei Atyánk, Aki szeretetbıl tesz mindent az emberért. – 
Mivel azonban a mai Vasárnapon ez kifejezetten és fokozottan elıtérbe 
kerül, így a mai Vasárnapot akár a gondviselés Vasárnapjának is nevez-
hetnénk. – Akár a bevezetı 17. Zsoltárrészt olvassuk: „Az Úr oltalmamra 
kelt,kivezetett biztonságos helyre; megszabadított …” – akár az összekötı 
61. Zsoltárrészt nézzük: „İ az én sziklaváram, nem fogok meginogni…” 
egyértelmően ezt bizonyítják. Erre utal a könyörgés is, amikor  így beszél: 
„Te irányítod a világ folyását akaratod szerint békességben…” – s különö-
sen igaz ez, ha a kegyetlen valóságot nézzük: „világunkat  sokféleképpen 
jellemzik: a technika korszaka, atomkorszak, az őrhajózás korszaka, de 
azt is el lehet mondani róla, hogy az aggodalmaskodás korszaka. Mi lesz 
velünk…” – a vígasztalásunk az, hogy „ Jézus az isteni gondviselésre 
hívja fel a figyelmünket.” – Annál is inkább kell ennek örvendezni, mert 
már az Ó-szövetségben kinyilvánította Isten az İ atyai szeretetét: az Ol-
vasmányban például, amikor az igaz anyai szeretethez hasonlítja az em-
ber iránti gondoskodását – lényegében a Szentlecke is errıl szól, amikor 
Isten jóságáról így beszél: İ megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a 
szívek szándékait, akkor mindenki megkapja az elismerést…” – a Szent 
Evangélium pedig nagyon is ismerıs hasonlatokon át tanítja Isten Orszá-
gának fontosságát, amit annál inkább kell keresni mindenkinek, mivel, „ha 
ezt tesszük,bízhatunk a gondviselı Istenben!” – Mindezeket elsısorban 
lelki értelemben kell gondolnunk, ami nem szabad, hogy idegen legyen 
senki számára, hiszen az ember testbıl és lélekbıl áll és nem volna he-
lyes, ha csak emberi szempontból gondolnánk a Gondviselésre. Amennyi-
ben megrekedünk az emberi szempontoknál, könnyen abba a „csapdába” 
esünk, hogy nemcsak nehéz a Gondviselésrıl beszélni, hanem akár hiá-
bavaló is lehet, tekintettel a külsı „kedvezıtlen” körülményekre: s itt gon-
dolhatunk az állástalanokra, csalódottakra, kisemmizettekre, hajléktala-
nokra, betegekre, magányosokra … - ezekben az esetekben is ott van az 
Isten emberszeretı jósága, de mivel a mindenkori embert meghívta, hogy 
segítıtársa legyen és éppen a múlt alkalommal emlegetett elkötelezettség 
alapján, hogy az ember az İ szívével szeressen, az İ szemével lásson 
… és sokszor nem kérdezzük meg, hogy ami velünk és általunk történik, 
mindehhez „mit szól az Isten” ezért az isteni szándék nem azért nem érvé-
nyesül, mert İ nem akarja a jót, hanem, mert „elakad” az emberi közre-
mőködéseken. – Mindenki számára fontos, hogy „az egy szükségest ke-
resse!” – hőségesen szolgálja Istent és embertársait. Székely Lászlóval 
együtt kell gondolnunk és szerinte cselekedni is: „nagyon kell a világod, 
nagyon kell a kezed – mi lesz, ha bús ködünkön nem süt át a Szíved?” 
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Nagyböjt 4. Vasárnapja – Március 30. - Mai Ünnepünk alapgondolatát a szentmise Olvasmányából olvashatjuk – Dávid kiválasztásának folyamatában: 
„Isten nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsıt nézi, az Úr azonban a szívet!” – Ezek a gondolatok segíthetik el az embert a szentpáli gondolat-
ra: „Ti egykor a sötétség voltatok, most a világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében! 
Ne legyen részetek a sötétség meddı cselekedeteiben!” – Eljuthatunk tehát a látás gondolatától a tisztánlátás gondolatáig.  
Elsı pillanatban ugyanis a vakon-születettrıl van szó, akit az Úr Jézus meggyógyított – látóvá tett testileg, de az İ összes cselekedete arra irányult, 
hogy a testiekrıl a lelkiekre irányítsa a figyelmet. Így történt ez a múlt héten történt evangéliumi eseményekben is a szamariai asszonnyal történt talál-
kozáskor. – Most láthatjuk a gyógyítás eseményét, azt is, hogy „a vak örvendezett, mert meggyógyította Jézus.” İ hitt Jézusnak és készségesen meg-
tette, amit mondott neki, megmosta sáros szemeit a Siloe tavában; vissza is tért, hiszen az akadékoskodó farizeusok beszéltek is vele a gyógyítás hely-
színén; hitvallást is tett, amikor kimondta, „az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van İ, és mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a 
bőnösöket nem  hallgatja meg az Isten, de aki istenfélı és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta világ a világ, sohasem lehetett hallani, hogy 
valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit, ha İ nem Istentıl volna, nem tehetett volna semmit!” Jézus kérdésére is lelkesen válaszol, ami-
kor İ megkérdezi, „Hiszel-e az Emberfiában?” – azt mondja: „hiszek, Uram! És leborult Elıtte.” – Csodálatos folyamat: a testi látástól vezet a lelki látá-
sig, a látástól a tisztánlátásig. – Isten nagy ajándéka ez az ember számára, mert ugyanezt adta a teremtéskor, amikor értelmet adott és ugyanerre hívja 
és várja az embert, amikor azt akarja, hogy „adottságát” a jóra használja. – Fontos ezt hangsúlyozni, mert a másik nagy isteni ajándék, a szabadakarat 
által dönthetünk úgy is, hogy nézünk, de nem látunk, hallunk, de nem értünk, s ezeket úgy is fogalmazhatjuk, értjük a dolgok lényegét, de nem akarjuk 
érteni. Nagy a kísértés* ebben a kérdésben, amikor külsı fényforrásaink egyre nagyobb fénnyel világítanak, s mégis az emberhez méltó látás, a meglá-
tás és belátás, különösképpen az Istennek tetszı látás hiányzik. – Kempis Tamás gondolataival törekedjünk lelkünket, egész életünket alkalmassá 
tenni az igazi látásra: „Ha van öröm a földön, az a tiszta szívő emberé. S ha valahol van kátyú, zaklattatás, azt a legjobban a rossz lelkiismerető ember 
ismeri!” – Ezért kérjük és tegyünk is érte, hogy „ragyogja be szívünket ( Isten) kegyelmének fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy Hozzá méltó, 
Fölségének kedves!” – Tudnunk kell, hogy „Jézus az igaz Világosság, aki felnyitja (lelki) szemünket és a kegyelem fényét árasztja lelkünkbe.”  

JÁTSSZUNK!   
 

Alsónémedi római katolikus templomának (kis) részlete, mi az? (2.) 
 

Újságunk hasábjain, elızı számunkban elkezdünk egy „Ki ismeri az 
alsónémedi rk. templomot?” címő játékot! Ismerjük kedves templomun-
kat, mégis sokszor elmegyünk a részletek mellett… Most viszont meg 
kell figyelni pontosan a lényegest, s a kevésbé lényegest is! 
A játék folyamán karácsonyig újságunk lapjain meg fog jelenni egy-egy 
kép, amelyet fel kell ismerni, hogy templomunkban hol található, illetve 
minek a részlete látható a képen. 
A megfejtéseket újságunk  
e-mail-címére várjuk:  
szentkereszt2351@gmail.com 
Ha valaki nem rendelkezik internettel, a sekrestyében is leadhatja meg-
fejtését. Egy-egy kép megoldását a következı lapszám megjelenéséig 
fogadjuk el. 
2015. januárjára tervezzük az eredményhirdetést. A játékot az nyeri, aki 
a legtöbb képet ismeri fel. Egyenlı állás esetén sorsolás dönt.  A játék 
nyertese könyvjutalmat kap.  

Íme az 2. kép: 
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Kedves Szülık! 
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET HAJNALCSILLAG CSALÁDI NAPKÖZINKBE! 

 
Korunk hatalmas problémája, hogy a szülıknek hamar vissza kell menni munkahelyükre, így gyermekeik ellátása ne-
hezen megoldható. A gyermek természetes közege a család, ezért hoztuk létre a Családi Napközinket, amelyben böl-

csıdés korú gyermekek napközbeni ellátását biztosítjuk, szők, családi környezetben.  
 

A Családi Napközi Alsónémedin, a Mátyás király utcában lesz megtalálható. 
Az ellátás díja 12.000 forint/hónap+ étkezési díj 

 
Amennyiben felkeltettük érdeklıdésüket, keressenek minket az alábbi elérhetıségen: 

Telefon: 06-30/572-87-33 
E-mail: szjbcsana@gmail.com  

 
A családi napközi fenntartója a Váci Egyházmegye. Szeretettel és bizalommal ajánljuk minden ked-
ves olvasónk figyelmébe. Ha ismernek valakit, akinek megoldás lehet, kérjük ajánlják figyelmébe.  

Zsebmérető Újszövetséget ajándékozott Ferenc pápa a híveknek a vasárnapi Úrangyalakor 
 
A vasárnap déli Mária-imádságok és más programok alkalmával Ferenc pápa többször is 
buzdította a híveket, hogy mindig hordjanak magukkal evangéliumot.  
A Szentatya kérte, hogy a hívek vegyék gyakran kézbe az Újszövetséget, és olvassák újra, 
elmélkedjenek el Jézus szavain és cselekedetein, különös tekintettel a napi evangéliumi 
szakaszokra és azokra, amelyekrıl a pápa homíliáiban szól. 
Annak érdekében, hogy elısegítsék ezt, április 6-án, vasárnap a Szent Péter téren az Úran-
gyala alkalmával a pápa kérésére a jelenlevı hívek számára ingyenesen szétosztottak több 
ezer zsebmérető evangéliumot, mint a Szentatya ajándékát. 

A kezdeményezés a néhány hónappal ezelıtti 
„Misericordina” rózsafüzér szétosztásához hasonlóan, szintén az Apostoli Alamizsnahivatalon ke-
resztül valósult meg számos önkéntes közremőködésével: 150 cserkész, a Római Szeminárium 
hallgatói, Teréz anya nıvérei és más szerzetesnık, illetve magánszemélyek vettek részt a szétosz-
tásában. Az alamizsnahivatal nem csak a karitatív tevékenység anyagi vonatkozásainak terén a 
pápa jobb keze, hanem spirituális szempontból is. 
A zsebmérető könyv, amelyet a Vatikáni Nyomda adott ki (különleges kiadás erre az alkalomra, 
nem eladás céljára), tartalmazza a négy evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit. Ferenc pápa 
Evangelii gaudium k. apostoli buzdításának egy idézetével kezdıdik: „Az evangélium öröme meg-

tölti a szívet és azoknak az életét, akik találkoznak Jézussal”. A fedılap belsı oldalán az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére elimádkozá-
sához nyújt útmutatást, és a fedılap harmadik oldalán Boldog John H. Newman bíboros imájával zárul: „Kedves Jézus…”, amelyet 
Boldog Teréz anya ajánlott nıvéreinek, hogy mindennap imádkozzák. 

Forrás: Vatikáni Rádió 

Jézus arca  
 

Szicíliában Epifanio szerzetes egy nap felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képes-
séget, hogy gyönyörő szép ikonokat tud festeni. Valami olyasmit akart festeni, ami élete 
remekmőve lehetett volna: Jézus arcát.  
De vajon hol talál olyan modellt, aki képes kifejezni egyszerre a szenvedést és az örö-
möt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit?  
Epifanio attól kezdve nem nyugodott, útnak indult, egész Európát végigkutatta, de senkit 
nem talált. Nem volt olyan modell, akirıl mintát vehetett volna Jézus arcához. 
Egyik este úgy aludt el, hogy a zsoltár szavait ismételgette:  

A te arcodat keresem Uram. Ne rejtsd el elılem a te arcodat.  
Álmodott is: egy angyal visszavitte azokhoz, akikkel találkozott és minden arcból megmu-
tatott neki egy részletet, amely azt az arcot Jézuséhoz tette hasonlóvá: például egy fiatal 
asszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, 
egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy bohóc 
vidámsága, egy gyóntatópap irgalma, vagy egy leprás bekötözött arca.  
Epifanio visszatért a kolostorába és nekifogott a munkának. Egy év múlva kész lett Krisz-
tus arcképe és Epifanio bemutatta azt az apátnak és a barátoknak, akik megdöbbentek 
és térdre estek.  
Krisztus arca gyönyörő volt, megható, tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Hiába 
kérdezték Epifaniót, nem tudták meg, hogy ki ült neki modellt.  
 
Ne egy ember arcában keressétek Krisztusét, hanem minden ember arcában fedezzétek 
fel Krisztus képmásának egy kis részletét!  

Bruno Ferrero 
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Száz bőn könnyebb, mint egy? 

 Milinda, a hatalmas király azt mondta az 

öreg papnak:  

- Te azt mondod, hogy aki száz éven keresz-

tül mindenféle lehetséges rosszat elkövet, de 

a halála elıtt bocsánatot kér Istentıl, újjászü-

lethet az égben. Viszont ha valaki csak egy 

bőnt követ el, de azt nem bánja meg, akkor a 

pokolban végzi. Igazságos ez? Száz bőn 

könnyebb, mint egy? 

Az öreg pap így válaszolt a királynak: 

- Ha fogom ezt a nagy követ és a víz felszí-

nére helyezem, le fog süllyedni és elmerül vagy lebegni fog? 

- Elmerül - válaszolta a király. 

- És ha fogok száz nagy követ, egy csónakba teszem ıket, és 

a csónakot pedig a vízre lököm, le fognak 

süllyedni, vagy lebegni fognak? 

- Lebegni fognak. 

- Akkor száz kı és egy csónak könnyebb, 

mint egy kı? 

A király nem tudta mit válaszoljon, az öreg 

pedig elmagyarázta: 

- Így van, király, az emberekkel is. Bármeny-

nyi bőn terheli is vállukat, ha Istenre támasz-

kodnak, nem kerülnek a pokolba. Az pedig, 

aki csak egyszer vétkezik ugyan, de nem 

kéri Isten irgalmát, el fog veszni 

 Mert a bőn zsoldja a halál az Isten kegyelmi ajándéka pedig az 

örök élet Krisztus Jézusban a mi Urunkban.  

Római levél 6,23 

Tíz ötlet a böjtölésre 
 
Étkezésünk: a falánkok, habzsolók- egyenek kevesebbet: a kis-

étkőek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók- egyenek 
többet, rendszeresebben, tudatosabban óva testük épségét. 

Életrendünk: a reggelente lustálkodók- keljenek öt perccel ko-
rábban; akik mindig elkésnek- legyenek ott mindenütt ponto-
san; a rendszertelenül élık- tervezzék meg napjaikat, tartsa-
nak rendet idıbeosztásukban. 

Szenvedélyeink: a dohányosok- szívjanak kevesebbet; az alko-
holt, édességet stb. kedvelık- mérsékeljék az italt, a nya-
lánkságok; a gyorshajtók- közlekedjenek szabályosan: a 
sokat beszélık – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda 
másokra; a hallgatagon, mogorván félrehúzódók- kedvesen 
szólítsanak meg másokat. 

Érzelmeink: a robbanékony természetőek- fékezzék haragjukat; 
a türelmetlenek- tanuljanak várakozni; a kesergésre hajla-
mosak- próbálják humorral és derővel szemlélni az életet, 
magukat és másokat. 

Mások: a megszólást, pletykát kedvelık: jót vagy semmit mások-
ról; az önzık és mások kárára ügyeskedık- legalább né-
hányszor naponta legyenek elızékenyek másokkal; az úr-
hatnám, parancsolgató természetőek- engedjék érvényesül-
ni a többiek szempontjait, kívánságát. 

Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak- végez-
zék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatla-
nok, feledékenyek- most minden ígéretüket teljesítsék ponto-
san. A közös munkákból magukat kihúzók- önként vállalja-
nak nagyobb részt a közös feladatokból.  

Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból- legalább 

egyet próbáljunk ren-
dezni. A szőkebb és 
tágabb családon belül- 
legyünk kedvesek és 
figyelmesek ahhoz, akit 
mostanában elhanya-
goltunk, vagy akivel 
összefeszültünk: írjunk 
meg néhány régóta 
halogatott levelet. 

Imádságos életünk: heten-
te legalább egy csön-
des órát szánjunk el-
mélkedésre, imádsá-
gos együttlétre Isten-
nel. Esténként gondo-
sabban, kitőzött sajá-
tos szempontjaink sze-
rint, lelkiismeretvizsgá-
latban gondoljuk át a 
napot. Hetente egyszer 
hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére. 

Egyházunk: akiknek van rendszeres feladatuk, felelısségük, 
megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben- végez-
zék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás 
szándékával. Akiket csak vasárnapi szentmise kapcsol az 
egyházhoz- keressenek legalább egy alkalmat, amikor egy-
házközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább né-
hány órát rááldozni erre a munkára. 

A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, saját 
adottságaihoz, lehetıségeihez, hibáihoz igazodva.  

Nagyböjti lelkigyakorlat 
 

Ebben az évben Nagyböjt 3., 4., és 5.vasárnapjain,  
március 3, 10 és 17-én, szokott módon az esti szentmisék  

keretében került sor a nagyböjti lelkigyakorlatra. A lelkigyakorlatot Láng 
András atya, dunaharaszti és taksonyi plébános tartotta.  

 
Köszönjük, hogy sőrő elfoglaltságai között idıt szakított az alsónémedi 

hívekre és segített nekünk a húsvéti felkészülésben. 
 

Isten fizesse meg áldozatvállalását! 

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  
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A Katolikus Karitász  
Alsónémedi  

szervezetének hírei 
 

Folytatódik a csoport munkája, szeretnénk 
egyre több rászoruló családnak segíteni.  

Az adománygyőjtés és osztás idı-
pontja minden hónap 2. szombatja  

/élelmiszer, tiszta, még használható ruhane-
mő,cipı, gyermekruhák, cipık és játékok, háztartási kisgépek 

stb /,  bejárat a Magyari út felıl. 
Minden adományért hálás köszönet  

a rászorulók nevében. 
 

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

 
Nagyböjti tartós élelmiszer győjtés 
  
Hálás szívvel köszönjük, nagylelkő, tartósélelmiszer adományo-
kat, amit a szükséget szenvedı családok között osztunk ki, még 
húsvét elıtt. Továbbra is várjuk minden hónap 3. szombatján 
feleslegessé vált, tiszta állapotú, használható ruhákat, tartós 
élelmiszereket és feleslegessé vált használati tárgyaikat, amiket 
tovább adományozunk olyan családoknak ahol, szerényebb kö-
rülmények között élnek. 
 

„Mert éheztem és ennem adtatok….” Mt. 25, 35 
Karitász csoport nevében: Mikoly Istvánné 

 
 
 
 
 

1356 - Hívjon, hogy segíthessünk! 
Támogatását most egyszerő módon, csupán  

egy gombnyomással megteheti! Az 1356 hívásával Ön 500 
forinttal segíti munkánkat. 

Segélyszervezetünk, a Katolikus Karitász már 80 éve segíti azokat, 
akik szociális, egészségügyi vagy egyéb okok miatt nehéz körül-
mények között élnek vagy valamilyen katasztrófa sújtotta ıket. 
Anyagi és szociális segélyakciókkal, gyógyszertámogatással, élel-
miszer és vásárlási utalvánnyal, közüzemi hozzájárulással igyek-
szünk segíteni mindazoknak, akik mástól nem számíthatnak támo-
gatásra. 
Ahhoz, hogy munkánkat tovább folytathassuk és minél több rászo-
rulónak segíthessünk - akár csak a napi meleg étkezés biztosításá-
val - nélkülözhetetlen az Ön segítsége! Kérjük, adományával támo-
gassa karitatív munkánkat, hogy minél többen érezhessék ez által 
a gondoskodó szeretetet. 
Támogatását most egyszerő módon, csupán egy gombnyomással 
megteheti! Az 1356 hívásával Ön 500 forinttal segíti munkánkat. 
Hívja Ön is a 1356-ot! Segítsen, hogy segíthessünk! 
Technikai információk: 
Adományvonalunk a 1356-os számon az ország összes mobilszol-
gáltató (Telenor, T-Mobile, Vodafone) hálózatáról, a Magyar 
Telekom, a UPC és a Digi hálózatáról is hívható. 
A szolgáltatás igénybevételéért a hívásviszonylattól és a díjazási 
idıszaktól függetlenül, hívásonként fix díjat kell fizetni. A hívás ára 
mindegyik hálózatból bruttó 500,-ft!  

Dél-Dunás ifúsági találkozó 
Április 5.—Ócsa 

 
A nyári tábor elölti utolsó Dél Dunás 
találkozóra, amit Ócsán rendeztek meg, 
a mi kis közösségünket is képviseltük 
egy ötfıs delegációval. A találkozót két 
különbözı útvonalon vettük be. Magdi 
néni, György Fanni és Hornyák Réka 
autóval, Rózsa Nándorral pedig biciglvel 
vágtunk neki az útnak. 
A találkozó témája: Téged is anya szült? 
A cím a cigányság, magyarság kapcso-
latát takarja magába, ami egy nagyon 
fontos téma, azt illetıen, hogy nekünk, 
keresztényeknek, fiataloknak, idısek-
nek, férfiaknak, nıknek milyen nagy 
szerepünk van abban, hogy a felszínen 
túllássunk és leromboljuk az elıítélete-
ket cigány, roma testvéreink körül.  A 
nap folyamán kiderült, hogy nagyon 
sokunknak van rossz és jó találkozása is cigány,roma emberek-
kel,de az is jól elıkerült, hogy a média és a társadalom legtöbb-
ször a rosszat világítja ki és tárja elénk a tömegtájékoztatási csa-
tornákon keresztül. Közben pedig vannak olyan értékeik, amikben 

nekünk lenne mit tanulnunk tılük. Ilyen például a kultúrájuk szere-
tete, ami a mi felfogásunkban sajnos úgy látom, hogy elértéktele-
nedni látszik. Ilyen a családjaikban átélt tisztelet, illetve összetar-

tás. Számomra példa értékő Gizi ,  hogy 
Isten egy külön becsben tartott helyet 
foglal el a szívében  és vele gondolkodik, 
cselekszik , éli meg a mindennapjait. 
Suhajné Pikács Gizella egy cigány asz-
szony, aki eljött hozzánk Ócsára, hogy 
megismerhessük ıt és segítsen nekünk  
lerombolni az elıítéleteinket és gátlása-
inkat a cigányság felé. Nagyon jó volt 
látni kicsit a világot Gizi szemével.  
A szervezık persze készültek olyan 
programokkal is, amik azok számára 
kiválóak, aki annyira nem érdeklıdnek a 
téma iránt. Volt foci lehetıség és játék. 
Illetve április 5.-én volt a párnacsata vi-
lágnapja és a Dél-Duna sem maradhatott 
ki belıle.  
Nagyon jól éreztem magam és nagyon jó 

volt újra ismerısökkel találkozni, illetve megismerni új embereket! 
A következı alkalom a viszontlátásra már nyáron lesz  Táborfal-
ván a Dél-Dunás táborban. Gyertek minél többen!:D  

Készítette: Csernák Nikolett 

Cserkész hírek 
 

Március hónapban a némedi cserkészek győjtést 
rendeztek Böjte Csaba nagyszalontai gyermekott-

honának a diákjai számára. 
 

Bálint Betti,  továbbította a csapatparancsnokuk 
levelét az adománygyőjtésrıl. İ is külön köszöni 
a némediek segítségét!  
 

„Szervusztok! 
Győjtı akciónk során szép kis rakomány jött össze. Kb. 100-150 kg 
könyv és iskolaszer, valamint Egresi Antal polgármester-helyettes köz-
ben járására 2 bevásárló-kocsira való, kb. 50.000.- Ft értékő tisztító-
szer, az Auchan Soroksár jóvoltából. 
Mindenkinek köszönjük a segítségét és támogatását LR! 

Geiger István pk”  

A  
Csodavilág 
foglalko-

zásra ápri-
lis 6-án 

került sor. 
A gyerme-
kek Joli 

néni segít-
ségével a 
Nagyhét 

eseménye-
irıl beszél-

gettek. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1 2 3 4 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

5 
 

6 
8 óra 
Elsıáldozásra 
felkészítı 

7 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

8 
 

9 
 

10 
 
 

11 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

12 10-12 óra 
Ruhaosztás 
18 óra  
Cursillo kiscsoport 

 
 
 

14 
 

15 16 
 

 18  
NAGY-

19  
NAGY-

20 
HÚSVÉT 
 

21 
HÚSVÉT 

22 
 

23 
 
 

24 
9.30 óra 
Baba-Mama klub 

25 
17 óra  
Ifi -hittan 

26 
 
 

27 
8 óra 
Elsıáldozásra 
felkészítı 

28  
18 óra  
Cursillo kiscsoport 

29 
 

30 
 

    

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2014. ÁPRILIS 

Jézus Szíve Családja 
 

Jézus Szentséges Szívének Családja 
az elkövetkezı közös imaóráját 2014. 
április 6-án vasárnap az esti szentmi-
se után tartja a templomban. 
Ezt a szentórát magyar hazánkért, 
vezetıinkért, nemzetünkért ajánljuk fel 
Jézus Szent Szívének nagy szeretet-
tel. Tudjuk, hogy már Szent István 
királyunk is a Szőzanya oltalmába 
ajánlotta Magyarországot. Ma a Jézus 
Szent Szívének családja az Úr Jézus 
Szent Szívének az oltalmába teszi le 

hazánk, nemzetünk sorsát. Kérjük a Szent Szívet, hogy a lélek 
erejével segítsen át bennünket a sorsunkat eldöntı fordulaton! 
Mi csak teremtmények vagyunk. Te vagy Uram, aki teremtetted 
a világot, benne az embert is. Azóta is gondot viselsz ránk. En-
gedd, hogy Benned bízva, teljesen Rád hagyatkozva átadjuk 
Neked nemzetünk, országunk sorsát! 
Közeledik a Húsvét ünnepe, amelyen megemlékezünk arról az 
eseményrıl, amikor tanúságot tettél arról, hogy mennyire sze-
retsz bennünket. Meghaltál értünk a kereszten. Jézus! Mi a tieid 
vagyunk ma is. Tieid is akarunk maradni örökre. Annyira szeret-
tél bennünket, hogy megbocsájtottad mindazok bőneit, akik a 
keresztre vittek. Húsvét után az isteni irgalmasság vasárnapján 
errıl is megemlékezünk. „Nem tudják, hogy mit cselekszenek” – 
mondtad, és belehaltál – úgy szerettél… Vajon hányan tudjuk 
ezt megtenni?!... Ezt a szeretetet megtartani?!... A megbántáso-
kat elviselni?!... Megbocsájtani a sértéseket?!... Csak Jézus lel-

kületének az erejé-
vel lehet kibírni, 
elviselni! Jézusom 
Bízom Benned! Ne 
hagyj elveszni ben-
nünket! Add, hogy 
szereteted megta-
pasztalva hálával 
énekelhessem: Áldott légy Uram, mert megváltottál engem! 
Könyörgünk hozzád Uram országunk vezetıiért, akik felelıssé-
get vállalva, döntéseikkel meghatározzák életünket e földi élet-
ben. Add, hogy ıket is átformálja a Te jelenléted ereje! Te vagy 
nekünk a gyógyulás, a megnyugvás. Bízunk szeretı irgalmad-
ban. Szívünk megnyugszik, amikor megtapasztalja a Szent Szí-
vedbıl áradó szeretet folyamát! Ennek a folyamatnak a megta-
pasztalása ad erıt nekünk a mindennapok küzdelmeiben. Ez 
életünk erıt adó forrása. Jézusom Bízom Benned! 

özv. Szlovicsák Balázsné  

márc. 25 – ápr. 2 
 

Tamás Györgyné 
Némedi Rezsıné 
Mikoly Istvánné 

Özv. Kiss Ferencné 

ápr. 3 – 12 
 

Gyırvári Istvánné 
Özv. Surányi Ferencné 

Ifj. Tóth Jánosné 
Özv. Bálint Lajosné 

ápr. 7-15 
 

Horváthné Nagy Ilona 
Debreceni Lászlóné 
Gyırvári Dezsıné 

Lovas Imre 

ápr. 16 – 24 
Id. Nagy Istvánné 
Bircsák Istvánné 

Renczes Csabáné 
Tóth Rita 

Szlovicsák Krisztina 

ápr. 25 – máj. 3 
Mészáros Jánosné 

Id. Gyırvári Ferencné 
Csermákné Molnár Anna 

Geigerné Moldvai  
Mariann 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

6 8 óra 
Elsıáldozásra 
felkészítı 
10 óra  
Csodavilág 
18 óra  
Jézus Szíve  
család imája 

Felajánló ima a Világért 
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki irgalmasságodat szeretett fiad-
ban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a 
szentlélekben a vigasztalóban, felajánljuk neked ma a világ és 
minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bőnösökhöz! Gyógyítsd 
meg gyöngeségünket! Őzz el tılünk minden rosszat! Add, hogy 
a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy ben-
ned a szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény 
forrását! Örök Atya! Fiad keserves kínszenvedéséért és feltáma-
dásáért irgalmazz nekünk és az egész világnak!   

           (Boldog II János Pál) 
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SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

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

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

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 2014. 

 
Keresztút 

 
Nagyböjtben minden pénteken, 

a szentmiséket követıen  
Keresztutat tartunk. 

 
 

Április 18. 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 felnıtt keresztényre,  18 és 60 év között, kivéve  

betegség és áldott állapot. 

 

Mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag nagyböjti  
szent idıt kívánunk! 

Április 17. Nagycsütörtök: 

 18.00 óra 

Április 18. Nagypéntek:     

 18.00 óra 
 

Nagypénteken 8.00 órától 

nyitva lesz a templom,  

lehetıség lesz  

Szentsír-látogatásra. 

Nagypénteken 15 órakor 

Keresztút lesz a  

Kápolnánál. 
 

Április 19. -Nagyszombat:   18.00 óra 

Nagyszombaton is 8.00 órától lesz  

nyitva a templom. 
 

Április 20.-Húsvétvasárnap: 8.00  és 10.00 óra 
 

Április 21.- Húsvéthétfı:       9.00 óra 




