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Az  Úr  Jézus  és  a  betegek 

Az Úr Jézus földi működésének jelentős részében nagy részvéttel 
és szeretettel fordult az elesettek, különösképpen a betegek felé. 
Gyakran olvasunk a Szentírásban arról, hogy betegek mentek 
Hozzá, vagy a hozzátartozók betegjeiket Jézushoz vitték és nem 
hiába. Olyan eset is volt, amikor kérés nélkül megkönyörült a 
szenvedőkön és meggyógyította a betegeket. Amikor pedig kérték, 
egy alkalommal sem utasította el a segítség kérését. 
Ezzel a magatartással nemcsak azt akarta igazolni, hogy Ő való-
ban a Mennyből jött és Vele van az Atya, hanem azt is, hogy 
mennyire együttérez a betegekkel, a 
szenvedőkkel, sőt nemcsak együtt 
érez velük, hanem segít is rajtuk.  
A készséges emberek azonnal ész-
revették  ezt a csodálatos lelkületet – 
egy alkalommal maga a meggyó-
gyult fogalmazta meg, hogy Jézus-
ban nemcsak a gyógyítót látja, ha-
nem olyan Valakit, Akivel Vele az 
Isten. Ez a vakon született ember 
esetében történt, aki valószínű, hogy 
legfeljebb hallomásból tudhatott va-
lamit Jézusról, hiszen születésétől 
fogva vak volt, mégis ki tudta, ki 
merte mondani, hogy mit gondol 
Jézusról: „jól tudjuk, hogy a bűnösö-
ket nem hallgatja meg az Isten, de 
aki istenfélő és teljesíti Isten akara-
tát, azt meghallgatja. Mióta a világ 
világ, sohasem lehetett hallani, hogy 
valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha Ő nem 
Istentől volna, nem tehetett volna semmit– Jézusnak pedig hitval-
lást tett, amikor kimondta: „hiszen, Uram és leborult Előtte.” – Ha-
sonló dolgokat mondhattak volna, ha nem mondtak is, a némák, a 
bénák, a leprások, a süketek és sokan mások, akik meggyógyul-
tak. – Köztudott volt Jézusról ez a magatartás, ennek köszönhető-
en amerre csak járt tódultak az emberek betegeikkel – gyógyulást 
keresve. 
Ezt a lelkületet azonban nemcsak a korabeli emberek tapasztal-
hatták meg; a kezdeti idők keresztényei között is ismert volt ez, 
hiszen az apostolok idejéből is tudunk csodálatos gyógyulásokról, 
amik az Úr Jézus nevében történtek. Bizonyítja ez azt, hogy az Úr 
Jézus nemcsak az akkori idők betegeiről gondoskodott, gondolt Ő 
a későbbi idők betegeire is. Amint személyesen sem akart csoda-
doktor lenni, ezért igen gyakran a gyógyítás címén lelki dolgokra 
utalt, azokról beszélt, jelezve mintegy, hogy a testi gyógyulás mel-
lett fontosnak, sőt mindezeknél fontosabbnak tartja a lelki dolgok-
ban történő segítséget. Így van ez a későbbi időkben is, most is – 
a testi gyógyítást elsősorban az orvos-tudomány feladatának te-
kinti és segíti a szakemberek tömegét abban, hogy  ezen a téren 
minél sikeresebbek legyenek, a lelkiekben azonban annál hatéko-
nyabban akar segítségünkre lenni. Gondoskodása a betegekről, a 
szenvedőkről tehát ma is létezik – főként lelki segítség formájában 
– amikor a szenvedők, a betegek számára külön kegyelem-forrást  
ajándékoz, a betegek kenete szentsége által. - Sokan lebecsülik 
ennek a jelentőségét, olyannyira, hogy nem is a betegek kenete 

szentségnek tartják, hanem  „utolsó kenetnek” nevezik. Gyakorlati-
lag valóban az, ha a legutolsó pillanatig „ráérnek” vele, s nem az 
Úr szándéka szerint, hanem az emberi furcsa magatartás miatt 
utolsó lesz, ha egyáltalán lesz. Pedig, mint szentség, kegyelem-
közvetítő, az Úr Jézus gondoskodásának az eszköze, nagy lelki 
lehetőség.  
A modern ember a lelki dolgokból is szívesen csinál téves dolgo-
kat; gondoljunk csak az egyre divatosabb és néha nevetséges 
ráolvasásokra, - egyesek próbálkozásaira a már-már kuruzslásnak 

is nevezhető beavatkozásokra; egy-
fajta vigasztalást kereső jóslásokra 
… nem egyszer lelkiismeretes pszic-
hológusok komoly erőfeszítések 
árán tudnak valamit „helyrehozni” 
ezekből.  
 Mindez azt bizonyítja, hogy valami-
féle megoldást keresnek sokan, 
csak nem jó helyen keresnek. Az Úr 
Jézus felajánlotta és lehetővé tette a 
ma embere számára is a lelki gyó-
gyulást, vigasztalást – és ez nagy 
felelősséget ró magára a betegre, a 
hozzátartozókra, a környezetre 
egyaránt. Nagyon nehéz a kívülál-
lóknak, de még önmagunknak is 
megmagyarázni a mellőzést, húzó-
dozást. Óhatatlanul arra kell gondol-
ni, hogy sokan nem hisznek abban a 
szeretetben, de még a szeretet for-

rásában, Istenben sem, Aki ezekben meg akarja ajándékozni az 
embert nagy lehetőségekkel. Nehéz másra gondolni, mint meg-
átalkodottságra, hiszen lehet ugyan ideig-óráig  rossz szokás, de a 
szokásokat meg lehet változtatni, a tartós hozzá nem állás azon-
ban  könnyen lehet, hogy mást takar. Lehet, hogy visszautasítást, 
amiben sok hasonlóságot mond a valamikori Dr. Bánk József váci 
Püspök a Szentségimádás c. könyvének gyűjteményében, amikor 
arról beszél:  „nem kell a szereteted, nem kell a szentmiséd, nem 
kellenek a szentségeid, nem kell a tanításod…” – s messze van 
ettől, hogy nem kellesz Te magad sem! 
Sokan kimondták már őszinte perceikben, hogy milyen  nyomasz-
tó érzés a gyengeség és a kiszolgáltatottság érzése, jusson 
eszünkbe Ady Endre verséből az a gondolat: „amikor elhagytak 
mindenek, amikor a terhem vállamon roskadozva vittem, halkan, 
csendben átölelt az Isten!” – Ezt az isteni ölelést tapasztalták meg  
sokan, amikor az Úr Jézussal testi valóságában találkoztak, de 
ugyanez nyilvánul meg akkor is, amikor az Általa adott sok lehető-
séget őszinte hálával „megbecsüljük, megköszönjük. Ezért a gyen-
geség, a betegség, az öregség, az elesettség pillanataiban Nála 
( is ) keressük a megoldást! Ezért vegyük komolyan Szent Jakab 
biztatását: „szomorkodik valaki köztetek? Imádkozzék! Jó kedve 
van? Énekeljen zsoltárokat!Beteg valaki köztetek? Hívassa az 
Egyház papjait!Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr 
nevében!… sokat tehet az igaznak odaadó könyörgése!” – Isten 
jósága segítsen mindenkit mindenben!  

Pekker Imre plébános 
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Húsvét 3. Vasárnapja – Május 04. - A köznapi gondolkozásban elmúlt Hús-
vét Ünnepe – látszólag minden visszatér az általában megszokott módra. 
Valójában a vallásos, keresztény ember számára ez másképpen van, tuda-
tosítjuk magunkban, hogy az Úr Jézus szenvedése, halála és feltámadása 
azt jelenti, amit szentmisénk könyörgése fogalmaz meg olyan szépen: 
„Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert vissza-
adtad lelke fiatalságát.” – Igen, az Úr Jézus vére árán megszerezte nekünk 
a fogadott fiúság kegyelmét; ez az oka a keresztény örvendezésnek – a 
nagy lehetőségnek, hogy bár sokszor és sokan vagyunk, akik erre nem 
gondolunk, vagy nem eléggé gondolunk, de a lehetőséget megkaptuk. – 
„Jézus él és nekünk is életet ad. Ezt a gondolatot soha nem felejthetjük el. 
Életünk sötét óráiban sem, a gyászban sem, a halálban sem!”- Az Úr Jézus 
feltámadását  Igazolta az Isten, ahogyan Szent Péter jeruzsálemi beszédé-
ben idézte Dávid próféta szavait Róla. Ennek értelmében „az élet útját muta-
tod nékem, színed előtt örülni gyönyörűségem!” vagyis az Úr Jézus nem 
azért jött, hogy szenvedjen és meghaljon, hanem, hogy ezek után fel is tá-
madjon, és ez által legyen Megváltó, Üdvözítő, ezek által mutatja az élet 
útját  mindenkor, mindenki számára a 15. Zsoltár szavai szerint. - Számunk-
ra ez azt jelentse, amiről a Szent Leckében Szent Péter Apostol beszél, nem 
élhetünk akárhogyan földi zarándokutunk folyamán! Hiszen nem veszendő 
aranyon, ezüstön, vagy a mindennapi élet akármilyen értékén, drágaságán 
történt megváltásunk és nem akármire tekintettel kaptuk isten-gyermeki 
kitüntetésünk ajándékát, hanem „a hibátlan, szeplőtelen Báránynak drága 
vére árán.” – Nagyon is fontosnak tartja az Úr Jézus ezt őrizni, ápolni és 
mindenkor mindenkiben „látni”, hiszen nagy árat fizetett érte; nem mehet 
veszendőbe semmilyen körülmények között. – Ehhez nemcsak az Ő 
„közreműködése” szükséges, hanem, hogy mindenkor, mindenkinek lángol-
jon a szíve, midőn ezekről gondolkodik, beszél, cselekszik. Ahogyan Kis 
Misekönyvünk fogalmaz: „a feltámadott Jézus a szentségekkel kapcsol bele 
minket az isteni életbe, a Szentháromság életébe. Ő életét adta értünk; mi is 
szenteljük Neki életünket! Akarjuk is mindezt!– Az Emmauszi tanítványokat 
is tanította, lángra lobbantotta szívük érzéseit, s ennek csúcspontján, a ke-
nyértörésben ismerték fel Őt. – a mindennapok sokszor nagyon is próbára 
tesznek bennünket, „régóta úton vagyunk már és nem ismerünk fel Téged – 
csak ballagunk egymás mellett és a szívünk tele van csalódással, kedvetlen-
séggel s tele kételyekkel…” – engedd Urunk, hogy felismerjünk Téged, jósá-
godat, legyünk hálásak lelki ajándékaidért,  légy velünk, erősíts, lelkesíts 
bennünket! Ne csak akkor, amikor „esteledik és lemenőben már a nap”, 
hanem mindig – akkor is, ha úgy érezzük, hogy minden rendben van, akkor 
is, ha érezzük saját kicsinységünket! Te légy örömünk életünk minden pilla-
natában, minden helyzetében!  

Húsvét 4. Vasárnapja – Május 11. - A Szent szövegek alapján a mai Va-
sárnapot a „Jó Pásztor Vasárnapjának” nevezzük. Az Úr Jézus Ő Maga 
választotta ezt a kifejezést magának. Ezt most, Húsvét közelében azért 
emlegethetjük bátran, mert most látjuk az Ünnep „magyarázatát.” – Hason-
latában Önmagát Pásztornak mondja, aki azért jött, hogy a rábízottaknak 
„életük legyen és bőségben legyen.” – Nem szolgalelkű béreshez hasonló-
an, hanem önfeláldozóan állt helyt a szenvedésben és halálában, ezért, 
amint Szent Péter mondja a Pünkösdi beszédben: „Úrrá és Mesiássá lett!” 
s ezzel egyszeriben igazolta is, hogy olyan, mint a nyájjal leggondosabban 
törődő pásztor. – Életáldozatával igazolta, hogy az Ó-szövetség gondola-
tával teljes mértékben azonosul, mert prófétai képben is szerepel, az Isten 
és népe hasonlata, amelyben a jó pásztor keresi az eltévedtet, visszaveze-
ti, ha kell a vállán viszi vissza a többiekhez, a sérültet bekötözi, az el nem 
tévedtet és az épet és erőteljeset óvja és védi…; a 22. Zsoltárban pedig a 
Zsoltáros által üzeni, „az Úr nékem Pásztorom, ínséget nem kell látnom!” 
A hasonlatban, de az ünneplésben is nézzük nemcsak a Pásztort, hanem 
azokat is, akikre a Pásztornak gondja van, akikért feláldozta Magát, akiket 
óvni és vezetni akar, vagyis gondoljunk önmagunkra is! Ez jelentse  azt az 
örömet, amit adni akar mindezek által számunkra és a világért se gondol-
junk arra, hogy „birkanyájként” akar bennünket „kezelni!” – Lássuk meg 
benne, hogy mennyire a lelki javunkat akarja, mint a Zsoltáros mondja is: 
„csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti!” – Milyen csodálatos világba 
akar „elhelyezni” mindenkit – erre utal a Zsoltár további gondolata” az iga-
zság ösvényén vezet engem… jóságod és irgalmad nyomon követ életem-
nek minden napján!” Ezekkel akarja előkészíteni számomra, hogy kiérde-
meljem: „otthonom lesz az Isten háza, mindörökké, szünet nélkül!” – Segí-
teni akar a jelen élet bonyodalmai közepette, hogy lehetek kiválasztott, 
amint Szent Péter mondja Jeruzsálemben, mindenki számára érvényes, 
hogy  a meghívás által „részesüljön a megváltás kegyelmében.” – Amikor 
a Zsoltárban azt imádkozzuk: „zöldellő mezőkön terelget engem…”, ez az 
Ő szeretetteljes gondoskodását jelenti számunkra, hiszen már az Ó-
szövetségben ismerős kép, mennyivel más a gondosan ápolt út, vagy a 
csőszkunyhó. A lehangoltságot, a pusztulást mutatja az elhagyott csősz-
kunyhó, vagy a járatlan, begazosodott út, ami már nem vezet sehová. – 
Lelkesítsen az a tudat, van jó és erős ( lelki ) Pásztorunk, Aki vezetni akar 
a jó a szép, a tökéletesebb felé, mi pedig az Ö nyája, az Övéi szívből  
akarjunk Rá hallgatni és követni Őt! Amint a szentmise könyörgése meg is 
fogalmazza nekünk, csak azonosulni kell vele: „jó Pásztorunk, tekints ke-
gyesen nyájadra, és juhaidat, akiket Fiad drága vére árán megváltottál, 
vezesd az örök élet országába!” Akarjunk azonban már itt a földön is a 
nyomában járni, szavára hallgatni, követni Őt!  

Húsvét 6. Vasárnapja – Május 25. - A naptára nézve láthatjuk, hogy közele-
dik Urunk mennybemenetelének Ünnepe – ami azt jelenti, hogy egyre in-
kább fontos, mi lesz azután, hogy „ saját lábunkon kell megállnunk.” – Az Úr 
Jézustól tanult dolgok hogyan valósulnak meg a mindennapi életünkben, 
hogyan valósul meg annak az áldozatnak a hatása, amit az Úr Jézus értünk, 
a mi üdvösségünkért hozott. – Most kell beigazolódni mindannak, hogy mit 
képviselünk a mindennapokban, hogyan látják a körülöttünk lévők általunk a 
kereszténységet. – Biztos az, hogy nem mindenkit érdekel, nem mindenki 
találja vonzónak – „azzal tisztában  kell lennünk, hogy ha hitvalló módon 
élünk, kihívjuk magunk ellen a közömbös és ellenséges szemléletű világ 
gyűlöletét: > ha engem üldöztek - mondta Jézus – titeket is üldözni fognak, 
ha engemet megvetettek, titeket is megvetnek; nem lehet különb a tanítvány 
a Mesterénél!<”( Cserháti Ferenc püspök Atya ) – az azonban egy életre 
szóló szép feladat lesz mindenki számára, hogy Izajás próféta gondolatai 
alapján hirdetheti „megváltotta az Úr az Ő népét!” – Mindez akkor valósul 
meg, ha „cselekedeteinkkel mindenkor életre váltjuk, amit emlékezéssel 
felidézünk!” – Ne feledjük, hitelünk akkor lesz, ha megvalósul az „Isten ereje 
az emberi gyöngeségben!”Ez jelentse azt, hogy egyéni életünk Isten tetszé-
se szerint történik; bármikor, bárki élhet aszerint, hogy igyekszik meggyó-
gyulni a bűn ejtette sebektől – nem feledve az Úr Jézus szavait: „Aki szeret 
engem, megfogadja szavamat!” ( Ján. 14,23 ) – Szent Pál nagyon is szépen 
vezeti rá a Korinthusi híveket a lényegre, amikor azzal biztatja őket helytál-
lásra, ügyeljenek arra, hogy ne becsmérelhessék szolgálatukat.” Ugyanez 
érvényes mindenkor mindenki esetében – még akkor is, ha a keresztény 
élet „kincsét törékeny cserépedényben őrizzük” mert az „erő túláradó nagy-
ságát” nem magunknak, hanem Istennek köszönhetjük. 
Nagyon is lehetséges, hogy helytállásunkat nem veszik figyelembe, nem 
veszik szívesen a körülöttünk élő emberek, az azonban biztos, hogy bebizo-
nyosodik, emberileg megvalósítható szép dolgokról van  szó, ha 
„mindenfelől szorongatnak, de össze nem szorítanak; kétségeskedünk, de 
kétségbe nem esünk; üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk; 
földre terítenek, de el nem pusztulunk; hogy Jézus élete is megnyilvánuljon 
testünkön … ezért nem veszítjük el bátorságunkat, mert bár a külső ember  
romlásnak indul(hat) bennünk, a belső napról-napra megújul!” Az is lehetsé-
ges, hogy „hősies” helytállásunk ösztönzőleg fog hatni másokra – esetleg 
követik példánkat és akkor megérte a fáradságot, mert jó „példánk szó nél-
kül is prédikáció”vá válik, mert általuk hitünk nyilvánul meg. – Csodálatos 
lesz tudni, hogy mások számára áldássá lesz életünk, hogy mi is, mások is 
közelebb kerülhetünk Istenhez, és így „egyesül az Isten és az ember” vagyis 
az ember „Istenbe öltözik.”  

Urunk Mennybemenetele Ünnepe – Június 1. - Az Úr Jézus Főpapi imá-
jában így imádkozik: „Atyám… a művet, amelynek elvégzését rámbíztad, 
véghezvittem. Most dicsőíts meg engem, Te, Atyám Magadnál azzal a 
dicsőséggel, amelyben részem volt Nálad, mielőtt a világ lett!” – Valójában 
az Ő életében ezután következett szenvedése, halála és feltámadása – ez 
azonban csak a mi emberi életünkben tagozódik múltra, jelenre és jövőre – 
az Istennél minden örök jelenben van és itt valósul meg Szent János Jele-
néseinek Könyve látomása: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, a Kezdet és 
a vég; enyém az idő és az örökkévalóság…” bizonyára ez jut kifejezésre 
az Úr Jézus imájában, amikor mindezt mondhatjuk úgy, együtt látja és éli 
át. Benne van ebben a mai Ünnep lényege is – műve, a megváltás befe-
jeztével az Atyához megy a mennyei dicsőségbe. – Távozásával azonban 
nem marad űr Utána, az apostolok, de a későbbi hívők élete is reményteli, 
mert tudjuk, tudnunk kell, hogy Ő azért ment el, hogy „ közbenjárjon ér-
tünk, hogy földi vándorlásunk után mi is eljussunk az örök dicsőség Honá-
ba.” – Azért is nem szomorkodunk, mert megígérte, hogy az Atya Orszá-
gában helyet készít nekünk – ott vár tehát bennünket, hogy mi is ott le-
gyünk, ahol Ő van. – A hívő ember Ünnepe ez a mai Ünnep; amikor meg-
győződéssel valljuk, hogy a földi élet után van folytatás, van a jónak jutal-
ma, és gyermeki hálaadással ujjongunk, mert „ahová ugyanis a Fő eljutott 
dicsőségben, oda kapott az egész test, az Egyház reménységben.” Hívő 
szemeink előtt látjuk a csodálatos jelenetet, amint az Úr Jézus beteljesíti 
ígéretét, hogy visszamegy az Atyához; angyalok jönnek és szólnak az 
apostolokhoz. Emlékezünk eljövetelének eseményeire, amikor olyan cso-
dálatra méltón történt a születése – eljövetele – és akkor is angyalok jelen-
tek meg; akkor a pásztorokhoz szóltak, de Isten nagy tetteit hirdették – 
most is az angyali jelenés erről szól, felszólítja az apostolokat, hogy milyen 
nagy feladat vár rájuk – hirdetni Isten csodás tetteit minden népnek. El kell 
menniük és hirdetni mindenkinek, hogy „milyen gazdag és fenséges örök-
ség az, amit Ő a szenteknek (mindenkinek) szán és milyen mérhetetlenül 
nagy az Ő hatalma mirajtunk hívőkön!” – Születése előtt így jellemezte Őt 
a hírvivő Főangyal: „neve Emmanuel lesz, ami azt jelenti: velünk az Isten!” 
– Mielőtt az Úr Jézus visszamegy az Atyához, ezzel búcsúzik: „Én veletek 
vagyok minden nap a világ végéig!” Feladatot is bízott az apostolokra,de 
mindenkire – a megkereszteltekre különösen – „menjetek, tegyetek tanít-
ványommá minden népet!” – a megkeresztelteknek pedig ez a megbízatá-
sa: „tanúim lesztek!” – A tanítványokkal együtt nézünk az égre, az egész 
világ Barátjára, bízva abban, hogy „ez a barátság adja meg egész  emberi 
életünk értelmét.” A mai Ünnepen, de az egész életünkön át „emlékezzünk 
az égbe szálló Krisztusra! Az Ő tanítása és példája szerint ne a mulandó 
földi  dolgokat keressük, hanem inkább az örökkévalókat!” 
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Urunk Mennybemenetele ünnepén, június 1-jén volt kápol-
nánk búcsúja a régi temetőben. Köszönet mindenkinek, ki 

bármi módon segített megszépíteni az ünnepünket! 

Múlt hónapban ünnepeltük kápolnánk búcsú-
napját - Urunk mennybemenetele ünnepén. 
Ezen alkalomból emlékezzünk meg arról, 
hogy pontosan 110 évvel ezelőtt építették-
építtették elődeink kedves kápolnánkat. A 
kápolna oltárral szemközti falán található egy 
márványtábla (az ajtó fölött), mely szerint 
1904-ben Pelsőczi István és Kránicz Lipót 
valamint a „hitközség egyes tagjai”-nak áldo-
zatkészségéből valósult meg az épület. A 
História Domus-ban az első világégést köve-
tően Sisa esperes úr, az akkori plébános az 
alábbiakat jegyezte le: 
„A temető kápolnát Drien István esperes plé-
bános és helybeli polgárok építtették. Hogy 
közvetlenül milyen indokból, és mennyi költ-
ségen, azt még az irattárban nem találtam 
fel. A kápolnának volt alaptőkéje is, mely 
azonban a háború után elértéktelenedett.” 
Természetesen az évtizedek múlásával gon-
dozást igényelt az épület: 

Folytassuk Sisa Imre plébános 
szavaival 1927-ből: 
„Az idő vasfoga azonban alaposan 
kibabrált már a kápolnával, dülede-
ző félben volt, mint valami uratlan, 
gazdátlan elátkozott épület. A fala-
kon már vakolat nem volt. A zsin-
delytető teljesen elkorhadva, az 
eső befolyt. A fa-
oszlopokon deszká-
ból készült torony, 
amelyben az elrek-
virált harang volt 
valamikor, s amely-
be a harang tenge-
lyének kenése, 
vagy az elszakadt 

kötél visszahelyezése végett csak a tetőélen ke-
resztül lehetett bejutni – egyrészt telisdedtele volt 
verébfészekkel, másrészt valami vihar is kifordí-
totta helyéből. Kajlán nézett le és búsan az úton 
járókra, kelőkre. A kápolna homlokzata a víz be-
szivárgása folytán düledezett, repedezett. Életve-
szélyes volt...” 
Természetesen a hívek áldozatkészségéből kija-
vították. S tették ezt az alsónémedi emberek a 
későbbiek folyamán is, mint például 1946-ban, 
amikoris kívül-belül renoválták, és a háború alatt 
összelőtt tornyot újjáépítették. 1954-ben belülről 
renoválták. 1965-ben külső és belső javítások 
után a villanyvilágítást beve-zették. 1971-ben 
külsejéről a vakolatot leverték és a falra szögezett 
dróthálóra újra vakolták. 1976-ban a tornyot kija-

vították és lefestették. 2002-ben pedig a kápolna teljes felújításra 
került: ekkor nyerte el a mai alakját. 
Napjainkban is minden szombaton összegyűlnek itt az 
alsónémedi hívek, és énekelnek, imádkoznak Isten és a Szűz-
anya tiszteletére és dicsőségére. Engedje Isten, hogy ez még 
nagyon sokáig így maradjon: az alsónémediek békét, és meg-
nyugvást találjanak kis kápolnánk falai között. Még sokszor 110 
évig! 

Benkó Péter 
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Gyerekek írták: 
 
Bircsák Fanni: Akkor ismertem jobban Jé-
zus: a filmnél és a szentségimádásnál, 
mert majdnem elérzékenyültem, de a 
szentségimádásnál sikerült elérni, hogy 
elérzékenyüljek. A napból a legjobban, ami 
tetszett az a játékok voltak, mert a Kriszti 
nagyon jó játékokat mutatott és még egy 
mennyasszonyt is láttunk. Akkor éreztem, 
hogy jó együtt lenni a hittanosokkal! 
Horváth Liza: Akkor éreztem Jézushoz a 
legközelebb magam, amikor néztük a fil-
met. mert úgy éreztem, akkor mintha meg-
ölelt volna. A szentségimádás tetszett a 
legjobban, mert sötét volt, szép gyertyák-
kal az asztalon és komolyan tudtam venni. 
Kiss Gergő: Jézushoz a szentségimádás 
alatt éreztem közelebb magam. A mozi és 
a játszás volt a legjobb, mert jó filmet néz-
tünk, mert jót játszottunk. 
Kiss Dávid: A végén éreztem magam közel 
Jézushoz, amikor szentségimádás volt. Az 
tetszett a legjobban, amikor eljátszottuk az 
utolsó vacsorát, mert vicces volt. 
Kelemen György: Jó volt a játék és az 
együtt vacsorázás is. Tetszett a film és a 
szentségimádás, mert közelebb kerültem 
Jézushoz. 
Jobbágy Zoltán: Jó volt a játék és az 
együtt vacsorázás is. Tetszett a film és a 
szentségimádás és a pászka vacsora. 
Hegedűs Gergő: Végén amikor a szent-
ségimádás volt, közelebb jutottam Jézus-
hoz. Amikor a templo9m mögött játszot-
tunk és eljátszottuk az utolsó vacsorát. 
Gazi Domonkos Szentségimádkor éreztem 
legközelebb Jézushoz magam. A legjob-
ban az utolsó vacsora tetszett, mert én 
voltam Jakab apostol. 
Troják Roland: Akkor éreztem legközelebb 
magamhoz Jézust, amikor eljátszottuk az 
utolsó vacsorát, mert én voltam Kánai Si-
mon tanítvány. Játék tetszett, mert gurítóst 

játszottunk meg 
sugdolózóst is.  
Szlovicsák Attila: Én a 
szentségimádáson 
éreztem úgy, hogy kö-
zelebb vagyok Jézus-
hoz. Nekem a játék 
tetszett a legjobban, 
mert jók voltak. 
Tüske Zsolt: Jézussal 
akkor találkoztam, ami-
kor a szentségimádás 
volt. Meg, még amikor 
a szerepjáték volt. A 
szentségimádás azért 
volt jó, mert szép volt a 
zene. 
Györgyövics Boglárka: 
Szentségimádás tetszett nekem. Az tet-
szett a legjobban a játékok közül a házas 
játék. Szentségimádás kicsit siralmas volt. 
Végh Laura: Amikor a Magdi néni a szent-
ségimádásnál felolvasott, mert: közelebb 
kerültem Jézushoz. Tetszett, amikor ját-
szottunk, mert minden elsőáldozó ott volt. 
Amikor filmet néztünk, mert Jézusról szólt. 
Pelsőczi Dalma: Nekem a filmnézés tet-
szett, és az utolsó vacsora, mert én voltam 
Bertalan apostol. Filmnézés után került 
hozzám közelebb Jézus. 
Demeter Lili: Nekem a játék tetszett a leg-
jobban, mert jól éreztem magam. De a 
szentségimádás is tetszett, mert közelebb 
voltam Jézushoz. 
Krasnyánszki Réka: A szentségimádás 
után éreztem, hogy hozzám legközelebb 
volt Jézus. Nekem az utolsó vacsora tet-
szett mert, megmosták a lábainkat. 
Szlovicsák Róbert: Szentségimádás azért 
tetszett, mert találkoztam Jézussal. Nekem 
a játék tetszett, és az utolsóvacsora, meg 
amikor filmet néztünk. 
Pocskai Tamás: A vége nagyon tetszett és 
a játék is. 
 

A segítők: 
Surányi Kriszti: Nagyon örülök, hogy idén 
ennyi gyermek járul az elsőáldozás szent-
ségéhez. Nagyon készültünk erre a 
lelkinapra, szerettünk volna minél nagyobb 
élményt nyújtani a gyereknek, hogy meg-
értsék, mekkora csodában lesz részük az 
előáldozáskor, és utána már mindig. A sok 
játék és vidámság mellett a gyerekek meg-
ismerkedtek a korabeli szokásokkal, az 
utolsó vacsora történetével, melyet aztán 
el is játszottak. Egy gyerekeknek szóló 
filmből megismerték Jézus életét. Az anyu-
kák finom vacsorát készítettek. Este pedig 
zenés szentségimádást tartottunk, ami 
néhány lánykát mélyen megérintett, ennek 
különösen örültem. Utána közös imádság-
gal zártuk a napot. Estére biztos lettem 
benne, hogy munkálkodott köztünk a 
Szentlélek, és a gyerekek megértették a 
szentség lényegét. Kívánom, hogy tovább-
vigyék szívükben ezt a napot. 
Györgyövics Szilvia: Jó volt, örültem, hogy 
segíthettem! Szerintem a kicsik is élvezték 
és jót tett a lelküknek is! Bízok benne, 
hogy rá tudtuk hangolni őket az elsőáldo-
zásra!! 

Lehetőség-félelem 
Él egy régi történet egy fiatalemberről, akinél 
hogy, hogy nem, de egy éjjel megjelent egy 
angyal és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben vár-
nak rá. Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyon-
ra tegyen majd szert, a társadalom megbecsült tagja lehessen, és 
egy gyönyörű nőt vegyen feleségül.  
Emberünk egész életében várta, hogy az ígért csodálatos dolgok 
valóra váljanak, de nem történt semmi és végül egyedül, és szegé-
nyen halt meg. Amikor a Mennyország kapujához ért, meglátta az 
angyalt, aki sok-sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, és felelős-
ségre vonta:  
“Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi 
rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben 
vártam, ... de nem történt semmi. 
“Én neked nem ígértem ezt - válaszolt az angyal. - 
Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem 
neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a lehetősé-
gekkel. 
Az ember megdöbbent. “El sem tudom képzelni, 
miről beszélsz!- - mondta. 
“Emlékszel, egyszer volt egy ötleted, de te féltél, 
hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit? - kér-
dezte az angyal. 
Az ember bólintott. 
“Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múl-
va egy másik embernek adták, aki nem ijedt meg a nehézségektől, 
és ha visszaemlékszel, akkor ez az ember az egyik leggazdagabb 
ember lett a környéken. 
“És arra emlékszel-e, - folytatta az angyal - volt egy eset, amikor a 
várost óriási pusztítás érte, sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem 

tudott szabadulni a romok alól. Neked lehető-
séged lett volna segíteni a bajbajutottakon és a 
túlélőket kimenteni, de te féltél, hogy ha el-

mész otthonról, akkor betörnek hozzád és kirabolják a házadat, ezért 
nem mentél el segíteni a hívó szóra, hanem otthon maradtál.  
Az ember szégyenkezve bólintott. 
“Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy száz és száz ember életét 
megmentsd, a város összes életben maradt lakója tisztelt volna té-
ged.- - mondta az angyal.  
“És emlékszel arra az asszonyra, arra a fekete hajú nőre, aki neked 
annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel korábban, 
vagy későbbi életedben találkoztál, de azt gondoltad, hogy sose 

menne férjhez egy olyan emberhez,mint te, féltél, 
hogy elutasít, és elmentél mellette. 
Az ember újra bólintott, de már sírt. 
“Igen barátom, - mondta az angyal - ő a feleséged 
lett volna, vele sok gyermeket neveltetek volna, 
vele igazán boldogságban éltél volna egész életed-
ben. 
- Hasonló lehetőségek mindannyiunknak adódnak 
az életében, de gyakran, ehhez a történetbeli em-
berhez hasonlóan,mi is megengedjük, hogy a féle-
lem felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon ben-
nünket, hogy éljünk a lehetőségekkel.  

Mi nem megyünk oda másokhoz, mert félünk az elutasítástól, mi nem 
beszélünk az érzéseinkről, mert félünk, hogy kinevetnek bennünket, 
és nem bízzuk rá magunkat más emberre, mert félünk a fájdalomtól, 
ha elveszítjük. 
De még nincs veszve semmi. Mi még életben vagyunk. Elkezdhetjük 
kihasználni az előttünk álló lehetőségeket. Mi elkezdhetünk létrehozni 
lehetőségeket saját magunk számára. 

Egy perc bölcsesség…  
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JÁTSSZUNK!   
 

Alsónémedi római katolikus templomának (kis) részlete,  
mi az? (4.) 

 

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 in-
ternettel, a sekrestyében is 
leadhatja megfejtését.  
Egy-egy kép megoldását a 
következő lapszám megjelené-
séig fogadjuk el. 
2015. januárjára tervezzük az 
eredményhirdetést. A játékot az 
nyeri, aki a legtöbb képet ismeri 
fel. Egyenlő állás esetén sorso-
lás dönt.  
A játék nyertese könyvjutalmat 
kap.  

 
Íme a 4. kép: 

Ferenc pápa üzenete 
 
"Gondoljatok bele, hogy egy 
nem házas asszony bemegy 
a templomba, s azt kéri, 
hogy kereszteljék meg a fiát. 
És az, aki éppen ott tartóz-
kodik, azt válaszolja: nem 
lehet, mert maga nem há-
zas... 
Figyeljük meg, hogy az az 
asszony, akinek volt bátorsága megtartani és megszülni gyer-
mekét mivel találkozik! Zárt ajtóval! Ha így folytatjuk, nem te-
szünk semmi jót az emberekkel, Isten népével. Jézus hét szent-
séget alapított, de mi ilyen magatartásokkal egy nyolcadikat talá-
lunk ki: a "lelkipásztori vám" szentségét!...  
Aki közeledik az Egyházhoz nyitott ajtót kell, hogy találjon, és 
nem a hit ellenőrét...  
Szükségünk van reverenda és fátyol nélkül szentekre. Szüksé-
günk van farmeros és tornacipős szentekre. Szükségünk van 
szentekre, akik moziba mennek, zenét hallgatnak, és barátaival 
sétálnak. Szükségünk van szentekre, akik Istent teszik első hely-
re, de az egyetemen is kitűnnek. Szükségünk van szentekre, 
akik időt találnak a mindennapi imára, és képesek a tiszta szere-
lemre, vagy a tisztaságot megszentelik...  
Szükségünk van korszerű szentekre, XXI. századi szentekre, 
akik erre korszakra alkotják meg a lelkiségüket. Szükségünk van 
olyan szentekre, akik el vannak kötelezve a szegények iránt és a 
szükséges szociális változások iránt.  
Szükségünk a világban élő szentekre, a világban megszentelődő 
szentekre, akik nem félnek a világban élni. Szükségünk van kó-
lát és hot-dogot fogyasztó, internetező és Ipod-ot használó szen-
tekre. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik az Eucha-
risztiát, és nem szégyellnek a hétvégén sört inni vagy pizzát enni 
barátaikkal. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik a 
mozit, a színházat, a zenét, a táncot, a sportot. Szükségünk van 
társaságot kedvelő szentekre, akik nyitottak, normálisak, barát-
ságosak, vidámak és jó barátok.  
,Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg 
tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasod-
nak el... Legyünk hát ilyenek!" 

(A "Mi canto es oración" című honlapról) 

2014. május 4-én a 9 órai 
szentmisén került sor a 
Búzaszentelésre és kö-

nyörögtünk a jó termésért. 

2014. május 4-én a 9 
órai szentmisén rövid 
műsorral és virággal 

köszöntötték a gyerekek 
az Édesanyákat.  

Köszönet a virágok ado-
mányozójának! 

 

2014. májusában 
elkezdődött az új 

kántorház építése.  
Egy hónap leforgá-
sa alatt elkészült a 
pince, a házfalak, a 
födém. Következő 

feladat a tetőszerke-
zet megépítése.  
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A cserkészeink hírei 
Csendtáborról 

 

Április elején egy hétvége erejéig ellátogat-
tunk Böjte Csaba nagyszalontai árvaházába. 
Bár látogatásunk rövid volt, emléke annál 
tovább az 
emlékeze-
tünkben 
marad. 

Már megérkezésünkkor döb-
benten leskelődtünk a kocsiból: 
három 16-18 éves fiú teregetett, 
mintha a világ legtermészete-
sebb dolga volna, kedvesen 
útbaigazítottak. Nagy örömmel 
fogadott minket az otthon veze-
tője, aki a vacsora alatt elmesél-
te az intézmény működését, 
saját vicces vagy elkeserítő 
történeteit és a gyerekek hely-
zetét. Késői érkezésünk miatt csak arra maradt már időnk, hogy 
megbeszéljük a másnap programját és gyorsan bebújjunk a gon-
dosan előkészített ágyakba. 
Másnap reggel találkoztunk a ház lakóival. Eleinte kissé félénken 
közeledtek hozzánk, de nekünk is új volt ez a szituáció. Később a 
közös programok, játékok alatt mindannyian felengedtünk, megis-
merkedtünk egymással. Nagyon gyorsan eltelt a nap, az estét 
egy vidám szalonnasütéssel és tábortűzzel zártuk. Jó volt tapasz-
talni, hogy mennyi éneket ismernek és énekelnek teljes szívvel. 

Vasárnap reggel misére indultunk, bár nem közö-
sen mentünk, de az otthon lakói közül a legtöbben 
részt vettek rajta. Szívbemarkoló volt látni a 15-20 
árva ministránst, aki a Jóisten előtt térdel és imád-
kozik. A nap másik része játékkal telt. Délután elkö-

szöntünk, és haza-
indultunk, hiszen 
állampolgári köte-
lességünknek is 
eleget kellett tennünk.  
Bár már régebben véget ért a 
hétvége, még mindig összeszo-
ruló szívvel gondolok a nagysza-
lontai srácokra, akiket megis-
mertem. Fájó pont, hogy annyian 
megérdemelhetnék a család 
szeretetét, mégis eldobták őket 
a szüleik. De lehet, hogy jobban 
jártak így, mert egy nagy, szere-
tő közösségben nőhetnek fel. 

Végül engedjék meg, hogy megosszam a gyerekektől, búcsúzóul 
emlékbe kapott, saját készítésű képeslap szövegét: 
A "Béke Királynője” gyermekotthon lakói nagyon szépen köszö-
nik, amit kaptak tőletek. Visszavárunk!!! 
Szeretettel a gyerekek :-) 2014. 04. 06. 
Köszönjük srácok, mi TÖBBET kaptunk Tőletek! 
Ezúton is köszönjük az adományokat, nagy örömöt okoztunk ott, 
ahol szükség van! 

Bálint Betti 

Helyi Karitász hírei 
Az Iskola aulájában és a Sportcsarnokban, 2014. április 26-án meg-
rendezett Sportnapon a Karitász Helyi Csoportja is jelen volt. Bemu-
tatkozott az érdeklődőknek, hogy mivel foglalkozik, mi a feladata. 
Volt tartós élelmiszer, zöldség és ruhagyűjtés, és ennek szétosztása 
a rászorulók között. A Karitász adományokból él és ebből tud segíte-
ni. A nap folyamán almával kínáltuk meg a kedves érdeklődőket. Ha 
tudsz segíts hogy segíthessünk. 
Elérhetőségeink: 06303942229 vagy 

karitasz.alsonemedi@gmail.com 
Köszönettel Karitász Helyi Csoportja  

A Csodavilág májusi alkalmára 25-én  
10 órakor került sor.  

Kránitz Albertnek  
köszönet, hogy megjaví-

totta a harang  
programozó óráját. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

     
18 óra  
Ifi -hittan 
 

 
 

6 

8 óra 
Elsőáldozásra 
felkészítő 

2 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

7 10-12 óra 

Ruhaosztás 
19 óra  
Cursillo kiscsoport 

 
8  
PÜNKÖSD 

9 
PÜNKÖSD 

10 11 
 

12 13 
18 óra  
Ifi -hittan 

14 

 
15 
 

ELSŐÁLDOZÁS 
 

16 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

17 
 

18 
 
 

19 
 

20 
17 óra  
Ifi -hittan 

21 
Papszentelés 
Vácon 

22  
ÚRNAPJA 

23 
 

24 
 

25 
18 óra  
Cursillo 
kiscsoport 

26 27 
18 óra  
Ifi -hittan 

28 
Egyházmegyei  
Találkozó—
Dunavarsány 

29 
 

30       

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2014. JÚNIUS 

Jézus Szíve Családja 
 
Jézus Szentséges Szívének Csa-
ládja a következő közös imaórá-
ját 06.01-én Urunk menybemene-
telének ünnepén az esti szentmi-
se után tartja a templomban. 
Amikor a feltámadt Jézus, meny-
bemenetele előtt kiment a tanít-
ványokkal a hegyre, ahol elbú-
csúzott tőlük, megáldotta őket, 
egész életüket, munkájukat, majd 
küldetést adott nekik. Azt mond-
ta: „Menjetek tehát, tegyétek ta-
nítványommá mind a népeket! 
Kereszteljétek meg őket az Atya 
és a Fiú és a Szentlélek nevére, 
és tanítsátok meg őket mindan-

nak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek 
vagyok a világ végéig.” (Máté 28,19) 
Nem sokkal ezután pedig elküldte a Szentlelket számukra, 
amely által megerősítést kaptak ehhez a nagy és csodálatos 
feladathoz. 
 Ahhoz, hogy ezt a szívemmel megértsem, el kell fogadnom 
annak az időnek a fontosságát, amelyet Istennel az én Mennyei 

Atyámmal töltök. 
Az Ő érkezésére 
való felkészüléshez 
mindig égve kell 
tartanom a hit a 
remény és a szere-
tet lámpásait. Éber-
nek kell lennem, 
hogy észrevegyem a jeleket, amelyek által magához vonz en-
gem. A rossz gondolatoktól elgyengülök a küzdelemben. Mi, a 
mai apostolok felelősek vagyunk azért, hogy mint adunk át a 
testvéreinknek. Növelnünk kell a jót a világban! Az Istenben való 
életet azért kaptuk, hogy tovább adjuk azt! Ezért, ezt a mai 
szentórát a Jézus Szentséges Szívének Családjáért élő és meg-
halt tagjaiért, ezek Jézusban való megszentelődéséért ajánljuk 
fel. Emlékezz meg rólunk Jézus, amikor eljössz a Te országod-
ba! 
A tabernákulum csendjén át vezess minket üdvösségre és a Te 
békédet add minden léleknek, aki bizalommal feltárja előtted 
szívének legbensőbb titkait! 
 
Június 29-én vasárnap, de 9 órakor a Jézus Szentséges Szívé-
nek Családja elő és megholt tagjaiért ajánljuk fel a szentmisét. 

 
özv. Szlovicsák Balázsné  

Júniusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

1 8 óra 

Elsőáldozásra 
felkészítő 
20 óra Jézus 
Szíve  család 
imája 

Máj. 31 – Jún. 8 
 

Özv. Végh Antalné 
Özv. Somogyi Jánosné 

Özv. Nagy Balázsné 
Győrvári Pálné 

 

Jún. 9 – 17 
 

Özv. Győrvári Gáborné 
Molnárné Bálint Erzsébet 

Özv. Takács Ernőné 
Özv. Bársony Istvánné 

 

Jún. 18 – 26 
 

Sponga Istvánné 
Nagy Jánosné 

Surányi Krisztina 
Jakab Mária 
Kiss Katalin 

Jún. 27 – Júl.5 
Acsai Lászlóné 
Gábor Józsefné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné 
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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. 

Élő Rózsafűzér zarándoklat Budapest körül 
Az idén május 17-re esett a zarándok nap. Társammal az 5-ös 
szakaszt választottuk. Farkasrét, Gazdagrét, Kelenvölgy, Kama-
raerdő, Nagytétény. Távolság: 19 km. Nagyrészt lakott terület, de 
van hegy, völgy, erdő, ösvény, meredek lépcső, ahol a szintkü-
lönbség 300 méter. 
Találkozó: Farkasrét Mindenszentek templom. Papi áldással in-
dultunk 730-kor, kísérőnk Matolcsy Kálmán atya volt. A mi csopor-
tunk 60-70 fővel indult. A gazdagréti Szent Angyalok temploma 
volt a kövekező állomás. Itt Szederkényi Károly atya fogadta a 
csoportot és közösen imádkoztunk, majd a közösség vendégsze-
retetét elfogadtuk és indultunk tovább. Imádkozva, énekelve elér-
tünk Kelenvölgybe. Közös ima a Szentháromság templomban. Az 
oltárkép a Szentháromságot ábrázolja, ami egyedülálló az or-
szágban. Ebben az egyházközségben van a Szervita nővérek 
otthona. Itt litániát mondtunk közösen és a vendéglátás után 
mentünk tovább. A csoporthoz itt csatlakoztak nem mindennapos 
zarándok társak, perui, mexikói, filippinoi, lengyel nemzetiségűek. 
Utunk során az atya megáldotta a várost, együtt imádkoztunk. 
Sokat mentünk tájvédelmi területen és a Kamaraerdőben. A sok 
eső miatt csúszós volt az erdei út, de szerencsésen végig jártuk, 
majd a tisztáson megpihentünk. Innen mentünk a Szoborpark-
hoz, ami a Balatoni út közelében van, szintén   tájvédelmi terüle-
ten. Megnéztük a Szent Mihály kápolnát és templomot, rövid imát 

végeztünk. Az egy-
házközség tagjai 
süteménnyel és víz-
zel kínáltak bennün-
ket szeretettel. Imád-
kozva indultunk to-
vább a Baross Gá-
bor telepi Jézus Szí-
ve templomhoz, 
majd a Szent Donát 
hegyi doni emlék-
helyhez. 
A végállomás Nagy-
tétény, Nagyboldogasszony templom. Itt találkoztunk azzal a 
csoporttal, akik Soroksárról indultak. Este 7 órakor minden érke-
zési ponton elkezdődött a szentmise. Természetesen itt is nagy 
vendégségben volt részünk. Indulásnál a csoport minden tagja 
kapott egy énekes könyvet, egy kitűzőt és egy rózsafűzért. Egy 
zarándoklat azért jó, mert sokat tuuudunk változni. Döntéseink 
megerősödnek Isten mellett, Krisztus útját járjuk és a végső cél 
az Atyai ház. Ez az út az életutunkat is vetíti. Itt az Istennel a 
kapcsolatunk kialakul és megmarad. 
Kívánom, hogy tapasztalják meg minél többen ezt az élményt. 

Egy katolikus zarándok 

Úr napja 
 

Az Úr napja  
megünneplésére  

június 22-én  
9 órakor kerül sor.  

Szívesen fogadunk virágokat a 
díszítéshez. 

Váci Egyházmegye—papszentelés 2014. 
 

A Váci  
Székes-

egyházban a  
papszentelés 

2014. június 21-
én délelőtt 10 

órakor kezdődik. 
 

Elegendő számú 
jelentkező esetén indítunk  

külön buszt a templom elől.  
Érdeklődni és jelentkezni a kántor úrnál és 

Mikolyné Magdinál lehet. 
 

Ezen a napon a kápolnai mise  
17 órakor kezdődik. 

Hittantábor 2014 
 

A nyári hittantáborunk  
augusztus 11—17 

között lesz Csengele!  
Minden hittanos gyereket szeretettel várunk!  
Még van lehetőség a jelentkezésre 5.000,- Ft 

előleg befizetésével, Magdi néninél.  
A tábor összköltsége 15.000,- Ft. 




