
                                      SZENT KERESZT— 2016. DECEMBER 

 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LAPJA 
X. ÉVFOLYAM  12. SZÁM – 2016. DECEMBER 4. 

„Meghívás az életre” 

Szent János Evangéliumában olvassuk: „…Jézus tudta, hogy eljött 
az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához. Ekkor adta 
övéinek, akiket szeretett és a világban hagyott, szeretetének leg-
nagyobb jelét.” – Ezután következik a lábmosás „eseménye.” – Aki 
olvassa és ismeri a szent szövegeket, tudja, hogy isteni Mesterünk 
szeretetének nemcsak ez a jele van, hanem számos más is, így a 
bűnbánat és bűnbocsánat lehetősége is. – Igaz, hogy azokról más 
alkalmakkor olvashatunk, de azok akkor is léteznek és ajándékba 
kaptuk Üdvözítőnktől. 
2007-ben adta ki Katona István és Kunszabó Zoltán szerzőpáros a 
Meghívás az életre c. kis könyvecskéjét a Marana Tha kiadónál 
ezzel a „mottóval: „aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya 
szeretete. Minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szemek 
kívánsága, és az élet kevélysége, nem az Atyától származik, ha-
nem a világtól; de elmúlik ez a világ 
és minden kívánsága. Csak aki meg-
teszi Isten akaratát, az él örökké.” ( 1 
Ján.2,15-17 ) – Ez a könyvecske 
abban akar segíteni, hogy 
„szembenézzünk” és helyesen néz-
zünk szembe igazi önmagunkkal. 
Előszavában Katona István atya a 
következőket írja: „Ezzel a kis köny-
vecskével segítséget kívánunk nyúj-
tani azoknak, akik mélyebb lelki éle-
tet szeretnének élni. – Aki komolyan 
veszi hitét és Isten parancsait, abban 
megérlelődik a tudatos döntés az Úr 
mellett. – Ezt nevezzük megtérés-
nek. A megtérés lehet hirtelen, mint 
Pál apostolnál, de lehet lassan érle-
lődő; de mindkét alkalommal találko-
zást jelent Jézussal, Aki személye-
sen  megszólítja az embert:kövess 
Engem! ( Mt.9,9) – Ez a követés a 
bűnre hajló emberi természet legyő-
zését jelenti és az új élet befogadá-
sát. Isten a lelki gazdagság csíráit 
helyezte el szívünkben, felelősek vagyunk azért, hogy ezek kibon-
takozzanak! – Ezt csak  küzdelem  által tudjuk elérni. – Harcolni 
kell bűneink, és a megkötöző szenvedélyeink ellen – amik sok 
esetben számunkra nem is nagyon „feltűnők” , mások – a kívülál-
lók számára azonban nagyon is észrevehetők! – Az ember számá-
ra a legnagyobb kincs a szív tisztasága, és a belső szabadság, 
amit Isten kegyelme által mindenki elérhet. Minél jobban szereti 
valaki Jézust, annál inkább szeretné Őt követni és annál jobban 
felismeri, hogy mi az akadálya az Ő követésének. ( Ez így van  
emberi kapcsolatainkban is. A szeretet érzékennyé teszi szívünket 
a másik ember felé – a szeretetlenség pedig eltávolít tőle ). Hitünk 
szeretetünk által növekszik. Ahol nincs szeretet, ott nincs igazi hit. 
Pál apostol  ezt így fogalmazza:Legyen akkora hitem, hogy hegye-
ket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek!Osszam 
el bár egész vagyonomat a szegényeknek…ha szeretet  nincs 

bennem, mit sem használ nekem!( I. Kor.13,2-
3 ) A hit gyakorlásának külső formái , a vallási 
parancsok teljesítése csak a szeretet által vál-
nak értékessé Isten előtt! Az imának, a szentmi-
sén való részvételnek csak az Isten iránti szere-
tetnek van  értéke! Enélkül képmutatássá válhat 
az egész hitélet. – Mivel Isten végtelenül szere-
tő Személy, nemcsak súlyos bűnökkel lehet Őt 
megbántani, hanem mulasztással, figyelmet-
lenséggel, meg nem bocsátással is. Ezért nem-
csak a súlyos bűnöket kell megvizsgálni, hogy elkövettük-e azo-
kat, hanem a kisebb bűnöket is! Ezt az érzékenységet kívánja 
tőlünk az igaz szeretet! 
Az Ó-szövetségben szereplő tízparancsolat a cselekedetre teszi a 

hangsúlyt: ne lopj, ne ölj, ne paráz-
nálkodjál… - az Új-szövetség nem 
elégszik meg a rossz cselekedetek 
tiltásával, hanem a belső szándékot 
is fontosnak tartja, mert a szívből 
ered minden rossz gondolat, gyilkos-
ság, házasságtörés, paráznaság, 
lopás, hamis tanúság, káromlás ( Mt. 
15,20.) Jézus szavai ráébresztik az 
embert a gondolatok és szándékok 
felelősségére. – A szívben dől el 
minden! A szívből kell kiirtani a 
rossz gyökerét is, hogy tiszta szán-
dékkal éljünk és a jót  meg tudjuk 
cselekedni. – Az Evangéliumokból 
kitűnik, hogy Jézus mély kapcsolatba 
akar lépni velünk; sőt bennünk akar 
élni! Aki szeret Engem,megtartja 
tanításomat. Atyám is szeretni fogja 
őt, hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni! ( Jn. 14,23 ) – Ez olyan nagy 
kitüntetés, hogy ennek nagyságát 
igazán a Mennyországban tudjuk 
felfogni! – Ez a bensőséges  kapcso-

lat a Szentlélek által valósul meg bennünk. Ehhez szükséges, 
hogy megtérjünk, és egész életünket járja át   a teljes szívvel való 
istenszeretet és az emberek iránti jóság. Így tudunk hiteles tanú-
ságot tenni Jézusról. – Az Új-szövetség  lényege a Jézusnak való 
önátadás. Annyira meg kell tanulnunk lemondani önző akaratunk-
ról, hogy szinte  eszközei legyünk Istennek, az örök szeretetnek! 
Jézus imáját kellene minden kereszténynek napról-napra ismétel-
nie: Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te! 
( Mt. 26,39 ) – Ez sokszor nehéz, de nincs  más út! – Ez a kes-
keny út vezet az életre!( Mt. 7,14 ) ha nem vállaljuk ezt az útat, ha 
inkább a széles úton ( Mt. 7,13 ) akarunk járni, az a pusztulásba 
vezet. – Egyetlen életünk van, ezt az egyetlen életet nem szabad 
elrontani! Jézus azért jött, hogy  megszabadítson a rossztól és 
örök életet ajándékozzon nekünk! – Válaszd az életet!” – 2007. 
Január 25. Szent Pál megtérésének ünnepén - Katona István atya   
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Mindenszentek ünnepe – november 1. - Anyaszentegyházunk Min-
denszentek ünnepét tartja. – Tesszük ezt azért, mert tudjuk, hogy  a 
leggondosabban összeállított névjegyzékben sem szerepel mindenki-
nek a neve, akik pedig megérdemelnék, hogy legalább a nevük ott 
legyen egy felsorolás erejéig. – Nem tudjuk, hogy mennyien voltak már 
ilyenek; csak azt tudjuk a Szentírás alapján, hogy „akkora sereg, hogy 
meg sem lehet számlálni…” – ennek a seregnek a tagjai minden nép-
ből, nemzetből állanak, Akiknek hitét és jócselekedeteit csak Isten is-
meri, de Akiknek biztos, hogy elhangzott az Isteni kijelentés: „Jőjjetek 
Atyám áldottai!” – Emberi dícséretet sokan egész életükön át nem kap-
tak; talán sokszor volt, hogy félreértették Őket, félremagyarázták tettei-
ket, cselekedeteik „mozgató rugóit”; mellőzték Őket és sorolhatnánk, mi 
minden történt Velük; hányszor voltak rosszkor rossz helyen … most 
csak az emberi gondolkodás szabályai szerint is megemlékezünk Ró-
luk. - Köztük vannak számosan, Akikről elmondhatjuk ( névtelenül is) 
elmondhatjuk, hogy igaz ember volt, mint az Új-szövetségben Szent 
József; Isten-félő volt, mint az ősz Simeon; szolgált az Istennek, mint 
Anna  asszony  (Fánuel leánya); amikor az Úr szólította őket: „Kövess 
engem!” , nem méricskéltek és számolgattak, „nyomába szegődtek”, 
mint az apostolok; engedelmeskedtek a jóra szólító Úr szavának, Akik 
komolyan vették: „keressétek az Isten Országát és az Ő igazságát!”; 
állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és a kenyértörés kö-
zösségében; akik nem szégyellték bevallani esendőségeiket és tudtak 
szívből imádkozni: „ Uram, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!”, Akik 
tudtak gyarlóságaik ellenére is fohászkodni: „emlékezzél meg rólam, ha 
majd Országodba érkezel!”, Akik komolyan kérdezték: „mit tegyek, 
Uram?”, Akik nem halogatták életük megváltoztatását – komolyan gon-
dolva: „nem tudjátok sem a napot, sem az órát!”, Akik nemcsak a csá-
szárnap, világuknak, saját ügyeiknek adták meg az áldozatot, erőfeszí-
tést – néha erőn felül is - hanem „Istennek is, ami az Istené!”- Akik Sa-
ulhoz hasonlóan tudtak életükön változtatni, hogy Szent Pállá lehesse-
nek, hogy elmondhassák: „Isten kegyelme nem volt bennem hiábavaló!” 
és életük végén: „a jó harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, a 
pályát végigfutottam…” , Akiknek nem kell majd rettegni a számadás-
kor, amikor megjelennek a Niniveiek és Dél Királynője, mert nem kell 
elítélni Őket, hallgattak Arra, Aki Jónás prófétánál is és Salamonnál is 
nagyobb. Akiről nem hiába üzente az Atya a világnak: „Ez az Én szere-
tett Fiam, Akiben kedvem telik, Őt hallgassátok!” – Akik nem csak a 
saját erejükben, lehetőségeikben bíztak, hanem Abban, Akit az ember-
szerető Atya áldozatul adott, hogy „mindenki élhessen Általa!” – Sokan, 
nagyon sokan éltek Általa, Vele és Őbenne; őszintén imádkozták: „Neki 
legyen tisztelet és dicsőség!” 
Komolyan tegyünk róla, hogy egykor mi is az áldottak között lehessünk!    

Évközi 32. Vasárnap – November 06. - Sokszor és sokakat foglalkoztatott már 
az „elmúlás” gondolata. – Főként akkor jut az eszünkbe, amikor nehéz pillana-
taink vannak és úgy érezzük, hogy  jó is és gondviselésszerű, ha nem tart örök-
ké. – Egyébként is igaz – gyarló emberi gondolkodásunk szerint is, hogy 
„semmi sem tart örökké!” – még az emberi lehetőségek sem, az ember földi 
élete sem. – Ezek a gondolatok így az igazi ősz és egyfajta elmúlás láttán foko-
zottan eszünkbe jutnak. – Ilyenkor érezzük igazán, hogy „milyen jó” és mennyi-
re szeretetteljes ajándéka a végtelenül bölcs Istennek, hogy nemcsak a földi 
életre gondolhatunk, hanem egy igazi és az eddigitől teljesen eltérő valóság-
ban, a földön túli életre, az örökkévalóságra is. – Igaz, annak elkezdődése 
előtt előbb az eddiginek meg kell szünnie – és ez a halál, az elmúlás. - A földi 
elmúlásra másként gondol a hívő ember és másként a nem hívő, de mindkettő 
gondol rá. – Bizonyára ezért írta a nagy Költő, Petőfi Sándor a Szeptember 
végén c. versében: „elhull a virág, eliramlik az élet… ülj, kedvesem, ülj az ölem-
be, ide! Ki most fejedet keblemre tevéd le, holnap  nem omolsz-e sírom fölibe?” 
- és a következőkben a síron túli életről beszél: „ha eldobod egykor az özvegyi 
fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszd, és feljövök érte a síri világból az éj köze-
pén, s oda leviszem azt – letörleni véle könnyűimet érted (…)s e szív sebeit 
bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret!” – Biztosra vehető, hogy 
Petőfi Sándor nem vallási alapon írta ezeket a sorokat, hiszen Ő forradalmár 
volt, nem szentírási ember. – Az Úr Jézus segítségünkre siet, nekünk, hívők-
nek, amikor arra tanít, hogy van örök élet és ez számunkra Isten ajándéka – 
ahol beteljesedik mindaz, amit választottainak ígér. Nem élünk, nem tűrünk, 
nem fáradunk hiába, „ az Úr ugyanis erővel és vigasztalással tölti el azokat, 
akik bíznak Benne…” – Az Úr Jézus beszél a földön túli élet valóságáról és 
elmondja: „van Mennyország, ahol Isten megjutalmazza azokat, akik becsület-
tel, tisztességgel szolgáltak Neki a földi életben.” – Ez az élet azonban más, 
mint a földi élet, „a földi igazságszolgáltatást  félre lehet vezetni, ki lehet játsza-
ni. Az Isten előtti számadást azonban senki el nem kerülheti!” – Hívő emberként 
legyen azonban fontos az Úr Jézus biztatása: „aki hűséges mindvégig, az üdvö-
zül!” – Már az Ó-szövetségben is olvasunk a hűségesek „jutalmáról” a 22. Zsol-
tárban, amikor ezt imádkozzuk: „Az Úr nékem Pásztorom ínséget nem kell lát-
nom: zöldellő mezőkön terelget engem és csöndes vizekhez vezet (…) előttem 
jár az igaz úton, vezet engem jó szívével… és otthonom lesz az Isten háza – 
mindörökké, szünet nélkül!” – Mindezek nyomán igaz, hogy az elmúlás és a 
gyász „megszomorít” minket, de „az ígért örök élet megvigasztal; ezért elmúlá-
sunk „nem csak gyász és szomorkodás, hanem átcsillan rajta az örök élet fé-
nye” _ Az Úr Jézus feltámadása a „garancia” az ember feltámadására, hiszen Ő 
nem hiába mondta:”Én vagyok a feltámadás és az élet!” – Keresztény remény-
nyel és bizalommal  gondoljunk az élet „nagy eseményére”, a földi élet végére 
és ennek a bizalomnak oka is az Úr Jézus mondása legyen az alapja: „ne nyug-
talankodjék szívetek, higgyetek az Istenben és Bennem is higgyetek! Atyám 
házában sok hely van és elmegyek, hogy helyet készítsek nektek!”  

Évközi 33. Vasárnap – November  20. - Szentmisénk könyörgésében, mint halot-
tuk, a legszebb keresztény és a hívő emberhez igazán méltó ( sőt kötelező ) fela-
datról van szó: „Urunk, Istenünk… soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, 
ha szüntelenül szolgálhatunk Neked…!” – Nyugodt körülmények között nekünk ez 
így természetes, azonban ezek a nyugodt körülmények nem mindig vannak. – 
Már az Ó-szövetségben is, mint olvassuk az Olvasmányban: „Malakiás próféta 
szomorúan látta, hogy a fogságból hazatért nép nem tanult Isten büntetéséből és 
nem veszi komolyan Isten törvényét…” – az Új-szövetségben pedig a Szentlecké-
ben „Szent Pál arra figyelmeztet, hogy komolyan kell vennünk a földi életet. Itt dől 
el ugyanis: üdvözülünk-e vagy sem…” és int a felelősségteljes, józan viselkedés-
re. – Maga az Úr Jézus pedig - nem is először – emlegeti, „nézzetek föl, emeljétek 
föl fejeteket…!” – Az Ő figyelmeztetése még akkor is nagyon elgondolkodtató, ha 
figyelembe vesszük küldetésének lényegét, miszerint azért jött, hogy „keresse, 
ami elveszett” és nem azért jött, hogy elítélje a világot – benne főleg az embert – 
hanem, hogy üdvözítse; még akkor is, ha az Új-szövetségben igazi valóság – „a 
megroppant nádszálat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki…”- nem akar-
ja a bűnös halálát, hanem, hogy „megtisztuljon, megtérjen és éljen!” – Mindezek-
ről nemcsak szebbnél-szebb példabeszédei tanúskodnak, hanem magatartása is, 
aminek értelmében nem fordult el a vámosoktól, bűnösöktől, a házasságtörő asz-
szonytól, sőt az utolsó pillanatban a felfeszített gonosztevőtől sem – és, ha a bűn-
bocsánat szentségére gondolunk, a mai idők emberétől sem, ha megbánja, meg-
gyónja bűneit és ezáltal Isten bocsánatát kéri. – Ebben az esetben  is érvényes: 
„Isten Országában nagy az öröm a megtérő bűnösön!” – Mindezeket nemcsak 
tudatosítani illik magunkban, hanem komolyan is kell venni lehetőségeinket, me-
lyek szerint az Úr Jézus mondását figyelembe véve éljük napjainkat: 
„állhatatossággal őrzitek meg lelketeket!” – Ez az állhatatosság pedig a jóban való 
állhatatosságot jelenti. – Állandó éberséggel kell tehát készen állnunk a Terem-
tőnk és Megváltónk, a jóban való Megerősítőnk ( a Szentlélek) előtti számadásra! 
– Ennek értelmében „olyan hittel és összeszedettséggel vegyünk részt minden 
jóban, mintha az lenne életünk utolsó lehetősége, mintha azonnal számot kellene 
adnunk életünkről!” – Emberi természetünk sokszor más irányba vezet minket – 
hányszor és hányszor vesz erőt rajtunk a halogatás gondolata, a könnyelműség, a 
mással való törődés… miközben „rohan az élet” és sok visszahozhatatlan pillanat 
van, amiről vagy egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudunk akár önmagunknak 
is „elszámolni”, de különösképpen a Mindenség, az idő és az örökkévalóság Urá-
nak nem. – „Csak az segít nekünk, ha magunkba szállunk, Krisztust szeretjük, 
Istent jócselekedeteinkkel dícsérjük és magasztaljuk… hogy az igazság napja 
ragyogjon fel ránk!” ( Balázs Ladislaus – Bécsi Pázmáneum Intézet tanára )  

Krisztus Király Ünnepe – November 20. - „XI. Pius pápa 1925-ben 
rendelte el az Egyházban Krisztus királyságának ünnepét.” – Az 
akkori feljegyzések szerint „döntésében a Szentírás tanítására tá-
maszkodott.” – Más szempontból nem is lehetne „értelme” a kifeje-
zésnek és ünneplésnek, hiszen napjainkra már a királyság nem 
valóságos hatalom és tekintély, de más közjogi méltóságok sem. – 
Szóról-szóra igaz a Sz.v.U. énekének „megállapítása”: „nyugtalan a 
földi ember, ledönti a trónusokat; sok baj okán száműzi a régi, kar-
dos királyokat! – Ámde király kell neki…”( 158./ 2.vsz.) – Már a kez-
det-kezdetén a teremtményeknek kemény „próbatétel” volt az enge-
delmesség, a hódolat – ennek tulajdonítható a gonosz-lélek 
„létrejötte” és az ember részéről az első bűn. – A világtörténelmen át 
azonban végig „kísért” ez a folyamat; az emberi gyengeségnek 
köszönhetően sokak visszaélnek a hatalommal - akár királyok, akár 
kicsodák ( lehetnek önjelölt kiskirályok is ), de örök emberi, hogy 
uralkodik az ember mindenen és lehetőleg mindenkin, önmagán 
azonban nem. – Uralkodik az időn, a lehetőségeken, a távolságon, 
az anyagon…szóról-szóra megvalósítja az Ó-szövetségi Szentírás 
Teremtés Könyvének szavait: „hajtsátok uralmatok alá a mindensé-
get!” – Mára már nehezen is értelmezhető a helyes uralkodás gon-
dolata. – Az Úr Jézus Krisztus hozta közénk az igazi értelmét, Ben-
ne valósult meg igazán. – Egyébként nem is merhetnénk az uralko-
dás fogalmát Vele „összekapcsolni”, hiszen  mindent másként értel-
mezünk, mint Ő. – Nem volna méltó Őt olyan királynak „elképzelni”, 
ami a mi fogalmaink szerint az. – Amennyiben tényleg királynak 
nevezzük Őt, azért tehetjük, mert Ő maga mondta Önmagáról, hogy 
Ő király. – Az Ó-szövetség is és az Új-szövetség is nagyon sokszor 
utal királyságára; gondoljunk csak a 71. Zsoltár szavaira: „uralkodni 
fog tengertől-tengerig és hódolnak Előtte a föld lakói!” - Tulajdon-
képpen ószövetségi kifejezésen alapul az isteni küldött, Gábor főan-
gyal „híre” is a kis názáreti házban: „az Úristen Neki adja atyjának, 
Dávidnak házát és uralkodni fog Jákob házán mindörökké és ural-
mának nem lesz vége…” – Önmagáról pedig így vall: „az Én Orszá-
gom nem ebből a világból való…” – Beszél az Ő uralmáról akkor is, 
amikor a jók és rosszak szétválasztásáról van szó…, de akkor is, 
amikor arról beszél, hogy az „Emberfia eljön az ég felhőin nagy 
hatalommal és dicsőségben…” - Üdvözítőnk és a Szentírás szavai 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 



3                                     SZENT KERESZT— 2016. DECEMBER 

 

igazak akkor is, ha ezeket a mindenkori ember ma sem fogadja el. Nem véletlenül imádkozzuk: „Mindenható Istenünk (…) add, hogy az egész terem-
tett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, fölségednek hódoljon és szüntelenül dicsőítsen Téged…” – Ma is akadálya az Ő királyságának az 
emberi gyarlóság, amin itt a legfőbb ideje, hogy változtassunk! – Járjunk élen, amikor a szép példaképeket nézzük, hogy követhessük őket: pl. a 
keresztre  feszített jobb latort, amikor bűnbocsánatért „esedezett”; vagy akár Szent XXIII. János Pápát, Aki így tudott fohászkodni: „alkalmazkodom a 
körülményekhez anélkül, hogy megkívánnám,, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz !”  

 
 
 

beszámoló az  
Egyházközség  

Képviselőtestületének  
2016. november 20-án 14 órai kezdettel tartott üléséről 

 
Az első napirendi pontban Atya ismertette a 2017-es költésvetés 
tervezetét. A testület egyhangúan elfogadta. 
A következő pontban a templomunk teljes megújulásának újabb 
tervezett munkálatait vettük sorra, mely a belső festést és az 
ezzel kapcsolatos munkákat jelenti. A Váci Egyházmegye temp-
lomunkat a gondosan karbantartottak közé sorolja. Mint ismere-
tes, sajnos a 2015-ben történt templomtető felújítás alkalmával 
több helyen is beázott a 
templom. A falai eleve 
vizesek, vagyis alulról is 
folyamatosan nedvese-
dik. A korábbi díszítőfes-
tést az 1932-es nagy 
rendbetétel során festet-
ték (nem freskók voltak, 
hanem seccók). Azóta 
templomunk megélt egy 
háborút. Majd 1956-ban 
zajlott földrengés is káro-
kat okozott: több helyen 
leomlott a vakolat. Az ez 
után történt újrafestés 
során lemeszelték a seccókat. Az Örökségvédelmi Hivatallal már 
történt egyeztetés, megadták az engedélyt az újrafestésre. A 
vizesedés megszüntetése céljából több helyen le kell verni a 
vakolatot Az elektromos vezetékeket is ki kell cserélni, át kell 
vizsgálni. Pénzbe kerül majd a templom belső felállványozása is. 

Rendbe kell tenni a lábazatot. 
Valamint a festési munkák, a 
restaurátor munkadíja is jelen-
tős összeget tesz ki. Januárban 
feltárást végeznek majd, több 
helyen megbontják, lekaparják 
a festés rétegeit, erre már meg-
van a kutatási engedély. A fes-
tési terveket,Tarr György resta-
urátor művész készítette el. 
Ezután háromszor 40 napos 
szakaszokban lehet a munkát 
elvégezni. Az eddigi számítások 
szerint a  beruházás összértéke 
a 15 millió forintot is elérheti. A 

Váci Egyházmegye 
felajánlott 1,5 millió 
forint támogatást, 
továbbá Pekker Imre atya is 1 millió forintot a kivitele-
zésre. Az Egyháztanács támogatta a munkák elvég-
zését. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségükhöz 
mérten támogassák ezt a nemes célt!  
Szlovicsák János, temetőgondnok beszámolt a teme-
tős rendbetartásához szükséges feladatokról.  
Megbeszéltük a terménygyűjtés részleteit. 
Az egyházi hozzájárulások gyűjtésének ideje is elér-
kezett. Fogadják szeretettel a képviselőket, akik ha-
marosan felkeresik Önöket. 
Benkó Péter kántor úr kifejezte köszönetét az Egy-
háztanács támogatásáért, valamint meghívta a képvi-

selőket az adventi hangversenyre. 
Megbeszéltük a további adventi programokat: a lelkigyakorlatos 
atya szállítását, a betlehemi láng ide érkezését, a Roraték rend-
jét, közös reggelizést. 

dr. Tóth Éva 

Egyházközségünk idén is megrendezte, november 26-27-én a  hagyományosnak 
mondható tartós élelmiszer és terménygyűjtést a Váci Egyházmegye  

kispapjai számára.  
Köszönjük szépen a felpakolást és a szállítást Bai Zoltánnak, Kiss Bélának, Surá-
nyi Szilárdnak, Varga Frigyesnek és Végh Balázsnak.  Az adományokról és az 
adományozókról bővebb összeállítást a következő lapszámunkban olvashatnak. 
 

Köszönet az adományozóknak, valamint azoknak, akik felpakolták, illetve elszállították az adományokat!   

Köszönjük Varga Frigyesnek és családjának, hogy ismét vállalták a gyűjtés lebonyolításával járó áldozatot! 
 

Isten fizesse meg! 

A-év: Advent 1. Vasárnapja – 2016. November 27.  - Isten kegyelméből új Egyházi évet kezdhetünk. – Az új mindig nagy lehetőségeket is jelent – 
ez így van a mindennapi életben is. – Az új azt is jelenti, hogy jobban odafigyelünk a jóra, hiszen az új azt is jelentheti, hogy az jobb, mint a régi volt – 
vigyázni kell tehát rá, hogy egyben  az eddiginél többet jelentsen számunkra. Az új kegyelmi év azonban kell, hogy azt is jelentse, hogy lelkileg az 
eddigieknél is jobban „gazdagodjunk” lelkileg, hiszen újabb  lehetőségeket, alkalmakat is kapunk! – Az Olvasmányban csodálatos szép képekben 
„rajzolja” elénk Izajás próféta azt a világot, amit a jóságos Isten a készségeseknek szán; járhatunk „az Úr világosságában, ahol Ő szolgáltat igazsá-
got számtalan népnek és ők beolvasztják ekevasaknak kardjukat és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel  kardot nemzet ellen és nem tanul 
többé hadviselést!” – Ahol az örömtől azért dobban a szív, mert Isten házába indulnak! ( v.ö. 121. Zs. ) – Szent Pál a Szentleckében álomhoz hason-
lítja az Isten nélküli életet, ahol  csupa „nemkívánatos” dolog fordul elő:”élvezethajhászás; önmegadás és gyűlölet…” - ahonnan jól esik felébredni és 
ahogyan Ő mondja, a „világosság fiaiként”  élni. Biztat is erre a csodálatos és szebb életre: „vessük le a sötétség  tetteit  és öltsük fel a világosság 
fegyvereit… Jézus Krisztust s a testi fegyelmet…” – Mindezekre „időt kapunk” Istentől, hogy minden, ami történik, a javunkra váljon. – Hofbauer 
Szent Kelemen gondolatai szerint: „az idő drága kincs; egy szempillantás alatt megtalálhatjuk az Istent, de el is veszíthetjük. Rátalálhatunk a helyes 
útra, de el is tévelyedhetünk. Éppen ezért kell  megbecsülni az életet, az időt! A lepergett időt már nem hozhatjuk vissza, de mulasztásainkat jóváte-
hetjük. A jövő még nincs a birtokunkban; a jelent kell megszentelnünk imával, jócselekedetekkel…”- Most, amikor még van rá módunk, tegyünk jó 
elhatározást és a régi-régi  emberekhez hasonlóan vágyakozzunk a megígért Megváltóval való találkozásra és velük együtt imádkozzunk:”Jőjj el, 
Uram, Jézus (Jel. 22,20) jőjj, és kegyelmeddel segíts és szentelj meg bennünket!” – Tudjuk, hogy sok akadálya van a Veled való találkozásnak, a Te 
akaratod megvalósulásának bennünk, azért ígérjük készségünket és kérjük rá áldásodat, amikor így „képzeljük el” a Tőled kapott újabb időnket: 
„mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé…” – sok minden történik a közelgő 
Ünnepek előtt, ami nem igazán gazdagítja lelkünket, mi Tőled kérjük az igazi örömet, ami  a boldog örökkévalóságban is öröm lesz. – Minden, ami 
ettől eltér, lehet szép, mutatós, akár szívet melengető is, de tudjuk, hogy elmúlik, mint a letűnt idő; mi a Szerinted való szépet és jót akarjuk az új 
kegyelmi esztendőben, hogy most is és színed látása közben is legyen! Olyan emberek akarunk lenni, akik „Istennél keresnek eligazítást, akik az 
Úrtól kérnek tanácsot és Isten útján járnak!” – Ezután Te legyél a Minden mindenben!    
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Zarándoklat Márizellbe, advent első vasárnapját megelőző hétvé-
gén.  Hajnali órában szálltam fel Budapesten az autóbuszra, ame-
lyen már majdnem minden ülőhely foglalt volt. Az autóbusz indulá-
sa után imában kértük a jó Istent és az utazók védőszentjeit, hogy 
utunkon ne történjen baleset. Hamarosan elcsendesedtünk sokan 
el is aludtunk. Zarándoklatunk fő szervezőjét, az autópálya,   Pan-

nonhalma közelében levő pihenőhelyén vettük fel. Az utazás foly-
tatódott az első állomáshely az ausztriai Loretto templomában volt, 
ahol magyar szentmisén vettünk részt. A szentmise előtt elénekel-
tük a Lorettói litániát, az atya beszélt az advent jelentőségéről, 
felhívta a figyelmet az elcsendesedés fontosságára. Kérte, 
hogy ezen a két napon foglalkozzunk a saját lelki épülésünk-
kel, hagyjuk magunk mögött a hétköznapi gondokat. A szent-
mise után ismét autóbuszba szálltunk és Maria Schutz-be a 
Semmering közelében lévő kegyhelyre látogattunk a csodaté-
vő forráshoz. „ A kéttornyos templom barokk stílusban 1738-
ban épült, egy csodatevő, gyógyító forrás fölé. Heilig Bründl-
nek nevezett forrást időtlen idők óta látogatják, mely ma a  
főoltár mögött található. A forrás vizéből mi magunk is ihatunk, 

vagy kis üvegcsében 
vihetünk haza szerette-
inknek.  
A templomban körbe 
álltuk az oltárt és imád-
koztunk, szeretteinkért, 
az otthon maradotta-
kért, a papokért, tanító-
kért, az ország vezetői-
ért. Majd Mária éneke-
ket énekelve kerültük 
meg a fő oltárt és a 
forrás vizét kis üvegcsé-
be töltöttük vagy mostuk 
meg arcunkat, kezünket. A 

kiskápolnában ismét imádkoztunk, majd rövid szabad program 
után folytattuk utunkat Mariazellbe. A kora délutáni órában érkez-
tünk szálláshelyünkre. Helyünk elfoglalása. a kicsomago-
lás, felfrissülés után közösen kerestük fel a kegytemplo-
mot.  
Köszöntöttük a Szűzanyát, majd egyénileg fedeztük fel a 
templom szépségeit. Szabadprogram következett. Ekkor a 
templom előtti téren a kis faházakban a helyi kézművesek 
portékáit és a vásári forgatagot, a nagyon nagy adventi 
koszorút csodálhattuk meg, Este a templomban az adven-
tet megnyitó koncerten vettünk részt. A helyi zenekar, 
énekkar és az esztergomi zeneiskola növendékeinek zenei 
előadása nyújtott felejthetetlen élményt.   
Szombaton reggel 9 órakor ismét a templomban voltunk, 
vezetőnk ismertette Mariazell történetét „1157. december 
21-én este érkezett meg a környékre egy Magnus ne-
vű bencés szerzetes St. Lambrechtből az otta-
ni apát megbízására, hogy az itt élők lelkipásztora legyen. Magnus 
magával hozta fából faragott kedves Mária-szobrát is. Ám az utat 
egy helyen hatalmas szikla zárta el, amelytől nem tudott tovább 
menni. A szerzetes a Szűzanyához fordult segítségért, imája meg-

hallgatásra talált, a szikla kettéha-
sadt, így Magnus folytathatta az 
útját. Megérkezvén a szobrot egy 
farönkre tette és kis fakápolnát 
épített köré („Maria in der Zelle” 
innen a város neve Mariazell), 
amely hamarosan a vidék hitélet-
ének központjává vált. 
Rengeteg magyar vonatkozása 
van a csodatévő szobornak és a 
zarándok hellyé vált kisváros-
nak. Zarándokok már a 12. szá-
zadtól érkeztek Mariazellbe, de a 
létszámuk az 1330-as évektől nőtt 
meg. A hely népszerűsége egé-
szen II. József zarándoklatokat 
megtiltó rendeletéig növekedett és 
a tiltás feloldása után újra töretlenül nőtt napjainkig, amikor évente 
kb. egymillió búcsújáró keresi fel a várost. Egyes becslések szerint 
közülük minden hatodik gyalogosan érkezik” .Forrás: Wikipédia.  
Amint belépünk a bazilikába első pillantásunk azonnal a kegyká-
polnára esik / templom a templomban /, mely a főhajó közepén áll 
közvetlenül a gótikus és a barokk építmények találkozása előtt.  
A főoltár az 1600-as évek végén készült, hódolat a Háromszemé-
lyű Egy Isten előtt.  
6-6 kápolna nyílik a templomhajóban mindkét oldalon. Az egyik 
kápolnában volt eltemetve Mindszenty hercegprímás, emlékét 

márványtábla őrzi és nagyon sok 
nemzetiszín szalagos koszorú.  
A templomlátogatás után ismét 
szabadprogram. Sokan felmen-
tek a keresztúthoz egyénileg, 
vagy csoportosan imádkozva. Az 
utolsó állomás a város fölött, a 
hegyen van, ahonnan megcso-
dálható a völgyben elterülő kisvá-
ros. Szemet gyönyörködtető pa-
noráma tárul a látogató elé. Volt 
lehetőség megpihenni, lecsende-
sedni, imádkozni. Délután három 
órakor kezdődött a magyar mise 
a kegykápolnában. Magyar ben-
cés pap, aki Marizellben szolgál, 
köszöntötte a zarándokokat. Be-
szédének zárómondatában azt 
kívánta jobb emberekként men-
jünk haza, mint ahogy ideérkez-
tünk.  
A szentmise után 4 órakor kezdő-
dött az esztergomi diákok kon-

certje. A közel egyórás program végén felállva tapsoltuk meg 
Őket, ismét sikerült nekik egy felejthetetlen élményt nyújtaniuk. 5 
órakor kezdődött a téren a program, amelynek záró eseménye az 
első adventi gyertya meggyújtása volt.  

Haza indulás 
előtt, bemen-
tünk e temp-
lomba, meg-
köszöntük a 
Szűzanyának 
a kapott ke-
gyelmeket, 
imádkoztunk a 
biztonságos 
utazás kegyel-
méért, majd 
felszálltunk az 
autóbuszra és 

elindultunk. Az éjszaki órákba érkeztünk Budapestre. Hálásan 
köszönöm a Jó Istennek és a Szűzanyának, a kapott kegyelmeket 
és azt is, hogy  épségben hazaértünk.      

 
Krasnyánszkiné Erzsi 
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Pekker Imre atya  

köszöntője 

Adventi koncerttel hangolódtunk az 
ünnepi készülődésre 

Egy megtisztelő meghívásnak tettünk 
eleget, amikor lányommal  Advent első 
vasárnapján ellátogattunk az Alsónéme-
din lévő Katolikus Templomba, a Magya-
rok Nagyasszonya Kórus koncertjére.  
Örömmel láttam, hogy nem csak mi ér-
keztünk Ócsáról, több ismerős arcot is 
felfedeztem a tömegben. 
 Őszintén szólva nagyon örültem a meg-
hívásnak, hiszen módomban állt már 
Ócsán is hallani a kórust. Már ekkor el-
határoztam,   ha alkalmam lesz újra 
meghallgatom, annál is inkább mert két 
ismerősöm Hováthné Nagy Ilike és Ta-
kács Anikó is oszlopos tagjai az ének-
karnak. Nem csalódtunk, idei első Ad-
ventünket bearanyozta az énekkar mű-
sora. Bevallom, ritkán jutok el templom-
ba, de amikor ott vagyok túlcsordul ben-

nem az áhítat, szinte meredten és moz-
dulatlanul élem meg az ott történő ese-
ményeket. Hogy ez most nem így történt 
az Benkó Péter kántor (karnagy) úrnak 
volt köszönhető, aki most is mint Ócsán, 
olyan közvetlenséggel, finom humorral 
vezette le az egy órás műsort, hogy ész-
re sem vettem az idő múlását.  
A kórus tisztán, lendületesen, méltóság-
teljesen, szóval igazi profiként adta elő  
műsorát.  Rövid ideig még a közönség is 
előadónak érezhette magát, hiszen Kán-
tor úr mindenkit bevont az éneklésbe. 
Így vált interaktívvá a Magyarok 
Nagyasszonya Kórus Adventi 
műsora. Köszönjük  a meghí-
vást, köszönjük, hogy lányom-
mal részesei lehettünk ennek a 
felejthetetlen estének.   
           Pappné Hajdu Katalin 

XI. Adventi hangverseny 2016.11.27. 
Nagy örömmel és szeretettel készültünk az eseményre.  Különleges él-
mény együtt énekelni a templomban, szemben a közönséggel. Először a 
vegyes kar szólalt meg, majd külön a női- és a férfikar. Karvezetőnk bemu-
tatta az előadási darabokat, sok esetben felhívta a figyelmet az adott mű 
szövegének mondanivalójára. Megemlíteném Gárdonyi Zoltán: 
Tartsd meg nemzetünk Isten című művét. „Tartsd meg nemzetünk 
Isten, esdve kérünk Téged. Légyen bő áldásod rajtunk. Hiába bí-
zunk hiába élünk, hiába küzdünk, hiába vérzünk, ha nincs rajtunk 
Istenünk áldása”. Azt gondolom ezeket a sorokat nem szabad elfe-
lejtenünk, gyakran kell az emlékezetünkbe idéznünk. Nagyon ked-
ves számomra az Ír áldás szövege is, amely tulajdonképpen egy 
énekelt imádság: Az Úr vezessen végig az úton, szerteszét, ha so-
dor is a szél. Mert, ha Őbenne bízva bízunk, nagy örömben majd 
találkozunk. És míg újra látjuk, egymást szent kezében őrizzen meg 
Ő. És míg újra látjuk, egymást szent kezében őrizzen meg Ő, Az 
előző évekhez hasonlóan most is énekeltünk a közönséggel közö-
sen, jó volt látni a közönséget - Ők is megtapasztalták az együtt 
éneklés örömét - a csillogó szemeket. Az utolsó előadott mű: Anto-
nin Dvorak-Égi Szent Béke jőjj, sokunk kedvence, kétszer is meg-
szólalt. Közkívánatra elénekeltük Varga László: Hol szeretet és 
egyetértés című művét is, majd az Ó Nagyasszony , nemzetünk 
reménye című ének zárta volna a hangversenyt, de ez után  még 
mindig tapsolt a közönség. Ekkor kezdtük el Borka Zsolt: Isteni béke boldog öröm, szállj le szívembe isteni csönd című művét, éne-
kelni többször ismételve egyre halkabban. Készült közös fotó, majd a közösségi házban folytatódott a program pogácsa, sütemény, 
üdítő és bor fogyasztása közben idéztük fel az esten begyűjtött élményeket. Istennek hála, hogy ilyen meghitt együttléttel nyithattuk 
meg az adventi időszakot. Hálásan köszönjük karvezetőnk kitartó munkáját, lelkesedését. Isten áldja meg Őt és családját.  

Krasnyánszkiné Erzsi  

A közönség —  

Köszönjük részvételüket! 

Fotók: György Péter 

Köszönjük a képeket! 

Morvai Róbert  
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Jézus Szentséges Szívének 
Családja a következő közös 
imaóráját dec. 4-én az esti 
szentmise után tartja a 
templomban. 
Ezen a szentórán családja-
inkat ajánljuk Jézus Szent 
Szívének oltalmába. 
Kérjük az Urat, hogy ölelje 
magához őket, költözzön be 
szívükbe, irányítsa életútju-
kat, óvja meg a gonosztól, 
hogy az öröklétben is együtt 
lehessünk mindannyian. 
A napkeleti bölcsek és a 
pásztorok is hosszú utat 
jártak be a csillag vezetésé-
vel, amíg megtalálták Jézust 
és a Szent családot. Készültek erre a talál-
kozásra. Vajon mi keressük-e? … Megtalál-
tuk-e? … Kövessük-e ezt a csillagot? … 
Rajta vagyunk-e ezen az úton? … S ha 
igen, akkor találkoztunk-e Jézussal? … 
Letettük-e eléje ajándékunkat? … Szívün-
ket… Életünket… Engedjük-e, hogy mun-
kálja szívünket? … Engedjük-e, hogy meg-
tegye szívünkben a változást? … 
Imádkozzunk ezen a szentórán azért, hogy 
Jézus békéje töltse el szívünket, életünket! 
Találkozzon a tekintetünk az Ő tekintetével 
olyan mélységben, hogy mindenkor az Úr 
erőterében élhessük életünk napjait! Csak 
így maradhatunk meg Isten jelenlétében! 
Szívemben élő Megváltó Jézusom! 
Köszönöm, hogy szívembe zárhatlak Té-
ged, örök Istenemet! 
Előtted állok és némán tekintek Rád… 
Értelmemet elvakítja isteni lényed örök 

fényessége… 
Szívem Benned leli meg 
vágyainak teljesülését! 
Jöjj be énhozzám és ma-
radj nálam örökre! Szük-
ségem van Rád! 
Foglalj helyet az én rideg 
kis szívemben és mele-
gítsd azt fel szereteted-
del! 
A Te jelenléted örök bé-
két jelent számomra. El-
nyerted a szívem dobba-
nását! Tied akarok lenni! 
A Tied akarok lenni a 
szegényekben, hogy álta-
lad gazdagok lehessenek! 
A Tied akarok lenni az 

üldözöttekben, hogy az igazságra találja-
nak! 
A Tied akarok lenni a megvetettekben, 
hogy nyitott szívre találjanak! 
A Tied akarok lenni az idősekben, a bete-
gekben, a haldoklókban, mert Te vagy az 
egyetlen reményük! 
A Tied akarok lenni a családtagokban, aki-
ket nekem adtál, a barátaimban, a munka-
társaimban, az idegenben, akivel az utcán 
találkozom, akiért szívemben mindig imád-
kozom, hogy ő is Tied lehessen! 
Szívemben élő Megváltó Jézusom! Köszö-
nöm, hogy megtisztelsz engem áldott jelen-
léteddel! 
Szívembe zárlak Téged, örök Istenemet! A 
mennyei angyalokkal hirdetem én is: 
Dicsőség a magasságban Istennek és a 
földön békesség a jóakaratú embereknek! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Szent Karácsony éjjel 
 

A templom harangja most messzire elhallik. 
A misére igyekvő emberek, kik érzik őt 

Szívükben örömteli várakozással 
Készülődnek ma is buzgó imádsággal. 

 
A csillagok már fényesen ragyognak 

Különösen egy, amely feltűnik mindnyájuk-
nak. 

A holdvilág is a kisdedet dicséri 
Minden pompájával örömét kifejezi. 

 
A kisbogár is a fényre siet, 

Mert ünnepel ő is úgy, mint a többiek, 
Az erdő fenyőfái összesúgnak-búgnak, 
S teremtőjük előtt mélyen meghajolnak. 

 
A kismadár is az Ő jóságáról dalol, 

Alkotója körül boldogan udvarol, 
A hajnal pirosló bíbora, az égitestek tábora 

Mind kiszabott ösvényén halad,  
Melyet nekik szent törvényed mutat. 

 
A fények mind a Te jöttödet dicsérik, 

Csak néhány ember az, aki kételkedik. 
Pedig őket is Uram Te alkottad 

Szabad szárnyú szellemük kézműved. 
Te formáltad derült, nyílt homlokuk, 

S hogy szeressenek, adtál nekik szívet. 
 

Föld gyermeke! Miért felejted el Őt! 
Semmisülj meg nagysága előtt! 
A te lelked szép mennyei virág 

Teremtőjét híven szolgáld! Imádd! 
    

2003 karácsonyán  
özv. Szlovicsák Balázsné 

Egy angyal, aki nem akart énekelni. 
  
Karácsony éjszakáján az angyalok, Jézus 
születésnapjára emlékezve Istent dicsőítve 
hangosan zengeni kezdtek. A hatalmas kó-
rusban egyszer csak elhallgatott az egyik 
angyal. Szomszédjai mindjárt észre is vették, 
hogy a társuk elhallgatott és meglepetésük-
ben ők is elnémulva csodálkozva néztek rá. 
A kórust vezető Főangyal odaszólította 
magához az elnémult angyalt és kérdőre 
vonta, hogy miért hagyta abba az éneklést.  
Az így válaszolt: Én nagyon szeretek éne-
kelni. Erősen, tisztán énekeltem még azt is, 
hogy "Dicsőség a magasságban Istennek", 
de amikor az következett, hogy "a földön 
békesség" - azt már nem tudtam énekelni, 
mert látom azt a sok sok békétlenséget ami 
betölti a földkerekséget. 
Kedves Főangyal és ti többiek, nézzetek 
körül a Földön és lássátok meg, hogy mi-
lyen békétlenség van odalent. Milyen sok 
katona és fegyver van minden országban. 
A gazdagok és szegények, öregek és fiata-
lok, rokonok és szomszédok, munkatársak 
között, de a családokban az emberi szívek-
ben belül sincs békesség. Az emberek nem 
tudnak megbékélni egymással, egy kicsit 
hallgatni és tűrni, de nem tudnak megbékélni 
sorsukkal és önmagukkal sem... Szabad eb-
ben a háborgó világban békességről énekel-
ni?  
Igaza van, mondták néhányan a kórusban. A 
Főangyal azonban megdorgálta őket és meg-
parancsolta, hogy énekeljenek tovább. Az 
elnémult angyalhoz pedig így szólt: megértem 

az engedetlenségedet, mert tudom, hogy 
szomorúság, aggódás és jóakarat van mögöt-
te. De ha jobban odafigyelsz Urunk gondjára 
és gondolataira, te is örömmel fogod énekelni 
a békeség himnuszát.  

Amikor Urunk embert teremtett, azzal emelte 
minden más teremtménye fölé a maga köze-
lébe, hogy szabad akaratot adott neki. Sza-
bad engedelmeskednie és szabad lázadnia is. 
Az ember hatalmat kapott arra, hogy oltal-
mazza az életet, de arra is, hogy kioltsa. 
Tud védeni és támadni, elvenni és adni, gyű-
lölni és szeretni. Mit lehet a bűn ellen tenni? 
Urunk próbálkozott özönvízzel, kemény ítéle-
tekkel, de egyik sem használt. Az ember min-
den ítélet után ugyanaz maradt, aki volt. Azt 

viszont nem engedi meg Urunk szeretete, 
hogy erőszakkal valósítsa meg a Földön a 
mennyei világ rendjét és annak békességét. 
Szabad döntést és engedelmességet kíván, 
és ez csak egy úton-módon valósulhat meg: 
hidat épített a mennyei világ és a földi világ 
között Fiával: Jézussal. 
Ő a békesség fejedelme, ő a béke megterem-

tője. Csak ő adhat békét a nemzeteknek, 
a családoknak és az emberi szíveknek. 
Azok az emberek akik rá hallgatnak, Jé-
zust követik, azok békében élnek, és ön-
zetlenül a béke apostolai tudnak lenni, 
minden nehéz földi körülmény között is. 
Ők hiszik, hogy van ennek értelme és a 
reményt soha nem adják fel. Ők még áldo-
zatok árán is meg tudják teremteni és 
őrizni a belső és külső békesség harmóni-
áját. Ez pedig már az örök boldogság 
kezdete. Isten bízik bennük, számít rájuk. 
Nekünk ezt kell hirdetni, bele nem fárad-
va, hogy meghallják, erőt kapjanak, ők is 
ezt dalolják és összefogva egy szebb, 
igazabb, tisztább, békésebb és boldogabb 
világot tudjanak építeni, annak erejében, 

akinek születésének napját karácsonykor 
ünnepeljük. Ez a mi feladatunk, az pedig az ő 
feladatuk. 
Az elnémult angyalban fölragyogott az Isteni 
értelem és most már a többiekkel együtt ő is 
boldogan énekelte a teljes karácsonyi evan-
géliumot: Dicsőség a magasságban Istennek 
és békesség a földön minden jószándékú 
embernek. 

 Stella Leontin 
(http://tanulsagos-tortenetek-

Egy perc bölcsesség…  
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Decemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 
18 óra  
Ifi -hittan 

3 4 

18 óra 
Jézus Szíve 
család imája 

5 6 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

7 8 9  
18 óra  
Ifi -hittan 

10 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

11  

12 
 

13 
 

14 
 

15 16 

18 óra  
Ifi -hittan 

 

17 
10—12 óra 
Ruhaosztás 
és gyűjtés 

18 
 

19 
 

20 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

21 22 23 
 

 

24 
 

 

25 
KARÁCSONY 

26 
KARÁCSONY 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
ÚJÉV 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2016.  december 

Nov.23-tól dec. 1-ig  
Mikoly Istvánné 

Tamás Györgyné 
özv. Némedi Rezsőné 

Nyékiné Kristály Regina 

dec. 2-től 10-ig  
ifj. Tóth Jánosné 

özv. Győrvári Istvánné 
özv. Surányi Ferencné 

özv. Nagy Jenőné 

dec. 7-től 15-ig  
Lovas Imre 

Debreceni Lászlóné 
Horváthné Nagy Ilona 
özv. Győrvári Dezsőné 

dec. 16-tól 24-ig  
Szecsődi Tóth Rita 
id. Nagy Istvánné 
Renczes Csabáné 

Szlovicsák Krisztina 

dec. 25-től jan. 2-ig  
id. Lovas Zoltánné 
Mészáros Jánosné 
Csermák Gáborné 

Geigerné M. Mariann 

Adventi koszorúkészítés 
 
Advent első vasárnapját 
megelőző szombaton egy-
házközségünkben adventi 
koszorút készíthetett min-
denki, aki eljött a Szent 
Imre közösségi házba. Idén is nagyon szép koszorúk készültek.   
Köszönetet szeretnénk mondani Györgyné Lovas Györgyinek, aki el-
készítette a templom adventi koszorúját. 

Csodavilág foglalkozás alkalmával a gyerekek 
Zakeus történetével ismerkedtek meg, valamint el 

is játszották azt. 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot egy 
ajándékba kapott színes nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

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! 

„Harmatozzatok, egek, onnan felülről, 
és a felhők essék az Igazat.  
Nyíljék meg immár a föld,  
s teremje az Üdvöztőt.”  

 
Roráte 

Reggelente 6 órától Roráte miséket tartunk 
ezzel is segítve a virrasztást, a felkészülést 

az Úrjövetre. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Adventi lelkigyakorlat 
 

Lelkigyakorlatunkat  
Advent vasárnapjain, az esti szentmisék 

keretein belül tartjuk.  
Ebben az esztendőben  

Advent 2., 3. és 4. vasárnapján,   
december 4-én, 11-én és 18-án  

hallgathatjuk meg a lelkigyakorlatos prédi-
kációkat, melyeket Nikodémus és Bene-

dek ferences szerzetes atyák mondanak 
nekünk, hogy segítsenek minket a felké-

szülésben, tartalmassá tegyék a várakozá-
sunk idejét.  

 
Jöjjünk el minél többen! 

Ünnepi MISEREND  
 
 

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

(Kápolnában e napon nincs 
szentmise)  

 
 

December 25., vasárnap:   
8.00—Pásztorok miséje 

10.00 – Ünnepi mise 
 

 

December 26., hétfő:  
8.00 óra 

10.00 óra  
 

December 31., szombat:  
17.00 Hálaadó szentmise 

(Kápolnában e napon nincs 
szentmise)  

 

2016. január 1., vasárnap:   
9.00 óra 

17.00 óra 

Betegek szentsége 
Advent 4. vasárnapján, december 18-án kerül sor a Betegek 

szentségének kiszolgáltatására.  
Tegyük lehetővé és segítsünk, hogy idős hozzátartozóink, szeret-
teink a Szentséghez járulhassanak. 

 

 
„A földi élet sötét éjszakájából repül a 

lélek (a galamb) a szent kenettel ellátva (olajfaág) a fé-
nyes örökkévalóságba (világoskék keret). A piros keret-
ben lévő hat kereszt a kenéseket jelzi, amelyek erejüket 

Krisztus vérétől nyerik. 
A szentség felvétele rendszerint nem csak a beteg lelké-

nek, hanem testi egészségének is javára szolgál.” Ismét jár templomunk toronyórája, mely a 
nyári munkálatokat követően állt meg. 


