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Két olyan ünnepünk van, amikor az oltáriszentséget ünne-
peljük. Az egyik a szent három nap része, nagycsütörtök, az 
oltáriszentség alapításának ünnepe. A másik pedig ez a nap, 
úrnapja, Krisztus testének és vérének az ünnepe. Az első, a 
nagycsütörtöki, egy csendes ünnep, akkor még előttünk van 
Krisztus szenvedése és föltámadása. A másik úrnapja, sokkal 
látványosabb, hangosabb és ünnepélyesebb ünnepünk. Minden 
szentmise fontos pillanata, amikor az átváltoztatott kenyérre és 
borra mutatva elhangzik a következő: Íme, hitünk szent titka. 
Az oltáriszentség hitünk szent titka. Az átváltoztatott kenyér-
ben és borban Krisztus valóságosan és titokzatosan jelen van. 
Erre a titokra figyelünk, és ezt a titkot ünnepeljük ezen a napon. 
Úrnapján a templomokban körmenetet tartanak. Az oltári-

szentség végiglátogatja a körmenet útvonala mentén felállított, 
lombokkal és tavaszi virágokkal díszített négy oltárt. Közben 
ünneplőbe öltözött leánygyermekek virágszirmokkal hintik 

be útját. Községünkben az a 
hagyomány, hogy a körmenet 
elején népviseletbe öltözött leá-
nyaink hordozzák a virágokkal 
díszített Mária-szobrot, a részt-
vevő hívek pedig imádsággal, 
énekkel követik a legméltósá-
gosabb oltáriszentséget. 

Az idei úrnapján kegyes volt 
az időjárás, elkerült bennünket 
az eső és a rekkenő hőség is. Az 
ünnep fényének emeléséhez a 
gyönyörűen feldíszített oltárok 
és a Mária-szobor is hozzájárul-

tak. Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik áldozatos 
munkájukkal közreműködtek a Mária-szobor díszítésében és a 
sátrak elkészítésében, valamint a Talapka-zenekarnak is, mely-
nek tagjai már évek óta a szolgáltatják a zenei kíséretet.
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Május első vasárnapja mindenkinek ünnep. Ünnep az 
édesanyáknak, hisz a mindennapi rutinfeladatokból kicsit 
kiszakadva ilyenkor szembesülnek azzal, hogy mekkora 
kincset bízott rájuk a Teremtő. Ünnep a gyerekeknek is, 
mert ekkor utánozhatatlan gyermeki tisztasággal és iz-
galommal készülhetnek édesanyjuk köszöntésére. Ezt a 
szeretetteljes készülődést érezhettük mindannyian a má-
jus 6-ai szentmisén. Bár a műsor nekünk, az ott szereplő 
gyermekek anyukáinak, nagymamáinak készült, minden-
kihez, így a már felnőtt gyermekeit „távolról” figyelő vagy 
az életet még magzatként magában hordozó édesanyák-
hoz is szólt. 

Nem mindenkinek volt egyszerű feladat ennyi ember előtt 
beszélni, de a gyerekek erőt merítettek édesanyjuk tekinteté-
ből, és zavarukat legyőzve végül mindannyian gyönyörűen 
mondták el kis verseiket. Nem hiszem, hogy lett volna édes-
anya, aki ezt a műsort könnyek nélkül nézte volna végig, hi-
szen – ezt talán a nők tudják leginkább – sírni nem csak szo-

morúságunkban szoktunk, hanem akkor is, ha valami szépet 
látunk. 

Akkor és ott, a templomban ezek a gyermekek voltak legszeb-
bek. A Jóisten őrizze meg bennük ezt az ártatlan, feltétel nélkü-
li szeretetet édesanyjuk, szüleik felé egész életükben! Nekünk, 
édesanyáknak pedig sosem 
szabad elfelejteni, mi a fel-
adatunk: „Ebben a világban 
– Teréz anya szavaival – 
nem tehetünk nagy dolgo-
kat, csak kis dolgokat nagy 
szeretettel.” Köszönjük ezt 
a gyönyörű szép ünnepet 
kedves hitoktatónknak, Né-
meth Zsuzsának és termé-
szetesen gyermekeinknek! 

(egy édesanya)

Úrnapja – Krisztus szent testének és vérének ünnepe

Anyák napja
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április 29-én huszonkettedik alkalommal 
tartottak hazánkban országos búzaszentelő 
szertartást, ezúttal Kakucson. A szabadtéri 
szentmisére és a búzatáblák megáldására 
a kakucsiak mellett szép számmal érkeztek 
hívek Inárcsról és a környékbeli települések-
ről is. A szertartáson a kakucsi Bárdos Lajos 
kamarakórus előadásában, a Kálvin-zenekar 
fúvóskíséretében hangzottak el az énekek. A 
Duna Televízió által rögzített műsort az egész 
ország megtekinthette. „Isten kezében” cím-
mel május 6-án sugározták, s a csatorna hon-
lapján az interneten jelenleg is látható.

De vajon honnan ered ez a keresztény ün-
nepünk? A vetések, a leendő új termés meg-
áldásának hagyománya a pogány ambarvalia 
ünnepből gyökerezik. Az ókori Rómában ezen 
napon tartottak könyörgő körmenetet, amely 
a via Flaminiáról indult Robigus berkéhez, 

ahol Robigusnak, a gabonarozsda istenének 
mutattak be áldozatot. A korai keresztények 
is megtartották ezt az ünnepet, de teljesen 
más tartalommal töltötték meg. eredetileg a 
húsvéti időszak bűnbánati-áldáskérő körme-
neteként szolgált a természeti csapások elhá-
rítására. Történetírók szerint a pogány ünnep 
helyettesítését Libérius pápa rendelte el. Az 
évszázadok során kapcsolódott hozzá az új 
vetések megáldásának szertartása, melynek 
időpontja a római katolikus egyházban szent 
márk napjára, április 25-ére vagy az ahhoz kö-
zeli vasárnapra esik. 

Hazánkban a középkortól maradtak fenn 
búzaszenteléssel kapcsolatos adatok. szá-
mos néphiedelem is kapcsolódik hozzá. mint 
minden szentelménynek, a megszentelt bú-
zának is különleges erőt tulajdonítottak. sok 
helyen a szertartás alatt és után kitépett szá-
lakat a férfiak kalapjukba tűzték, a nők pedig 
imakönyvükbe rejtették. egyes vidékeken a 
búzaszálakat otthon az állatok eledelébe ke-
verték, hogy ne fogjon rajtuk a nyavalya. A 
déli országrészben szentelt búzából font ko-
szorút helyeztek a gabonatábla négy sarkába, 
hogy megvédje a termést a jégveréstől, néhol 
pedig az volt a szokás, hogy a bő termés re-

ményében zöldségmagvakat is vittek a búza-
szentelésre. 

A búzaszentelés szertartásán a hívek a 
szentmise után körmenetben indultak éne-
kelve a templomból a határba. A megfelelő 
helyen a pap mind a négy égtáj felé áldást 
mondott, megszentelte a gabonatáblát, majd 
mindenki visszatért a templomhoz. A II. vati-
káni zsinat óta szokás úgy is megünnepelni, 
hogy a pap a mezőről hozott vagy erre az 
alkalomra csíráztatott búzát áld meg a temp-
lomban. A második világháborút követően a 
búzaszentelés hagyománya némileg háttér-
be szorult – ebben az időszakban a hatalom 
a vallást csak a templom falai között tűrte 
meg –, s csak a rendszerváltás után kezdett 
újraéledni. napjainkra ismét országszerte ren-
deznek búzaszentelő szentmiséket. Reméljük, 
környékünkön is újra hagyománnyá válik ez a 
szép keresztény ünnep!
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„Egyedül álló hangszer vagy Isten kezé-
ben. Engedd, hogy a Lélek által megszólal-
jon benned az üzenet, amelyet rajtad keresz-
tül szeretne közölni az Úr.” (simon András: 
Zenéről)

május 19-én az inárcsi ökumenikus 
énekkar Alsónémedin járt kórustalálko-
zón, amit Pekker Imre plébános és kántora, 
Benkó Péter karnagy vezetésével először 
rendeztek meg. Ahogy a falu karácso-
nyára, februártól erre a kórustalálkozóra 
is közösen készült az inárcsi református, 
evangélikus és római katolikus egyházköz-
ségek híveiből álló énekkar. mozgalmas 
három hónap volt, sok küzdelemmel, de 
úgy érzem, megérte, mert egy csodás dél-
utánon vehettünk részt Alsónémediben.

A kórustalálkozót Pekker Imre és Varga 
László atya nyitotta meg, aki a Váci szé-
kesegyház karnagya, az Országos magyar 
Cecíliai egyesület igazgatója és a Váci Kán-
torképző igazgatója. A program délután 
háromkor hét kórus negyedórás–húszper-

ces bemutatkozásával kezdődött. sziget-
szentmiklósról a szent erzsébet, Dunaha-
rasztiról a szent Cecília Kórus Bugyiról a 
katolikus énekkar, Alsónémediről a refor-
mátus és a magyarok nagyasszonya, Ör-
kényből a Cantate Domini kórus, majd mi 
következtünk. A kórusok bemutatkozása 
után közös szentmisén vehettünk részt. 
Varga László atya prédikációjában kiemel-
te, hogy mekkora áldozattal jár a kórusok 
vezetése, ám (ekkora zenei tapasztalattal, 
mint ami az ő háta mögött van) jól tudja, 
hogy az énekkarra járóknak is mekkora 
lemondással és áldozattal jár. Az énekkar 
is egy közösség. Lehet, hogy eleinte még 

csak azért megyünk közéjük, mert a szom-
szédunk, aki oda jár, elhív. Aztán megta-
pasztalva a másikban és a közösségben 
a Jóistent és szeretetét, egy idő után már 
azért fogunk járni, mert valami sokkal töb-
bet ad. sokszor nem tudjuk, hogy kiket 
érint meg az énekünk, kik azok, akik egy 
ének elhangzása után, újra visszatérnek a 
Jóistenhez, újra mernek imával fordulni az 
Úrhoz, s kinek érinti meg a lelkét. ezért bár 
igen áldozatos, ám gyümölcsöző munka 
ez, mint a mindennapok során megélt jó-
cselekedeteink. 

A mi kórustalálkozóra való készülé-
sünk is sok áldozattal, lemondással járt, 
de elmondhatom, hogy egymásnak gyü-
mölcsöző és értékes napot szereztünk az 
éneklés örömével. ezúton szeretném meg-
köszönni a kórustagok áldozatos munká-
ját és a sok lemondást, ami nélkülük nem 
valósult volna meg. További éneklésükhöz 
egészséget és sok kegyelmet kívánok!

F. J.

Búzaszentelés

Alsónémedi kórustalálkozó

„Ha velünk az Ő áldása,                                     Százszoros lesz termésünk,
Nincs gondunk az aratásra,                                Áldj meg, Uram, erre kérünk.”

A nyár egyházi programjaiból
 A VIII. Váci Egyházmegyei Találkozó június 29-étől 30-áig Pilinyben 

lesz. Jelmondata: „Tegyétek szívből lélekkel!” Az egyházközség a második 
napon indít buszt. Az útiköltség 2000 Ft lesz. Indulás 630 -kor a plébániától.
 egyházközségünk nyári tábort szervezett katolikus gyermekeknek 

és családoknak. A tábor július 23 és 28 között lesz Csonka Csaba atyánál,  
Tar községben. Indulás július 23-án reggel 8 órakor a plébániától. A gyer-
mekek élelmezéséhez szívesen fogadunk adományokat. Kérjük, aki fel tud 

ajánlani zöldségeket, gyümölcsöket, krumplit, májkrémet – mindent, ami-
re egy táborban szükség lehet, tegye meg. Az adományokat július 15-étől 
lehet behozni a plébániára.
 Július 29-én, vasárnap celebrálja templomunkban aranymiséjét 

Csernák Pál, aki 1964 és 1969 között szolgált Inárcson. Az atya 28-án, 
szombat délután vetítéssel egybekötött visszaemlékezésre hívja meg a 
híveket a plébániára.
 Készülünk templomunk felszentelésének ötvenedik évfordulójá-

►Folytatás a 3. oldalon >
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Újabb hittanos tanév végéhez értünk. Há-
lás vagyok a jó Istennek, hogy ide, ebbe a 
kisközösségbe vezérelt, ahol együtt lehetek 
a gyerekekkel az Ő dicsőítésére. Köszönet a 
gyerekeknek, akik rendszeresen ott voltak a 
hittanórákon, külön köszönet azoknak, akik 
részt vettek a szombati foglalkozásokon és 
szentmiséken. nagyon fontosnak tartom, hogy 
a hittanosok, több órán kívüli foglalkozáson le-
gyenek együtt, mert ezzel építjük közösségün-
ket! ebben nagyon sokat segít Judit, köszönöm 
neki a sok éneket, segítséget, támogatást!

néhány eseményt konkrétan is kiemelnék. 
Ilyen volt a diákmiséken való olvasás, októ-
berben a rózsafüzér készítése, később a mi-
kulás-ünnepség. Adventben a tallérgyűjtés, 
az adventi vásárra készülődés, vasárnapjain 
a gyertyagyújtás, közben készület a pásztor-
játékra, amit gyermekeink idén is nagy szere-
tettel és lelkesedéssel adtak elő! nagyböjtben 
a közös töviskoszorú készítése, lelki percek a 
hittan órákon, a 7. osztállyal közös keresztút a 
határban, az elsőáldozókkal az első gyónás. 

Húsvétra tojást festettünk. április 21-én ki-
rándultunk a leendő elsőáldozókkal. Íme erről 

a honlapunkon megjelent cikk egy részlete: 
Misi atya tartott nekünk szentmisét, amin húsz 
gyermek ministrált. Felemelő volt a gyerekek-
nek részt venni egy olyan szentmisén, ami nekik 
szól, így is közelebb kerülve Jézushoz. Szentmise 
után akadályverseny következett, csapatokra 
osztottuk a gyerekeket (nem falvak szerint). Mi, 
hitoktatók készültünk feladatokkal, ki mozgá-
sos, ki elméleti, ki játékos feladatot állított a 
gyerekek elé, akik nagyon profin küzdötték le 
az akadályokat! ...Délután indultunk haza, még 
több mosollyal, élménnyel és jó kedvvel, mint 
ahogy indultunk. A gyerekek, mikor itt, Inárcson 
leszálltak a buszról, tele voltak szüleiknek mon-
danivalóval, ragyogott 
az arcuk!

május első vasár-
napján az édesanyákat 
köszöntöttük, amiben 
sok hittanos gyermek 
szerepelt, s a szombati 
foglalkozásokon ma-
guk készítették aján-
dékaikat. május 18-án 
sikeresen vizsgáztak 

az elsőáldozók, s június 3-án ünnepélyesen 
vették először magukhoz Krisztus testét az 
oltáriszentségben. Június 16-án tartottuk az 
utolsó „hittanosok délutánját”. Ifiseink sport- 
versenyekkel, játékokkal, meglepetésekkel 
készültek rá. nagyon jól érezték magukat a 
gyermekek, s lelkiekben a másnapi szentmi-
sén zártuk le a hittanos évet. nyáron együtt 
megyünk egy izgalmasnak ígérkező tábor-
ba, s szeptemberben újult erővel kezdünk 
neki a talán még tartalmasabb 2012–13-as 
hittanos évünknek!

Németh Zsuzsanna hitoktató

április 2-án a plébánián elindult a magvető Családi napközi, melynek 
lényege, hogy a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátása 
családias környezetben, életkoruknak megfelelően történjék. Hét hát-
rányos helyzetű gyermek ellátását két gondozó biztosítja. A kis létszá-
mú csoport lehetőséget teremt az egyes gyermek fejlettségét, egyéni 
szükségleteit figyelembe vevő felügyeletre, gondozásra, nevelésre, 
foglalkoztatásra. segíti a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek 
szocializációját, korcsoportjukba történő beilleszkedését. A napközi a 
Váci egyházmegye szentjánosbogár Katolikus Családi napközi Hálózat 
fenntartásában jelenleg gyálon, Kakucson és Inárcson működik. Inár-
cson szeretnénk, hogy a gyermekek megfelelő, nyugodt környezetben 
készítsék el házi feladataikat s készüljenek fel a következő iskolai napra. 
érdeklődési körüknek megfelelően a délutáni szabadidő hasznos eltöl-
tése, egyéni fejlesztés, képességfejlesztés a cél.

A működési engedély megszerzése hosszú folyamat volt. ennek so-
rán a megyei kormányhivatal szociális és gyám osztálya és az ánTsZ 
is ellenőrizték napközijeinket, végül a Családi napközik módszertani 
Intézetében elfogadták szakmai programunkat. mivel működési enge-

délyünket december 31-ig nem adták ki, január 1-jétől az új törvények 
szerint kellett eljárnia a kormányhivatalnak. Okmányainkat már eszerint 
küldték tovább a nemzeti Rehabilitációs és szociális Hivatalnak, mely 
döntést hoz arról, hogy melyik napközi lehet jogosult állami normatív 
támogatásra. Az új törvények szerint azok a napközik, amelyek decem-
ber 31-ig nem szerezték meg működési engedélyüket, nem jogosultak 
normatív állami támogatásra. A befogadás befagyasztása határozatlan 
időre szól, így napközink normatív állami támogatás nélkül kell, hogy 
megkezdje működését. mivel a kiadásaink 70%-át az állami támogatás 
fedezte volna, az, hogy enélkül maradunk, megnehezítette a napközi 
indulását. A hír hallatán Laczkó mihály atya, a Váci egyházmegye sza-
maritánus szolgálatának igazgatója, dr. Beer miklós megyéspüspök en-
gedélyével úgy döntött, hogy idén annyi pénzzel járul hozzá a napközik 
beindításához, amennyi a működéshez szükséges.

Jelenleg a gyermekek 7–10 év közöttiek, az általános iskola első és 
második osztályos tanulóik. mindannyian nagy érdeklődéssel fogadták 
a napközit. Tanítási időszakban az iskolai órák után fogadjuk a gyerme-
keket és este hatig tartózkodnak a napköziben. Tanulunk, olvasunk, ját-
szunk. A gyermekek mindennapjait előre meghatározott programok, 
foglalkozások teszik színessé. A foglalkozások lényege, hogy a gyerme-
kek jól érezzék magukat a közösségben, valamint megismertessük és 
megszerettessük velük a vallást játékos formában. nyáron a napközi 
8–16 óráig van nyitva. minden héten különböző témákkal várjuk a gyer-
mekeket, mint például a közlekedés, kézművesség, sport, biblia, egész-
ség, zene, környezet. Ócsára, Dabasra és Budapestre kirándulásokat is 
tervezünk. Reméljük, szeretettel fogadják községünkben ezt az új kez-
deményezést, és minél több gyermek élvezheti a napköziben való játék 
felhőtlen örömeit.

Horváthné Kohári Mónika családinapközi-vezető

Hittanos évünkről

Magvető Családi Napközi

ra. ehhez szeretnénk minél több korhű dokumentumot összegyűjteni. A 
régi fényképeket, leveleket, kérjük a szudorné Pribék Ilonkának eljuttatni! 
Digitalizálás után minden beérkezett dokumentumot visszaadunk. A be-
érkezett anyagokból az ünnepségsorozat ideje alatt kiállítást rendezünk.
 Az előző hírhez kapcsolódva: templomunk felszentelésének 50. 

évfordulója alkalmából az Inárcsi Római Katolikus egyházközség rajzpá-
lyázatot hirdet (nem csak inárcsiaknak). A beadandó művek tetszőleges 
technikával készülhetnek minimum A/4-es méretben. Témájára egyetlen 

megkötés vonatkozik: a kereszténységgel legyen kapcsolatos. A pálya-
munkákat három korcsoportban – alsó és felső tagozatos, valamint felnőtt 
(14 év feletti) kategóriákban – bíráljuk el. Kategóriánként az első három he-
lyezettet díjazzuk. A legjobban sikerült műveket az ünnepségsorozat ideje 
alatt kiállítjuk és honlapunkon is közreadjuk. A pályázatra készült anyagot 
augusztus 17-éig a templomba kérjük átadni vagy az egyházközség világi 
elnökéhez, Hornyák margithoz eljuttatni. A rajzpályázat eredményeit az 
ünnepségsorozat megnyitóján hirdetjük ki.                (V. F.)



ReménysugáR

Egyszer egy asszony elvitte a kisfiát templomba. A kisgyermek mély csodálattal nézegette a templom 
falait, különösen az ablakokat, amelyek különböző színes képekből álltak össze. A kisfiú folyamatosan 
kérdezgette édesanyját: „Ez mi? Kik vannak ott? Miért beszél a bácsi?” Éppen imádság következett, 
mire az asszony meghajtotta a fejét, de a kisfiú továbbra is fészkelődött és megkérdezte anyjától: „Anyu, 
nézd ott, kik azok?”, majd az apostolokra mutatott az ablaküvegen. Édesanyja csitította a kisfiát, majd 
megpróbálta röviden kielégíteni kíváncsiságát. „Azok ott, kisfiam, a keresztények”. Az iskolában más-
nap hittanóra volt, ahol a kereszténységről beszélgettek. Felszólították a kisfiút, mondja meg, ki a ke-
resztény. Ő ezt válaszolta: „ „A keresztények azok az emberek, akiken átsüt a napfény”.

Súgd meg!
Egy négyéves, érzékeny, minden idegszálával figyelő, gazdagon fantáziáló kislányról, Liliről szól ez a 
rövid történet. Azon a nyáron kisöccse született, Dani. Amikor hazahozták a kórházból, Lili azt kér-
te, először hadd beszéljen vele ő. Kettesben. Bevitték az ötnapos Danit a szobába, letették egy öblös 
fotelbe. Ekkor Lili odament hozzá, körbenézett, hogy valóban egyedül vannak-e, a füléhez hajolt és 
ezt mondta: „Súgd meg nekem, milyen a Jóisten, mert elfelejtettem!”              (–)

A keresztények azok az emberek, akiken átsüt a napfény!

A 2012-es elsőáldozás képekben
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