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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

VIII. ÉVFOLYAM  12. SZÁM – 2014. DECEMBER 7.  

Sokszor és sokan tapasztalhattuk már a jó Isten ajándékozó jósá-
gát. Mondhatjuk ezt lelki és testi értelemben egyaránt. A testi dol-
gok láthatóbbak, azokat könnyebben tudatosíthatjuk, ezért először 
azokról beszélünk. Amennyiben a saját  énünkre, testi dolgainkra 
gondolunk, ott is láthatjuk azt az atyai gondoskodást, amivel drága 
Teremtőnk megáldott bennünket. Apróbb részleteiben az orvostu-
domány tudná felsorolni mindazt, ami szervezetünkben létezik és 
a jó Isten szándéka szerint működik – nem is akárhogyan. Nem 
orvosként ezért pár dolgot vizsgáljunk csak meg, például a látást, 
amihez a jó Istentől szemet kaptunk. Milyen egyszerűnek látszik, 
mégis milyen csodálatos: látunk szí-
neket, látunk térbeli dolgokat, látunk 
hidegben, melegben és, ha a látá-
sunk „meghibásodik”, milyen körül-
ményes módon tud azon még a tudo-
mányos világ is segíteni. Ehhez ha-
sonlóan beszélhetünk szívünkről, az 
idegrendszerünkről és így tovább. 
Testi dolgainkat azonban nemcsak 
ilyen módon köszönhetjük a jó Isten-
nek, hanem az Ő gondoskodásán 
keresztül is. A tudomány, a technika 
a lehetőségek sokasága által sokszo-
rosan mondhatjuk ezt. Ehhez járul az 
a gondoskodás, amivel a teremtett 
világot nekünk ajándékozta, mond-
hatjuk, azért, hogy itt jól érezzük ma-
gunkat. – A mindenkori embert pedig 
úgy alkotta és alkotja, hogy értelmet 
és szabad akaratot ajándékoz neki, 
ami által a szó igazi értelmében kitel-
jesedhet az ember. Ezen felül a saját 
képére és hasonlatosságára teremet-
te az embert, akinek nemcsak értel-
me és szabad akarata van, hanem 
halhatatlan lelke is. Ahogyan bőkezű-
en gondoskodik az emberről testileg, 
még nagyobb mértékben mondhatjuk 
ezt lelki értelemben. 
Ezeket érezte meg kezdettől az ember, és bár a kezdet kezdetén 
az engedetlenség bűnével szembefordult Teremtője akaratával, 
idővel rájött, hogy neki, mint teremtménynek van szebb feladata is, 
amit úgy is nevezhetünk, hála, köszönet. Voltak emberek – nem is 
kevesen – akik ezt külsőleg is kifejezték, mert érezték, hogy nem-
csak szavakkal tartoznak Istennek „kedveskedni”, hanem tetteikkel 
is. Így alakulhatott ki az áldozat-bemutatás gondolata és gyakorla-
ta, amikor az ember ajándékával fordult az Isten felé. Úgy igyekez-
tek ezt tenni, hogy visszavonhatatlanul odaadják, és ezt a maguk 
módján egészen elégő odaadással „nyújtották”  Neki. – Gondol-
junk csak Káin és Ábel áldozatára, akik oltárt építettek és azon a 
„sajátjukból” adtak Istennek, ki-ki a maga módján és lehetősége 
szerint. – Miközben égett az áldozati tűz, lelküket is az Istenre 
irányították és így adták Neki azt, amit igazán önmagukból tudtak 
adni, őszinte érzéseiket, lelkületüket, hozzáállásukat. – Hasonló 

módon történtek ezek az Istenhez-fordulások számos esetben a 
legkülönfélébb személyek által a legkülönfélébb alkalmak által. Az 
áldozati ajándékok bizonyára sokszor nagyon is különböztek egy-
mástól, talán a feláldozás „menete” is, a lényeg mindig az volt és 
maradt, valamit Istennek, amit Ő elfogad és látja benne a lelküle-
tet, ami ehhez társul. – Ez időnként engesztelő áldozat formájában 
mutatkozott meg,a mikor az elkövetett bűnök bocsánatáért könyö-
rögtek, időnként hála áldozat formájában, amikor köszönetüket 
akarták kifejezni, olykor kérő formában, amikor valamihez segítsé-
get kértek, Ábrahám esetében pedig, amikor egyetlen fiát is haj-

landó lett volna feláldozni Istennek, a 
legnagyobb készséget, engedelmes-
séget akarta jelenteni az áldozat. 
Bizonyára idők folyamán olyan válto-
zatossá vált az Istenhez- fordulás 
módja, hogy a mindenható Isten Ő 
maga szabta meg, hogyan történje-
nek az áldozatbemutatások, hogy 
Neki tetszésére legyenek. Mondhat-
juk, hogy így alakultak ki azok az ál-
dozatok,amik még az Ószövetséget is 
jellemezték. Amíg kezdetben minden-
ki a „maga módján” végezte mindezt, 
addig később Isten kívánságára már 
külön erre kiválasztottak, a papok 
végezték ezt a feladatot. Ekkor már a 
nép maga vitte az áldozati ajándékot, 
adományt, de az áldozatbemutatást 
már azok végezték, akiket erre külön 
kiválasztottak és Isten szándéka sze-
rint „felkészítettek.” 
A kiválasztottak voltak az Isten és az 
emberek közötti kapcsolat hivatalos 
képviselői, aki tisztségüket nem a 
saját akaratuk szerint, hanem végső 
soron isteni akarat alapján teljesítet-
ték. A papság fogalma tehát mond-
hatjuk, hogy az emberi történelemben 

ősidők óta létezik, kezdetben a saját elhatározás és elképzelés 
szerint, később Isten által „szabályozottan.”  
Az Istenhez fordulás gondolatát még a pogány népeknél is láthat-
juk, mert még ők is mintegy érezték, hogy történnie kell valaminek, 
ami nem köznapi és a maguk képzelte Felsőbbség felé irányítja 
figyelmüket, életüket, igyekezetüket. Ezek persze nem nevezhetők 
igazi áldozatnak és bemutatóik papoknak, de valamit azért kifejez-
nek, azt a magasabb rendű gondolkodást, ami által az ember 
igyekszik „túllépni” önmagán. – Az Ószövetség ezt képes volt 
„tökéletesíteni” olyannyira, hogy az még az Úr Jézus földi életében 
is ismeretes volt. – Az Ő idejében is volt áldozat. Voltak áldozat-
bemutatók, volt oltár és Templom, az áldozatbemutatás megszen-
telt helye. 

(folytatása következik) 
 Pekker Imre plébános 

Istenhez  fordulás 
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Évközi 31. Vasárnap – Halottak Napja – Nov. 02. -Az idei esztendőben  
Halottainkra különösképpen Vasárnapon emlékezünk. – Ebben segít ben-
nünket az a tény is, hogy november van, az idő komorabbra fordul, rövi-
dülnek a nappalok – mintha földi életünket is jelképeznék, hogy egyre 
rövidül a lehetőség a jóra, - sok terményt igyekszünk még a tél beállta 
előtt betakarítani, biztonságba helyezni – mintha ez is jelképezni akarná, 
itt az ideje, hogy mentsük, ami menthető az életünkben is a lelkiekben is! 
Ezen a napon különösen emlékezünk Azokra, akik hozzánk hasonlóan itt 
élték mindennapjaikat, de már eltávoztak az élők sorából, mint ahogyan 
ránk is ugyanez a helyzet vár. – Szeretteink, barátaink, ismerőseink távo-
zása elviselhetőbb, ha emléküket őrizzük, a Tőlük kapott „örökséget” ma-
gunkban ápoljuk. – Ezt nemcsak halottak napján tehetjük meg, hanem 
sokkal gyakrabban, és meg is tesszük, amikor sírjaikra virágot teszünk, 
nyughelyükre síremléket állíttatunk, és főként amikor imáinkban foglaljuk 
Őket. Amikor Szeretteinkre emlékezünk, Makkabeus Júdás példáját követ-
jük, Aki „Jól és hívő lélekkel gondolkodott” nemcsak erről az életről, ha-
nem a hogyan továbbról is. Ő még akkor nem tudhatta azt, amit az Újszö-
vetségi Szentírásból, az Úr Jézus tanításából mi már tudhatunk: „eljön az 
óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek 
sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat 
tettek, feltámadnak és elkárhoznak!”… „Bizony mondom nektek:aki hallgat 
az én tanításomra, … annak örök élete van!” – Mi abban a boldogító tudat-
ban élhetünk, hogy nem a földi élet a minden, és ha földi életünk véget ér, 
örök otthon vár ránk és a feltámadás – erről szintén Maga az Úr Jézus 
beszélt, Aki vigasztalásképpen mondta ki: Én vagyok a feltámadás és az 
élet!” Szent Pál tanítása által mi már tudhatjuk, hogy „ennek a romlandó 
testnek magára kell öltenie a romolhatatlanságot és a halhatatlanságot!” – 
de azt is, hogy hogyan hálálkodjunk halandóságunk ellenére is: „Hála 
legyen Istenünknek, Aki nekünk adja győzelmet Urunk Jézus Krisztus 
által!” –  Makkabeus Júdás nemcsak abban hitt, hogy lesz feltámadás, 
hanem abban is, hogy van értelme a megholtakért végzett imádságnak. – 
Ebben akarjuk Őt, az ószövetségi embert az újszövetségben követni. 
Ezért tartjuk fontosnak, hogy halottainkra imádságainkkal, áldozatainkkal 
emlékezünk. Tudjuk, hogy mindenki számára a földi élet – bármilyen hosz-
szú, vagy rövid legyen is – készületi idő, amikor gyűjtögetjük mindazt, amit 
magunkkal vihetünk Teremtőnk elé a számadásra. A földi élet végén az 
egyéni  lehetőségek lezárulnak, „odaát” már újabb magábaszállás, újabb 
jobb belátás már nem lehetséges, ott már az igazságos Isten előtt az Ő 
irgalmára számíthatunk. Ezt az irgalmat már csak a földön élők kérhetik 
Tőle, amint a szentek imádságairól mondjuk: „imádsággal közbenjárnak 
értünk” – Akik önmagukon már nem segíthetnek, azokon mi még segíthe-
tünk és meg is tesszük, amikor úgy emlékezünk rájuk, hogy a mi imádsá-
gainkat és jócselekedeinket felajánljuk értük. – Tudjuk, hogy ez az igazi 
emlékezés!       

Évközi 32. Vasárnap – November 09. - Sokadszor beszél az Úr Jézus 
lakomáról, vendégségről, vendéglátásról – ma például esküvői lakomá-
ról. Ezeken az eseményeken keresztül fogalmat alkothatunk magunk-
nak arról, hogy van vendéglátó, aki megbecsülésének, jóságának adja 
jelét a meghívással. Amikor ezt üdvösségünk történetének eseményei-
vel kapcsoljuk össze, szép kép alakul ki a minket végtelenül szerető 
Istenről, Aki övéinek, vagyis nekünk asztalt terít, nemcsak hív, hanem 
állandóan hívogat az Ő közelébe, az Ő vendégségébe, hogy nemesed-
jünk, tökéletesedjünk általa. 
Számos alkalommal szerepel ezzel együtt az is, hogy nemcsak a meg-
hívó jóságát kell mindenképpen észrevennünk, hanem azt is, hogy a 
kedves meghívásnak, elvárásoknak eleget is kell tenni. A példabeszé-
dekben szerepel az is, hogy erre a kitüntetésre készülni is kell, hogy 
azzal is kifejezze az ember, a meghívott, hogy átérti és átérzi a helyzet  
komolyságát. A kellő készülettel, felkészültséggel tudjuk kifejezni, hogy 
tudatában vagyunk annak, hogy nem mi tiszteljük meg Meghívónkat 
azzal, hogy odafigyelünk meghívására, hanem Ő tisztel meg minket, 
amikor meghív és vár. 
A mai alkalom példázata a lakodalmas rendezvénnyel és a megjelentek 
magatartásával kapcsolatosan nagyon is példa értékű!Az Evangélium-
ban tíz olyan meghívott szerepel, akik nem mondhatjuk, megjelentek, 
eleget tettek a meghívásnak, de „öten közülük okosak voltak, öten pe-
dig balgák.”Az okosság igazolására hivatkozhatunk arra, hogy tartalék 
olajat is vittek magukkal lámpásaikhoz; sőt a későbbiekben szereplő 
válaszuk is okosságra utal, amikor láthatjuk, bölcsen azt válaszolják a 
hozzájuk fordulóknak, „nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, men-
jetek inkább a kereskedőkhöz vásárolni!” 
Erényekről beszél ezekben az esetekben az Úr Jézus, olyan erények-
ről, amik emberileg megvalósíthatók és természetes, hogy gondolunk 
rá, hiszen innen már nem lesz messze a megvalósítás. – Valahol, egy 
okos meglátással kezdődik el, és remekmű lehet belőle, csak folytatni 
kell a megkezdett jót. Méltó a keresztény, a hívő emberhez, hogy szá-
mol a következményekkel is. –Ezt a mostani esetben nem is olyan ne-
héz bizonyítani, hiszen a példabeszéd meghívottai - mindnyájan gon-
dolhattak volna arra is, hogy bármikor, bármi közbejöhet, ami indokolja 
az előrelátást .- most éppen a tartalék olajat. – Ezek által könnyen gon-
dolhatjuk azt is, hogy bármit gondolunk, mondunk vagy teszünk, helyes, 
ha gondolunk a következményekre is! – Jelentsen sokat az is, hogy 
hogyan tovább! – Emberileg is ésszerű, ha gondolunk másra is, nem-
csak a jelen pillanatra, ha érdekel, hogy mik lesznek, vagy lehetnek a 
következmények! – Hálásnak kell lennünk az Úr Jézusnak, Aki még 
ezekre a dolgokra is felhívja a figyelmet és várja a helyes döntéseinket.  

Évközi 33. Vasárnap – November 16. - Amíg élünk, addig van a legfőbb 
ideje a számvetésnek – szembenézni azzal, hogy mit tettünk eddig jól és 
azért hálát adni, de azzal is, hogy mit kellett volna jól csinálni és amíg van 
rá mód, addig jó elhatározást tenni, amit természetesen igyekszünk is 
megvalósítani. – Ehhez a külső körülmények is segítenek minket, hiszen 
november van, amikor mindjárt a hónap elején az elmúlás gondolatával 
foglalkozunk (Halottak napja ), de szinte az egész hónap arról szól, hogy a 
mindennapokban itt a „betakarítás” ideje. Most mondhatjuk, „ki mint vetett, 
úgy arat!” Igaz, hogy sok mindentől függ az eredmény, de nem elhanya-
golható az sem, hogy hogyan munkálkodott valaki. Nem várhat a hanyag 
ember jó termésre – ez mindenki számára természetes. Így van ez lelkileg 
is, és ezt azért is érdemes alaposan végig gondolni, mert hamarosan be-
fejeződik egy kegyelmi év. 
Az Evangéliumban szereplő példabeszédet sokszor hallottuk már, mond-
hatjuk, ismerős – egyik másik pontja talán némi magyarázatra is szorul 
ettől függetlenül, most mégis vizsgáljuk a szentmise könyörgésében hal-
lottak alapján: „teljes öröm az, ha  szüntelenül Neked élünk, minden javak 
Szerzőjének…” – Legyen hangsúlyos számunkra különösen a „minden 
javak Szerzője” kifejezés! – Jelentse ez  nekünk azt, hogy nem feledjük, a 
javak az adottságok isteni ajándékok számunkra! Ezek nagyon sokfélék 
és biztos, hogy kinek-kinek rátermettsége szerint adta a gondviselés a 
lehetőségeket, de mindenki kapott valamiféle lehetőséget. Nem is lenne 
logikus, ha Istenről azt gondolnánk, hogy „üres kézzel” állított egyeseket, 
vagy sokakat a változatos és változó világba, ha azt gondolnánk, hogy 
csak a kivételesek számára lehetne dolgokat jól végezni, amire Atyai sze-
retetével mondja: „jól van, derék és hű szolgám!” – A szüntelenül pedig 
jelentse számunkra azt, hogy a nekünk ajándékozott lehetőségeket késle-
kedés, méricskélés nélkül, mintegy köszönetképpen használjuk fel Isten 
dicsőítésére! – Látszania kell a mindennapokban, hogy megvalósul Szent 
Pál tesszaloniki levelének gondolatmenete: „legyünk éberek és józanok, 
hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai” vagyunk, akik „szívbéli 
odaadással” kamatoztatjuk magunkban Isten kegyelmét!, vagyis az Ő 
„ajándékait jól felhasználjuk!”- A mindennapokban  ezt akkor valósítjuk 
meg, ha elfogadjuk, örülünk, ha „a minden vígasztalás Istene irányítja 
napjainkat”, ha úgy éljük a földi életet, hogy a mindennapi munka, vagy 
bármi amit gondolunk, mondunk, vagy teszünk, az érdemszerző. – Az 
Evangéliumban szereplő megbízottak, akik uruk vagyonából kaptak, igaz 
nem egyenlő arányban kaptak, nem is az volt a lényeg, hogy ki mennyit 
gyarapított, hanem, hogy cselekedett. Aki csak egy talentumot kapott, azt 
is gyarapíthatta volna, de nem tette – ez volt a baj. – Legyünk tehát ké-
szek arra, hogy az Istentől kapott adottságainkat, lehetőségeinket „jól 
felhasználjuk a magunk és embertársaink javára!” 

Krisztus Király Ünnepe(Évk. 34.) Nov. 23. - Akár megtévesztő is lehet 
a mai Ünnep elnevezése, hiszen Krisztusról, mint Királyról beszélünk, 
Aki Önmagáról így vallott: „a rókáknak odújuk van, a madaraknak fész-
kük, de az Emberfiának nincs hol lehajtania a fejét…” – király, akinek 
még fedél sincs a feje fölött – mai szóhasználattal hajléktalan, nincste-
len, pedig a király fogalmához hatalom, dicsőség, gazdagság és hason-
lók párosulnak gondolkodásunkban. – Igaz, manapság mindez már 
csak nagyon ritkán fordul elő, alig van olyan hely a világon, ahol király-
ról beszélnek, az is látszat-királyság. 
Annyiban igaz most is a kifejezés, hogy egyfajta főséget, kiemelkedett-
séget jelent; talán erre utal a gyakori szóhasználatban az amerikai kife-
jezés:” király!” – Mindenki tudja, hogy ez nem helyzetet jelent, hanem 
minősítést. – Talán nem is volna illő, hogy az Úr Jézus királyságáról 
beszéljünk, ha Ő maga nem tette volna meg ezt – akár több alkalommal 
is.  
Kifejezetten királynak mondta Magát Pilátus ítélőszéke előtt, de kijelen-
téseiben korábban is utalt egyfajta királyságra és nem utasította el, 
amikor Neki erről beszéltek. Az evangélisták között Szent Máté  felso-
rolja az Úr Jézus őseit és közöttük Dávid királyt – az Úr tehát  test sze-
rint királyi családból származik és  nem is utasítja vissza, amikor  Őt 
Dávid Fiának mondják. – Még a kereszten feléje forduló megtérőtől is 
elfogadja, hogy az ezt mondja:” Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 
eljössz uralmaddal!” 
Ha nem mondja is Magát királynak, de önmagáról, amikor úgy  beszél, 
mint Aki „egykor eljön az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel 
…”- Aki ítéletet fog tartani: „helyet foglal dicsőséges trónján. Egybegyűl-
nek az összes nemzetek. Ő pedig szétválasztja őket egymástól, mint 
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára 
a kosokat pedig a baljára állítja…” – Mennybemenetele előtt pedig  
közvetlenül ezt mondja: „minden hatalom az enyém a mennyben és a 
földön!...” 
Önkéntelenül is felmerül a gondolat, miféle ez a királyság, amikor életé-
ben sokan ellen mondtak, elítélték, megkínozták, töviskoronát tettek a 
fejére, gúny-palástot adtak rá, megölték, halálában is csalónak mond-
ták, utódaiban is üldözték… - Ő Maga ad erre feleletet, „az én Orszá-
gom nem e világból való!” – Az Ő Országában más a lényeg, más a 
törvény, más tennivaló, mint a mi világunkban, de az attól még van és 
fontos, hogy legyen és így legyen. Úgy legyen, ahogyan Ő akarja. - + 
Boda László professzor úr mondása nagyon fontos, „az Ő Országa nem 
ebből a világból való, de ez nem jelenti azt, hogy nem erre a világra 
való!” – Igenis, amit Krisztus hirdet, amit Ő akar, arra csak egy helyes 
feleletet adhat a készséges ember: „legyen meg a Te akaratod! – Nél-
küle még embernek sem lennénk jók, pedig a jóságos Isten terveiben, 
amikor rólunk van szó, sokkal többről van szó!  
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Egyházközségünk idén is  
megrendezte, november 22-23-án a 

hagyományosnak mondható  
tartós élelmiszer és terménygyűjtést 

a Váci Egyházmegye  
kispapjai számára.  

Mint előző számunkban írtuk, most 
Egerbe vittünk adományokat, illetve küldtek érte autót. 
Ami ezen felül maradt, az a Váci Egyházmegyének 
került elszállításra. Köszönjük szépen a szállítást: Su-
rányi Miklósnak, Surányi Szilárdnak, Szlovicsák Fe-
rencnek és Varga Frigyesnek a pakolást és a szállítást. 
Köszönjük továbbá még a rakodást (az előbb megne-
vezetteken kívül) Bai Zoltánnak. 
Az adományokról és az adományozókról bővebb ösz-
szeállítást a következő lapszámunkban olvashatnak. 
 

Köszönet az adományozóknak, valamint azoknak, 
akik felpakolták, illetve elszállították az adományo-

kat!   

Köszönjük Varga Frigyesnek és családjának, hogy 
ismét vállalták a gyűjtés lebonyolításával járó áldo-

zatot! 
 

Isten fizesse meg! 

beszámoló az Egyházközség  
Képviselőtestületének  

2014. november 9-én tartott üléséről 
 

 Az első napirendi pont a jövő évi költségvetés volt. Atya ismertette a 
költségvetés tervezetét, bemutatta a bevételi és kiadási oldal tételeit, ösz-
szegeit. Az elhangzott kérdések megvitatása után az egyháztanács egy-
hangúan elfogadta az egyházközség 2015. évi költségvetését.  
 Ezt követően Adventtel kapcsolatos teendők, információk hangoztak 
el. A lelkigyakorlatos atya Advent 2. vasárnapján csak délután 4 órára tud 
jönni, az azt követő két vasárnapon már tartható az esti 5 órai időpont. Az 
egyháztanács elfogadta ezt a megoldást és felkérte Imre atyát, hogy be-
szélje meg a vendég atyával. Advent 3. vasárnapján ismét érkezik a Betle-
hemi békeláng a falunkba is (ld. 6. oldal). 
 3. napirendi pontként a kántorház építés ügye szerepelt. Végh Ba-
lázs helyszíni szemle keretében számolt be az építkezés folyamatáról, ed-
digi fázisairól és a további tervekről.  
 Visszatérve a közösségi ház nagytermébe Mikolyné Magdi beszá-
molót tartott a hitoktatás helyzetéről. Az erről szóló részletes beszámolót 
következő lapszámunkban olvashatják.  
 Varga Frigyes világi elnök a november 22-23-i terménygyűjtésről 
tartott ismertetőt. (Adakozók listája és az adakozók számát ld. a januári 
lapszámunkban. 
 Szlovicsák János a temetővel való költségeket ismertette. Erről is 
készül egy részletes beszámoló, melyet szintén a következő lapszámunk-
ban fogunk közzétenni. Sokak számára kevéssé ismeretes ugyanis, hogy a 
temető megmaradt részének karbantartására is mennyi pénzt költ az egy-
házközségünk.                                                               dr. Tóth Éva 

 
 
 
Minden lapszámunkban beszámolunk arról, hogyan alakul a kántor-
ház építése. Előző híradásunk óta elkészültek a fűtés– és vízvezeték sze-
relési munkák, az aljzat szigetelés, jövő héten megkezdődik az aljzat beto-
nozása is. Köszönünk szépen minden eddigi és további segítséget! Isten 
fizesse meg és áldja meg az adakozókat! A kántorház építésének koordi-
nálásával megbízott bizottság nevében.                                  dr. Tóth Éva 

Advent 1. Vasárnapja – November 30. - Egyházilag a mai Vasárnapon 
új év kezdődik – ez az új lehetőségek kezdete lelki életünkben – a jó 
Isten kegyelmi ajándékainak  új szakasza és számunkra mindent jelent, 
ami új és jobb, mint eddig volt. 
A jó Isten kegyelme állandóan árad ránk, de időnként felülvizsgáljuk 
helyzetünket, mit jelentett mindez eddig, ezért kezdünk időnként újra, 
meg újra. – Most egyébként is készületi időben vagyunk, amikor méltó-
képpen készülünk a Megtestesülés nagy ünnepére. – A megtestesülés 
pedig új korszakot nyitott az emberiség számára az üdvtörténetben. – Ez 
a kezdet jelenti számunkra az új kezdetet, amikor érezzük, hogy rászoru-
lunk a megújulásra, hogy ne csak külső ünneplésben legyen valami új, 
hanem meg tudjunk újulni lélekben, gondolkodásmódban, egész életünk-
ben. – Ebben segít már az „induláskor” a szentmise könyörgése: 
„Mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy 
jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé!” – Megújulásunk elkezdődik a 
jó elhatározásokkal, amiket azután tettekkel „ szentesítünk.” – Ez min-
denképpen az által valósulhat meg, hogy a jó Istennel, mint a jónak For-
rásával őszinte, komoly, igazi kapcsolatban vagyunk. – A mai szentmise 
Olvasmányában Izajás próféta könyvéből világosan kiolvashatjuk, hová 
vezet, ha ez a kapcsolat nincs meg – vagy azért, mert talán létre sem 
jött, vagy azért, mert hűtlenül „felbontottuk.” – „…vétkeztünk,… bűneink-
ben vagyunk régtől fogva … nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, 
aki fölkelne és Beléd kapaszkodna…” – A próféta kimondja a helyes 
megoldást és Vele együtt mi is mondjuk: „Ó, bárcsak széttépnéd az ege-
ket és leszállnál!” 
Szent Makáriosz püspök is elmondja egy ősi prédikációjában, hová lehet 
eljutni Isten nélkül – Ő ezt az állapotot egy lakatlan házhoz hasonlítja, 
egy járatlan úthoz, műveletlen földhöz, kormányos nélküli hajóhoz – és 
mindegyik esetben kimondja: a lakatlan ház tele lesz piszokkal, szemét-
tel, a járatlan útat belepi a gaz, vadállatok tanyája lesz, a műveletlen föld 
csak gazt terem, a kormányos nélküli hajót a hullámok addig sodorják, 
amíg elpusztul – az Isten nélküli lélek pedig rút érzelmek tanyájává lesz; 
„ a sötétség tengerén  hányódva, az érzelmek hullámveréseitől megté-
pázva, és a gonosz lelkektől mint vészes vihartól gyötörve, végül is pusz-
tulásba sodródik!” _ A jóságos Isten terve pedig velünk, emberekkel egé-
szen más. Nem muszáj odajutni, hogy igaz legyen: „Jaj a léleknek, ha 
nem lakozik benne Krisztus!” 
Ő jön és azért, hogy találkozhassunk Vele, kapcsolódhassunk Hozzá – 
rajtunk múlik, hogy mit kezdünk a sok nagy lehetőséggel, amit Magával 
hoz. – Ezért igyekszünk újra kezdeni, jól kezdeni, hogy eljuthassunk a 
lelki megújulásra, hogy egyre inkább feddhetetlen legyen az életünk, 
hogy ebben a „mostani mulandó életünkben megtanuljuk az égieket sze-
retni és az örökkévalókhoz ragaszkodni.”  

Advent első vasárnapján az általános iskolások műsorát  
hallhattuk, majd sor került az adventi koszorú  

első gyertyájának meggyújtására.  
Ezúton is köszönjük , hogy idén is elkészítették számunkra az 

adventi koszorú Isten fizesse meg! 
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Legyetek vidámak, bátrak és közösségi emberek! 
 
 Rómában 2014. november 30-án a délelőtt tíz órakor 
tartott szentmisén nyitották meg hivatalosan a megszentelt élet 
évét a Szent Péter-bazilikában. Mivel Ferenc pápa törökországi 
látogatása miatt nem lehetett jelen, a szentmise főcelebránsa 
João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és 
Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa volt. Az 
alábbiakban közzétesszük Ferenc pápának az erre az alkalomra 
küldött üzenetét, amelyet a szentmise elején felolvastak.  
 Ferenc pápa üzenete a megszentelt élet évét megnyitó 
szentmisére 
„Kedves megszentelt nővéreim és testvéreim! 
Nagy örömmel fordulok hozzátok ezen jeles alkalomból, a meg-
szentelt élet évét megnyitó szentmise kapcsán. Nagyon szeret-
tem volna személyesen is veletek lenni, ahogy biztosítottalak 
már benneteket erről, de Isten másképp akarta. A megszentelt 
élet évének meghirdetésével a szerzetesi élet megújításáról szó-
ló Perfectae caritatis kezdetű határozat kihirdetésének ötvenedik 
évfordulóján mindenekelőtt az volt a szándékom, hogy újra fel-
mutassuk az egész egyház előtt a sequela Christi [Krisztus-
követés] e sajátos formájának szépségét és értékességét, ame-
lyet valamennyien képviseltek, ti, akik úgy döntöttetek, hogy min-
dent elhagytok, hogy közelebbről követhessétek Krisztust az 
evangéliumi tanácsok fogadalmával. A sokféle programon ke-
resztül, amelyek a következő hónapokban lesznek Rómában és 
az egész világon, életetek tündöklő tanúságtétele lámpatartóra 
helyezett lámpás lesz, hogy fényt és meleget árasszon Isten 
egész népének. Nektek is megismétlem sürgető felhívásomat, 
amellyel egy évvel ezelőtt a legfőbb szerzetes elöljárókhoz for-
dultam: ébresszétek fel a világot, világosítsátok meg prófétai és 
árral szemben haladó tanúságtételetekkel! Hogyan tudjátok 
megvalósítani ezt a felhívást, nemcsak ebben a különleges, nek-
tek szentelt évben, hanem mindig? Három útmutató szót mon-
dok nektek. 
 Legyetek vidámak! Mutassátok meg mindenkinek, hogy 
Krisztus követése és evangéliumának tettekre váltása boldog-
sággal tölti el szíveteket. Fertőzzétek meg ezzel az örömmel a 
hozzátok közeledőket, és akkor sokan fogják kérdezni tőletek 
örömetek okát, és felébred bennük a vágy, hogy osztozzanak 
ragyogó és lelkesítő evangéliumi kalandotokban. 
 Legyetek bátrak! Aki érzi, hogy az Úr szereti őt, az telje-
sen belé tudja vetni bizalmát. Így tettek alapítóitok is, új utakat 
nyitva Isten országának szolgálatára. A benneteket kísérő Szent-
lélek erejével menjetek el a világ útjaira és mutassátok meg az 
evangélium megújító erejét, amely ha tettekre váltják, ma is cso-
dákat visz végbe, és az ember minden kérdésére választ tud 
adni. 
 Legyetek közösségi emberek! Mély személyes közösség-
ben Istennel, akit életetek porro unumának [mint egyetlen szük-
ségest] (vö. Lk 10,42) választottatok, fáradhatatlanul építsétek a 
testvériséget, mindenekelőtt a kölcsönös szeretet evangéliumi 
törvényét megtartva magatok között, azután pedig mindenkivel, 
különösen a legszegényebbekkel. Mutassátok meg, hogy az 
egyetemes testvériség nem utópia [elérhetetlen vágy], hanem 
magának Jézusnak az álma az egész emberiségről. 
 Kedves megszentelt nők és férfiak, köszönöm, hogy eljöt-
tetek ma ide, hogy ünnepélyesen megnyissátok a megszentelt 
élet évét. Köszönetet mondok João Braz de Aviz bíborosnak, a 
Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kong-
regációja prefektusának is, aki nevemben bemutatja a szentmi-
sét. Szeretném kifejezni hálámat José Carballo érseknek is, va-
lamint a dikasztérium minden tagjának, hogy nagylelkűen dol-
goznak az erre az évre tervezett programok sikerén. Miközben 
rábízom a megszentelt élet ma kezdődő évét Szűz Máriára, az 
Atya egyedülálló módon szeretett leányára, akit a Szentlélek 
minden kegyelmi ajándékkal felékesített, a ti legfőbb példaképe-
tekre, imáimban mellettetek vagyok, és szívből adom rátok, akik 
itt jelen vagytok, apostoli áldásomat.” 

Fordította: Tőzsér Endre SP 
Forrás: www.szerzetesek.hu (A tematikus év hivatalos honlapja) 

A logó magyarázata 
Magyarázat a Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet 
Társaságainak Kongregációjától 
 

A LOGÓ 
Egy galamb gömbre épülő poliédert tart a szárnyán, miközben a 
vízre ereszkedik; a vízből három csillag emelkedik ki, amelyeket a 
másik szárnyával őriz. 
A megszentelt élet évének logója, melyet Carmela Boccasile olasz 
festőnő készített, szimbólumokon keresztül jeleníti meg a meg-
szentelt élet alapértékeit. A megszentelt életben ugyanis „a Szent-
lélek folytonos tevékenysége ismerhető fel, amely a századok 
folyamán a karizmák sokasága által kibontakoztatta az evangéliu-
mi tanácsok gazdag megvalósulását, s ily módon is megjelenítette 
az egyházban és a világban, a térben és az időben Krisztus misz-
tériumát” (VC 5). 
A galamb grafikai körvonalai a béke arab jelét is sejtetik: utalás a 
megszentelt életet élők azon hivatására, hogy példát adjanak az 
egyetemes megbékélésre Krisztusban. 
 

A LOGÓ SZIMBÓLUMAI 
A galamb a vizeken 
A galamb hagyományosan a Szentlélek működését jelképezi, aki 
életet fakaszt és kreatívvá tesz. Utal a történelem kezdetére: kez-
detben Isten Lelke lebegett a vizek felett (vö. Ter 1,2). A galamb, 
mely leszáll és végigsiklik a kifejeződést még nem nyert élettől 
tajtékzó tengeren, a türelmes és bizakodó termékenységre utal, az 
őt körbevevő jelképek pedig a Lélek teremtő és megújító tevé-
kenységét idézik fel. A galamb arra is utal, hogy a Lélek megszen-
telte Krisztus emberségét megkeresztelkedésekor. 
A mozaikkövekből kirakott vizek az emberi és kozmikus elemek 
összetettségét és harmóniáját jelzik. A Lélek úgy működik, hogy 
ezek az elemek „sóhajtozzanak”, Isten titokzatos terve szerint (vö. 
Róm 8,26-27), hogy egy irányba tartsanak, a befogadó és termé-
keny találkozás irányába, amely új teremtéshez vezet. A történe-
lem hányattatásai közt a galamb ott száll a vízözön felett (Ter 8,8–
14). A megszentelt férfiak és nők az evangélium jegyében járják 
zarándokútjukat a népek között, sokféle karizmájuk és szolgálatuk 
által „Isten sokféle kegyelmének jó intézőiként” (1Pét 4,10) élnek. 
Meg vannak jelölve Krisztus keresztjével, a vértanúságot is vállal-
ják, az evangélium bölcsességével lakják be a történelmet, és azt 
az egyházat jelenítik meg, amely Krisztusban átölel és meggyógyít 
mindent, ami emberi. 
 
A három csillag 
A megszentelt élet identitására, világban elfoglalt helyére emlé-
keztet: confessio Trinitatis – a Szentháromság megvallása; 
signum fraternitatis – a testvériség jele; servitium caritatis – szere-
tetből fakadó szolgálat. A háromságos Isten kapcsolatot kereső 
szeretetének áramlását fejezik ki, amelyet a megszentelt szemé-
lyek igyekeznek nap mint nap megélni a világban. A csillagok utal-
nak arra a három aranycsillagra is, amellyel a bizánci ikonfestők 
ábrázolják Máriát: ő az egészen szent, ő az istenszülő, ő Krisztus 
első tanítványa – minden megszentelt élet példaképe és védő-
szentje. 
 
A gömbre épülő poliéder 
A gömbre épülő kis poliéder az egész világot jelképezi, hiszen, 
miként Ferenc pápa mondja (EG 236), a poliéder fejezi ki legjob-
ban a népek és a kultúrák sokféleségét. A Lélek lehelete fenntartja 
és a jövőbe vezeti a világot: meghívás ez a megszentelt szemé-
lyek számára, hogy „Lélek-hordozókká (pneumatophoroi) váljanak, 
olyan valóban lelki férfiakká és nőkké, akik képesek […] titkon 
megtermékenyíteni a történelmet” (VC 6). 
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Ferenc pápa imája 
 

Ábrahám, Izsák és Jákob Iste-
ne, 

Urunk, Jézus Krisztus Atyja és 
a mi Atyánk, 

fogadd el imánkat, amellyel 
hozzád fordulunk. 

Nézd kegyesen jóra való törek-
vésünket, 

és segíts szenvedéllyel megél-
ni hivatásunk ajándékát. 

 
 

Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz, 
hogy keressük a te arcodat a Lélekben, 
akár helyben lakunk, akár úton vagyunk. 

Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet, 
és élet forrásává legyen az számunkra 
az egyedüllétben és a testvériségben, 

s hogy szereteted visszfénye lehessünk 
a ma élő emberek élettörténetében! 

 
Krisztus, az élő Isten Fia, 

te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál 
itt, a földön, a mi útjainkon, 

és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban. 
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk 
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához. 

Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát: 
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget, 

osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban 
és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben. 

 
Szentlélek, lángoló tűz, 

világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban. 
Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére, 

és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban. 
Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére. 

Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát, 
és add, hogy felismerjük mindazt a csodát, 
amelyet te viszel végbe minden élőlényben. 

 
Mária, Isten Igéjének anyja, 

virrassz megszentelt életünk felett, 
hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk, 

betöltse egész lényünket, 
és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent, 

amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5), 
az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket 

Isten országának hirdetésében. 
Ámen. 

A MOTTÓ 
 

Vita consecrata in Ecclesia hodie 
Evangelium, Prophetia, Spes 

 
Megszentelt élet a mai egyházban 

Evangélium, prófécia, remény 
 
A mottó is olyan értékeket – identitást és távlatokat, tapasztalatot 
és eszményeket, kegyelmet és úton létet – kíván hangsúlyozni, 
amelyeket a megszentelt személyek megéltek és ma is megélnek 
az egyházban mint Isten népében, mely a népek és kultúrák kö-
zött zarándokol a jövő felé. 
 
Evangélium: a megszentelt élet alapszabályát jelöli, amely nem 
más, mint „Krisztus követése az evangélium tanítása szerint” (PC 
2a). Először mint „Jézus lét- és cselekvésmódjának élő emlékeze-
te” (VC 22), azután mint életbölcsesség a Mester által a tanítvá-
nyoknak adott sokféle tanács fényében (vö LG 42). Az evangéli-
um eligazító bölcsességet és örömet ad (vö. EG 1). 
 
Prófécia: a megszentelt élet prófétai jellegére utal. A megszentelt 
élet ugyanis „úgy mutatkozik meg, mint a részesedés különleges 
formája Krisztus prófétai hivatalában, amelyet a Szentlélek Isten 
egész népével közöl” (VC 84). Valódi prófétai szolgálatról beszél-
hetünk, amely Isten igéjéből születik és táplálkozik, ezt az igét 
pedig az élet legkülönbözőbb körülményei között kell befogadni és 
megélni. Ez a „hivatal”, ez a prófétai szerep abban fejeződik ki, 
hogy a megszentelt élet bátran szóvá teszi a helytelen dolgokat, 
meghirdeti Isten új „látogatásait”, „és új utakat keres, hogy Isten 
országának evangéliuma megvalósuljon a történelemben” (uo.). 
 
Remény: a keresztény misztérium végső feladatára emlékeztet. 
Olyan korban élünk, amikor széles körben elterjedt a bizonytalan-
ság, hiányzanak a távoli jövőbe mutató tervek: a remény kulturális 
és szociális szempontból törékeny. Homályos a jövő, mert „eltűnni 
látszanak Isten nyomai” (VC 85). A megszentelt életnek van egy 
állandó eszkatologikus irányultsága: arról tanúskodik a történe-
lemben, hogy egyszer minden remény végérvényesen céljához 
ér, és a megszentelt élet átalakítja a várakozást „misszióvá, hogy 
Isten országa már itt és most egyre jobban megjelenhessék” (VC 
27). A remény jeleként a megszentelt életet élők az emberek tár-
sául szegődnek, megéreztetik velük Isten irgalmát, a jövő és a 
bálványoktól való mentesség példázatát jelenítik meg. 
 
„A szeretettől vezérelve, melyet a Szentlélek kiárasztott szívünk-
be” (Róm 5,5), a megszentelt férfiak és nők magukhoz ölelik az 
egész világot, a háromságos Isten szeretetének emlékezetévé 
válnak, a közösséget és az egységet építik, őrszemekként imád-
koznak a történelem hegygerincén, osztoznak az emberek bújá-
ban-bajában, és velük együtt keresik csendesen Isten Lelkét. 

Fordította: Tőzsér Endre SP 

2014. november 13-
án a közösségi há-
zunkban tartotta 
soron következő 
zsinati ülését a Da-
basi esperesi kerü-
let. A Zsinati ülés 
témája az egyház-
községek közössé-
gei, a közösségi élet 
volt. A résztvevők 
kis csoportos be-
szélgetés keretében 
osztották meg a 
saját egyházközség-
ük tapasztalatait és 
merítettek ötleteket 
egymástól. 

A zsinat elején Szecsődi Péter atya  
előadását hallgathattunk meg.  

A zsinati ülésen jelen volt Varga Lajos váci 
segédpüspök atya és Pásztor Győző espe-

res urunk is. 
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Gondolataim a vasárnap esti hangversenyről: 
Évről évre, - pontosan 9 - advent 
első vasárnapján az Alsónémedi 
Magyarok Nagyasszonya énekkar 
által nem mindennapi élményben 
lehet részünk! Számomra a hang-
verseny az adventi időszak méltó 
kezdetét jelenti. Nagy öröm volt 
látni az idei évben Imre atyát is az 
énekkar tagjaként. Nehéz megfo-
galmazni a hallottakat, de úgy 
éreztem, hogy akik ott voltak való-
ban egy közösséggé váltak, mely-
ben nagy része volt Benkó Péter 
karnagy úrnak, akinek jó szokása, 

hogy megénekelteti a közönséget is! Az énekkar előadását szí-
nesítette a zenekar közreműködése. A darabok közül nem tud-
nám megmondani, hogy melyik tetszett a legjobban, mert szinte 
mindegyik! Nagyon örülök, hogy jelen lehettem ezen az áhíta-
ton, s remélem egy év múlva is ott lehetek!  

Köszönettel:                               Szlovicsákné Mészáros Mária 

Sorrendben a 9. zenés áhítat advent első vasárnapján 
 
Az előadandó műveket, karnagyunk nagy gonddal válogatta. Év-
ről évre egyre nehezebben tanulható kórusműveket énekelünk. 
Mivel az énekkari tagok civil foglalkozása is sok-sok idővel és 
befektetett munkával jár, kezdetben a próbákon igen kis létszám-
mal jelentünk meg. Az időmúlásával, advent első vasárnapjának 
közeledtével néha bizony kilátástalannak tűnt, hogy ki tudunk-e 
állni, ha igen akkor milyen teljesítményt tudunk nyújtani. Egyre 
több fohász szállt az égbe kérve a Mennyei Atyát és a Szűzanyát 
segítsen bennünket. Kérésünk meghallgatásra talált és majdnem 
teljes létszámmal énekeltünk a meghívóban meghirdetett idő-
pontban. Énekelt a teljes énekkar, a női-, a férfi kar külön, orgo-
na, zenekari és gitár kísérettel, kíséret nélkül és persze a közön-
séggel együtt. Visszatérő élményem, a közönséggel szemben 
állva, énekelve, látni a vendégek csillogó szemét, mosolyát. Jó 

megtapasztalni, milyen szívesen énekelnek velünk. Nagyon jól 
esik érezni a felénk áradó szeretetet, visszahallani a véleménye-
ket, tudni azt, hogy számítanak ránk. A Jó Isten meghallgatta 
imánkat és így nem hagytuk cserben Őket. Az átélt élmény min-
den nehézségért, aggódásért kárpótolt minket. A közösségi ház-
ban folytatódott a együttlét, sütemény és finom italok fogyasztása 
közben beszélgettünk. Istennek hála mindenért. Péternek kö-
szönjük a kitartást, az elkötelezettséget, hogy nem adta fel. Lel-
kesítő mondataival újra és újra átlendültünk a nehézségeken és 
méltó módon tudtuk indítani az adventi időszakot. Kívánom min-
denki találja meg a lelki békét, fedezze fel az igazi értékeket, a 
közösség erejéből merítve élje meg a várakozás, az együtt ün-
neplés csodáját.  
Áldott, békés, meghitt ünnepeket kívánok egyházközségünk min-
den családjának. 

Krasnyánszkiné Erzsi 



7                                  SZENT KERESZT— 2014. DECEMBER 

 

„Vígan énekelj az Úrnak” 
Nem cikket szeretnék írni, csak mint az egyik résztvevő kívánok 
néhány gondolatot megosztani arról a belső átélésről  amit a 
hangversenyen az énekkar, a karnagy, a fúvósok, s a templomi 
környezet ébresztettek bennem. Hiszem, hogy a hangverseny 
valamennyi áhítattal jelenlevő  hallgatóban  is hasonló érzelme-
ket gerjesztett.  
Meghitt, felejthetetlen, a karácsonyi készülődés elmulaszthatatlan 
eseménye volt Advent első vasárnapján este a Katolikus Egyház 
Énekkarának ünnepi hangversenye. 
A Kórus már korábban többször is  bizonyságot adott felkészült-
ségéről, lelkesedéséről, hitbéli elkötelezettségéről. 
Nagy várakozással érkeztünk a templomba. 
Benkó Péter kórusvezető karnagy által jól összeállított, bő egy-
órányi repertoár több nagyobb lélegzetű kórusműből épült fel, 
amit a kórus és fúvósok magával ragadó lelkesedéssel, szép 
hangzással adtak elő. 
Benkó Péter nem csak a kórust „ dirigálta”, hanem a hangver-

senyt színessé téve az egyes kórusművek létrejöttének, alkotói-
nak történelmi környezetét is ismertette.   
Köszönet érte. 
A hangverseny utáni szeretetvendégségen jó volt találkozni és 
hosszan elbeszélgetni testvéreinkkel. 
A találkozó végén örömteli szívvel mentünk haza, és az egész 
héten átéltük, hogy tényleg mennyire jó együtt lenni – nemcsak 
magunkban, hanem másokkal is, akiknek szintén öröm a zene, 
az ének. Jó volt együtt énekelni, megtapasztaltuk a közös ének-
lés  közösségteremtő erejét. 

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is”  
(Kodály Zoltán) 

Az Úr áldja meg, és tegye még gazdagabbá azt, a Kórus és ve-
zetője  csodás szolgálatát. 
Mert az ének hitvallás. Advent nem más, mint ének a szívben, a 
szeret éneke, a reménység éneke. Az ÉNEK közelebb viszi az 
embert emberhez, közelebb viszi az embert az Istenhez. 
Áldott adventet kívánok!                       MS 

Istené az áldás—emberé a küzdelem, a munka... 
Bárdos Lajos kórusművében szerepelnek a címként használt szókapcsolatok, amelyek a hangversenyünkön többszörösen elhan-
goztak. Többféleképpen értelmezhetők ezek a gondolatok, én most a hangverseny kapcsán a következő értelmet adtam a kórusmű 
szövegének: az ember küzdelmét, munkáját Isten áldása dicséri, az ő keze nagy dolgokat tud kihozni az ember mindennemű cse-
kélységéből. Ezt hirdeti számunkra az egész világ— a Nap, a Hold, még a pacsirta-dal is, hogy Isten nagyon szeret bennünket. S ezt  
hirdeti számomra a november 30-án megtartott adventi hangversenyünk is, amikor is a kórustagok szorgalmát, lelkesedését, kitartó 
munkáját, áldással koronázta. Az emberi szavak kevesek azon érzések elmesélésére, amelyet a zsúfolásig megtöltött templom kö-
zössége átélt azon az estén. Hálás vagyok Istennek, és Magyarok Nagyasszonyának, hogy megvalósulhatott ez a csodálatos zenei 
áhítat. Köszönöm Pekker Imre főesperes Úrnak, hogy szívén viseli az énekkar sorsát, ez alkalommal már a kórus tagjaként is éne-
kelt velünk. Dr. Nagy Vilmosnak köszönöm a hangfelvételt, Józan Zsuzsannának a DVD felvételt, György Péternek a fotózást, Gei-
gerné Mariannak, hogy orgonált a hangverseny előtti misén, így én a kórussal lehettem. Köszönöm Horváthné Nagy Ilonának, hogy 
vállára vette a hangverseny utáni ünnepség megszervezését. Köszönöm mindazoknak, akik sütemény, illetve ital-felajánlásukkal, 
valamint anyagilag támogatták rendezvényünket. Valamint mindenkinek köszönöm, aki elősegítette e hangverseny létrejöttét.  S 
végül, de nem utolsó sorban hálás vagyok az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Énekkar tagjainak - régieknek, és újaknak egya-
ránt - , Lovas Imre orgonakísérőnknek, a zenekari tagoknak, a hangszeres kísérőknek azért a munkáért, amely szükséges volt e 
hangverseny megvalósulásához. A kedves közönségnek pedig megköszönöm megtisztelő jelenlétét! Nagyon jó érzés közösen éne-
kelni Isten dicsőségére és az emberek örömére. Az idei volt sorrendben a kilencedik hangversenyünk. Nagyon bízom abban, hogy 
jövőre, a tízedik zenei áhítatunk is hasonló lelki élményekkel gazdagít majd, mint a mostani. Ehhez kérjük Isten áldását, és kórusunk 
névadójának, Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását. Mert Istené az áldás, az emberé a munka…                                                        

Benkó Péter  

Varga Norbert, Varga Ferenc, Győrvári Róbert, Gál Zsolt, Morvai Róbert 
Lovas Imre 
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Johan Frisel: Az üzenet 
 

  A kisváros lelkesen készült a karácsonyi színdarab 
bemutatójára. A darab rendezésére sikerült megnyerniük a 
TV egyik befutott fiatal rendezőjét, Weis Lukácsot. Nem 
könnyen állt rá, aztán meg különböző feltételeket szabott: 
-Ragaszkodom a jó megvilágításhoz, és a legfontosabb a 
jó hangosítás, hogy a terem leghátsó sorában is értsék, 
ami a színpadon elhangzik. Ezenkívül korhű kosztűmök 
kellenek. Nem akarok öreg lepedőkből összetákolt felis-
merhetetlen remekműveket! Sokkal jobbnak kell lenni min-
dennek, mint az előző években. Olyan karácsonyi színda-
rabot akarok, amelynek ÜZENETE van, ami megszólít. 
 Mivel a szervezők is pont ezt akarták, készséggel 
teljesítették minden kívánságát. 
 Hanem, amikor a gyermek-
szereplőkkel elkezdett próbálni, 
majdnem inába szállt a bátorsága. A 
40 fiú és lány olyan lármát csapott, 
hogy az ember azt hitte, kitört a for-
radalom. Szerencsére ott volt János 
bácsi, aki az énekeket tanította be a 
gyerekeknek, és zongorán kísérte 
őket. Rá hallgattak a gyerekek, köny-
nyen lecsendesítette őket. Lukács 
legszívesebben a gyerekek felét rög-
tön hazaküldte volna, de János bácsi 
erélyesen tiltakozott ez ellen: 
- Minden gyereknek játszania kell! 
Nagy nehezen sikerült elosztania a 
szerepeket. Azok, akiknek már sem-
milyen szerepecske sem jutott, az angyalok kórusában 
énekelhettek. Sajnos, az egyik fiúcska, a kis Máté olyan 
hamisan énekelt, hogy Lukács kénytelen volt pásztort csi-
nálni belőle. 
Lukács nagy lelkesedéssel látott munkához. Elmagyaráz-
ta, hogy mit vár a szereplőktől, mi a darab jelentése. Gyak-
ran elismételte: 
- Olyan karácsonyi darabot akarok, amelynek ÜZENETE 
van! Azt akarom, hogy úgy énekeljetek és játszatok, hogy 
megértsék a nézők, miért jött el az Úr Jézus ebbe a világ-
ba. 
A gyerekek átvették Lukács lelkesedését, a próbák egyre 
jobban sikerültek. Csak egy gyermek okozott gondot, a kis 
Máté. Csak két szót kellett volna elmondania: "Nézzétek, 
világosodik!" Értelmes fiú volt , de mire rá került a sor úgy 
elkalandoztak gondolatai, hogy sosem jutott eszébe egy 
szó sem. Lukács már rég el akarta venni tőle a szerepet, 
de János bácsi nem engedte, mondván: Ha becsúszik va-
lami baki, a többiek majd tovább játszanak. Ettől még nem 
szenved csorbát az előadás ÜZENETE. 
Az előadás előtt egy héttel Máté megbetegedett. Lukács 
kissé fellélegzett, s gyorsan egy másik fiúnak adta oda a 
szerepét, aki a fogadóst játszotta. Mátét édesanyja nem 
engedte betegen a próbákra, így aztán csak vágyakozva 
gondolt arra, hogy amikor János bácsi zongorázott, a kó-
rus énekelt, úgy érezte mindig, mintha igazi pásztorok és 
angyalok között lenne Betlehemben, és az Úr Jézusra 
gondolt. Ezért, amikor hírtelen meg kellett volna szólalnia, 
nem tudott gyorsan visszaemlékezni a szövegére. No, de 
majd az előadáson menni fog! Annyira szerette volna jól 
csinálni, hogy minden néző megértse, miért jött az Úr Jé-
zus a világba. Számára ez teljesen világos volt: 
mindannyiunkért. Erről szóltak az énekek, erről beszélt 
nekik János bácsi is: Az Úr Jézus azért jött, hogy az embe-
rek szívében lakjon. De a legtöbben nem akarják befogad-
ni Őt. Csak egy istállóban talált helyet. 
 

De ő be akarja fogadni! 
János bácsi mondta, hogy ha valaki szereti az Úr Jézust, 
akkor kérje meg Őt, hogy költözzön a szívébe. Ezt Jézus 
meg is teszi, és mindig benne marad.  
Ez a karácsonyi színdarab ÜZENETE. 
 
Az idő gyorsan szaladt, s elérkezett az előadás napja. Már 
özönlöttek is a terembe a várakozásteljes nézők.  
Lukács rettenetesen ideges volt, s a gyerekek is, alig 
győzte nyugtatni őket. Egyszer csak ott állt előtte a kis Má-
té, s nagy, várakozásteli szemekkel nézett Lukácsra: 
- Meggyógyultam. 
- Örülök, de a szerepedet oda kellett adnom másnak. Ülj le 
szépen a nézők közé!  
Máté szemei megteltek könnyel, s mielőtt még teljesen 

összeomlott volna, János bácsi is-
mét visszaszerezte számára a ren-
dezőúr bizalmát: 
- No, nem bánom- szólt Lukács,- 
szerepelhetsz, de nem pásztorként, 
mert ezt Andrástól most már nem 
vehetjük el. Viszont átveheted az ő 
másik szerepét, a fogadóst. Amikor 
jön József Máriával és megkérdik 
tőled, hogy lenne-e szállás, semmit 
sem kell mondanod, csak rázod a 
fejed, hogy nincs. Érted? 
Máté elsápadt, de Lukács már ott 
sem volt, hiszen perceken belül indí-
tania kell az előadást.  
Pontban 8 órakor felgördült a füg-

göny. A díszletek olyan valósághűek voltak, hogy úgy 
érezte az ember, mintha 2000 évvel ezelőtt Betlehem ut-
cáin járna. A hangosítással is minden rendben volt, a leg-
vékonyabb gyerekhangot is tökéletesen lehetett hallani a 
teremben. A gyerekek kitűnően játszottak, az angyalok 
csodásan énekeltek. Olajozottan folyt az előadás. Mária és 
József megérkeztek Betlehembe. Valóban olyan fáradtnak 
látszottak, mint akik napok óta úton vannak. Bekopognak a 
fogadóba, mire kilép a vendéglős a feleségével. József 
megszólal: 
- Messziről jöttünk, és nagyon elfáradtunk. A feleségem 
ráadásul gyermeket vár. Nem lenne egy kis helyük, ahol 
meghúzhatnánk magunkat éjszakára? 
Máté megkövülten állt előttük, szemei tágra nyíltak döbbe-
netében. Nyitotta a száját, mintha mondani akarna valamit, 
de nem jött ki hang a torkán. A nézők körében nőtt a fe-
szültség. 
Hiába súgták neki, mit tegyen, Máté csak állt, bámulta Má-
riát és Józsefet, és patakzottak a könnyei. A vendéglősné 
mentette meg a helyzetet: a kelleténél is kicsit hangosab-
ban "nem"-et mondott, megragadta Máté karját, behúzta a 
házikóba, és becsapta maguk mögött az ajtót. Odabentről 
azonban szívettépő sírás hangzott fel: 
- Nem hagyhatom kint őket!.... Nem akarom az Úr Jézust 
elküldeni!- zokogta Máté. 
Lukács magán kívül volt dühében. Tudta előre, hogy ez a 
kis ügyefogyott elrontja az egészet. És ez a tökéletes han-
gosítás! Így mindenki hallotta a fiú bömbölését. Tajtékozva 
fordult János bácsi felé: "Tönkretette az egész munká-
mat..."- akarta mondani, de torkán akadt a szó, amikor 
meglátta az öreg könnyes szemeit. 
- Azt akartad, hogy legyen a karácsonyi darabnak ÜZENE-
TE. Teljesült a kívánságod.- súgta János bácsi a rendező-
nek. 
 
Lukács csak ekkor vette észre, hogy milyen mély csönd 
van a teremben. 
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KATOLIKUS BÁL 
MEGHÍVÓ 

 

Sok szeretettel hívunk minden  
kedves olvasónkat, hívőt, alsónémedi lakost a  

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Ala-
pítvány javára,  

immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő  
jótékonysági bálra. 

Helyszín: Betyár Étterem 
Időpont: 2015. január 31. 
Vendégvárás: 18 órától 

Belépő: 4000,- Ft/fő (vacsorával) 
Támogató jegy: 2000.-Ft/fő (vacsora nélkül) 

Zenél: erre az alkalomra szerveződött zenekar 
A belépők megvásárolhatók 2014. január 11-én, 18-án és 25-én, 

vasárnapokon a szentmisék előtt és után. 
 

A belépőkből és a tombolából befolyó összeget - a szükséges költ-
ségeken túl – az új kántorház építésére fordítjuk. 

 

Sok szeretettel készülünk rá. Jöjjenek el minél többen! 
A szervezők 

 
 
 

 
 
 
 

A Váci Egyházmegye  
Szamaritánus Szolgálat  

Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata 
 

 

„… hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok 
őket,  hisz  ilyeneké  az  Isten  országa.  Bizony  mondom  
nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyer-
mek, nem jut be oda.”          (Márk 10,14-15) 
 
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék igénybe 

venni napközink szolgáltatását.  
Jelentkezni a  

06-30/572-87-33-as  
telefonszámon lehet. 

Méhész-Spanyiel Lili, koordinátor 

Egy könyv kapcsán 
 

IMÁDSÁG és LELKI ALKAT című  könyvet olvasva pár gondo-
latot  szeretnék megosztani arról a kérdésről MIÉRT ESIK 
NEHEZÜNKRE IMÁDKOZNI? Bizonyára másokat is érint a 
kérdés és én is érintett vagyok. Sajnos van,  hogy akkor  ke-
ressük Istennel a beszélgetést, akkor kezdünk imádkozni ha 
rossz a lelkiismeretünk vagy hiányt szenvedünk Ha rászánjuk 
magunkat imádkozásra az saját magunk körül forog,azt hisz-
szük csak mi vagyunk fontosak. Panaszkodunk,esetleg perle-
kedünk,ahelyett hogy higgadtan csak annyit mondanánk Uram 
bocsáss meg hogy csak most kereslek! 
Ennek a könyvnek sok értékes tanítása van amit érdemes olvas-
ni,pl.az imádkozást ne úgy éljük meg mint egy unalmas szertar-
tást hanem érezzük hogy ez egy szeretet kapcsolat .Úgy is tanít 
hogy Istennel való kapcsolatunk hasonlítson egy cserép kedvenc 
virágra amit ha nem gondozunk ápolunk elszárad. Már maga a 
döntésünk hogy imádkozni készülünk, vagyis ápoljuk ezt a kap-
csolatot értékes döntés. Isten számára nem a szavak a fontosak, 
hanem a gondolataink mennyire őszinték,mi van bennünk?
JAKAB Apostol tanítja:VALLJÁTOK MEG EGYMÁSNAK BŰNEI-
TEKET ÉS IMÁDKOZZATOK EGYMÁSÉRT! Sajnos a hiba ben-
nünk van mi nem merünk mások előtt hangosan imádkoz-
ni,ragaszkodunk hogy csak Istennek tárjuk ki szívünket mert fé-
lünk hogy kibeszélnek .Ez hiba .Úgy gondoljuk hogy a bűnvallás 
titkos amit mással nem szeretnénk megosztani Azt szeretnénk 
hogy imádságunkban Isten ott álljon mellettünk,és arra használja 
beszélgetésünket hogy formálja az életünket viseljen gondot 

rólunk beszélgessen velünk úgy mint baráttal. 
Olvasom továbbá, hogy szeretnék imádkozni de, nem tudom 
elkezdeni,én is így vagyok, ezért kérem Istent, hogy bátorítson, 
tanítson imádkozni hisz tudom, hogy akik Őt szeretik, minden 
javukra szolgál.(Róm. 8)De ezért nekem is tennem kell:Pl. tart-
sak önvizsgálatot,ne legyek önző hogy csak kérjek, hanem meg 
is köszönjem amit kérés nélkül is kapok,a kegyelmet amit megad 
az Úr ha hozzá fordulok .Bevallom közösségbe én sem tudok 
mindig megszólalni,de a könyv 
azt is ajánlja hogy írjam le az 
imádságomat. 
Hát én általában úgy fogok 
tenni,és szeretném azt érezni 
hogy imádságom ne köteles-
ség hanem gyönyörűség le-
gyen. Úgy legyen! 

Nagy Zsigmondné 

A Katolikus Karitász Alsónémedi  
Csoportjának hírei 

 
Gyűjtést szervez a helyi karitász, várjuk 
a kedves testvérek adományait: 
  terményeket,  
 tartós élelmiszert és  
 bármit amivel segíteni tudjuk a 

rászorulókat!  
Adományaikat következő héten, decem-
ber 8 és 12 között, a szentmisék után 
tudjuk átvenni, illetve pénteken délután 
15 órától a közösségi házban, bejárat a Magyari út felől.  
 
Az adományok szombaton, december 13-án kerülnek kiosz-
tásra, ezen a napon tartjuk a decemberi ruha osztást is déle-
lőtt 10-12 óra között.  

"Mert éheztem és ennem adtatok...." Mt. 25; 35  
Figyeljünk egymásra is, ha baj van, legyen valaki, aki segít-

séget kér!  
Elérhetőségünk:   

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

JÁTSSZUNK!   
 

Alsónémedi római katolikus templomának (kis) részlete, mi 
az? (10.) 

 

Újságunk hasábjain, korábbi számunkban elkezdtünk egy „Ki isme-
ri 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 találha-
tó, illetve minek a részlete 
látható a képen. 
A megfejtéseket újságunk e-
mail-címére várjuk:  
szentkereszt2351@gmail.com 
Ha valaki nem rendelkezik 
internettel, a sekrestyében is 
leadhatja megfejtését.  
Egy-egy kép megoldását a 
következő lapszám megjele-
néséig fogadjuk el. 
2015. januárjára tervezzük az 
eredményhirdetést. A játékot 
az nyeri, aki a legtöbb képet 
ismeri fel. Egyenlő állás ese-
tén sorsolás dönt.  
A játék nyertese könyvjutalmat 
kap.  

Íme a 10. kép: 
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Hittan fiatal felnőtteknek 

 
 
 

December 14-én, 
 vasárnapon  

az esti szentmisét követő-
en szeretettel várunk min-

den 18 év feletti fiatal 
felnőttet hittanórára  
a közösségi házba.  

Mindenkinek keresztény 
kötelessége,  

hogy hitbéli ismereteit fo-
lyamatosan bővítse. 

Mikolyné Magdi 

Ultreya! 

December 3-án a közösségi 
házban gyűltek össze a 
dabasi, kiskunlacházi és az 
alsónémedi cursillos cso-
portok, közös imádságra, 
Szentírás olvasásra és az 
elmúlt egyházi év 
lelkiélményeinek megbe-
szélésére. Nagyon jó han-
gulatú, vidám estét töltöt-
tünk együtt. Mindenki nagy 
örömére Imre atya is, mint 
tiszteletbeli cursillos, részt 
vett összejövetelünkön.  
"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük." Mt. 18; 20 

Szombaton délelőtt elindultam a plébániára. Mire odaértem, a ke-
nyér tésztája már készen állt, hogy apró kenyérkéket formázzunk 
belőle. Miközben a tésztát kenyérkékké formáztuk, nagyon jó volt a 
hangulat, Imre atya is megnézte, hogy haladunk. Beszélgettünk és 
viccelődtünk a többiekkel(Nikivel, Vikivel és Danival). Erzsi nénitől 
még azt is megtudtuk, hogy mire emlékezünk Szent Erzsébet nap-
ján. A kenyérkéket megkentük tojással, majd a sütőbe raktuk. Ami-
kor megsültek megvártuk, hogy kihűljenek és megkóstoltunk egy-
egy darabot. Nagyon finomak lettek. A kihűlt kenyereket szalvétába 
tekertük, így készen álltak, hogy vasárnap a Szentmisén kiosszuk 
őket. Ezután elpakoltunk. Vasárnap a mise végén a templomkapu-
ban osztottuk ki a kenyereket, és amikor a kijövők elvették őket, és 
megkérdezték "Ti sütöttétek?" büszkén válaszoltuk "Igen.."   
Készítette:                              Gendur Nóri  

FŰBEN  -  FÁBAN 
 
 
 
 

 
 

 
   -*   DÍJMENTES   TÁJÉKOZTATÓ   KÖR    * - 

 
 Az  Alsónémedi római  katolikus 

közösségi  ház   termében 
 

Mindenkit  szeretettel  várunk !  
(Felekezeti  hová tartozás nélkül,  

más településekről is ) 
 

Időpontok : 2015  
január  -  19       du. 16 tól 
február  - 16       du. 16 tól 
március  - 16      du. 16 tól 

 
Beszélgetésvezető:  

Végh  Balázsné  Kállai  Magdolna   
Okl.  Természetgyógyász 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 2 3 4 
 

5 
18 óra  
Ifi -hittan 

6 
 

7 
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája  

8 
 

9 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

10 11 12 
18 óra  
Ifi -hittan 

13 
 
10.00 óra 
Csodavilág 

14 
18 óra  
Hittan fiatal  
felnőtteknek 

15 
 

16 
 

17 
 

18 19 
18 óra  
Ifi -hittan 

20  21 
16 óra  
Élő Betlehem 

22 
 

23 
 

24 
Szenteste 
 

25 
Karácsony 
 

26 
Karácsony 

27 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

28  
 

 

29 
 

30 
 

31 1 
Újév 

2 
 

3 4 

 
Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2014.  december 

Jézus Szíve Családja 
 
Jézus Szentséges Szívének Családja a követ-
kező közös imaóráját dec. 7-én tartja az esti 
szentmise után 5 órakor tartja. Ezen a szent 
órát családtagjainkért ajánljuk Jézus Szentsé-
ges Szívének oltalmába. Nagy szeretettel ké-
jük a Szent Szívet, hogy ölelje magához a csa-
ládtagokat és óvja meg őket minden bajtól. 
Legjobban azokat, akikért nem imádkozik sen-
ki! Égi Édesanyánk imádkozz velünk és járj 
közben értünk Szent Fiadnál! A napkeleti Bölcsek és a pászto-
rok hosszú utat jártak be a csillag vezetésével, amíg megtalálták 
Jézust. Készültek erre a találkozásra. Gondolkodjunk el! Vajon 
mi kerestük-e? Megtaláltuk-e már ezt a csillagot? Kövessük-e? 
Rajta vagyunk-e ezen az úton?  És ha igen, akkor találkoztunk 
már Jézussal?  Letettük-e eléje ajándékainkat: szívünket, életün-
ket? Engedtük-e, hogy megtegye szívünkben a változást? En-
gedjük-e, hogy munkálja a szívünket? Engedjük-e, hogy irányít-
sa életünket? Imádkozzunk ezen a szent órán azért, hogy Jézus 
békéje töltse el szívünket, életünket! Találkozzon a tekintetünk 
az Ő tekintetével olyan mélységben, hogy mindenkor az Úr erő-
terében élhessük életünk napjait!  
Csak így maradhatunk meg Isten jelenlétében! 
 
Szívemben élő megváltó Jézusom! 
Köszönöm, hogy szívembe zárhatlak Téged, örök Istenemet! 
Előtted állok és némán tekintek Rád… 
Értelmemet elvakítja Isteni lényed örök fényessége, 
Szívem Benned leli meg vágyainak teljesülését. 

Jöjj be énhozzám 
és maradj nálam 
örökre! Szükségem 
van Rád! 
Foglalj helyet az én 
rideg kis szívemben 
és melegítsd azt fel 
szereteteddel! 
A Te Jelenléted örök békét jelent számomra. Elnyerted a szívem 
dobbanását! A Tied akarok lenni. 
A Tied akarok lenni a szegényekben, hogy általad gazdagok 
lehessenek! 
A Tied akarok lenni az üldözöttekben, hogy az igazságra találja-
nak! 
A Tied akarok lenni a megvetettekben, hogy nyitott szívre találja-
nak! 
A Tied akarok lenni a betegekben, az idősekben, a haldoklók-
ban, mert Te vagy az egyetlen reményük! 
A Tied akarok lenni a családtagokban, akiket nekem adtál; a 
barátaimban, akikkel együtt futjuk végig az üdvösség útját; a 
munkatársaimban, akikkel együtt építjük a Te országod; az ide-
genben, akivel az utcán találkozok; elmegyek mellette, de szí-
vemben imádkozom érte, hogy Ő is a Tied lehessen! 
Szívemben élő Megváltó Jézusom! Köszönöm, hogy megtisz-
telsz engem áldott jelenléteddel! 
Szívembe zárlak én Téged, örök Istenemet! A mennyei angya-
lokkal együtt hirdetem én is:  
Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jó-
akaratú embereknek! 

özv. Szlovicsák Balázsné  

Decemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Nov. 23 – Dec 1 
Özv. Némedi Rezsőné 

Mikoly Istvánné 
Tamás Györgyné 

Özv. Kiss Ferencné 
 

Dec. 2 – 10 
Özv. Surányi Ferencné 

Ifj. Tóth Jánosné 
Özv. Győrvári Istvánné 

Özv. Bálint Lajosné 
 

Dec. 7 – 15 
Debreceni Lászlóné 
Győrvári Dezsőné 

Horváthné Nagy Ilona 
Lovas Imre 

 

Dec. 16 – 24 
Bircsák Istvánné 
Reczes Csabáné 

Tóth Rita 
Id. Nagy Istvánné 

Szlovicsák Krisztina 

Dec. 25 – Jan. 2 
Özv. Lovas Zoltánné 

Csermákné Molnár Anna 
Mészáros Jánosné 

Geigerné  
Moldvai Mariann 
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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. 

Ünnepi MISEREND  
 

December 24.:   
7.00 - Reggeli mise 
24.00 - Éjféli mise 

 
December 25.:   

8.00—Pásztorok miséje 
10.00 – Ünnepi mise 

 
December 26.:  

8.00 óra 
10.00 óra  

 
December 27.: 

15.00 óra—Kápolna 
 

December 28.: 
Szent Család vasárnapja 

9.00  óra 
17.00 óra 

 

December 29.:  
17.00 óra 

 
December 30.: 

17.00 óra 
 

December 31.:  
Templomszentelés ünnepe 
17.00 Hálaadó szentmise 

 
2015. január 1.:   

9.00 óra 
17.00 óra 

 
2015. január 2.:   

17.00 óra 
 

2015. január 3.:   
15.00 óra—Kápolna 

 
2015. január 2.:   

9.00  óra 
17.00 óra 

Adventi lelkigyakorlat 
 

Adventi lelkigyakorlatunkat a szokásoknak megfelelően Advent vasárnapja-
in, az esti szentmisék keretein belül tartjuk. Ebben az évben Advent 2., 3. 

és 4. vasárnapján,  december 7-én, 14-én és 21-én 
hallgathatjuk meg a lelkigyakorlatos prédikációkat, 

 melyeket  
Barotai Endre 

maglódi plébános atya 
tart nekünk, hogy segítsen minket a felkészülésben. 

  

Jöjjünk el minél többen! 

Betlehemi láng egyházközségünkben 
 

1986 decembere óta élő hagyomány szerint meggyújtanak egy gyer-
tyát a betlehemi Születés-kápolna mécseséről, amelyet repülővel, au-
tóval, vonaton, kerékpárral vagy gyalog visznek tovább, hogy kará-
csonyra minél több otthonba megérkezzen a betlehemi láng.  
A Magyar Cserkészszövetség által szervezett hazai ünnepélyes láng-
átadó ceremóniára 2014. december 14-én (vasárnap), Budapesten a 
Fasori Református Templomban kerül sor. Prédikációt mond Pál Feri 
atya római katolikus pap A Békelángot átadja Buday Barnabás a Ma-
gyar Cserkészszövetség országos elnöke, majd felolvassa Böjte Csa-
ba testvér köszöntő üzenetét. 
Egyházközségünkben december 14-én az esti szentmisén fogadjuk majd ünnepélyesen 
a lángot. A láng továbbadása szokás szerint mindig a Roratek, illetve a szentmisék alkal-
mával történik majd. 

Élő Betlehem 
December 21-én az esti szentmise 
előtt Élő Betlehem lesz a katolikus 

templom kertjében. 

Advent idején hajnali 6 órakor  
Rorate miséket tartunk templomunkban! 




