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Ezt a kérdést sokszor fel kell tennünk magunknak – akár egészsé-
gesek vagyunk, akár érezzük gyengeségeinket, akár betegek va-
gyunk, akár idősek, vagy idősödők. 
Nem feledhetjük, hogy az élet és benne az idő a végtelen Isten 
ajándéka, amit azért kaptunk, hogy jól „gazdálkodjunk” vele, va-
gyis jól használjuk fel. Egyáltalán nem biztos, hogy itt elégséges 
az emberi „ésszerűség!” – Gondoljunk csak arra, hogy az Úr Jé-
zus beszédeiben szerepel egy gazdag ember, akinek lehet, hogy 
érdemei alapján, lehet, hogy anélkül, de bőséges termést termett 
a földje. Ő tette fel a kérdést, mit 
tegyek. És ő fogalmazta meg, 
„tudom már, mit teszek – lebontom 
csűreimet, nagyobbakat építek és 
azt mondom magamnak, ember, 
van elég vagyonod, élvezd az éle-
tet!” – Erre mondja az Úr Jézus, 
„esztelen, még az éjjel számon 
kérik lelkedet és kié lesz, amit 
gyűjtöttél? – Így jár az, aki javai-
ban keresi boldogságát, ahelyett, 
hogy Istenben gazdagodnék!” 
Mit tegyek? – Gondoljak a lelkem-
re a sok egyéb mellett, és minden-
képpen a sok egyéb előtt ! Akkor 
lesz szép befejezése életemnek, 
ha jól felkészültem a befejezésre. 
– A felkészülésnek egy egész éle-
ten át kell tartania, de hacsak le-
hetséges a célbaérés előtt min-
denképpen. Sokszor kapunk jel-
zést arra vonatkozóan, egyre inkább az örökkévalókra gondoljunk. 
Lehet fimon célzás a betegség, a gyengeség, saját kicsinységünk 
tudata, erőink fogyatkozása, éveink múlása … kár arra gondolni, 
hogy Pató Pál módjára, „ráérünk még!” – Nem véletlenül mondja 
az Úr Jézus: „nem tudjátok sem a napot, sem az órát … hasonlít-
satok az olyan emberekhez, akik urukra várnak!” – Az az égő mé-
cses,a miről ott az Úr Jézus beszél, a készséget, a készenlétet 
jelentse!  
Életünk folyamán a lelki gondozásnak sok lehetősége van, kezdve 
a szent keresztségtől, egészen a végső pillanatokig. Amikor éle-
tünk gyertyája éppen csak pislákol, még akkor is van lehetősé-
günk, akkor is érvényes – akkor csak igazán – hogy Isten mellet-
tünk áll és életünk megroppant nádszálát nem akarja eltörni és a 
pislákoló mécsesünket nem akarja kioltani, hazavár és ebben se-
gít is, hogy igazán megérkezzünk. A betegek kenetével erősít és 
vígasztal. – Igazán bölcsen akkor cselekszünk, ha ezt a lehetősé-
get, örömmel, hálával és tudatosan fogadjuk. – Újabb időkben 
Egyházunk készségesen szolgál az idősek, a betegek, a veszély-
ben forgók számára. Közösségben is szívesen segíti híveit, a be-
tegek kenetének szentségével.  
Mint minden isteni ajándékot, úgy ezt is lelkünk minél teljesebb 
felkészítésével fogadjuk! – Mindenekelőtt alaposan átgondoljuk, 
hogy mit kapunk által Istentől, mi a jelentősége – ebben segít ben-
nünket Egyházunk tanítása, amit Egyházközségünkben a Szent 
Kereszt újság lapjain is olvashatunk – ez azért is jó, mert lehet, 

hogy az emberi gyengeség, ami kellemetlen is lehet, nem engedi, 
hogy meghalljuk a szót, a tanítást, el is olvashatjuk; újból és újból 
visszatérhetünk rá, átgondolhatjuk az olvasottakat – de ha min-
denképpen hátrányos helyzetben vagyunk, a mondott szót, nem 
képes meghallani a fülünk, az írott szöveget nem képes látni a 
szemünk, még meghitt beszélgetések által értesülhetünk róla és 
fogadhatjuk örömmel. 
A felkészüléshez elengedhetetlenül hozzá tartozik, hogy lelkünket 
megtisztítjuk, eltávolítjuk az akadályokat a hozzánk érkező isteni 

kegyelem előtt. Őszinte szentgyó-
nást és buzgó szentáldozást vég-
zünk – ezzel is jelezve, hogy iga-
zán Istenhez akarunk kapcsolódni! 
– Sok helyen lelkigyakorlat formá-
jában végzik az előkészületet – 
nekünk sokat segít a többedszer 
erről szóló olvasmány a Szent 
Kereszt újságunkban. 
A szentgyónás és áldozás végzé-
se akkor sem akadály, ha a Temp-
lomban nem tudunk részt venni. 
Otthonunkban is lehetséges, csak 
szólni kell a plébánián, és köny-
nyebben megoldódik, mint gondol-
nánk. Nagyon fontos, hogy a 
szentségek szolgálata szerint lelki 
dolgokról van szó, tehát anyagi 
természetű dolgokban nem gon-
dolkodunk – hogy egészen érthető 
legyen, teljesen ingyenes. Fontos 

az, hogy őszinte lélekkel állhassunk a végtelen Isten elé. 
Az ember élete folyamán sokszor kerülhet olyan helyzetbe, amikor 
komoly veszélynek van kitéve. – Ezért nincs életkorhoz kötve, 
mikor és hányszor részesüljünk a szentség vigasztalásában, lel-
künket erősítő kegyelmében. Egészen fiatalon is lehet szükségünk 
rá és egyáltalán nem baj, ha életünkben már részesültünk a bete-
gek szentségében. – Akár évente is lehet kérni, ha az szükséges, 
csak ne legyünk készületlenek ebben a kérdésben! – Helyi vonat-
kozásban különösen figyelni kell arra, hogy hitünk és buzgósá-
gunk mutatója is, hogyan állunk ebben a tekintetben. Sajnos évek 
óta rossz jelek vannak, hiszen halottaink legalább egyharmada 
lelki előkészület nélkül lép Istene, Üdvözítője elé. Ebben a kérdés-
ben a személynek is, a környezetnek is vannak komoly feladatai 
és felelőssége! – Nem baj, ha szólunk a lelki atyának még idejé-
ben és akkor az otthoni környezetet is kissé előkészítjük – leterí-
tett asztal, gyertya és feszület – de ennek hiányában is elfogadha-
tó, csak legyen a lelkiekre gondunk! – Kórházban is lehetséges 
mindezekről gondoskodni, van kórházlelkészi szolgálat – de aki 
nem akar idegen környezetben helyt állni, jól teszi, ha a kórházi 
ápolás előtt még otthon, nyugodt körülmények között készül fel. – 
Mit tegyünk, legyünk buzgók, készségesek, amíg nem késő! Ne 
feledjük: „Az Úr a mi segítségünk!” Testünkről gondoskodik sok-
szor közreműködésünk nélkül is az orvosok, kórházak, gyógysze-
rek által, de gondoskodni akar lelkünkről is, arról már közreműkö-
désünk által. –                                           Pekker Imre plébános  

Mit tegyünk? 
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Évközi 14. Vasárnap – Július 6. - Mélyen elgondolkoztató, ugyanakkor 
vígasztaló üzenetet kapunk mai szentmisénk bevezető részében. – A könyör-
gésben ezt imádkozzuk:” Istenünk, Te Szent Fiad megaláztatása által fölemel-
ted az elesett emberiséget … kiragadtál a bűn szolgaságából …” ezek után 
következnie kell a beismerésnek és  ennek nyomán a hálának, mert „Istenünk 
jóságodról elmélkedünk…” 
A mindenkori ember számára nagy ajándék Istentől az a fölemelés, amiről a 
könyörgés beszél. Be kell ismernünk, hogy rászorulunk a fölemelésre. Ahová 
önmagában az ember önmagát juttatta és juttatja, a legtöbbször csak a fel-
emelkedés az egyedüli helyes út. Nem jó érzés beismerni, hogy sokszor az 
önmagunk ásta verembe zuhanunk, de a valóság mégis ezt igazolja. Termé-
szetesen vannak szép és jó jelenségek, vannak áldozatos lelkületű emberek, 
vannak úgymond jó, sőt jobbnál-jobb megoldások, a valóság azonban mégis 
az, hogy a teremtéskor az Isten képére és hasonlatosságára alkotott ember 
„önmagát teszi alkalmatlanná” nagy lehetőségeinek áldására. Nem üres kife-
jezés, hogy a bűnbeesés után az örökölt valóság, hogy „értelmünk elhomályo-
sult és akaratunk rosszra hajló lett.”- Még az iparkodó ember is kénytelen 
elmondani Szent Pállal: „más törvényt látok elmémben és más törvényt  érzek 
tagjaimban” és igen gyakran el kell ismerni, hogy „életemnek mennyi hűtlen, 
elhibázott napja volt!” – Innen csak a felemelkedés a helyes kiút. Ezt pedig 
önmagunktól nehezen tudnánk megoldani, de Isten könyörül az Ő gyarló és 
kicsiny teremtményein és Szent Fia által újabb jelét adja emberszerető jósá-
gának. Azzal akarja felemelni elesettségünket, ami belőlünk hiányzik, hiány-
zott kezdetben is, az engedelmesség, a készség által. Szent Fiában éppen az 
van meg, ami Ősszüleinkből is hiányzott, aminek következtében elkövették a 
bűnt. Ez a hajlandóság káros örökségként, mint rossz árnyék követ bennünket 
egész történelmünkön át. Szinte kivételnek számít, ha mégis másképpen van. 
Az Úr Jézus nem hiába biztat, hogy tanuljunk Tőle, mert Ő szelíd, alázatos 
szívű, készséges és engedelmes Mennyei Atyja iránt. Szelídségének és alá-
zatosságának számos példáját adja, van tehát  mire hivatkozni, amikor köve-
tésére biztat minket. – Gondoljunk csak  arra a jelenetre, amikor a nép keresi 
Őt és királlyá akarja tenni! Könnyű lett volna  elfogadni ezt a dicsőséget, de Ő 
nem tette – hivatásának tekintette szegénynek, szerénynek lenni és ez külső-
leg nemcsak abban mutatkozott meg, hogy „A madaraknak fészkük van, a 
rókáknak odujuk, de az Emberfiának nincs hová lehajtani a fejét…” hányszor 
teljesedik be Rajta Szent János megállapítása: „a sajátjába jött, de övéi nem 
fogadták be…” – nem a Neki készített helyen jön világunkba, nem a Neki 
készített helyre temetik – Ő mindezt és sok hasonlót elfogad – nem utolsó 
sorban a keresztet és kínhalált – ártatlan létére – tanuljunk Tőle! 

Évközi 15. Vasárnap – Július  13. - A mindennapi életben sokszor vagyunk 
tanúi annak, hogy vannak egymással nehezen, sőt egyáltalán össze nem 
egyeztethető dolgok. Hiába akarunk kis edénybe sok folyadékot tölteni pl. 
amikor megtelik, nem tudunk bele többet elhelyezni, hiába akarunk többet 
költeni, mint amennyi pénzünk van, legfeljebb adósságot csinálunk, ugya-
nígy természetes, hogy a földobott kő visszaesik, a víz oltja a tüzet, az  erő-
sebb előnyösebb helyzetben van, mint a gyenge, kis csavart nem tehetünk 
nagyobb anyára … sokáig sorolhatnánk és be kellene látni az adott lehető-
ségeket. Az emberi gondolkodásban azonban mintha sokszor másképpen 
lenne. Nem egyszer vállalkozunk a lehetetlenre, mintha az lenne a termé-
szetes, és csak nehezen tudjunk elfogadni, hogy szükségünk van  arra, 
amiről a szentmise  könyörgése beszél: „Istenünk, Te  megmutatod igazsá-
god fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra…” – hang-
súllyal emlegessük: „Istenünk, Te mutatod meg a helyes útat!” – Akkor sike-
rül ezt megközelíteni, ha természetes számunkra, hogy”amikor dicsőséged 
megnyilvánul, örvendezem!” – ahogyan a kezdő Zsoltár részlet mondja. – 
Ebben a tekintetben a mai ünnep gondolatmenete folytatása az egy héttel 
korábbinak – alázatosan el kell fogadni az Isten elsőbbségét. Gondoljuk 
csak meg, pl. a közlekedésben milyen végzetes lehet az elsőbbség adás 
kötelezettségének elmulasztása! – Még azt is bátran kijelenthetjük, hogy 
nincsen bizalma az embernek Istenben, ha Helyette mi akarjuk eldönteni, mi 
a helyes, mi a jó. – Ezt a magatartást bírálja felül az emberen kívül az egész 
teremtett világ, hiszen az értelemmel és szabad akarattal rendelkező embert 
mintegy „fölülmúlja” az egész természet - amíg az ember  bele nem avatko-
zik a dolgok természetes menetébe. Önmagától ugyanis egészen természe-
tes, amiről az Olvasmány beszél: „Amint az eső és a hó lehull az égből és 
nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé 
teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret  az éhezőnek”, ezáltal 
teljesíti Isten akaratát. – Hosszasan sorolhatnánk, hogy a körülöttünk lévő 
világ hogyan teljesíti Istentől neki szánt feladatát – csak az ember az, aki 
mindig mindent meg akar változtatni – még azt is, amit az Isten másképpen 
akar. – Ezek a mi tévelygéseink, ebből kell visszatalálni a helyes útra! – 
Ebben a visszatalálásban nem vagyunk magunkra hagyottak, bizonytalan-
ságban gyötrődők, Isten akar segíteni a jó felé, nekünk csak készségesen el 
kell fogadnunk és hálával fogadnunk az Isteni jóakaratot és örömmel beleka-
paszkodni a felénk nyújtott jóságos Atyai kézbe. Képletesen: Isten bősége-
sen hinti a jó magot, a jó termést biztosító lelki értékeket, nekünk nagyon 
fontos feladatunk, hogy lelkünkben úgy fogadjuk, hogy bőséges termést 
hozhasson! Úgy kell alakítanunk lelkünket, lelkületünket, hogy ne köves 
talaj, ne útszéli terméketlen terület, ne hibákkal és bűnökkel, mulasztással 
és közönyösséggel teli gyomos hely legyen!  

Évközi 16. Vasárnap – Július 20. -Szent Péter Apostol I. levelében így biztat-
ja híveit: „testvéreim: ellenségtek az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, 
keresve, kit nyeljen el!Szálljatok vele szembe keményen, a hit erejével…” – 
Sajnos ez az ördögi munka sokkal gyakoribb, mint gondolnánk! Nem véletle-
nül imádkozza szentmisék könyörgése: „Urunk, Istenünk… add nekünk bősé-
gesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szere-
tettel  és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat!” 
Cserháti Ferenc püspök atya írja, hogy sokan vannak, akik a jó Isten szándé-
ka szerint „A katasztrófák idején sok az emberség, szolidaritás, jótékonyko-
dás; a szülők élnek-halnak gyermekeikért; sok áldozatos lélek van, akik  hűsé-
gesen ápolják az öregeket és betegeket…”- Hála Istennek sokan vannak, akik 
az Istentől tanult magatartásukkal szebbé teszik a világot; saját magukon 
keresztül sugározzák, hogy Isten „nem alkalmaz erőszakot és szelíd hatalmá-
val mégis mindig győzedelmeskedik a gonosz felett.” 
Ennek ellenére azt is tapasztalhatjuk – sokszor saját magunkon is – hogy 
ezek ellenkezője is milyen gyakori. Hányszor és hányszor érzünk mintegy 
késztetést arra, hogy „lazítsunk”, hányszor és hányszor érezzük, mennyire 
gyengék vagyunk és bár meggyőződésből értékeljük a jót, amikor meg kell 
tenni, érvényesül a szentpáli gondolat: „más törvényt látok elmémben és mást 
érzek tagjaimban – ezért sokszor azt teszem, amit nem ( is ) akarok…”- Ta-
gadhatatlanul ki kell mondanunk Cserháti püspök atyával: Isten előtt mindany-
nyian megbocsátásra és irgalomra szorulunk!” 
Mindezektől függetlenül jól tesszük, ha a különbséget teszünk jó és rossz 
között. Nem szabad „összemosni” a kettőt még azon az alapon sem, hogy  a 
jó Isten módszere a megbocsátás és a türelem. Igaz, hogy a mindennapi 
életben  gyakori a jó és a rossz örökös küzdelme és „azt tapasztaljuk, hogy 
egyáltalán nem hull kénköves eső a hűtlenekre és hazudozókra, a veszeke-
dőkre  és a gyűlölködőkre; nem nyeli el a föld a gonoszokat és nem esnek 
kútba az emberi farkasok…” – „emberi ösztöneik (pedig ) azt diktálják, hogy a 
rosszat gyökerestől ki kell irtanunk, tűzzel-vassal küzdenünk kell ellene. 
A jó Isten „módszere” nem ez. Ő végtelenül türelmes és kíméletes , elnéző a 
finom az emberrel szemben – ettől függetlenül a jót értékeli és a rosszat nem 
helyesli. A megoldásban más, mint az emberek. Ő tudja, hogy az úgynevezett 
jók sem tökéletesek; a gonosztól való szabadulás türelmes várakozást igé-
nyel” és amikor hagyja együtt növekedni a jót és a „gyomot” bennünk, alkal-
mat akar adni a nemesedésre. A jóknak, hogy még jobbakká váljanak, a rosz-
szaknak pedig, hogy megjavuljanak. – Ő tudja, hogy „jótetteink is néha olyan-
nak tünnek, mint az égő gyertya, amely bár világít, melegít, de  kormoz és 
éget is.”Ő azt akarja, hogy igaza legyen Dosztojevszkijnek: „valakit szeretni 
annyit jelent, mint úgy tekinteni rá, ahogyan az Isten elgondolta.” – Ez érvé-
nyes ránk is és másokra is – ezért kell a helyes megoldáshoz az Ő lelkülete.  

Évközi 17. Vasárnap – Július 27. - Szent Máté és Szent Lukács is lejegyez-
te az Úr Jézus imádságát, ami arról szól: „Áldalak Téged, Atyám, mennynek 
és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és a kisde-
deknek jelentetted ki…” – amiről az Úr Jézus beszélt akkor, az a mai szent-
misében válik érthetővé, amikor már a bevezető könyörgésben így imádko-
zunk: Istenünk, „Aki nélkül semmi sem szent, semmi állandó…engedd, hogy 
irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a 
maradandóhoz ragaszkodjék!” Ezek a gondolatok számunkra jelentsék azt, 
hogy mindenről úgy gondolkodjunk, és ennek nyomán úgy is cselekedjünk, 
ahogyan kell! Nagy kísértése az embernek azt hinni, hogy meg tudja oldani 
az állandóságot. Ezért igyekszik maradandót alkotni – kőbe vésni dolgokat, 
világhírnévre törekedni, bebiztosítani magát, jövőjét és hosszasan sorolhat-
nánk, mi mindent akarunk így megoldani. Eközben születnek ugyan bölcs 
mondások, mintegy figyelmeztetésül, hogy mennyire mulandó minden. – 
Gondoljunk csak arra, hogy a mondás szerint még az egyszerű vízcsepp is 
kivájja a sziklát, vagy gondoljunk a hírnévre törekedőkre? Amikor  nem lehet 
nem észre venni a feledékenységet, a valamikori ünnepelt sztárok nevét 
sem ismerik egy idő múlva, vagy ha igen is, nem jelent annyit, mint 
„fénykorukban” … a tudomány és a technika is egy idő múlva túlhaladottá 
válik, lesz jobb, csábítóbb… nemrégiben olvastam egy nagyon mindennapi 
történetet arról, hogy valahol Magyarországon az egyik plébános azzal lett 
egészen népszerű, hogy nagyon jól tudta javítani az olajkályhát. Szinte az 
egész falunak tudott így jót tenni, még a párttitkár olajkályháját is ő javította 
meg. – Hol van ma már olajkályha? Az ennél sokkal praktikusabb búbos-
kemencét is hiába keresnénk – talán múzeumban még látható – pedig ah-
hoz még érteni sem  kellett … - amiről az Úr Jézus beszél, pontosan  azt 
jelenti, hogy van maradandó, de az Isten az, az Ő dolgai azok, ezekre kell 
figyelni! – Amit a bölcsek és okosak gondolkodásmódja nem képes befogad-
ni, arra utal Jézus imájában, mert a kicsinyek még szívesen tanulnak, érdek-
lődnek. A bölcsek és okosak tanítani szeretnek, a kicsinyek tanulni akarnak. 
– Nem biztos, hogy lelki és vallási szempontok alapján, de ettől nem áll távol 
az a gondolat, hogy készek legyünk megtanulni: „Isten országa többet és 
minden földi kincsnél!”- hogy komolyan úgy gondoljuk: „Isten dicsőségét és 
örök üdvösségünket a legnagyobb értéknek kell tekintenünk!”Az Evangélium 
példázatai arra utalnak, hogy az okos ember felméri, milyen ésszerű dolog 
az egyre értékesebbre, jobbra, szebbre törekedni és tenni is érte. Amikor a 
kincskereskedő eladja mindenét, hogy a még értékesebbet megvásárolhas-
sa, pontosan azt teszi, áldozatok árán is megszerzi. – Isten jóságát köszön-
jük akkor, amikor nem(csak)  a mulandó javakat keressük, hanem azt is, ami 
ennél több, és Azt is, Aki mindezt adta és adja. 
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Fotó: Juhász Zsófia Vanessza és Tornyai Ádám 

 Az előző számunkban beszámoltunk arról, hogyan alakul 
a kántorház építése, illetve az építkezés pénzügyi oldala, Most 
csak vázlatosan ismételjük meg az adatokat: 
- az építkezés teljes költségvetése: 38 millió Ft bontással 
- a rendelkezésre álló összeg: összesen 28,5 millió forint (17 mil-
lió Ft a temető eladásából, 6,5 millió Ft az Alapítvány gyűjtéséből, 
5 millió Ft egy nagy összegű nagylelkű adomány), 
- az eddigi bekerülési költség (anyagköltségek és munkadíjak) 18 
millió forint (építési, bontási tervek, kivitelezési terv, földmunkák, 
falazás, válaszfalazás, tetőszerkezet.  
 Az előző számunk megjelenése óta elkészült a tető cse-
répfedése és a bádogos munkák 
Előttünk álló feladatok a teljesség igénye nélkül: villanyszerelés, 
vízvezeték szerelés, vakolás, burkolás, festés-mázolás, szanite-
rek, homlokzat szigetelés és festés, födém szigetelés. 

A mesterekkel történt egyeztetés során láthatóvá vált, hogy a 
szakmunkák szempontjából lehetőség van a kántorház ebben az 
évben történő befejezésére, amennyiben rendelkezésre állnak a 
pénzügyi erőforrások. Mint az a korábbi tájékoztatóból kiderült és 
fent jeleztük, még tart a rendelkezésre álló pénzösszeg. Azonban 
a munkák befejezéséhez még nem elegendő. A kedves olvasó-
ink, a kedves Hívek eddig is nagy áldozatokat hoztak, nagy fel-
ajánlásokat tettek a cél megvalósítása érdekében. Amennyiben 
erre lehetőségük van a továbbiakban, hálás szívvel fogadjuk a 
további pénzügyi segítséget, hogy elkészülhessen mielőbb a 
szép, új kántorházunk.  
Köszönünk szépen minden eddigi és további segítséget! Isten 
fizesse meg és áldja meg az adakozókat!  

A kántorház építésének koordinálásával megbízott  
bizottság nevében dr. Tóth Éva 

A községi megemlékezés július 27-én, 17 
órakor zajlott a Szabadság téren, melyen 

Pekker Imre atya imádkozott a  
hősi halottakért és énekelt a  

Magyarok Nagyasszonya Énekkar. 
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Idősek imaórája 

Bibliodráma 

2011.10.22. Táncház 

2009. október 11 óta működik 
Joli néni Csodavilága. 

2009. augusztus 29-én, immár 5 évvel ezelőtt került sor a közösségi házunk ünnepélyes 
átadására. Beer Miklós püspök atya szentelte meg az elkészült épületet.  

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a programjainkra! 

2010 január 14-én indult a baba-mama klub, 
mely azóta is rendszeresen, havonta két 

alkalomma tartja összejövetelét. 

A közösségi házban vannak meg-
tartva azok a hétköznapi Szentmi-

sék, amelyekre nincs szándék. 

Rendszeresen itt tartja üléseit  az  
Egyháztanács. 

A Cursillo csoport is itt 
tartja programjait. 

Karitasz bázis. 

2009. októ-
berétől min-
den hónap 
első vasár-
nap estéjén 
itt imádkozik 

az  
Egyházkö-

zségünk Jézus Szíve  
Családja.  

Minden pén-
teken itt tartja 
összejövetelét 

az Ifi-
csoport 

is. 
 

Továbbá rendszere-
sen itt tartja próbáit 

az Énekkar. 

Minden Adventben zajlik előkészület, 
adventi koszorú készítés. 

Felnőtt  
hitoktatás. 

Szentírás magyarázat 

Ping-pong szakkör 

Ministráns-képző 

Moziz6nánk 

Zajlottak itt lelki-napok, imák, találkozók, 
zsinati ülés. 

Cserkész ülés 
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Megtörtént az orgona felújítása, megáldása:  
2007. november 25. 

A restaurált oltár megáldása 
2005. augusztus 28-án volt (a 
restaurálás még Laczkó Mi-

hály atyához köthető). 

Pekker Imre atyát 2004. augusztus 1-jén helyezte Alsónémedire Beer Miklós püspök atya, 
azaz pontosan 10 éve szolgálja az alsónémedi híveket. 

Benkó Péter kántortanító és karnagy urunk pedig 1999. augusztus 1-jén, azaz pontosan 15 
évvel ezelőtt kezdte meg áldásos működését az Alsónémedi Egyházközségben.  

Isten áldja meg őket! 

A templom melletti 
restaurált kőke-

reszt megáldására 
2010 szeptember 
19-én került sor. 

Az új elektromos orgona 
megáldására 2011.11.27-

én került sor. 

Benkó Péter 
nevéhez fűző-
dik a férfi és a 
női karok mű-
ködésének 
felvirágoztatá-
sa, ő hozta 
létre a Ma-
gyarok Nagy-
asszonya 
Vegyeskart. 
Rengeteg 
fellépés fűző-
dik az Énekkarok nevéhez mind a 
falunk rendezvényein, mind or-
szágszerte. A teljesség igénye 
nélkül a következő helyeken lép-
tek fel és vitték el Alsónémedi jó 
hírét: Bugyi, Tatárszentgyörgy, 
Inárcs, Mátyás templom, Szent 
Margit Gimnázium, lapunk megje-
lenésekor éppen Nagyajtán. Részt 
vettek számos kórustalálkozón: 
Vácon, Szigetszentmiklóson, to-
vábbá mi is rendeztünk egy nagy 
sikerű kórustalálkozót. Minden januárban volt ökumenikus  

találkozó református testvéreinkkel. 

2005 óta minden januárban megren-
dezésre került a jótékonysági  

alapítványi bálunk. 

Minden Adventben megrendezésre 
kerül az Énekkar koncertje. 

Imre atya felszentelésének 50. 
éves jubileumát együtt ünnepel-

hettük, 2013. június 29-én. 
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Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat  
Intézményfenntartó Központ  

Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata 
 

„… hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, 
 hisz  ilyeneké  az  Isten  országa.  Bizony  mondom  nektek, aki 
nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be 

oda.”                          (Márk 10,14-15) 

 Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatunk 
Hajnalcsillag Családi Napközije júniusban megkezdte működését. 
 A működési engedély megszerzése egy nagyon hosszú 
folyamat volt, melynek során a Pest megyei Kormányhivatal Szo-
ciális és Gyámhivatala valamint az ÁNTSZ is ellenőrizték napkö-
zijeinket. Az ellenőrzést követően a Családi Napközik Módszerta-
ni Intézetében elfogadták Szakmai Programunkat, így végül sike-
rült elindítani a napközit. 
 Családi Napközinket családbarát módon, 1-3 éves korú 
gyermekek számára alakítottuk ki. Az ilyen kicsi gyermekeknél 
különösen fontos, hogy otthonosan érezzék magukat, amíg szü-
leik dolgoznak, erre pedig a legalkalmasabb a Családi Napközi 
szűk létszámú csoportja. Napközi vezetőnk Balla Miklósné és 
segítője Csongrádi Katalin nagy szeretettel várják és gondozzák 
a gyermekeket.  
 Mindennapjaikat előre meghatározott programok, foglalko-
zások teszik színessé. A foglalkozások lényege, hogy a gyerme-
kek jól érezzék magukat a közösségben, valamint a vallás megis-
mertetése és megszerettetése a gyermekekkel játékos formában. 

Még a beszoktatási időszak zajlik, a gyerekek 
ismerkednek a napközivel, gondozókkal, de már 
szívesen maradnak nálunk, amíg szüleik munká-
ba mennek. A gyermek édesanyjával érkezik 
első alkalommal a napközibe, ahol eldöntik, 
hogy igénybe kívánják-e venni szolgáltatásain-
kat.  
 Amikor ténylegesen bekerül a gyermek a 
közösségbe, pár napot az édesanyjával együtt 
játszik, ismerkedik az új környezettel és a gondozókkal. Ez általá-
ban 2-3 napot vesz igénybe. Ezt követően már ebédig egyedül 
marad a közösségben. Ez a folyamat minden gyermeknek más 
időtartamú. Általában egy-két hetet vesz igénybe. Ezt követően 
már egész nap a napköziben maradnak. 
 Legfontosabb nevelési területeink a vallásos életre neve-
lés, az egészséges életmód kialakítása, környezet tudatosságra 
nevelés, a művészetek sokirányú megismertetése a nevelésben, 
oktatásban, a szabadidő hasznos eltöltésére való felkészítés. 
Napirendünkben fontos szerepet játszik a szabad levegőn való 
játék. 
 Gondozóinknak nagy segítség lenne, ha napközink egy 
olyan épületbe költözhetne, amelyben nem lakik senki. Ezért arra 
szeretnénk kérni a híveket, ha tudnak olyan ingatlanról, amely 
alkalmas lenne egy napközi kialakítására, hívjanak minket biza-
lommal. 
 Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék 
igénybe venni napközink szolgáltatását. Jelentkezni a 06-30/572-
87-33-as telefonszámon lehet. 

Méhész-Spanyiel Lili 
koordinátor 

KÍNÁBAN… 
 
Kínában, jó 2500 éve történt a dolog. Gya-
korlatilag a helynek és az időnek nincs is jelentősége, hisz a taní-
tás örökérvényű. 
A kínai parasztok a folyó partján, a rizsföldeken dolgoztak. Ke-
mény, embert próbáló munka. Tűzött a nap, fülledt, párás volt a 
levegő. 
Épp az új rizspalántákat ültették el, mikor egyikőjük arra lett figyel-
mes, hogy valamit sodor a folyó. Kicsit közelebb mentek és látják, 
hogy egy öregembert visz a víz, de szemmel láthatólag az öreg 
nem csinál semmit. Még akkor sem, mikor a sebes áradat a folyó 
fenekére nyomja. Pár perc múlva meg újra feldobja a víz. A pa-
rasztok otthagyták a munkájukat és szaladtak a sebes folyó part-
ján, hogy majd botokkal és kötelekkel kihúzzák az öreget a partra. 
Mert azt látták, hogy az öregember él, csak épp nem próbálkozik 
kiúszni a partra, vagy inkább nem tud egyedül kijutni. A folyó sod-
rása erősödött, a parasztok a futástól és az egész napi kemény 
munkától hamar elfáradtak. A testet a folyó egyre gyorsabban 

sodorta. Lassan 
abbahagyták a 
rohanást és kiful-
ladva a folyó part-
ján a sziklákra 
ültek és nézték, 
hogyan sodorja el 
a testet a víz. Re-
ménytelenül le-
mondtak a meg-
mentéséről. 
Kisvártatva arra 
lesznek figyelme-

sek, hogy csurom vizesen ugyan, de az öregember jön feléjük a 
parton, szemmel láthatóan semmi baja. 
- Hé, öreg, hogyhogy itt vagy!? Hisz a víz elsodort téged, le és fel 
nyomott a habokban, és te semmit sem csináltál, még akkor sem 
mikor mi feléd nyújtottuk a botokat. Nem úsztál, nem küzdöttél az 
életedért. Hogyhogy mégis itt vagy és semmi bajod? 
Az öregember elmosolyodott, s így szólt: 
- A titkom rendkívül egyszerű. Türelemmel vártam a kedvező pil-
lanatot. Amikor a habok feldobtak, akkor teleszívtam a tüdőmet 
levegővel, mert tudtam, hogy hamarosan le fog nyomni a víz. És 
mikor lent voltam a fenéken, akkor pedig nem aggódtam, tudtam, 
hogy ez az állapot nem tarthat örökké, és a víz hamarosan feldob 

a felszínre. Nem kapálóztam, mert tudtam, 
hogy a víz sodrása erősebb nálam és csak 
arra ügyeltem, hogy az áramlatokat jól ki-

használjam, ne ütődjek sziklához, kidőlt fához. Azt is tudtam, 
hogy a folyó nem lesz mindig ilyen erős, ott lent a völgyben lelas-
sul a sodrása és ott könnyűszerrel ki tudok jutni a partra. Ez az én 
titkom, semmi más. Mindig kihasználom az áramlat adta lehetősé-
geket, és aszerint cselekszem. Nem bánkódom, ha a víz lenyom, 
és akkor sem ujjongok, mikor a felszínen visz, hisz tudom, min-
dennek van kezdete és vége. 
A parasztok csodálkoztak az öreg szavain, mégis igazat adtak 
neki. Egyedüli módja, hogy az életét meg tudta menteni az, ahogy 
így cselekedett. Elmondása szerint követte a benne lévő hangot. 
A mesém, eddig tartott, a tanulságot mindenki vonja le saját ma-
ga. 

Az ember mindig a jóra tör, hogy még jobb legyen, de néha nap-
ján bejönnek kisebb, nagyobb bosszúságok is. És mikor az élete-

det ezek a kis dolgok zavarják, akkor gondolj arra, hogy sem a 
rossz, sem a jó nem tart örökké. A szép pillanatokat meg kell ra-
gadni és meg kell élni, mert gyorsan elszállnak. El kell raktározni, 

hogy a téli napokra is jusson belőlük.  

Egy perc bölcsesség…  
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

2 
 

3 
20 óra Jézus 
Szíve  család 
imája 

4 
 

5 6 7 8 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

9  
 

10 

11 
 

12 13 
 

14 15 
18 óra  
Ifi -hittan 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 
 

21 
 

22 
17 óra  
Ifi -hittan 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

28 29 
 

30 
 

31 

 
Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2014.  augusztus 

Jézus Szíve Családja 
 
Jézus Szentséges Szívének Családja 08.03-án vasárnap az esti 

szentmise után tartja az 
elsővasárnapi szentségimádási 
óráját. Ezen a szent órán gondolunk 
szeretettel és imádsággal azokra a 
testvéreinkre, akik most Erdélyben 
vannak. A Római Katolikus Magya-
rok Nagyasszonya énekkar az Alsó-
némedi Református gyülekezet kó-
rusa és akik őket elkísérték útjukon 
a Polgármesteri Hivatalból. Ajánljuk 
őket Jézus Szent Szívének oltalmá-
ba. 
 
E hónap az örökös rózsafüzér tár-
sulat tagjai imaóráinak az ideje. Ne 
felejtkezzünk meg róla! Az imádko-
zó ember mindig közelebb kerül 

Istenhez, Jézus Szent Szívéhez és ehhez is akiért felszáll a fo-
hász szívéből. Istenem, köszönöm, hogy adtál nekünk olyan 
testvéreket, akik felváltva egymást az imában folyamatosan hoz-
zád fordulnak érezve szereteted erejét. Bízva könyörögnek, 
hogy kegyelmed erejével érintsd meg, gyógyítsd meg testüket, 
lelküket, testvéreiket. Add szent kegyelmedet, hogy ez a szere-
tet soha ne csorbuljon meg, hanem csak erősödni tudjon általad. 
Úr Jézus Krisztus! Amikor Szent István királyunk kifejezte aggo-

dalmát országunkért 
a Te Édesanyád 
oltalmába ajánlotta 
országunk sorsát. 
Az Ő oltalmát kérte. 
Most ezen a Szent 
órán mis is a Te 
drága Édesanyád segítségét kérjük. 
 
Égi Édesanyánk! Magyarok Nagyasszonya! Oltalmazd és védel-
mezd minden bajtól községünk lakóit, akik a Te Szent fiadat és 
Tégedet mentek meglátogatni, szívük mondanivalójával, meg-
mutatni éneküket Erdélyi testvéreinknek. Add szent kegyelme-
det, hogy úgy tudják megszólaltatni a szívükben élő érzéseket, 
hogy azok akik őket hallják, lélekben gazdagon, megajándéko-
zottan veled térjenek haza, otthonukba. Érintsd meg a szívüket! 
Add, hogy a közös élmény által közelebb kerülhessenek hozzád 
és egymáshoz is! 

özv. Szlovicsák Balázsné  

Augusztusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Aug. 2 - 10 
 

Özv. Győrvári Istvánné 
Ifj. Tóth Jánosné 

Özv. Surányi Ferencné 
Özv. Bálint Lajosné 

 

Aug. 11 – 19 
 

Horváthné Nagy Ilona 
Özv. Győrvári Dezsőné 

Debreceni Lászlóné 
Lovas Imre 

 

Aug. 20 – 28 
 

Id. Nagy Istvánné 
Tóth Rita 

Bircsák Istvánné 
Renczes Csabáné 

Szlovicsák Krisztina 

Aug. 29 – Szept. 6 
 

Mészáros Jánosné 
Lovas Zoltánné 

Csermákné Molnár Anna 
Id. Győrvári Ferencné 

Geigerné Moldvai Mariann  

A Katolikus Karitász Alsónémedi Csoportjának hírei 
 

Augusztus hónapban nem lesz akció a Karitász 
keretében. Krízishelyzetben azonban most is meg-
próbálunk gyorsan segíteni. Figyeljünk egymásra 
is, ha baj van, legyen valaki, aki segítséget kér! 
Elérhetőségünk:   

06 30 394 22 29 
és karitasz.alsonemedi@gmail.com    
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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. 

JÁTSSZUNK!   
 

Alsónémedi római katolikus templomának (kis) részlete,  
mi az? (6.) 

 

Újságunk hasábjain, korábbi számunkban elkezdtünk egy „Ki ismeri az 
alsónémedi rk. templomot?” című játékot! Ismerjük kedves templomunkat, 
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 megfej-
tését.  
Egy-egy kép megoldását a 
következő lapszám megje-
lenéséig fogadjuk el. 
2015. januárjára tervezzük 
az eredményhirdetést. A 
játékot az nyeri, aki a leg-
több képet ismeri fel. 
Egyenlő állás esetén sor-
solás dönt.  
A játék nyertese könyvju-
talmat kap.  

Íme az 6. kép: 

Hittantábor 2014 
 

A nyári hittantáborunk  
augusztus 11-17 között lesz Csengelén.  

 
Kérünk minden testvérünket, imádkozzunk a tábor 

sikeréért, hogy lelkiekben és élményekben gyarapodva 
térjenek haza gyermekeink. 

Szeptember 7-én,  
délelőtt 9 órakor lesz a Veni 

Sancte szentmise a kezdődő új 
tanév kegyelmeiért.  

Mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk, hogy közösen imádkoz-

va is kérjük Isten áldását  
és segítségét! 

 
A mátraverebély-szentkúti kegyhely közleménye 

 
A főbúcsú közeledtével sokan érdeklődnek, hogy a kegyhely felújítása idején milyen lehetősé-
gek adottak a zarándoklatok szervezéséhez. A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely 

ezúton tájékoztatja a híveket, 
megerősítve, hogy egyetlen prog-
ram sem marad el. 
Az ünnepnapok programjainak 
időpontjairól és azok részletes 
rendjéről a hétvégén az Új Em-
ber mellékleteként megjele-
nő Szentkút újságból vagy 
awww.szentkut.hu oldalról tájéko-
zódhatnak – írta Szerdahelyi 
Csongor. 
Ebben az évben azonban szál-
láshelyet egyáltalán nem tudnak 
biztosítani, és sátorozásra is csak 
szűk keretek között van lehető-
ség. Nagyobb ünnepeken megér-
tést, türelmet és olykor egy kis 
fáradságot is kérnek a parkolási 
rend balesetmentes biztosításá-
hoz minden zarándoktól. 

A kegyhely felújítási munkáit úgy ütemezték, hogy a kegyszobor és a liturgikus tér hétköznap is 
megközelíthető legyen. Gyóntatásra, szentmise bemutatására és a kegyhely megtekintéséhez 
minden feltétel adott. 
„Örömünkre szolgál, hogy az építkezés idején emelkedett a zarándokok száma, ami annak is 
jele, hogy ezek a munkálatok nem szakítják el, hanem erősítik a búcsújárók és a Szent Szűz 
közötti kötelékeket. Nemzeti kegyhelyünk tehát, az új lehetőségek fokozatos kibontakozása 
közben, továbbra is várja a zarándokokat a Szűzanya kegyszobrához” – fogalmaz Kálmán 
Peregrin OFM, kegyhelyigazgató. 

Forrás: Magyar Kurír„ 

Augusztus 20.  
 

Szent István király ünnepén  
délután 17 órakor lesz a  

községi ünnepség. 
 

Vegyünk részt rajta minél többen! 

Szent Kereszt búcsú 
 

Szeptember 14-én délelőtt 10 
órakor lesz templomunk  

búcsújának ünnepe.  
 

Készüljünk az ünnepre!  


