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Hiteles keresztény élet 

A megkeresztelt embernek életreszóló lelki feladatot kell ellátni. – 
Ennek érdekében természetesnek kell lenni, hogy a szentségek 
által kapcsolódik Istenhez, Akibıl életerı árad számunkra. A 
szentségi élet nem megszokás kérdése, nem kötelességteljesítés, 
sokkal több annál – biztosítja számunkra az Istennek tetszı élet 
feltételeit. Ezért nem a magunk erejében bízva és jobb esetben 
jószándékkal akarunk élni. Tudnunk kell, hogy maga az Úr Jézus 
is így imádkozott: „ a lélek ugyan kész, de a test gyönge” – s ezt 
magunkon is tapasztaljuk. Nem újdonság 
számunkra a szentpáli megállapítás: „más 
törvényt látok elmémben és mást tapaszta-
lok tagjaimban.” – Nem jelentheti ez senki 
számára az egyszerőnek látszó, de magya-
rázatnak semmiképpen nem mondható 
mondást: hát gyarlók vagyunk. Önmagunk-
ban, sokszor önmagunknak sem vagyunk 
képesek megfelelni. A szentségeket sem 
szabad úgy elképzelni, hogy csodaszer – 
amikor hozzájuk kapcsolódunk, vagy túlzot-
tan elbízzuk magunkat és azt gondoljuk, 
hogy több, más tennivalónk nincs is, vagy 
egykedvő, netán közömbös hozzáállással elveszíttetjük jelentısé-
gét, lényegét. 
Amikor hanyag közömbösséggel fogadjuk életünkbe a szent dol-
gokat, akkor a véglet egyik pontján a lebecsülés hibájába esünk 
és nemcsak, hogy lelkileg szegényebbé válunk, hanem akár hisz-
szük, akár nem, akár érdekel, akár nem, szentségtörtést köve-
tünk el. Amikor mindent a szentségek erejére akarunk bízni, köny-
nyen egyfajta lustaságba esünk, úgy is mondhatjuk, vakmerı 
bizakkodókká válunk. – Jól és hívı lélekkel kell gondolkodnunk, 
ha helyesen akarunk élni és cselekedni. Meg kell értenünk és bi-
zakodó – nem elbizakodó – hozzáállással kell megközelíteni a 
szintén szentpáli gondolatot: „Isten kegyelme nem volt bennem 
hiábavaló!”- Isten kegyelme ne legyen bennem hiábavaló. 
Ennek érdekében saját törékeny lehetıségeinket nemcsak Isten 
segítségére akarjuk bízni – nagyon fontos az is, hiszen bizalom a 
gondviselésben, alapvetı keresztény magatartás – de tudjuk azt, 
hogy ennek a segítségnek alapot kell teremtenünk, amire Isten 
kegyelme, atyai szeretete épít. Szentírási gondolat segít ennek 
megértésében és ezt maga az Úr Jézus mondja ki: „az ajtónál 
állok és kopogtatok!” – Jön, hogy annak, aki ajtót nyit, a vendége 

legyen, de az ajtót nekünk kell kinyitni – van tehát tennivalónk, 
felelısségteljes tennivalónk - annál is inkább, mivel Üdvözítınk 
szívünk zárt, bezárt ajtaján nem akar behatolni – İt fogadni kell! 
Hozzáállásunk módja az is, hogy a magunk erejének, az isteni 
kegyelem biztos alapjának megteremtéséhez segítséget és példa-
képet is keresünk. Ez a segítség a bérmálás esetében a bérma-
szülıt jelenti. 
A bérmaszülı feladata kettıs; egyrészt segíteni a 

bérmagyermeket abban, hogy jó keresztény 
legyen, legyen keresztény élete, az hiteles 
legyen s bizony vállalni kell azt a sokszor 
hálátlan feladatot, hogy a jó érdekében 
ıszinte meggyızıdéssel szólni; másrészt, 
hogy szava hiteles legyen, önmagában kép-
viselni a jót. 
Minden bérmaszülınek lelkiismereti köteles-
sége, hogy úgy vállalja el a szent feladatot, 
hogy megbeszéli leendı 
bérmagyermekével, hogy mit fog igaz lelki-
ismerettel képviselni. Egyértelmő, hogy en-
nek megfelelıen nem dönthet ebben a kér-

désben sem rokoni, sem anyagi sem egyéb szempont, hanem 
egyedül az, hogy legyen a bérmálkozónak szilárd lelki támasza. 
Természetesen a bérmálkozónak is tudnia kell, hogy kit és miért 
választ bérmaszülınek! Abban az új helyzetben, ahová a bérmál-
kozáskor kerül az ember, biztos, hogy segítségre van szükség; ezt 
a segítséget várjuk a bérmálkozó és bérmaszülı lelki rokonságnak 
nevezett új kapcsolatától. Olyan kérdésekben is a bérmálkozó 
mellett kell állni, ami lehet nagyon is sajátos és egyedi – bizalmi 
kapcsolat legyen tehát, még a legjobb barátnál, barátnınél is érté-
kesebb! Ezért kell a bérmaszülınek lelkileg kiegyensúlyozottnak, 
Isten elképzeléseit komolyan vevınek lennie – hiszen másnak 
csak azt tudjuk adni, közvetíteni, ami nekünk is, bennünk is meg-
van. – Ne feledje tehát egyetlen család sem, ahol egyik vagy má-
sik családtag bérmálkozni készül, hogy ennek értelmében legye-
nek segítségére a bérmálandónak leendı bérmaszülıje kiválasz-
tásában! A bérmálkozó életében a szentség felvételével új sza-
kasz kezdıdik: a felelıs, hiteles keresztény élet – ez legyen 
hivatás, amit Isten segítségével, a magunk iparkodásával és pél-
daképek segítségével akarunk teljesíteni! - Ennek beteljesedésé-
ért imádkozik -                                           Pekker Imre  plébános 
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Advent II. Vasárnapja – 12. 04.—Akár meg is döbbenhetünk, ha a mai 
szentmise Szentleckéjét olvassuk, hiszen Szent Péter eléggé szomorú képet 
tár elénk a világvég leírásában. Tőz, katasztrófa és hasonlók borzolják gon-
dolatainkat. Beszélnek a szent szövegek gonoszságról, olyan útról, amit át 
vagy meg kell építeni a pusztaságban, evilági elfoglaltságokról, amik képe-
sek lehetnek akadályozni még a készséges lelket is az Istennel való bensı-
séges találkozásban. Amennyiben tényleg komolyan gondolkodunk ilyen 
dolgokról, még kívülállóként is nyomasztó lehet, hiszen „szörnyő lehet azok 
lelki állapota, akiket egy természeti katasztrófa pl. földrengés elzár a külvilág-
tól. Szörnyő lehet a romok alatt várni: megtalálják-e ıket?” – Ezek nyomán 
könnyen következtethetünk  a bőn által okozott pusztításra is – „ a bőn le-
rombolja és maga alá temeti az élet értékeit!”Ebbe a szörnyő vízióba kiált 
bele Izajás próféta hangja: „ íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket 
és hallani fogjátok dicsıséges szavát, szívetek örömére!” Ez a prófétai hang 
kell, hogy elindítson bennünk egy másik gondolatsort is, ami pedig Isten 
jóságáról szól, Aki türelmes, megbocsátó, Aki nem akarja, hogy egy is el-
vesszen azok közül, akiket alkotott, nem azért alkotta, hogy pusztulás legyen 
végsı állapotuk. Izajás így beszél költıi képekben errıl az isteni jóságról: 
„úgy legelteti nyáját, mint a pásztor; karjaiba veszi bárányait, ölében hordoz-
za ıket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.” – Szent Péter sem csu-
pán nyomasztó képekrıl beszél, hanem Isten türelmérıl is, Aki ígéretei alap-
ján új eget és új földet akar; újjáteremteni mindent, hogy igazságosság le-
gyen övéi életének ismertetıjele. Az az elképzelése rólunk, hogy tisztán és 
feddhetetlenül éljünk. Ennek érdekében elküldi Követét Keresztelı Szent 
János személyében, Aki felhívja a figyelmet a Vele való találkozás szépségé-
re, fontosságára és arra is, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ez a találkozás 
egyáltalán létre jöhessen: „készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit!” Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy mennyi minden képes 
akadályozni a jóságos Istennel való csodálatos találkozásunkat. Nem véletle-
nül imádkozzuk a szentmise bevezetı imádságában:Örök bölcsességeddel 
nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozá-
sunkban szent Fiaddal!” - hogy ez a találkozás legyen és minél teljesebb, 
ıszintébb, gyümölcsözıbb legyen, azt is kérjük:” taníts meg minket arra, 
hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk és az égiekhez ragaszkodjunk!” 
- Szemlér Ferenc költınk ezt így fejezi ki: „ Én Istenem, Pótold erıben, ami 
még hiányzik belılem; taníts igédhez igazodni, bölcsességedben bizakodni! 
– Nehéz útamat néhol egyengesd; kenyeret adj – kicsit, de rendest. Sze-
mem, szájam óvjad a szennytıl s szívemet védd meg az eszemtıl!” – Éb-
resztgessük tehát magunkban a szebbnél-szebb vágyakat, amiket azután 
ıszinte igyekezettel akarunk is megvalósítani!   

Advent 3. Vasárnapja – 12. 11.—Advent 3. Vasárnapját az „öröm” Vasár-
napjának nevezzük – egyesek magyarázata szerint, mivel közel van a Kará-
csony Ünnepe ; az ember találkozása az Istennel – ez ennek az Ünnepnek a 
lényege. Majd a szent Ünnepen énekeljük és imádkozzuk: „most az Isten 
közel hozzánk, gyermek-szemmel mosolyog ránk!” – Addig is azonban tuda-
tosítanunk kell magunkban, hogy az Isten közelsége és ránk-mosolygása 
földi életünk minden napjára, minden alkalmára mondható, hiszen az İ meg-
hívása számunkra, hogy egyre tökéletesedjünk, egész életünkre vonatkozik. 
Amint Izajás próféta az Olvasmányban beszél errıl csodálatosan szép sza-
vakkal: az Isten „Üdvözítıt küld nekünk. Az eltévedtet nem tiporja sárba, nem 
börtönt készít a bőnösnek, nem szomorúságot a szerencsétleneknek, hanem 
örömet, szabadságot, békét és igazságot ad.” Ezeket a prófétai szavakat 
olvassa az Úr Jézus a názáreti zsinagógában, nyilván nem véletlenül, hanem 
azért, hogy kimondhassa, elérkezett az az idı, amikor ez beteljesedett. El-
mondja, hogy tudjunk örülni, nagy lehetısége van az embernek, ugyanakkor 
elmondja azt is, hogy, hogyan váltsuk valóra a nagy lehetıséget, igaz nem 
ugyanakkor és ugyanott, de mondja: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett 
hozzátok az Isten Országa!” Szent Pál által a Szentleckében üzeni, hogyan 
váltsuk valóra életünk folyamán a nagy lehetıséget. „Ami jó, azt tartsátok 
meg! Mindenféle rossztól óvakodjatok!”Elmondja, hogy” a kereszténység 
nem valamiféle akrobata-mutatványokból áll, hanem ebbıl a magatartásból: 
minden idıben ragaszkodni ahhoz, ami jó, ami krisztusi, és elvetni azt, ami 
ettıl idegen, ami rossz.”Szép hivatásnak kell tekinteni ennek az ügynek, 
eszmének, tennivalónak a valóságát, megvalósítását, hiszen Izajás ezeket 
mondja: „Az Úr küldött engem!” - Nem csak ıt küldte az Úr prófétálni, nem-
csak az Úr Jézus jött el, hogy megváltsa a világot és utat nyisson az ember 
számára az üdvösségre, nemcsak Keresztelı Szent Jánosnak volt hivatása, 
hogy tanúságot tegyen a világosságról, hanem mindenkinek, nekünk is igaz 
nehéz, de szent és szép feladatot szánt ennek a hivatásnak értelmében. 
Heidi és Jög Zink nyomán ( a név után ítélve valahonnan szakon élhetett): „A 
Föld mennyei égitest – de az élet rajta pokoli. Ezt nem hisszük. Nem hisszük, 
hogy Isten azt akarta volna, hogy az emberek pokolban éljenek, de az biztos, 
hogy ez a Föld pokollá válhat, ha nem vigyázunk egymásra - elsısorban is a 
szülık gyermekeikre; és az is biztos, hogy ez a Föld némileg hasonlíthat a 
mennyre, mert az ember abban a tudatban élhet, hogy a mennyei Atya haza-
várja.” – Abban a tudatban is élhet, hogy tud tenni azért, hogy az Atyához 
haza is jusson. Amikor és amennyiben tudjuk ıszintén mondani és ennek 
értelmében tudunk élni is, amit a Szőzanya így imádkozott: „magasztalja 
lelkem az Urat!” – ha ennek értelmében teljesítjük keresztény hivatásunkat, 
okunk lesz az örömre nemcsak Karácsony közelében, hanem nap, mint nap!  

Advent 4. Vasárnapja – 12. 18.—Mai elmélkedésünket Szent Pál rómaiak-
hoz írt levelének ezzel a felemelı gondolatával kezdjük, miszerint „Istennek 
hatalmában áll megerısíteni benneteket (a rómaiakat) az Evangéliumban!” – 
Ennek lényege, hogy „titkainak fátyolát fellebbentette az Úr. Nekünk pedig 
szemet adott, hogy lássunk; fület, hogy halljunk; szívet, hogy megértsük: 
mennyire szeret bennünket és javunkat akarja.” Lehet, hogy gondviseléssze-
rő, hogy pontosan a pogányságból megtért rómaiaknak mondja ezt, akik még 
élénken emlékezhettek a korábbi életmódjukra és felfogásukra, aminek értel-
mében pogány isteneknek, ha jobban tetszik bálványoknak hódoltak; ezek 
emberi elképzelés alapján, teljes mértékben emberi tulajdonságokkal felru-
házva álltak „hódolóik” elıtt. – Egészen más az az Isten, Akirıl szent Pál 
beszél, Aki még az elveszettet is megkeresi és Országában örülnek a megté-
résnek, a megtérınek. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy lelki 
síkon álljon  az ember. Tudatosítani kell tehát nekünk is magunkban, hogy ez 
csak akkor lehetséges, ha önmagunkban lelkiismeretesen gondozzuk a ter-
mészetfelettit, a lelkieket. Úgy kell tekintenünk magunkban és másban is ezt, 
mint templomot, ami szent.  
Az Olvasmányban Dávid király templomot akar építeni az Isten számára, 

amit prófétája által szépnek is minısít az Isten, de ugyanakkor arra is figyel-
meztet, hogy aki templomot épít, annak mély lelkülettel kell azt tennie. A 
jószándék ellenére Dávid nem építheti meg az Úr templomát, mert igaz 
ugyan, hogy dicséretre-méltó buzgóság vezeti, addigi életében viszont sok 
lelkiekkel össze-nem egyeztethetı cselekedete volt. Ezért fia, Salamon idejé-
ben épül fel a templom.  
Aki épített már életében akár családi házat is, az jól tudja, hogy nem cse-

kély munka az. Minél több erıfeszítésbe kerül, annál kedvesebb az ember 
számára. Ebbıl kiindulva gondoljunk csak arra, hogy Isten is templomot akar, 
nem annyira kıbıl épült templomot, mint hajlékot Önmagának az emberben, 
az ember életében, gondolkodásában, egész lényében, lelkében. Ezt a hajlé-
kot bennünk a Szentlélek által szenteli fel Önmagának elsı eseményként és 
ajándékként számunkra a szent keresztségünkben. Ettıl kezdve az a felada-
tunk, hogy hordozzuk és ápoljuk magunkban a keresztény méltóságot. – Az 
Evangéliumban példát is, biztatást is kapunk arra, hogyan feleljünk meg en-
nek a szép, igaz nehéz feladatnak: a Szőzanya áll elıttünk:” A Szőzanya 
tiszta lelkületével, alázatosságával, szolgáló szeretetével” azonosulva, hozzá 
egyre inkább hasonlítva mondhatjuk, hogy lelkünk temploma az Istené. Nagy 
gondunk kell, hogy legyen: Szolgálni akarunk: csendben, szerényen és áldo-
zatos lélekkel!”- Amikor rólunk van szó, Istennél semmi sem lehetetlen!” – Mi 
ezt ıszintén köszönjük meg Neki, és amikor Róla van szó, nekünk se legyen 
lehetetlen, hogy ırizzük, Neki ırizzük lelkünk templomát! 

Szent-Karácsony  Ünnepe „Éjféli mise”– 12. 25.-Az  egyházi  év  leg-
szívhez  szólóbb  Ünnepén  csodálatos  felívást  kapunk: „örvendezzünk  az  
Úrban  mindnyájan,  mert  megszületett  Üdvözítınk!” – Már  az advent  fo-
lyamán  rácsodálkoztunk  Izajás  próféta  gondolataira,  amikor  az  eljövendı  
Messiási  idıkrıl  beszél,  amikor  „nemzet  nemzet ellen  nem  emel  kardot”  
amikor  a  jóra  biztatják  egymást:rajta,  menjünk az  Úr  hegyére  és  járjunk  
az  İ  világosságában!”  és  lehet,  hogy  akkor  még  annak  megvalósulását  
elképzelni  sem  tudtuk – és  most  ennek  a  csodálatos  hangulatnak  része-
sei  lehetünk: megszületett  az  Üdvözítı.  Úgy született, ahogyan az emberi 
elképzelés  nehezen  fogja  fel: barlangban,  jászolban – ahogyan  a  kará-
csonyi  ének  mondja: pajtában,  pólyában…  és  mégis  magával  hozta  azt  
a  csodálatos  hangulatot,  amit  csak  İ  hozhatott  közénk  a  földre: az  éj  
csendjében, fényesség  közepette  hangzik  a  jó  hír  és  az  égi  üzenet: 
„Dicsıség  a  magasságban Istennek és  a  földön  békesség  a  jóakaratú  
embereknek!” Ez  a  köszöntés,  ez  az  ének  valami  másról szól, mint  az 
ember  hétköznapjai. „Isten világossága  ragyogja  be ezt az  éjszakát!”- 
„békét  ad  a  zaklatott  szíveknek!” – „Ezt  teszi  a  Seregek  Urának  féltı  
szeretete!” – „megnyilvánul  az  ember  számára  az  Isten  üdvözítı  kegyel-
me!” Aki hallgat  rá, aki  a  Karácsonyban ezt  keresi,  valami  különleges  
dolgot  képes  átélni  lélekben  - még  legkülönlegesebb  körülmények  között  
is. Ennek  bizonyítéka  egy  Ady  Endre  vers, Aki  így  ír: „Harang csendül, 
ének zendül;  messze  zsong  a  hálaének – az  én  kedves  kis falumban  
Karácsonykor  magába  száll  minden lélek. Minden ember – szeretettel  
borul  földre  imádkozni. Az én  kedves  kis falumban  a Messiás  boldogsá-
got szokott  hozni. – A  templomba  hosszú sorba  indulnak  el  ifjak, vének – 
az  én  kedves  kis falumban  hálát  adnak  a  magasság  Istenének. Mintha 
itt lenn  a nagy  Isten  szent  kegyelme  súgna, szállna – az  én  kedves  kis 
falumban   minden  szívben  csak  szeretet  lakik  máma!” – Aki kicsit is isme-
ri  a  Költı  életét,  felfogását, tudja,  hogy  Nála ez  a megnyilatkozás  nem  
lehet  más,  csak  a  Karácsony  mőve,  ami  még  İt  is  ilyen gondolatokra, 
szavakra  indította.  Adja a nagy  Isten,  hogy  minden  szívben  vagy leg-
alább  minél több  szívben  a  betlehemi Kisdeddel  együtt   szülessenek  
hasonló  érzések! Legyen  a  legszebb  karácsonyi  ajándék,  hogy  megért-
sük  és tudjunk  neki  örülni: „ Isten  üdvözítı  kegyelme  megnyilvánult  min-
den ember számára. És  arra  tanít  minket,  hogy szakítsunk az istentelen-
séggel  és az  evilági  vágyakkal! Éljünk becsületesen,  buzgón és  szentül  
ezen  a  világon!”(Tit. 2,11 - ) – Életünkkel  énekeljünk   dicséretet  mindenért,  
ami  Karácsonykor  kezdıdött  és azóta  is  tart – a  barlangból,  a  jászolból  
üzeni: nem  vagy  egyedül,  veled  vagyok  - eljöttem,  hogy megosszam  
mindenkivel,  veled is  az  emberi  élet  örömeit, gondjait  és  bánatát! Szere-
tettel jöttem, fogadd el szeretetemet, világosságomat, békémet! 
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„Pásztorok-miséje” 12. 25.- A Karácsony Ünnepe öröm-ünnep – ez érzıdik 
külsıleg is, hiszen annyi minden utal az igazi tartalomra; sok szó esett és 
esik lelki dolgokról is és ezekért hála az emberszeretı, jóságos Istennek! A 
szombathelyi Püspök Atya karácsonyi  gondolatai közül az fogta meg figyel-
memet, hogy azt mondta, „minden emberben ott van a jó” – igaz ez gyakran 
csak szunnyadozik bennünk, de ott van – amikor Isten a saját képére és 
hasonlatosságára teremtette az embert, biztos, hogy ezt neki ajándékozta. 
Sokszor ez nem eléggé érzékelhetı, akiben azonban látható, azt is látnunk 
kell, hogy csodálatos megnyilatkozásai vannak. – Élénk példája ennek a 
Karácsony Ünnepén emlegetett jelenet, ami a pásztorokkal kapcsolatos. 
Látszólag ık a fı szerepelık. Az  igazság  az,  hogy  a  fıszereplı  a  Végte-
len  Isten,  az  İ  üzenetét  hozzák az Angyalok - a Pásztorok pedig ezt 
készséggel fogadják. Itt láthatjuk azt, hogy a jó indításra milyen feleletet lehet 
és kell adnunk. A pásztorok  a pusztában bizonyára nem sokat tudhattak 
vallási dolgokról, hiszen napi gondjaik, a kemény pusztai élet, küzdelem az 
idıjárással, vadállatokkal, rablókkal talán keménnyé, a finom dolgok iránt 
esetleg közömbössé is tehette ıket. A bennük szunnyadó Isteni adomány 
azonban azonnal lángra lobban, amint a jó hírt és a biztatást megkapják. Az 
a biztatás, amit egymásnak mondanak, így foglalható szavakba: „ a pászto-
rok nagyszerő példát mutatnak. Szólt az Isten, ık meghallották. Hívta ıket az 
Isten, ık elindultak. Nem szabtak feltételeket, hanem sietve útrakeltek Betle-
hembe.” Olyan körülmények között történik mindez, amikor pontosan ebben 
a Városban nagy  események és nagy nyüzsgés van, az összeírás kapcsán. 
Az ideérkezı összeírandók között egészen biztos, hogy sok olyan is volt, 
akik ismerték az Írásokat. Talán megsejthettek volna valamit a betlehemrıl 
szóló kitételek kapcsán, mégis a nyüzsgés nem az Istennek szólt, nem lelki 
értelemben történt semmi. Mennyire közel volt hozzájuk az Isten, és nem is 
sejtették. Könnyen meglehet, hogy elképzelhetetlennek is tartották volna, 
hogy így látogatja meg Isten az İ népét, így küldi a Megváltót, a Szabadítót. 
– A pásztorok ebben is felülmúlták nemcsak önmagukat, hanem kortársaikat 
is, hiszen biztos, hogy mélyen érintette ıket lelkükben mindaz, aminek része-
sei lettek. Valószínő, hogy nem tudták megfogalmazni, hogy „ az élet legna-
gyobb ajándékában részesültek: megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban 
fekvı Kisdedet.” Éppen ez jelenti azt, amiért emlegetjük İket, hogy „amikor 
hazatértek, dicsérték és magasztalták Isten mindazért, amit láttak és hallot-
tak.” Többet éreztek a szívükben, mint amit láttak a szemükkel és ez nem 
tette ıket csalódottakká. - Ha nem tudták is, biztos, hogy érezték: „Az Isten 
végtelen szeretete igaz életre serkenti az embert. İ érdemünk nélkül ad 
kegyelmet, reményt, örök életet.” A pásztorok készségével fogalmazzuk meg 
itt és most jó feltételeinket!      

December 25. Ünnepi szentmise- A papi zsolozsma ünnepi imádságában 
ezt imádkozzuk: „érkezésedet sóhajtozva várjuk –vigasztalj meg minket és 
részesíts isteni életedben!”Ezt kérjük a közénk érkezı Isteni Gyermektıl. 
Ezzel az imádsággal kifejezzük azt a hitünket, hogy Akit ünneplünk, bár 
emberi testet vett magára, ezzel együtt az Isten Fia; Krisztus a mi Istenünk. 
Az ünnepi szentmise Evangéliumában pontosan erre utal Szent János, 
amikor ezeket mondja: Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten 
volt az Ige. İ volt kezdetben Istennél. Minden İáltala lett…” különöskép-
pen tudatosítanunk kell ezt magunkban és hittel vallani, mert az İ születé-
sének, közénk-érkezésének körülményei mást mutatnak. Tudnunk kell, 
hogy mást tapasztalunk az érzékeinkkel és mást a hitünkkel. Az a 
szentjánosi kijelentés, hogy minden általa lett; İ a világ Világossága, Aki-
nek hatalma van, hogy mindenkit vezessen világosságával, hogy hatalma 
van arra, hogy akik befogadják, elfogadják İt azoknak megadja, hogy Isten 
gyermeki legyenek, csak ez által lesz érthetıvé. A csupán ember nem ad-
hatja mindazt, amit İ hoz Magával nekünk. İt szemlélve a betlehemi bar-
langban és jászolban hit nélkül teljesen felfoghatatlan. Prohászka Ottokár a 
volt székesfehérvári püspök karácsonyi elmélkedésében mutat rá: 
„bámulatos kontrasztot foglal mővészi egységbe az Úr Betlehemnek a ki-
alakításán: az elsı ellentét, hogy ott minden érdes, durva és nyers a test s 
az érzékek számára: ahová nézel, borzongsz, amihez érsz, az szúr. A szal-
ma, mint a tövis s a jászol … faragatlan és szálkás. A levegı nyirkos … itt 
lakatosnak, asztalosnak, kárpitosnak, cserepesnek, kályhásnak, festınek 
nem akadt munkája. Itt fukarkodott a természet és a mővészet: a teve nem 
adott szırt, a juh nem adott gyapjút, a lúd nem adott dunnát, csak érdes 
kenderszálakból szıttek egy kis pólyát … itt semmi sincs bélelve testtel; itt 
a lélek lakik! Aki palotát akar nagyúri henyének, aki pihés, tollas fészket 
akar rakni csicsergıs kedélynek s abban végleg lakni, mikor már szárnyai 
megnıttek, az menjen másfelé, itt nem boldogul!” Igen, ha csak emberi 
szemmel nézünk, csak emberi gondolatokkal gondolkodunk, csak egy tehe-
tetlen kis gyermeket látunk, akitıl ugyan mit is várhatnánk? - Ha viszont 
úgy gondolkodunk, ahogyan az embert féltı szeretettel ajándékozó Isten el 
akarja rendezni lelki ügyeinket, segíteni üdvösségünket, akár már itt a föl-
dön is  teljesebbé, hitelesebbé, nagyszerőbbé emberségünket, azt kell 
meglátnunk, hogy „jászolban egy Kisded, mégis az Istenünk!” Így szeretett 
és most is így szeret az Isten! Prohászka Ottokár gondolataival: „ez az 
isteni Gyermek … báj, biztatás, gondot s kételyt feledtetı Fény! Eljött, hogy 
bízzatok Benne s hogy szeressétek İt!” Szívbıl mondjuk Neki: Kicsi Jézus 
köszöntünk! Legyünk a Tied testestıl-lelkestıl, amint Te a miénk akarsz 
lenni! 

Karácsony  II. Ünnepe – 12. 26.Szent  István  I.  vértanú - Talán  nem  is  
gondoltuk  még  végig,  mit is  jelent  az  a szentmise-imádság,  amelyben  ezt  
mondjuk: Urunk,  „  a  Tıled  tanult  szeretetben”  akarunk  élni  és  mások  felé  
fordulni,  közeledni. Az  a szeretet,  amirıl ez  az imádság  beszél,  arról  szól,  
ami  a  betlehemi  jászolból  sugárzik  és  amirıl   Szent  Pál  így  beszél  a  
filippiekhez  írt  levelében  Jézus  Krisztusról:İ  isteni  mivoltában  nem  tartot-
ta  Istennel  való egyenlıségét  olyan  dolognak,  amelyhez  föltétlenül  ragasz-
kodjék,  hanem  szolgai alakot  fölvéve  kiüresítette önmagát … megalázta  
magát  és  engedelmes  lett” ennek  a  folyamatnak  a  csúcsa  keresztáldozat 
– ennek  része  a  betlehemi  jelenet  a  barlanggal,  jászollal,  kirekesztéssel  
és  nem  sokkal  késıbb  az Egyiptomba  történı  menekülés  és  a számőze-
tés.  Az  áldozatok  sora. Ez  a tanítás  íme  most  Szent  István I. vértanú  
esetében – tehát  már  szinte  a  kezdet  kezdetén  méltó  követıre  talált. -
Szent  István  I.  vértanúról azt tudjuk,  hogy  azok  között  a kiválasztottak 
között  volt,  „akit  a  hit  és a Szentlélek  töltött  el” – aki  az  Apostolok  szán-
déka  szerint  jó  hírben  álló,  a  közösségben  szolgáló  feladatot  látott el,  
ahogyan  İt társaival együtt  diakónusnak  neveztek, és  Aki  hőségesen  látta  
el  feladatát. Igazolják İt  tettei „kegyelem és erı  töltötte  el  és  nagy  csoda-
jeleket  mővelt  a nép  között”  - Aki  hivatása áldozata  lett,  mert  feladatát  
hivatásként  élte  meg  és  gyakorolta. Prohászka  Ottokár  gondolataival: „hit,  
kegyelem, lelkesülés,  szépség,  csodák,  bölcsesség,  Istenszeretet  egészen 
az elragadtatásig … lélek,  amely  arról  beszél, amit az  égrıl  leolvas …  az  
elsı  diákonus,  a  szeretet  szolgája … kenyeret  adott,  követ  kapott …  sze-
retetet  vetett, győlöletet  aratott.” – Amikor  önmagunkra  és  kereszténysé-
günkre  gondolunk, érezzük  Szent  István  példáját  nekünk szólónak! – Mind-
egyikünk  életfeladatot  tölt  be – akárhová  állít  az  élet: „az  anya,  a tanító,  a  
szolgáló, a  hivatalnok,  a postás,  a  kalauz  … mind  Krisztus  iránti  szeretet-
bıl szolgáljon;  akkor  lesz  öntudata  édes  és  kincses!” – Prohászka  O.  
gondolatai  ezek  és  érezzük, hogy  ezeket  a  feladatokat  igazán  csak  az  
Istentıl  tanult  lelkülettel  tudjuk megvalósítani;  azt is  érezzük,  hogy  ezek  
megvalósítása  szent,  keresztény  feladat – általa  egyéni  életünk,  az  egész 
világon  elterjedt  keresztény  Közösségünk  gazdagodik, nélküle  önmagunk  
is,  de  az  egész  keresztény közösség  kárt  szenved. -Így  válik  a  Kará-
csony  igazivá, amikor  nem  csupán  megható  jelenetekbıl  áll,  nem  édes-
kés  esemény, szívet  melengetı  gyönyörködés – több annál:  az  Isten  terve-
inek hordozója;  a  megváltás  része,  ahol  árad a szeretet,  de  ez  az  áldoza-
tokkal együtt.  Ezeket  az áldozatokat  ajándékozó  szeretettel  az  Isten-
gyermek  hozza  közénk  és  várja,  hogy  kicsiny  jászolánál  áldozatra  kész  
lélekkel  álljunk  és  lássuk  meg  a  megnyílt  eget,  mint  Szent  István  I.  
vértanú – nemcsak a  betlehemi  idill  szemlélésekor,  hanem  a  nehézségek  
és  áldozatok  közepette  is!     

Év végi  hálaadás – 2011. December  31.- Ahogyan  a  Szentírás  mondja  
a  kis Jézusról,  hogy  emberi  természete  szerint  „növekedet  korban,  
bölcsességben  és  kedvességben  Isten  és  az  emberek  elıtt”  és ezt  a  
folyamatot  másképpen  úgy  is  mondhatnánk  emberileg,  hogy  Felette  is  
múlt  az  idı,  úgy  magunkról  is  kénytelenek  agyunk  megállapítani,  hogy  
ismét  egy  évvel  öregebbek  lettünk. Lehet,  hogy  nem  mindenki  érzi  így  
és  nem  mindig, de  úgy  tőnik,  hogy  rohan  az  idı – alig  zártuk  le  a  
2010.  évet  és  immár  a  2011.  év  végére  is  elérkeztünk. Csak,  ha  
ıszintén  és alaposabban  visszatekintünk,  akkor  vesszük észre,  hogy  mi  
minden  történt és  azt  is  észre  kell  vennünk,  hogy  mi  minden  történ-
hetett  volna – akár jó, akár  rossz  értelemben. Most  a  megtörtént  jókért  
adjunk  hálát  Istennek,  hiszen  nem a  magunk  érdeme,  hanem Isten  
kegyelme hozta  azokat létre! A  megtörtént  rosszakért,  hibákért,  bőnö-
kért  most  kérjük Isten  bocsánatát,  hiszen kegyelmével  a  jóra akart  
vezetni  bennünket és  nem az  İ  hibája,  ha  elmulasztottuk  a  jó  lehetı-
ségeket. – A  meg  nem  történt  jók  tekintetében  legyünk  ezután  készsé-
gesek,  hogy  ezután  megvalósulhassanak;  a  meg  nem  történt  rosszak  
kérdésében  pedig  legyünk  buzgók,  hogy  meg  ne  történhessenek! 
Amikor  úgy  érezzük,  hogy  most  Isten  vizsgáló  tekintete elıtt  állunk, 
mindenképpen  lelki dolgokra  gondoljunk! A  lelki dolgok  sokszor  és  sok  
emberben  azt  az érzést keltik,  hogy azok  láthatatlanok, nem fontosak … 
Mi  érezzük,  hogy  nagyon is fontosak! A  külsı világunkban is  megjelen-
nek ezek,  mint  erények,  mint  jócselekedetek,  mint  jó  eredmények,  
áldás  és  öröm  járhat a  nyomukban;  míg  hiányuk  láthatóan  nyomasztja,  
szegényíti  egyéni,  közösségi  életünket,  az  egész  világot. A  sok úgyne-
vezett  kortünet,  lelkiismeretlenség, nyomor  és  minden  amit  egyszóval  
csak  problémának  nevezünk,  vagy  el  is  tőnne,  vagy  egészen kicsivé  
is  zsugorodna,  ha  a  lélek  munkálkodna  benne.  
Isten  azt akarja,  hogy miénk  legyen  isteni,  örök   és  boldog  élete – 
ehhez  adott  addig  mindegyikünknek  annyi lehetıséget,  amennyi  éve-
inknek  a  száma – de  az  elmúlt  évet  is  jelentısen  ide  kell  számíta-
nunk. Most,  amikor  lezárulnak  az 
eddigi  lehetıségeink, már  ne  arra 
gondoljunk,  mi  lehetett  volna,  
hanem  arra,  hogy  hátha kapunk  
még  lehetıséget, és  ezt  hogyan 
akarjuk  minden  eddiginél  jobban  
felhasználni! Ehhez  akarjunk  min-
den  eddiginél  buzgóbban  hozzá-
állni  és erre  kérjük Isten  áldását! 
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Adventi gyertyagyújtások—Köszönet a gyerekeknek és felkészítıiknek! 

A „Betlehemesek” nagyon szép pásztorjátékot 
adtak elı. Köszönet érte! 

A templom díszítésrıl—”Minden évben nagy élményt jelent számomra 
templomunk karácsonyi díszbe öltöztetése. Megható és különleges lát-
vány, amikor plébános atya vezetésével meglett férfiak, családapák, 
nagypapák, szívük minden melegével készítik a Betlehemet, díszítik a 
karácsonyfákat. Isten áldja meg életüket és fizesse meg szolgálatukat az 
İ nagy kegyelmével.”                                                                   M I-né 

Templomtakarítók, díszítık 

December 25-én, a „Pásztorok miséjén játszották el a 
gyerekek a karácsonyi történetet: Jézus születését. 
Köszönjük a gyerekeknek és felkészítıjének! 

December 4-én, 11-én és 18-
án P. Kercza Asztrik ferences 
szerzetes atya tartott lelkigya-

korlatos beszédeket. 

Az elmúlt adventi 
idıszakban is 
családoknál és 
templomunkban 
ıriztük  a betlehe-

mi lángot. 
A lángot Dr. Tóth 
Éva és Surányi 
Szilárd hozták el 

közénk.  
Köszönet érte! 

Az óvodás gyerekek 
nagyon szép karácsony-
fadíszeket: karácsonyi 
angyalkákat készítettek, 
amelyeket a templomi 
fenyıfára helyeztek el. 
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Alsónémedin január 15-én a református templomban, 
január 22-én pedig a katolikus templomban, 
17.00 órakor lesz ökumenikus Istentisztelet. 

Fotók: György Péter 

2011. december 10-én Fazekas Tamás dunaharaszti kántor úr adott adventi hangversenyt templomunk új orgonáján.  

Fotók: Benkó Péterné, Dr. Nagy Vilmos 

2011. december 11-én, a betle-
hemi láng várása alkalmával 
Bozó Edit és Roth István vol-
tak vendégeink, s énekeltek 

gyönyörő dalokat a 
némedieknek.   

Ökumenikus hetek 
Én egy egyszerő kis szabolcsi faluban születtem ahol, két féle 
vallású emberek éltek római katolikusok és reformátusok a katoli-
kusokat sváboknak a reformátusokat magyaroknak nevezték Ha a 
református harang szólt akkor így mondták, hogy harangoznak a 
magyaroknál. Iskolás gyerekként gyakran volt vita köztünk, ami 
abból adódott, hogy a katolikus azt mondta, hogy mi a négy falat 
imádjuk mi meg azt, hogy ık a szent képeket,Gyermek fejjel nem 
tudtuk hogy miért van ez. Az ötvenes éveket írták és emlékszem 
arra, hogy presbiter lánya vegyes házasságot kötött és az apját ki 
kerülte a lelkész az úrvacsorával. Szerencsére ma már nincsenek 
ilyenek a gyermekek, sıt a felnıttek közt sem. Ma már egyre több 
a vegyes házasság, ami nem okoz gondot. Hála Istennek egymás 
felekezetét megbecsülve, testvérnek tekintve próbálják meg tarta-
ni Krisztus új parancsolatát, EGYMÁST SZERESSÉTEK!errıl 
FOGJÁK MEGTUDNI, hogy, AZ ÉN TANITVÁNYAIM VAGYTOK. 
Tudjuk, hogy egy az Isten, de azért a különbözı felekezet igenis 
ragaszkodjon a hit vallásához, de kölcsönös szeretet által legye-
nek egy nagy család mert így mindnyájan Isten gyermekeinek 
mondhatják magukat. Egyedül a szeretet az út, amelyen az egy-
házak közel kerülhetnek egymáshoz,együtt, közös erıvel kell 
felvenni a bőn ellen a harcot. 

A reformátusoknak van  
egy éneke, amely így hangzik: 

 
Mily jó és mily gyönyörőség 

Az atyafiak közt az egyenesség” 
Mivel eltelt megint egy esztendı 

Itt van az ökumenikus hét 
Vonjuk meg újra egy esztendı mérlegét 

Aggódtam e, az országomért? 
Imádkoztam e, lelki közösségekért? 

Most eleget tehetek megint ezért az ügyért 
Uram! Add, hogy példája lehessek a gyermekeknek 

Legyen mosoly az arcomon 
Ha a másik ember szembe jön velem 

Uram! Nyújtsd ki felém figyelmeztetı kezed 
Hogy legyen a szívemben mindig szeretet 
Egymásnak testvérként nyújthassak kezet 
Uram! Áldd meg mindkét gyülekezetet! 

Nemcsak azokat akik, a te házadban összejönnek, mert 
Vannak olyanok, akik csak lélekben lehetnek jelen. ÁMEN 

                                           Nagy Zsigmondné 
 

AZ IMAHÉT ALAPIGÉJE—(1Kor 15,51-58) 
„Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás 
alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 
Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolha-
tatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: “Teljes a diadal a halál fölött! Halál, 
hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bőn, a bőn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt 

adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, 
buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 
Magyar Bibliatársulat kiadása 
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Egyházközségünk Advent második 
szombatján (2011. december 3.)  
tartotta meg a férfiak számára szer-
vezett lelki napot, amelyen 
Kiskunlacházáról, Kókáról és 
Gyömrırıl érkezı testvérek is részt 
vettek. Örömmel töltött el, hogy 
Alsónémedirıl több fiatallal is talál-
kozhattam ezen alkalommal. Lelki 
feltöltıdésünket Dóka Tamás atya, 
Gyömrı plébánosa vezette. A nap 
során több különbözı program és 
lelki foglalkozás váltotta egymást. A 
nagyjából 20 fıs társaságot az 
egyes témák bensıségesebb megbeszélése érdekében 4-5 fıs asz-
talközösségekre osztottuk. Mindegyik asztalbeszélgetést egy kijelölt 

személy vezette. Érdekes és tanulságos volt 
hallani, ahogy egy-egy csoportban ugyanarról 
a témáról fiatal és idısebb különbözı véle-
ményt képviselt saját, megélt tapasztalatai, 
érzései alapján. A kiscsoportos foglalkozáso-
kat közösségi események váltották. A nap 
során lehetıségünk volt Szentségimádásban 
is részt venni. A Keresztút alkalmával Jézus 
segítségét kértük 
terheink hordozásá-
hoz, hogy azokat 
szomorúság helyett 
örömmel és áldozat-
kész lelkülettel fogad-
hassuk el. Meghívott 
testvéreink tanúság-

tételei tovább erısítették elhivatottságun-
kat. A lelki napot egy közös Szentmise zár-
ta. Lélekben feltöltıdve érkeztünk haza, 
magunkkal hozva örömünket és felemelke-
désünket, hogy az Istentıl kapott kegyelmet továbbadhassuk szeret-
teinknek is. Mindannyian szívbıl köszönjük a szervezık áldozatos 
munkáját, amellyel lehetıvé tették számunkra ezt a meghitt adventi 
felkészülést. Isten áldja munkájukat! 

Nagy Vilmos 

Már a meghirdetés idıpontjától kezdve nagyon vártam a december 
17-ére esı nıi lelki napot. Ebbe az is belejátszott, hogy ez a dátum 
az iskolai szorgalmi idıszak végét jelentette, és ezáltal kicsit felen-
gedve könnyebb volt ráhangolódni az adventi idıszak lelki tartalmai-
ra. Nagyon örültem, hogy szép számmal összegyőltünk, és együtt 
tölthettem egy napot a hasonlóan feltöltıdésre vágyó kedves 
alsónémediekkel és más településrıl érkezıkkel, akik  közül néhá-
nyan saját élettapasztalatukat megosztva kis elıadásokkal színesí-
tették a napot. Sok tanulságos történetet hallhattunk, amikbıl rájön 
az ember, hogy nincs egyedül a gondjaival, és erıt tud meríteni a 
sajátjaihoz. Ezen felül példaként is álltak elénk Istenre építkezı ma-
gatartásukkal. Nagyon ıszinte beszélgetésekben vehettünk részt a 
kialakított kisebb csoportokban is. Végül Szentségimádással és 
Szentmisével koronáztuk meg ezt a szép napot. Köszönöm szépen 
a kedves szervezınek, szervezıknek, hogy lehetıvé tették, hogy az 
adventi készületekben a lelki dolgokra is rá tudjunk hangolódni! 

Nagy Krisztina 

„Én azért vettem részt a nıknek szóló lelkigyakorlaton, hogy lelkileg 
kellıképpen felkészülhessek az elıttem álló ünnepekre. Ez a 
lelkinap egy egész napos program volt, amin sok különbözı törté-
netet,beszédeket hallhattunk. A kiscsoportos beszélgetésekbıl, az 
érdekes személyes történetekbıl és Dóka Tamás atya gondolatai-
ból sokat tanulhattunk .A beszélgetések során új embereket ismer-
hettem meg. A napot imádsággal kezdtük és szentmisével zártuk. 
Én nagyon jól éreztem magam,sikerült lelkileg feltöltıdnöm, és úgy 
gondolom, ha a jövıben lesz még ilyen alkalom, biztosan újra részt 
veszek rajta.”                                                                                    

Tóthné Rita 

Fotók: Benkó Péterné, Dr. Tóth Éva, Dr. Nagy Vilmos 
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Lelki nap Alsónémedin! 
 

December közepére alsónémedi barátaim 
lelki napra invitáltak. Nagyon boldog vol-
tam, hogy eszükbe jutottam, és még boldo-
gabbá tett az érzés, hogy ez a meghívás a 
lacházi  közösségnek  is szólt. Így decem-
ber 17-én négyen indultunk útnak, hogy 
még teljesebb legyen az adventi várakozá-
sunk, az adventre való lelki felkészülésünk. 
Mint aki haza érkezik, úgy léptünk be a 
közösségi terem világító ajtaján. Baráti öle-
lések, mosolygó testvérek fogadtak ben-
nünket. Észre sem vettük és már kávéval, 
forró kaláccsal kezünkben ismerkedtünk, 
beszélgettünk. Az elsı izgalmon, hogy mi 
négyen elindulunk már túl voltam, de fe-
szültség volt bennem, hogy szervezıink 
meghívottjai eljöjjenek. Lassan-lassan min-
den szék emberére talált, és szép számmal 
megtöltöttük a termet, ami nekem már aján-
dék volt. Örült a lelkem, mert azért a kis 

ördög bennem is bennem volt. Ahogy köze-
ledett a szombat egyre többet jutott eszem-
be, hogy nyakunkon a karácsony, hány 
ablak nincs még megpucolva, hány terítı 
nincs még lecserélve, a többi örülten fontos 
dologról már nem is beszélek. Emberbıl 
vagyok, ezt akárhogy szégyellem, így volt. 
Ezért aggódtam, hogy hányan is jönnek el. 
Hányan gondolják hasonlóan,…. de szerve-
zıinknek hála nyitott lelkő, nyitott szívő 
testvéreket szólítottak meg, akik meghallot-
ták az Úr, hívó szavát. 
Akik elfogadták a hívást az elcsendesedés-
re, lelküket képesek voltak tiszta, új köntös-
be öltöztetni, és mint egy ajándék eljöttek 
közénk. 
Hogy milyen elvárással indultam erre a 
napra? 
Mindenekelıtt nyitott szívvel! Úgy mentem, 
hogy mindent hálásan elfogadok, amit ka-

pok, és adok, amit csak 
adhatok. 
Vártam egy kis megál-
lást, elcsendesedést, 
megnyugvást, mert így 
karácsony tájékán vala-
hogy osztódással soka-
sodnak a feladatok. 
A rövid bemutatkozásnál 
fedeztem fel a követke-
zı ajándékot, amit kap-
tam. Az idıs nagyma-
mától, a fiatal fıiskolásig 
majdhogynem minden 
korosztály képviseltette 
magát. Ez nagy egyen-
súlyt adott nekünk, az 
érett, tapasztalt gondo-
latok mellett, a lendület 
a szárnyalás is képviseltette magát. 
Mert minden közösségnek szüksége van az 
idıs, életükkel már bizonyított, sokat meg-

élt, sokat látott embe-
rekre, akik példaként 
állnak elıttünk. És szük-
ségünk van a fiatalokra 
is, akik lendülettel pezs-
gést visznek a minden-
napokba, akik megta-
nulják az idısektıl meg-
élni a HIT csodáját, elle-
sik a családi fészeképí-
tés rejtelmeit, a SZERE-
TETET, és REMÉNYT 
adnak nekünk a jövıre. 
Ez tükrözıdött a két lelki 
vezetınkben is. 
Imre atya a maga nyu-
godt, csendes, mélyre-
ható gondolataival, az 
alázattal, ahogy segítet-
te fiatalabb paptársa 

munkáját. És Tamás atya lendülete, elgon-
dolkodtató kérdései, egyszerő, de mélyre-
ható eszközei, mint hogy „Én vagyok a seb 
Jézus testén” ezt egyikünk sem felejti el. 
A tanúságtevık között volt ki az ideálok 
fontosságára, ideáljaink változására muta-
tott rá. Hogy mennyire fontos a helyes idál, 
a helyes út, és hogyan lehet az önközpontú 
emberbıl, önajándékozó emberré válni. 
Volt, aki a folyamatos tanulásról beszélt. A 
szeretet, az Isten felé forduló, tudatos sze-
retetrıl.  Arról a szeretetrıl, amit szívemmel 
érzek, lelkemmel hallok és eszemmel tu-
dok. Hogyan törekszem Isten megismeré-
sére? Kiemelve az Úr hozzánk írott szerel-
mes levelét, a Bibliát, mely választ ad kér-
déseinkre, útmutatást ad életünkre. 
Tamás atya a csövekhez hasonlított minket! 
A bennünk lévı szeretetet, a bennünk lévı 
ajándékot jó csı módjára tovább kell ad-

nunk másoknak. Egyrészt magunkba kell 
fogadnunk, másrészt tovább kell adnunk, át 
kell ajándékoznunk másoknak. 
Volt, aki az Istennel való kapcsolatáról be-
szélt, hogy fogadja el a hétköznapokban 
Isten akaratát. Örömökrıl, küzdelmekrıl, 
lehetıségekrıl. 
Volt aki „Én, mint vezetı” beszélt a minden-
napokról. Vezetı a családban, a közössé-
gekben, hogy tudjak vezetıvé válni ott, 
akkor, ahol kell. Elfogadni az Úr akaratát és 
nem azt mérlegelni, hogy én hogy gondo-
lom. 
Ajándékok voltak a tanúságtevık, és aján-
dékok voltak az asztaltársaink, akik magu-
kat adták, hogy töltekezhessünk egymás-
ból. 
Lelkünkig hatolt a keresztút, a szentségimá-
dás, ahol elcsendesedve, lépésrıl, lépésre 
közelebb kerültünk az Úrhoz. Éreztük jelen-
létét, szeretetét láttuk sugározni a mellet-
tünk ülı arcán. 
Talán ez volt a legnagyobb ajándék. Isten 
szeretetét látni a másik arcán. Önmagam 
ajándékozni a másiknak, önzetlenül, feltétel 
nélkül, és elfogadni a másik ember ajándé-
kát Önmagát. 
 „Soha nem tudhatod, hogy kit, mikor, mivel 
viszel közelebb Jézushoz.” 
A nap méltó befejezésekén a záró szentmi-
sén hálát adtunk a kapott ajándékokért, új 
barátainkért, papjainkért, lelki közösségün-
kért. Isten áldása a szervezı atyákra, test-
vérekre, akik megszervezték ezt a lelki na-
pot, mindazoknak, akik lelkünket feltöltötték 
szeretettel! 
Tudatosították bennünk, hogy minket  
„SZERET A JÓISTEN”! 
Kívánom kedves mindnyájunknak, hogy 
életük folyamán sok ilyen lelki feltöltıdés-
ben legyen részük, mint amilyen ez a de-
cemberi nıi lelki nap volt Alsónémedin!                   

Tóthné Törıcsik Eszter 

„Furcsa, talán frusztráló is volt fiatalként egy sokkal tapasztaltabb, 
többet megélt légkörben megosztani az élményeimet, gondolatai-
mat arról, hogy mit tartok magamban pozitívumnak vagy hogy 
mikor éreztem azt, hogy jó vagyok. A kiscsoportnak sok idıbe 
tellett, míg úgy igazában összehangolódott mindenki, amíg meg-
szőntek a gátlások, ettıl függetlenül minden mozzanata nagy él-
mény volt. De a legjobb a mise volt, amikor az oltárt közrefogva 
egy nagy körben ültünk, és szemünk elıtt változott át az ostya. 
Mivel Tamás(atyá)t már egy korábbi lelkigyakorlatról ismertem, 

ezért azzal az elvárással indultam a napnak, hogy biztosan na-
gyon-nagyon-nagyon és még annál is jobb lesz. Amikor a nap 
elején körbementünk, hogy ki hogyan áll a naphoz, akkor nem ezt 
mondtam, hanem azt, hogy azt viszem haza, amit kapok,, mert ezt 
tartom fontosnak, és nem az elvárást. És nap végén hazavittem 
egy jó napot - csak ennyit. De aztán másnap már észrevétlenül is 
elindult bennem egy keresés, egy megerısödés, egy vágyakozás 
Isten után. Úgyhogy végül nekem ezt jelentette a lelkinap.” 

Kriszti 
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2010. január 14-én tartottuk az elsı „Babamama Klub”-unkat.  A 
gondolat, hogy jó lenne egy közösség, ahol a kisgyerekes édes-
anyák találkozhatnának, már régebb óta megfogalmazódott ben-
nünk, de közösségi ház felépülésével vált elérhetıvé. 
Célunk az volt, hogy a közös éneklés, mondókázás, az életkoruk-
nak megfelelı vizuális tevékenység során az anyukák a kisgyere-
keikkel éljék át a közös éneklés, játék örömét. A kettı együtt 
olyan élmény, amelynek hatásaként az éneklés, mondókázás 
mindennapos tevékenységgé válhat otthon a családban is. Észre-
vétlen segítve és támogatva a gyerekek értelmi, nyelvi és érzelmi 
fejlıdését, erısítve az anya-gyermek kapcsolatot és a kötıdés 
erısségére gyakorolt nagyszerő hatását. Másrészrıl pedig mivel 
hasonló élethelyzetben való emberek találkoznak, kicsit önsegítı 
csoportként mőködve, az itt született kapcsolatok révén, támasz-
ként szolgálhatunk egymás számára az anyaság megélésének 
mindennapjaiban. Akár a konkrét mindennapi tevékenységekben, 
akár érzelmi támaszként, akár információk megosztásával problé-

máik megoldásában. Közösséget szerettünk volna létrehoz-
ni, amely megtartó erıként is szolgál mindennapjaink során!  
 A közösségi ház elkészültével lehetıséget kértünk ötletünk meg-
valósítására, amit az egyháztanács jóváhagyott és örömmel foga-
dott. 
A mőködésünkhöz szükséges tárgyi feltételek megteremtéséhez 
sok támogatást kaptunk, játékokat, szép játszószınyeget és 
pénzbeli segítséget is. A folyamatosan felmerülı költségeket az 
önkéntes alapon mőködı „Baba-fillérek”-bıl tudjuk biztosítani, 
amivel az anyukák támogatják a klubot. Ez alatt az idı alatt sike-
rült közösséggé formálódnunk, annak ellenére, hogy folyamato-
san vannak változások a résztvevık körében. Megünnepeljük a 
születésnapokat, közösen is készülünk az ünnepekre, az óvodá-
ba induló gyereket útra bocsájtjuk egy jelképes ajándékkal amit a 
„Macink” ad át, hogy „érezzék magukat jól az oviban!” A közös 
sütizések, teázások bensıséges hangulatot teremtenek. Anyuká-
inkat finom, habos cappuccinoval „kényeztetjük”. Imre atya is 
gyakran meglátogat minket és ezúton köszönjük a támogatását 
és a klub népszerősítésébe való részvételét.   
Továbbra is szeretettel várunk minden új érdeklıdıt vallási hova-
tartozástól függetlenül! Az aktuális alkalmainkról a Szent Kereszt 
újságban illetve több helyen is kitett plakátjainkról is tájékozódhat-
nak az érdeklıdık. 
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet mondani a 
Gondviselésnek, hogy  kezdetektıl fogva a „tenyerén hordoz min-
ket”, az egyházközségnek a lehetıségért, hogy programunkkal 
helyet kapunk a közösségi házban, azoknak a személyeknek, 
akik bármilyen formában támogatták, s támogatják mőködésün-
ket, az anyukáknak és kisgyerekeiknek, akik részvételükkel meg-
tiszteltek, megtisztelnek minket és ezeknek köszönhetıen meg-
ünnepelhetjük a „Babamama Klub” mőködésének 2. évfordulóját! 
 

A szervezık: Marcsi, Timi, Vali 

„Hol volt, hol nem volt… 
 
egy kis faluban, Alsónémediben, a templom közelében, útnak 
indult sok-sok icipici lábacska, hogy egy kedves délelıttöt eltöltse-
nek játékkal, mozgással. Hívogatta ıket a Némedi Babamama 
klub, ahol rengeteg élmény várt rájuk…” 
A Babamama klub már két éve szívesen látja azokat az apró em-
berkéket és szüleiket, akik egy délelıtt folyamán nyitottak egy 
közös játékra, ismerkedni szeretnének a bábozással, magyar népi 
mondókákkal, dalokkal, mozgásos játékokkal, kézmőves tevé-
kenységekkel. 
A csütörtöki délelıttöket a játék szövi át, engedi szárnyalni a gyer-
mekek szabadságát, örömet és szórakozást nyújt. A közösség-
ben eltöltött játékidı szélesíti a gyermekek látókörét, szociális 
tapasztalatokat teremt számukra. Fontos dolog ez a kicsik életé-
ben, hiszen ezen keresztül jutnak örömhöz, sikerélményhez. Él-
ményforrás számukra, amelyen keresztül fejlıdik személyiségük, 
tanulnak, tapasztalatokat szereznek önmagukról és társaikról. 
Fél tíztıl ismerkedı játék várja a gyermekeket. Majd megjelenik 
egy apró, kedves kis mackóbáb, aki mozgásos játékra, mondóká-
zásra hívja a babákat és a mamákat. A bábjátékot azért tartjuk 

fontosnak, mert a bábok segítik feloldani a gyermekekben lévı 
szégyenlısséget, olykor feszültséget. Várják a gyerekek a kis-
mackót, aki személyesen, énekelve köszönti a ıket. 
A népi játékok, mondókák segítségével erısítjük az anya-
gyermek kapcsolatot: érintések, csiklandozások, simogatások, 
puszilgatások kísérik a mókás mondókázás folyamatát. A mondó-
kák ritmusossága, hangzása segíti az egyszerő szövegek meg-
jegyzését, a szókincs bıvítését, a beszédtanulás folyamatát. A 
gyerekek várják és kérik az egyes mondókákat, és amikor azok 
elhangzanak, a ráismerés öröme felhıtlen boldogságot ad szá-
mukra. 
Mozgásos játékok is átszövik a délelıttöt. Ezek a gyermekek ter-
mészetes mozgására épülnek. A játékokban utánozzák egymást, 
a felnıtteket, próbálnak együttmőködni. Jó látni a felszabadult, 
mosolygó kicsiket, akik szívesen vesznek részt a játékokban. 
Kézmőves tevékenységeket is szervezünk. Igyekszünk a gyerme-
keket megismertetni a kézmőves technikákkal: gyurmázunk, fes-
tünk, rajzolunk, ragasztunk..., ezzel segítve az apró ujjak mozgá-
sának fejlesztését, a tapintásos észlelést, az alkotókedv megte-
remtését, valamint az ekkor már felfedezhetı kreativitás kibonta-

(Folytatás a(z) 9. oldalon) 
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„Közel másfél éve járunk a Babamama klubba. A csütörtöki na-
pokon igen mókás a leánykánkat este elaltatni, hiszen az összes 
elhangzott – és eszébe jutó – dalocskát, mondókát kedves kis 
hangján elıadja, ezzel ringatva álomba magát… Most is ez tör-
ténik, miközben írom ezt a pár kedves sort. 
Kissé nehezen indultunk el a klubba azon a bizonyos csütörtöki 
napon: Senkit sem ismertünk, mégis biztos voltam benne, hogy 
leánykámnak - meg nekem is - a közösség jót fog tenni. Kedves, 
barátságos, figyelmes fogadtatás után énekelve köszöntött egy 
kedves báb, majd mondókáztunk, daloltunk, mozogtunk, játszot-
tunk, kézmőveskedtünk, ami a gyermekemnek különösen tet-
szik. Nagyon jó látni, hogy apró kicsi ujjacskáival egy ilyen pici 
emberke hogyan képes munkálkodni, alkotni. 

Egy összeszokott társaságba csöppentünk, ahol a leánykám 
egyre jobban feloldódott – ma már haza sem akar jönni. Hamar 
megtanulta az itt kialakított szokásokat, és rengeteget fejlıdött 
értelmében és szociálisan is. Nekem is könnyebb lett szülıként, 
hiszen a közös események segítették a társak megismerését, 
barátságok kialakulását.” 

Lola anyukája 

kozását. 
A Babamama klub szervezett tevékenységei segítséget nyújthat-
nak a gyermekek egyéni képességeinek és készségeinek kibon-
takoztatásában. Segíthet felkészíteni mind a babákat, mind a 
mamákat az óvodai, közösségi életre. 
Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklıdı babákat és szüleiket 
egy kellemes délelıtt eltöltésére, amelyet kéthetente csütörtökön 
szervezünk a Szent Imre Közösségi Házban. 

Kocsa Tímea  

Anyukáink 
írták: 

„Nagyon jól 
éreztük ma-
gunkat ismét! 
Köszönjük. 
Ahogy haza-

értünk, a lányok ölükbe 
vették a babáikat és az 
összes mondókát elját-
szották velük. Most már 
értem miért csak állnak és 
néznek amikor ott va-
gyunk. Raktároznak!!!” 

 

Eszter és Zsófi anyukája 

 

A fotókat  
Mészárosné Szlovicsák Erika  

készítette (és készíti) Köszönjük! 

Ultreya  
2011.12.07. Alsónémedi 
 
Az adventi készülıdésben, szo-
kásunkhoz  h í ven ,  i smé t 
Némedire mentünk.  Fontosan 
nekünk lacházi cursillosoknak 
ezek az összejövetelek, kiemelt 
helyen szerepelnek életünkben 
ezek az ultreyák.  
Amikor kiszakadunk a helyi egy-
házközösség vegetáló, szinte 
elutasító közegébıl akkor nekünk 
Alsónémedi egy olyan sziget, 
ahol mindig szeretettel és megér-
téssel várnak. Számunkra a saját 
összejöveteleink után a némedi 
cursillosokkal szervezett ultreya a 
kis szeretet szigetünk, szeretet 
kutunk. Itt ismét feltölthetjük a szeretet tankunkat, mert itt sincs 
soha hiány szeretetbıl, odafigyelésbıl. 
Nagyon vártuk, december 7-ét. A találkozó elıtt pár nappal részt 
vehettünk a férfi lelki napon is és nagy boldogság volt találkozni 
újból a férfi testvéreinkkel. İk is úgy fogadtak mintha csak az-
nap reggel váltunk volna el. Az általunk annyira irigyelt Szent 
Imre közösségi ház már elı volt készítve a fogadásunkra. Öröm 
volt belépni ide. Magdiék már vártak bennünket. 
Egy kis beszélgetés után mindenki elmondta, hogy milyen örö-
mök és nehézségek érték ıket az elmúlt pár napban. Az igazi 
meglepetést Rita okozta! 
Felolvasta Lukács evangéliumából Jézus születését, egymás 

után kétszer. A csöndben, ami a 
felolvasás után volt szinte érez-
tük, hogy a lelkünkben útra kel-
tünk. A felolvasó utána megadta 
az irányt is.  
Utazzunk Betlehembe! Képzel-
jük el, hogy ott vagyunk! Képzel-
jük el, hogy valakik, vagy vala-
mik vagyunk a barlangban, a 
jászol körül, vagy akár a barlang 
körül is. Képzeljük oda magun-
kat! 
Felemelı volt, hogy ahányan 
vagyunk annyiféle módon éljük 
meg ezt a csodát Jézus születé-
sét. Volt, aki pásztor, volt aki a 
jászolban pólya, volt aki szalma-
szál és mindenki más szerepben  
látta saját magát a Betlehemi 

éjszakában. Mindenkinek volt valamilyen különleges érzése, 
mondanivalója. Nagyon sok lelki útravalót, lelki többletet kaptunk 
a többi testvértıl!  
A közös ima, a közös éneklés során Istent dicsıítettük, és az 
este végén úgy éreztük, hogy az adventi várakozásban ismét 
sikerült tele tankolni mindenki  szeretettankját!  
Csodálatos emberek között egy nagyszerő helyen felemelı él-
ményt kaptunk!!! 
Nagyon szépen köszönjük a Jóistennek  
és a némedi cursillosoknak, hogy ilyen sok  
jóságot és szeretetet tudtunk Tılük kapni ! 

De Colores!    Tóthné Törıcsik Eszter 
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Adományok: 
Cukor: 299 kg 
liszt: 405 kg 
rizs: 148 kg 
olaj: 197 l 
burgonya: 30 q 
sárgarépa: 10 q 
fejeskáposzta: 18 q 
piroskáposzta: 5 q 

Egyéb: 
tészta, pirospaprika, kávé, ételízesítı, 
nápolyi, lekvár, só, teafő, szalonna, 
hagyma, cékla, kelkáposzta, sütıtök, 
karalábé, zöldség, zeller, zsemlemor-
zsa, savanyúság, bab, lencse, paradi-
csom, ecet. 
Az adományok összértéke: meghaladja 
a 600.000,-Ft-ot. 
Ez 82 családnak köszönhetı. 
Öten szállították Vácra: Surányi Dezsı, 
Surányi Miklós, Surányi Szilárd,  
Varga Frigyes. Végh Balázs. 
A felpakolásban segített még rajtuk 
kívül: Bai Sándor, Györgyövics Károly,  
Kiss Tibor, Végh Antal. 

Köszönet az adományozóknak,  
valamint azoknak, akik összegyőjtöt-
ték, akik felpakolták, illetve akik el-

szállították az adományokat!   
Isten fizesse meg mindenkinek az 

áldozatát, munkáját! 

Adományozók névsora: 
Bai Sándor   Iskola u, 
Bálint Balázs   Liliom u, 
Bálint  Dezsı   Halászi K. u, 
Bálint István   Haraszti u, 
Bálint József   Széchenyi u, 
Csap Andrea   Mátyás kir. u, 
Csap István   Bercsényi u, 
Csermák Gáborné   Széchenyi u, 
Dencsik Pál   Mátyás u, 
Dentsi Antal   Árpád u, 
Dura Miklósné   Orgona u, 
Gábor Józsefné   Széchenyi u, 
Galambos Bertalan   Akácfa u, 
Györgyövics Károly   Deák u, 
Györgyövics Miklós   Deák F. u, 
Gyıri Józsefné   Iskola u, 
Gyırvári Imre   Haraszti u, 
Gyırvári István   Széchenyi u, 
Gyırvári Pál   Haraszti u, 
Gyırvári Zoltán   Haraszti u, 
id Bai Menyhért   Fı u, 
id. Bálint József   Haraszti u, 
id. Surányi Miklós   Kisfaludy u, 
id. Zupka Béla   Széchenyi u, 
ifj. Bai Menyhért és családja   Fı u, 
ifj. Szlovicsák Ferenc   Kápolna u, 
Kárpáti József   Vecsés u, 
Kiss Albert   Haraszti u, 
Kiss Balázs   Halászi u, 
Kiss Béla   Fı u, 
Kiss Ferencné   Árpád u, 
Kiss Menyhért   Fı u, 
Kiss Tibor   Haraszti u, 
Kránitz Albert   Aranyág u, 
Krasnyánszki Sándor   Deák u, 
Lovas István   Kápolna u, 
Lovas Zoltán   Széchenyi u, 
Madócsi Ferencné   Halászi u, 
Marcinák László   Deák F. u, 
Morvai Ferenc és családja  Felsıerdısor u, 

Morvai József   Széchenyi u, 
Nagy Ágnes   Széchenyi u, 
Nagy Ferencné   Széchenyi u, 
Nagy Tibor   Kápolna u, 
Nánási László   Széchenyi u, 
özv. Györgyövics Miklósné   Deák u, 
özv. Kiss Ferencné és családja  Harasztiu, 
özv. Kiss Tamásné   Haraszti u, 
özv. Pelsıczi Antalné   Halászi u, 
özv. Sokorai Józsefné   Templom u, 
özv. Surányi Károlyné   Kápolna u, 
özv. Szlovicsák Jánosné   Széchenyi u, 
özv. Tóth Jánosné   Rákóczi u, 
özv. Végh Antalné   Hunyadi u, 
Pelsıczi Csaba   Deák F. u, 
Pelsıczi Dezsı   Ady E. u, 
Pelsıczi István   Orgona u, 
Pelsıczi Mónika   Deák F. u, 
Pelsıczi Sándor   Deák F. u, 
Surány Rezsı   Dózsa tér, 
Surányi Balázs   Széchenyi u, 
Surányi Dezsı   Haraszti u, 
Surányi Ernı   Akácfa u, 
Surányi Miklós   Bercsényi u, 
Surányi Sándorné   Tulipán u, 
Surányi Szilárd   Haraszti u, 
Surányi Tibor   Kápolna u, 
Surányi Tiborné   Fı u, 
Szlovicsák Béla   Felsıerdısor u, 
Szlovicsák János   Akácfa u, 
Takács Ernıné   Árpád u, 
Varga Frigyes   Fı u, 
Varga István   Fı u, 
Varga Pál   Ady u, 
Varró Gábor   Alsóerdısor u, 
Végh Antal   Ady E. u, 
Végh Balázs    Deák F. u, 
Végh István    Lilom u, 
Végh József   Dózsa tér, 
Végh Miklós   Széchenyi u, 
Végh Sándor   Kossuth u. 

Év-végi beszámoló – Alsónémedi, 2011. december 31. 

Keresztelés: 20 – máshonnan 3 kisgyermek (2010-ben 18 volt), 
ebbıl fiú 7, lány 13, 13 szülei templomi házasságot kötött, 5 
polgárit, 2-nek a szülei semmilyet. 

Házasságkötés: 6 - máshonnan 1 Jegyespár - (2010-ben 4 
volt), mindkettıjük katolikus 2 pár, egyik katolikus, másik refor-
mátus 3 pár esetén, a maradék egy párnál az egyikük nem volt 
megkeresztelve. 

Elsıáldozás: 16 – ebbıl lány 10, fiú 6 ( 2010-ben 17) 

Szentáldozások száma: 7 500 (2010-ben 6 300) 

Betegellátás: 130 alkalommal 

Temetés: 19 (2010-ben 19), ebbıl férfi 11, nı 8, ellátva 7, ellá-
tatlan 12, életkor 50 évnél fiatalabb 1, 50-60 között 4, 60-70 
között 2, 70-80 között 6, 80-90 között 5, 90 feletti 1 fı. 

 
Gazdasági adatok: 
Perselypénzek összege kevesebb, mint 1,03 %-kal nıtt, az Egy-
házközség fenntartására( adó ) több, mint 1%-kal nıtt, az ado-
mányok majd 1,22%-kal nıttek. A költségvetésünk még fenn-
tartható – ennek mértéke a legszerényebb elképzelések alap-
ján: 8 419 800 Ft. lesz. 
A költségvetésbe nagy mértékben „besegít” a maradványok 
összege - ez 2007-ben 7 383 791 Ft. – 2008-ban 4 250 958 - 
2009-ben 2 302 220 - 2010-ben 2 136 355 - 2011-ben 
1 623 780 Ft. – egyre csökken! 

İszinte és hálás köszönet sok mindenért! – Mindenkinek min-
denért! 
Néhány részlet: a kántori és karnagyi munkákért; az énekkari és 
zenekari szereplésekért; a hitoktatók munkájáért; az E.K. fenn-
tartására adott adományokért és azok összegyőjtıi munkájáért; 
a perselypénzekért és az összeszedık munkájáért; a Szent 
Antal persely adományaiért; a díszítésekre adott adományokért; 
a fenyıfákért és azok felállításáért és feldíszítéséért; az egész 
évben adományozott virágokért; a betlehemi díszítés felállításá-
ért és kiszállításáért; a szent-sír díszítése munkáiért; az ökume-
nikus rendezvény munkálataiért; a katolikus bál rendezvényei-
nek lebonyolításáért; a Templom dísz-világítása ügyének lebo-
nyolításáért; a toronyóra világítása és az orgona elektromos 
szereléseiért; a kántor-házban , a plébániai garázsban és kam-
rában végzett villanyszerelésért; a kántor-házi szobafestésekért; 
főkaszálások díjának felvállalásáért; a harangokhoz programo-
zó-óra ajándékozásáért; a toronyóra mutatóinak költségeire 
adott adományokért; a kápolnai harmónium felújításának költsé-
gei adományáért; a Templom elıtti védıkorlát költségeihez való 
adományokért; a temetıi kaszálások segítésére  adományozott 
főkaszáért; a 150 db. Kárpitozott székért; a Templom- elıtti tér-
ség díszköveire adott pénzbeli segítségért; az új digitális orgo-
náért; a templomi adventi hangversenyért és minden énekkari 
szereplésért; a betlehemi-láng elhozataláért; a lelkigyakorlatos 
Atyák „fuvarozásáért” a közösségi lelki és egyéb programok 
szervezéséért és lebonyolításáért; az orgona-hangolásának 
lehetıségéért; a plébániai bojler cseréjéért – a templomi takarí-
tásokért, terítık cseréjéért, mosásáért; a terményadományokért 
– az összegyőjtésekért és elszállításért … áldja meg a jó Isten 
az eddigi erıfeszítéseinket és segítse az ezután következıket! 

Pekker Imre, plébános 
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Karácsonyi  
készülıdés 

 

A gyermekek karácso-
nyi készülıdés kereté-
ben mézeskalácsot, 
díszeket készítettek 

2011. december 10-én 
a közösségi házban.  
A program a Csodavi-
lág decemberi prog-
ramja is volt egyben. 

Jézus Szíve Család 
A Jézus Szentséges Szívének Családja január 
1-jén vasárnap este megtartotta az elsı vasár-
napi közös imaóráját a Szent Imre közösségi 
házban. 
Szőz Mária Istenanyának ünnepét és a béke világnap-
ját is ünnepeltük ezen a napon. A szent órán Égi Édes-
anyánk és az İ szent fia oltalmába ajánlottuk egyház-
községünket. Imádkoztunk, hogy az újévben megkü-
lönböztetett figyelemmel terelje a szívünket arra, az 
útra, amelyen megtalálhassuk és dicsıíthessük Istent, 
az örökkévalót. Medugorje-i Béke királynıje sugallatá-
val és Jakov /az egyik látnok/ életének példájával meg-
ismertük hogyan vezette, terelgette a 9 éves kisfiú lel-
két egészen felnıtt életében is a Szőzanya. Végül Imre 
atya áldásával tértünk otthonunkba. 
Jézusom! Küldj kegyelmet azoknak a testvéreinknek, 
akik még nem ismerték meg a veled való találkozás 
örömét! Tegyék meg, amíg van rá lehetıségük! Tőnjön 
el minden bőn és annak következménye, hogy minden 
lélek az öröm ragyogó fehérségébe legyen öltözve és 

úgy készüljön a veled való örömteli találkozásra. 
Szlovicsák Balázsné 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 
18. óra 
Jézus Szíve 
Család imája 

2 3 4 5 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

6 7 8 

9 10 11 12 13 14 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

15 
 

16 17 18 19 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

20 
17 óra  
Középiskolás 
hittan 

21 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

22 
18 óra 
Ökumenikus 
együttlét 

23 24 25 
18 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

26 27 
17 óra  
Középiskolás 
hittan 

28 
17 óra  
Bérmálási  
elıkészület 

29 
15 óra 
Moziz6nánk 

30 31      

 
Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                          2012 január 

Jan. 3 – 11 
Id. Györgyövics Miklósné 

Morvai Margit 
Bársony Mónika 
Sokorai Józsefné 
Surányi Antalné 
Fodor Mária 

Jan. 12 – 20 
 

Szlovicsák Balázsné 
Gyırvári Imréné 

Györgyövics Miklósné 
Özv. Kiss Ferencné 

 

Jan. 21 – 29 
 

Bársony Istvánné 
Kovács Jánosné 
Ifj. Kiss Lászlóné 
Gábor Marina 

 

Jan. 30 – Febr. 7 
 

Gyırvári Pálné 
Végh Antalné 

Özv. Kiss Lászlóné 
Somogyi Jánosné  

Januárban a Jézus Szíve Családjában a  kilencedet mondják: 
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KATOLIKUS BÁL — MEGHÍVÓ 
 

Sok szeretettel hívunk minden kedves olvasónkat a Szent Kereszt 
Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány javra,immár 8. alkalommal 

megrendezésre kerülı jótékonysági bálra. 
 

Helyszín: Betyár Étterem 
Idıpont: 2012. január 28. 
Vendégvárás: 18 órától 

Belépı: 4000,- Ft/fı (vacsorával) 
Támogató jegy: 2000.-Ft/fı (vacsora nélkül) 

Zenél: erre az alkalomra  

szervezıdött zenekar 
 

A belépık megvásárolhatók  
2012. január 8-án, január 15-én és 22-én,  

vasárnapokon a szentmisék elıtt és után a sekrestyében. 
A bálon a hagyományoknak megfelelıen ismét sor kerül  

tombolahúzásra. Szívesen várjuk tombolaajándékok felajánlását. 
A belépıkbıl és a tombolából befolyó összeget - a szükséges költsé-

geken túl – az új kántorház építésére fordítjuk. 
A bállal kapcsolatos további kérdéseivel, valamint a belépıkkel és a 
tombolaajándékokkal kapcsolatban forduljanak bizalommal a szerve-
zıkhöz (Tóth Éva, Surányi Szilárd). 

Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! 

SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

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

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

Játék iskolánk sportcsarnokában! 
Minden hónapban egy alkalommal az Alsónémedi Római Katolikus 

Egyházközség bérli iskolánk sportcsarnokát.  
Következı alkalom:  január 21. 15-17 óra 
Sportolhatnak gyerekek, valamint felnıttek. 

Sport és játék eszközöket lehetıség szerint hozzanak! 
Mindenkit szeretettel várunk!  

Levél Neked 
Minden ember egy levél 

Ez megszületésünkkor van elküldve erre a világra 
Szeretetbıl szeretettel a lelkünk javára. 

A test a boríték, a lélek a levél 
Sokat gondolkoztam, mikor kezemben volt a boríték 
De rájöttem, hogy ennél sokkal fontosabb a levél. 

Többször elutasítottam a levelet 
Felbontatlanul elküldtem a sötétbe 

Visszaküldtem, mintha a címzett ismeretlen lenne 
Nem tudtam, hogy minden levélnek meg van a pontos értelme. 

Már tudom, hogy az édenbıl jött levélnek ki a címzettje. 
Mert onnan fölösleges levelek nem jönnek. 

Ami szép az emberen az láthatatlan. 
Nem fontos ragaszkodni a láthatóhoz, mert bezavarhat 

Én már nem a borítékot szeretem 
elfogadom a nekem címzett levelet 

Lehet egy boríték kívülrıl arany, de a tartalom szennyezett 
Lehet győrött, de a tiszta szív illatával megtelt 

Én az Úr segítségét szüntelenül kérem 
Bocsásson meg, mikor hibát követek el 

Törölje el még itt a Földön hibás döntésemet, vétkeimet 
hogy a másvilágon ne gyötörjenek engemet 

Adjon erıt és ép elmét, hogy felismerjem a boríték nem fontos 
A levél a megmentésemre íródott és  

egész életemben olvashatom 
Most hogy itt ülök a szobában a csendben 

A csend hangját is hallani lehet 
A tiszta gondolat a szívhez így jut el 

A zaj csak indulatokat teremt 
Míg a csend a nyugalmat hozza el 
A csendben az ember magára figyel 

Közel kerülni Istenhez csak a csendben lehet. Sokorai Józsefné 

Szentjánosbogár Katolikus  
Családi Napközi Hálózat 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 
Hálózatunk Ökumenikus Családi Napközi lét-
rehozását tervezi Alsónémedi területén, bölcsı-
dés korú gyermekek számára. Korunk hatal-
mas problémája, hogy a szülıknek hamar vissza 
kell menni munkahelyükre, így gyermekeik ellátása nehezen 
megoldható. A gyermek természetes közege a család, ezért 
hozzuk létre Családi Napközinket, amelyben gyermekek nap-
közbeni ellátását biztosítjuk, szők, családi környezetben. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének Családi Nap-
közinkben gyermekük ellátását biztosítani.  
Jelentkezési határidı: 2012. január 31. 

Amennyiben felkeltettük érdeklıdésüket,  
keressenek minket az alábbi elérhetıségen:  

Spanyiel Lili, 06-30/572-87-33,  szjbcsana@gmail.com,  
Dr: Tóth Éva, 06-30/867-15-36, drtoteva@gmail.com 

Legyen egy bankszámlád, ahol 
minden reggel 86 400 forint 
kerül a számládra! Ez nem 

marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit 
is használsz fel a nap folyamán. Hát akkor mit lehet tenni? Termé-
szetesen használd fel MINDET! Mindannyiunknak van egy ilyen 
bankja.  
Ez az IDİ. Minden reggel 86 400 másodperccel gazdagabbak 
vagyunk. Minden este lenullázódik, elvész, akármennyit is 
használtunk fel céljaink eléréséhez. Soha nem marad egyen-
súlyban. Soha nem lesz több, egy másodperccel sem. Minden 
új nap új számlát nyit nekünk, és minden este felégeti a mara-
dékot. Ha elmulasztod felhasználni, az aznapi betéted értéke 
elveszik. Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá másnap. 
A jelenben kell élned, a mai betétet használva. Befektetni, 
hogy a lehetı legtöbbet tudj vásárolni. Hogy megértsd, mennyit 

ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell. Hogy meg-
értsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki kora-
szülöttet hozott a világra. Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, kér-
dezd meg a hetilap szerkesztıjét. Hogy megértsd, mennyit ér egy 
óra, kérdezd meg a szerelmest, aki a találkozóra vár. Hogy meg-
értsd, mennyit ér egy perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a 
vonatot. Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg 

az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet. Hogy 
megértsd, mennyit ér egy tizedmásodperc, kérdezd 
meg a sportolót, aki ezüstérmet nyert az Olimpián.  
Minden pillanat kincs, ami a tiéd és becsüld meg 
jobban, mert megoszthatod valakivel, akivel tökéle-
tesen elköltheted. 
És emlékezz, hogy az idı senkire sem vár. A Teg-
nap történelem. A Holnap rejtelem. A Ma ajándék.  
Gondolkodj el: hogyan töltötted a mai napot?  

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

Tisztelt Gyülekezet! 
Mindannyian hisszük és reméljük, hogy döntéseink elıtt választási lehetısé-
get kapunk. Kívánom magunknak, hogy jó úton induljunk el, ha „válaszút” 
elé érkezünk.                                                              Tisztelettel: Kiss Ernı 

Kiss Ernı 
tanár úr 
meg- 

ajándékozta  
Egyház- 

községünket 
a 

„Válaszúton” 
címő  

festményé-
vel. 

Köszönjük 
szépen az 
ajándékot! 


