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GYÁSZ 

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM – 2019. DECEMBER 1.  

„ Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünne-
pekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának az em-
berekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azon-
ban olyan időszak is, amelyben ez a visszaemlékezés rá-
irányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második 

eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a ben-
sőséges és örvendező várakozás ideje.” (Misekönyv)  

Legyen számunkra lelki készület és várakozás az advent, 
hogy szívünkbe találkozni tudjunk a közénk eljött Istennel! 

„Uram, a hála áldozatát Tenéked áldozom!”     
 

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk  

 

Pekker Imre  
 

tiszteletbeli főesperes, nyugalmazott plébános,  
2019. november 17-én, életének 82.,  

papságának 57. évében hazatért az Úrhoz. 
 

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot  
2019. december 6-án 14 órakor mutatjuk be az örkényi Szent 

Lipót templomban (Örkény, Fő utca 52.), majd hamvait az örké-
nyi temetőben (Örkény, Fő utca) helyezzük örök nyugalomra. 

 
Paptestvérünk 1938. szeptember 27-én született Budapes-

ten.  1963. június 23-án Vácon szentelték pappá. Káplán Galgamá-
csán 1963-1964, Kartalon 1964, Csongrád-Főplébánián 1964-

1967, Vác-Deákváron 1967-1969, Budapest-Mátyásföldön 1969-1972, Fóton 1972-1975. Plébánosi helyei: 
Dánszentmiklós 1975-1982, Tápióság 1982-1986, Tápiószecső 1986-1987, Úri 1987-2004, Bugyi 2004-

2006, Alsónémedi 2004-2018, címzetes esperes 1990-től, Nagykátai kerület esperese 1999-2004, tisztelet-
beli főesperes 2004-től, szenátusi tag 2008-2012. 2018-ban vonult nyugdíjba. 

 
Paptestvérünk idősebb korában is hűséges szolgája volt az Örök Főpapnak, Jézusnak. Ennek bizonysága, 
hogy életkorának előrehaladtával is odaadással és szeretettel szolgálta a hívő közösséget. Egyaránt szilár-
dan helyt állt kisebb és nagyobb lelkipásztori állomáshelyein. Felelősségteljesen bánt az anyagi javakkal is, 

melynek bizonysága az alsónémedi közösségi ház. Nagy gonddal és precizitással felügyelt mindent. 
Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! 

 

 
R.I.P. 

Váci Egyházmegye 

Imre atya temetésére autóbusz indul pénteken, 13.00 órakor a 
templom mellől. Jelentkezni a  sekrestyében és a plébánián lehet. 
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Beszámoló az Egyházközség Képviselőtestületének  
2019. november 16-án 15 órai kezdettel tartott üléséről 

 
Az éves rendes ülését tartotta az egyháztanács. Az ülésen részt 
vett Pethő Gábor atya is. Nálunk Gábor személyében diakónus 
lelkipásztor vezeti a plébániát és ilyenkor kell egy ún. moderátor, 
aki papi személyként vigyázza az egyházjogi és lelki értelemben 
vett szabályos működést. A moderátornak időnként meg kell je-
lennie az üléseken, hogy alkalmunk le-
gyen kérdéseket feltenni neki és hogy 
lássa az egyházközség működését. 
Az első napirendi pont a templomfestés 
volt. Az egyháztanács meg is tekintette 
az elkészült festést helyszíni szemle 
keretében. A festőnek járó utolsó részlet 
hamarosan kifizetésre kerül. Az Örök-
ségvédelmi Hivatal (műemlékvédelem) 
átvette a munkát, azt mondták nagyon 
igényes, szép munka, elégedettek voltak 
vele. Az állványok lebontását követően 
november 9-én délután költöztettük visz-
sza a templomba a festés miatt eltávolí-
tott tárgyakat. Még hátravan a kórus ol-
dalának és az oszlopoknak a festése. A 
gyóntatófülkék és a mellettük állt padok nem kerülnek vissza, 
mert stílusukban nem illenek a megújult templombelsőhöz (ezt az 
Örökségvédelmi Hivatal munkatársai is kérték). A gyóntatás új 
helye a Szent János oltárnál kialakított gyóntatóhelyiség lesz: 
hangszigetelős üveggel és függönnyel lesz leválasztva. Amikor 
nem lesz gyóntatás, természetesen a függöny szét lesz húzva. 
Az üvegfal lehetőséget ad arra, hogy csatlakozzunk majd a 
„Nyitott templomok napja” programhoz, mely minden évben a 
Kulturális Örökség Napjai keretében, szeptember közepén kerül 
megrendezésre. Valamink községünk egyetlen műemlék templo-
maként lehetőség lesz betekintést engedni bárkinek (akár az 
üvegfal, a rács és a kórusfeljáró bezárásával).  
Ezt követően Gábor megköszönte az elmúlt egy évet, az egyház-
község minden tagjának és az egyháztanács tagjainak minden 
segítségét. Majd beszámolt az elmúlt év eseményeiről, mind lelki, 
mind anyagi vonatkozásban. Az elmúlt év tulajdonképpen átme-
neti év volt a templomfelújítás miatt, most 
majd visszakerül minden a régi kerékvá-
gásba, hiszen visszatérhetünk a templo-
munkba.  
Gábor fő célkitűzése (eddig is, és ezt kö-
vetően is) a közösségépítés. Nagyon sok 
közösség működik egyházközségünkben, 
ahová mindenkit szeretettel hív. Van csü-
törtökönként Szentségimádás, vasárnap 
mise, mint a lelki életünk csúcspontjai. 
Működik Baba-Mama klub kéthetente hét-
fő délelőtt, kéthetente csütörtökönként 
Férfikör 5-6 fővel és felnőtt katekézis, ahol 
a hitünk tanításait vesszük végig, hisz az 
Eucharisztikus Kongresszusra készülve 
kiemelten fontos, hogy gyarapodjanak 
ismereteink a hitünk titkairól, egyházunk 
tanításairól. Van két közbenjáró imakö-
rünk: a Mária Rádió Imakör és a Jézus 
Szíve Család. Van ifi hittan, amelyhez 
csatlakoztak a bérmálkozásra készülők is, 
Mikoly Magdi tartja, van elméleti és van 
gyakorlati része. A gyakorlati rész aktív 
bekapcsolódás az egyházközség tevé-
kenységeibe, pl. a templom visszarende-
zésnél is voltak itt fiatalok. Bérmálkozás 
2021-ben lesz Alsónémedin.  A bérmálkozásra 10 fő készül, az 
ifihittan előtt kéthetente.  Az Elsőáldozók is felkészítésen vesznek 
részt, a második fakultatív, felkészítő foglalkozása is az iskolában 
van délután ( nem a vasárnapi misék előtt) . Az elsőáldozás az 
Eucharisztikus Világkongresszuson lesz 2020-ban, de elsőáldo-
zóinkat bemutatják majd a búcsúi misén is. Magdi mellett Niki 
hitoktat, 4 órában a másik a Váci Egyházmegye Ifjúsági Irodája 
mellett. Köszönet a segítségéért. Ezért a 7-8. osztály bontásánál 
Jakab Mari segít be. Köszönet, hogy nyugdíj és unokák mellett 
önzetlenül segít. Van Cursillo kiscsoportunk. A Karitász helyi 
szervezete is működik, most lesz gyűjtés, november 17 és dec-

ember 8. között: tartós élelmiszert, 
játékot és pénzt is lehet adomá-
nyozni, mely Alsónémedin lesz szétosztva a rászorulók körében. 
Énekkarunk tagjai készülnek a hagyományos adventi hangver-
senyre. Az idős betegek látogatása keretében 6 főt látogat Gábor: 
lelki beszélgetés, közös ima, áldoztatás és évente kétszer, ün-
nepre készülve van lehetőség gyónniuk is  (Marci atyánál). Gábor 
buzdít mindenkit, hogy ha a hozzátartozóink között van olyan 

idős, akinek igénye van erre, és temp-
lomba már nem jut el, bátran szóljanak 
neki. Februárban (február 11. a Betegek 
Világnapja környékén) lesz a Betegek 
Szentségének kiszolgáltatása. Előtte 
lesz felkészülés. Van mocorgós mise 
legalább havonta egy alkalommal, hogy 
a legkisebbek is részt vehessenek a 
szentmisén. A gyermekek számára két 
új lehetőség is nyílt: a Mária Gyermekei 
közösség egy gyermek imacsoport, a 
Szent Gyermekség missziós csoport 
pedig egy cselekvő gyermekközösség, 
buzdítsuk a hozzánk tartozó gyermeke-
ket a csatlakozásra. Működik Filmklub 
Alsónémedin, minden hónap első pén-

tekjén este a Művelődési házban, amelyhez mi is csatlakozha-
tunk. Már levetítésre került keresztény film is Gábor javaslatára 
(Fireproof a címe, ajánlott mindenkinek). A tervek között szerepel 
a Szentlélek szeminárium (megújulás a Lélekben) márciustól má-
jusig, mely hitünk elmélyítését szolgálja, valamint Alfa kurzus, 
mely a távollévők (de érdeklődők, közeledők) megszólítását, be-
vonását tűzi ki célul. Lesznek ismét Házasság heti (február 9-16.) 
rendezvények. Az adventi lelkigyakorlatot Futó Béla piarista atya 
tartja majd Advent első három vasárnapján az esti szentmise 
keretében. Tervezzük a ministráns közösség megújítását is, új 
ministránsok toborzását és foglalkozásokat számukra. Romvári 
Feri akolitusunk mellett, aki segíti az egyházközség munkáját, 
hamarosan bekapcsolódik még egy akolitus az egyházközségünk 
életébe Meszlényi László személyében, aki főként alkoholmisszi-
ós tevékenységet folytat. 
Pethő Gábor atya a bérmálkozás kapcsán ismertette az Egyház-

község szabályait: 14 éves kortól lehet 
jelentkezni bérmálkozásra, 2 év felkészí-
tés szükséges. 16 év alatt senkit nem le-
het megbérmálni. Az Egyháztanács tagjai 
több, ettől eltérő példát is felhoztak 
(Soroksáron nem így van, régen Alsóné-
medin is 8-os korukban bérmálkoztak a 
gyerekek). Gábor atya hangsúlyozta, hogy 
most ez a szabály, és a papok engedel-
mességgel tartoznak a püspöküknek, ha 
mégis előfordul, hogy valaki nem így cse-
lekszik, az nem követendő példa. A házas-
ság szentsége kapcsán Ferenc pápa kifej-
tette azt a véleményét, hogy bérmálkozott 
katolikusok vehetnék csak fel, 2 év felké-
szítés után. Ez még nem így van, csak 
elképzelés, mely hitünk mélyebb megélé-
sét szolgálja. A betegek ellátása kapcsán 
Gábor atya hangsúlyozta, hogy aki rend-
szeresen áldozott és gyónt, bármikor is éri 
a halál, felkészülve tér a Mennyei atyához. 
Szükség esetén (halál közeledtekor) lehet 
papot hívni, de úgy ajánlott, hogy még 
tudjon gyónni és áldozni, hiszen az az 
igazi megtisztulás. Aki kórházban van, ott 
is van ellátás, mindig ki van írva a kórház-

lelkész száma, ezt is ajánljuk hozzátartozóinknak. A Szentgyónás 
nem csak eltörli a bűnt, hanem segít a bűnök elleni küzdelemben, 
úgyhogy Gábor atya mindenkit bíztat a rendszeres gyónásra. 
Gábor diakónus ezt követően az anyagi kondíciókra tért át. Elké-
szültek a hozzájárulást adminisztráló ívek, az egyháztanács tagjai 
hamarosan, még karácsonyig felkeresnek mindenkit az otthonuk-
ban, fogadják őket szeretettel. Gábor azt kéri, bárkinek van ötlete, 
javaslata, kívánsága egyházközségünk életével kapcsolatban, 
mondja el a képviselőnek. Egyházközségünk anyagi alapját a 
hívek hozzájárulása adja, Isten fizesse meg mindenki támogatá-
sát. 
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Az egyházközség alkalmazottjai: 2 takarítónő, kán-
tor, aki sekrestyés is, hitoktatók A miseszándékért 
már nem kell fizetni, ki mennyit gondol, helyezze a 
perselybe. Az egyházközség állja Marci atya szál-
lását, étkezését, amikor itt van, Gábor benzinpén-
zét (Gábor a fizetését az Egyházmegyétől kapja). 
A templomfestés ideje alatt (5 évig) nem kellett 
egyházmegyei hozzájárulást fizetni, a 2020-as 
évre, 2021-tól újra kell majd. Vannak rezsiköltsé-
gek (gáz, villany, víz). A templom plusz fűtésszám-
lája a festés miatt 1,5 millió forint volt összesen, 
most majd csak miséken lesz újra fűtve. Az új 
gyóntatófülke kialakítása 800 ezer forint 
lesz előre láthatóan. A keresztelőkút is 
felújításra kerül és a templom elején lesz 
elhelyezve, mint fontos szakrális tárgy. 
Ennek tervezett költsége 317 ezer forint. A 
munkálatokat követően meg kell tisztítani 
és újrahangolni az orgonát, ez is 800 ezer 
forint körüli összeg, tavasszal kerül majd 
sor rá, mert a hidegben nem ajánlott, 2-3 
hetet vesz majd igénybe. Gábor atya ja-
vaslatot tett arra, hogy a templom áldozta-
tó rácsát is meg kellene csináltatni, ha már 
ilyen gyönyörűen megújult a templomunk. 
Tervek között szerepel a régi temető stáció 
sorának is a felújítása, konkrét tervek, el-

képzelések tavasszal lesznek napirenden. Nyáron 
lesz katolikus tábor, támogatja majd az egyházközség 
(az idei tábor 283 ezer forintunkba került, de az egy-
házmegye is támogatta). Tervezünk napközis tábort 
is. A temető gondozása kapcsán meghallgattuk Szlo-
vicsák János temetőgondnok beszámolóját, kérte, 
hogy november 22-én, pénteken vigyék el a 2 kocsira 
való szemetet, majd tavasszal a szokott módon le-
gyen rendezési munka. Az ünnepek tervezése kap-
csán még elhangzott, hogy a szószéknél tervezünk 
egy fát felállítani és elöl lesz a Betlehem is. A közös-
ségi házban szilveszterezik a Dél-dunás ifjúsági kö-

zösség az ifi hittanosainkkal. A katolikus bál 
január utolsó szombatján lesz, január 25-én 
melyre a szervezők szeretettel hívnak minden-
kit. Györgyövics Balázs azt kérte, hogy lehető-
leg korábban vásárolják meg a jegyüket, ne 
maradjon az utolsó pillanatra, mert nehéz úgy 
tervezni/szervezni. Benkó Péter kántor úr min-
denkit szeretettel invitált a november 30-án 
megrendezésre kerülő hangversenyre, és 
megköszönte a 20 év támogatást. 
Végezetül az Egyháztanács megköszönte 
kántor úr 20 évnyi munkáját az egyházközsé-
günkben egy „születésnapi” tortával, melyet 
közösen fogyasztottak el a testület tagjai. 

 

dr. Urai-Tóth Éva 

2019. november 9-én dél-
után „visszaköltöztünk” a 

megszépült templomunkba. 
Köszönjük szépen minden-

ki segítségét! 
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Életemben egyszer szerettem volna eljutni a 

Szent Földre. Az égiek hozzásegítettek és 
sok élményben volt részem. Az utazás si-
mán ment, a repülő 3 óra 20 perc alatt oda-

ért. A repülőtérről elszállítottak busszal a 
szálláshelyünkre a Vörös –tenger partján 
lévő Eilatba. A szálláshely kényelmes, kelle-

mes hangulatú 
volt és az egész 
szálloda is. Esti 

órákban érkez-
tünk, így a tisz-
tálkodás után 

lepihentünk. 
Második nap a 
svédasztalos 

bőséges reggeli 
után busszal 
elmentünk a 

kikötőbe, sétál-
tunk, nézelőd-
tünk, majd 

üvegfenekű 
hajóval hajóz-
tunk a Vörös-

tengeren. 
Láthattuk a ko-
rallzátonyokat 

és különleges 
halakat is, sőt 
még delfineket 

is. Egyik úszott 
velünk egy da-

rabig a hajó előtt. Nagyon 
kellemes volt a hajókázás, 

ami 2 órás program volt. 
Lehetett fényképezni, a táj 
gyönyörű volt. Még sétál-

gattunk, nézelődtünk, volt 
vásárlási lehetőség, majd 
visszajöttünk a szállodába. 

Szabadprogram keretében 
lehetőség volt a Vörös- 
tengerben fürödni, mivel 

nem volt messze a szállo-
dánktól. Finoman csiszolt 
köveket sodort a hullám a 

partra, és különleges halak 
is úszkáltak a közelünkben. 
Szép nap volt ez is. Reggel 

korán reggeliztünk, mert 
utaztunk Jeruzsálembe magyar nyelvű ide-

genvezetővel. Hosszú út állt előttünk. Út-
közben hatalmas datolyaültetvényeket lát-
tunk, csodálatos hegyeket, kősivatagokat és 

a Holt-tengert, ahol megálltunk egy rövid 
fürdésre. A vize nagyon sós, és tényleg fent 
maradt az ember a víz tetején. Még iszap-

pal is bekentük ma-
gunkat, és ez nagyon 
jól esett. Fürdés után 

beszálltunk a buszba, 
és irányt vettünk Jeru-
zsálem felé. Itt nagy a 

nyüzsgés, de a mi 
tízfős csapatunk végig 
együtt maradt. Az 

idegenvezetővel el-
mentünk az Olajfák 
hegyére a Gecsemá-

né-kertbe 
(Getszemáni kertbe), 
végig a VIA Doloro-

sán. Bementünk a 
Szentsír templomba, 
a Gecsemáné temp-

lomba. Láttuk Mária 
sírját, Jézus sírhelyét 
többek közt és imád-

koztunk a Siratófalnál. 
Hosszú, emlékezetes 
nap volt. Az idegen-

vezető rengeteg infor-
mációt elmondott. A 

sok látnivaló után beszálltunk az autóbusz-

ba, és elindultunk a szálláshelyre, de útköz-
ben megálltunk vacsorázni. Nagyon ízletes 
és bőséges volt. Hosszú utat tettünk meg, 

mire megérkeztünk a szállodába. Emléke-
zetes, gyönyörű nap volt. Következő nap, 
reggeli után Timna parkba kirándultunk. 

Útközben flamingókat, struccokat is láttunk. 
Itt található egy Oázis, a Spirális hegy, a 
Gomba, az Ívek és az Ősi bányák, Sala-

mon, a Hathor temploma, az Arcok kanyon-
ja, hatalmas gyönyörű sziklák. Hazafele 
megnéztük a kibuc családok lakhelyét, és 

megtudtuk, hogyan működik ez a rendszer. 
Kora délután haza értünk és még volt lehe-
tőség fürdésre akár a szálloda medencéjé-

ben vagy a tengerben. Ez a nap is jól telt. 
Elérkezett az utolsó nap. Reggeli után a 
csomagolás, majd egy kis fürdés, és elindul-

tunk a repülőtérre. Az esti órákban szeren-
csésen megérkeztünk Magyarországra. 
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy eljutottam 

Jeruzsálembe, Mariannak, a szervezőnek, 
hogy jó programot állított össze, megmarad-
janak a szép emlékek Hálás vagyok a ma-

gyar idegenvezetésért és aki a legkeveseb-
bet is tette, hogy jól teljen el ez a pár nap.  
 

KÖSZÖNÖM ISTENEM!! 

Sokorai Józsefné 
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A templom festési munkái-
hoz kapcsolódva Kiss Tibor 
láthatóvá tette az úgyneve-
zett Missziós kereszt felira-

tait. Köszönet érte! 
Egy ilyen „nagymisszió” 

részletes programja fenn-
maradt az egyházközség 

történéseit megörökítő 
könyvben.  

1929.  
—  

Éppen kilencven  
esztendeje...   

 
 

Szeretethimnusz karácsonyra  
(Pál  apostol alapján) 

 
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, 
égőkkel és csilingelő harangocskákkal 
díszítem fel, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, 
mint díszlettervező.  
  

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi 
süteményeket sütök kilószámra, ízletes 
ételeket főzök, és az evéshez csodálato-
san megterített asztalt készítek elő, de a 
családom felé nincs benne szeretet, nem 
vagyok egyéb, mint szakácsnő.  
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az 
öregek otthonában karácsonyi énekeket, 
és minden vagyonomat segélyként elaján-
dékozom, de a családom felé nincs ben-
nem szeretet, mindez semmit nem hasz-
nál nekem. 
 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal 
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 
ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi 
kórusban énekelek, de Jézus Krisztus 
nincs a szívemben, akkor nem értettem 
meg, miről is szól a karácsony.  
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a 
gyermekét megölelje.  
 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és 
megcsókolja a házastársát. 
  

A szeretet barátságos az idő szűke elle-
nére is.  
  

A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porce-
lán és odaillő asztalterítő van.  
  

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 
hogy menjenek már az útból, hanem há-
lás érte, hogy vannak, és útban tudnak 
lenni.  
  

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől 
kap is valamit, hanem örömmel ajándé-
kozza meg épp azokat, akik ezt nem tud-
ják viszonozni.  
  

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr.  
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngy-
sorok elvesznek, a számítógépek elavul-
nak, de a szeretet ajándéka megmarad.  

 
 A szeretet soha el nem múlik. 

  
Áldott karácsonyi készülődést! 

 
(http://havannacsoport.hu/index.php/

karacsonyi-toertenetek/szeretethimnusz-
karacsonyra)  

Egy perc bölcsesség…  
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KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
 

A KATOLIKUS KARITASZ helyi szervezete ado-
mánygyűjtést szervez november 17.-december 8. 
között. Várják az adományokat a Közösségi házba: 
játékokat, társasjátékokat és plüssállatokat (jó álla-

potban!), valamint tartós élelmiszert. 
Pénzbeli adománygyűjtés lesz a helyi rászorulók részére a novem-

ber 24-ei szentmiséken. 
 

Ha nehéz helyzetben vagy, jelezd, segítünk! Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29 és karitasz.alsonemedi@gmail.com 

ADVENTI RORATÉK –Hajnali imádságok 
 
december 2. hétfő 6.00 igeliturgia és agapé a Közösségi Házban 
(kiállítás megnyitó) 
december 3. kedd 6.00 szentmise a templomban 
december 6. péntek 6.00 zsolozsma és agapé a Közösségi Ház-
ban( Szent Miklós püspök ünnepe) 
december 9. hétfő 6.00 igeliturgia és agapé a Közösségi Házban
(Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepe) 
december 10. kedd 6.00 szentmise a templomban 
december 13. péntek 6.00 zsolozsma és agapé a Közösségi Ház-
ban (Luca-napi búzaültetés) 

 
december 16. hétfő 6.00 igeliturgia és aga-
pé a Közösségi Házban ( a kisgyermeke-
kért és szüleikért imádkozunk) 
december 17. kedd 6.00 szentmise  
a templomban 
december 20. péntek 6.00 zsolozsma és agapé a Közösségi Ház-
ban (a fiatalokkal imádkozunk) 
december 23. hétfő 6.00 igeliturgia és agapé a Közösségi Házban 
(templomdíszítés) 

Adventi készülődés a Közösségi Házban 
 

november 30. szombat 13.00-15.00 adventi koszorú készítése 
december 7. szombat 15.00-17.00 mézeskalácssütés 
december 14. szombat 15.00-17.00 mézeskalács díszítés 
december 21. szombat 17.00 betlehemes műsor  
     (délután házaknál) 

Adventi lelkigyakorlat 
 

Advent 1-2-3. vasárnapján, esti szentmisében 
17.00 órától. 

Lelkigyakorlatos beszédet mond és gyóntat:  
Futó Béla piarista szerzetes. 

Jöjjünk el minél többen! 

Vasárnapi Mocorgós Misék: 
 

adventi: december 8.- 9.00 
gyertyagyújtás, ezután  
a Nemzeti Színházban  

adventi készülődés 
karácsonyi: december 25.- 

9.00 pásztorok miséje,  
utána pásztorjáték 

újévi: január 12.- 9.00  
Jézus  

megkeresztelkedésének  
ünnepe 

Az Adventben  
(december 1. és 24. között) 

KIÁLLÍTÁS MOLNÁR C. PÁL 
FESTŐMŰVÉSZ  

REPRODUKCIÓIBÓL 
„KARÁCSONYI TITOK”  

CÍMMEL 
a katolikus közösségi házban 

(Templom u. 1.) 
Megnyitó: december 2-án,  

hétfőn a 6.00 órakor kezdődő 
RORATE után. 

Karácsony   
  

Kegyetlen hideg téli éjszaka volt,  
Mikor a szent család faluról falura vándorolt.  

Szállást keresek szegények,  
hiszen közelgett az Idő,  

Amikor Mária gyermeke a világra jő.  
  

Bekopogtak módos, gazdag, előkelő házba,  
De szállást  

csak egy rongyos istállóban találtak.  
Betakarta féltőn József Máriáját,  

Várták jövetelét, a Világ Megváltóját.  
  

A pusztán pásztorok nyája legelészett,  
Egyszer csak  

az égen nagy csillag fényesedett.  
Azok riadtan ébresztgették egymást,  

Mutatván az égre a csodát látván.  
  

Váratlanul megszólalt  
egy angyal a magasból,  

Csilingelő hangját ekképpen szólt:  
„Megszületett Betlehemben  

a Világ Megváltója,  
Ez a fényes csillag annak hírhozója.  

 Kövessétek a jelt, amerre ez vezet,  
Segítségével eltévedni a pusztán sem lehet.  
Ahol ez a ragyogó csillag az égen megáll,  

Ott találjátok az Isten egyszülött fiát.  
  

Édesanya karjával ápolja, rengeti,  
Majd puha szalmára, jászolba fekteti.”  

A pásztorok  
egy-egy bárányt az ölükbe kapván,  

El is indultak a fényes csillag nyomán.  
  

Sugarával bevilágította a földet és az eget,  
Majd megállt egy rongyos istálló felett.  
A báránykákat a kisded mellé tették,  

Hogy annak gyenge testét azok melegítsék.  
  

Messzi földről érkezett még:  
Gáspár, Menyhért, Boldizsár, 
Jézuskának ajándékul hoztak:  

aranyat, tömjént és mirhát.  
Ha a Betlehemi jászol elé rakjuk  

tiszta szívünk melegét,  
A mi ajándékunk minden kincsnél többet ér.  

  
 
 
 
 
 

Surányi Lászlóné (Erzsi néni) ny. tanár  

Alsónémedi, 2017. 12. 24.  

A Férfikar novem-
ber 8-án a Ha-

lászy Károly Mű-
velődési Házban 

egy könyvbemuta-
tón lépett fel. Ka-
tonanóták hang-
zottak el Morvai 

János harmonika-
kíséretével. 

 

 

2020. január 25-én kerül  
megrendezésre  

a hagyományos bálunk. 
Jelentkezni: Györgyövics Szilviánál, 

György Fanninál, valamint  
Györgyövics Balázsnál lehet. 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus szentséges Szívé-
nek Családja dec. 5-én, csütör-
tökön 18 órakor közös szent-
ségimádási órát tart a Szent 
Imre közösségi ház imatermé-
ben. 
Ezt a szentórát a keresztény 
családokért ajánljuk 
fel Jézus Szent Szívé-
nek nagy szeretettel 
és imáinkba foglaljuk 
azokat is, akik egyedül 
töltik ezt a szép ünne-
pet. Hálát adunk 
Mennyei Atyánknak, 
hogy egyszülött Fiát 
elküldte közénk, hogy 
nekünk általa életünk legyen. 
Jézus Krisztus az élő Istennek 
Fia! Jöjj el minden ember szívé-
be szent Lelked által. Add szent 
kegyelmedet, hogy a keresz-
tény családok a szent család 
példáján járva megszentelődje-
nek és életük példájával máso-

kat is közelebb segítsenek 
Hozzád. Jézus születésünk 
pillanatától megmutatja nekünk 
a küldetésünket. Ha a hit vezet 
minket, és mi biztosan haladunk 
a fénye mögött, követjük az 
utat, mely az Istenhez vezet 

minket. A három királyok 
így követték a csillagot a 
hit szimbólumát, így ju-
tottak el Jézushoz. A 
gyermek Jézus legyen a 
csillag, amely átvezet 
bennünket az élet pusz-
taságán. 
Égi Édesanyám! Szűz 
Mária! Vigyél magaddal 

engem is a betlehemi istállóba, 
hadd merüljek el annak a cso-
dálatos kisdednek a szemlélé-
sében, amely azon a csendes 
éjszakán eljött közénk! 
Szent József! Neked jutott az a 
megtisztelő feladat, hogy a Vi-
lág Megváltójának gondját visel-

hetted. Imádkozz értünk, és a 
mai édesapákért, hogy eljuthas-
sunk Jézushoz a Te apai köz-
benjárásod által! 
Betlehemi kis Jézus! Áldd meg 
a családokat és hozd el közénk 
azt a szent örömet, amelyet 
csak Te tudsz nekünk ajándé-
kozni jelenléteddel az életünk-
ben. 
Szent Család könyörögj értünk! 

Szlovicsák Balázsné 
 

Az én karácsonyom 
 

Olyan nagy a készülődés,  
Olyan nagy a vigalom, 

Nagy ünnepre hív a harang 
A világon mindenhol. 

 

Kicsi szívem gyorsabban ver 
Én Uram én Istenem! 
Mit adhatok ajándékul 

Még most el sem képzelem! 
 

Szegény vagyok,  
pénzem nincsen. 

Látod rongyos a ruhám! 
De a szívem olyan tiszta… 
Fogadd el Kis Jézuskám! 

 

Látom örülsz, repesel már. 
Kiskezeddel átölelsz… 

Megszorítasz, el nem engedsz, 
Mind mélyebbre hatolsz el… 

 

Olyan messze, olyan mélyre, 
Hogy minden nap érzem én 
Lelkemben a Kis Jézuskát 

Érző szívem rejtekén… 
 

Maradj velem, amíg élek! 
Kérlek el ne hagyj soha! 
Te légy a szívem Királya, 

Barátja és gyámola! 
 

Boldogságom égig ér már, 
Nem érzem én, ami nincs, 

Hisz itt van velem,  
kit úgy vártam 

Nem kell ennél nagyobb kincs! 
 

(Szlovicsák Balázsné,  
2001. Karácsonyán) 

Dec. 2-10 
 

Győrvári Istvánné 
Nagy Jenőné 

Ifj. Tóth Jánosné 
 

Dec. 7-15 
Horváthné Nagy Ilona 
Debreczeni Lászlóné 

Lovas Imre 
Győrvári Dezsőné 

 

Dec. 16-24 
 

Nagy Istvánné 
Szlovicsák Krisztina 
Szecsődi-Tóth Rita 

 

Dec. 25 – jan. 2 
Mészáros Jánosné 

Nagy Vidorné 
Csermák Gáborné 

Geigerné Moldvai Marianna 
Nagyné Lovas Krisztina 

Decemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

December 2-án hétfőn 17 óra-
kor imádságra gyűlünk össze a Szent Imre közössé-
gi házban. Ezen a szent órán megemlékezünk a 9-
én ünnepelt Szeplőtelenül fogantatott Szűzanyáról, 
akinek a Mennyei Atya megadta a kegyelmet, hogy a 
Világ Megváltóját hordozhatta a szíve alatt. Vele 
eggyé válva, az Ő érzéseivel osztozva éljük át mi is 
a várakozás idejét. Advent időszakában zsolozsmá-
zunk, rorátéra járunk és felkészítjük szívünket, lel-
künket a Megváltónk eljövetelére. Ahhoz, hogy a 
felkészülésünk kellően megtisztítson minket, kérjük 
Égi Édesanyánkat, folyamatos imádságunk meghall-
gatására, ezért átadjuk Neki mindannyian a hozott 
imaszándékainkat, melyeket az igeliturgián áldozá-
sunk előtt, felajánláskor átadunk Neki alázattal. Ez-
után az örvendetes szentolvasót imádkozzuk el, 
majd megköszönjük a Szűzanyának, hogy ismét 
Vele lehettünk imádságos szeretettel adunk hálát 
mindenért! 

Szlovicsák Balázsné 
 

Adventben 
 

Amikor a szívem Rád várakozik, 
Testem és a lelkem örömmel eltelik. 

A várakozás örömtől lángoló  
Szívem egészen  

feltöltekezik. 
 

Átalakul a mindennapok rendje, 
Reggelre várva a hajnali misére, 

Ahol a Szűz Anyát köszönteni 
Gyűlünk hívők össze. 

 
Égi Édesanyánk már vár minden lelket, 

Hogy vele együtt készítsük fel testünket-
lelkünket 

Arra a nagy napra,  

amikor majd eljön közénk 
A Szűz Anya által Jézus, a 

Mennyei Láng. 
 

Aki nekünk a szív  
békéjét hozza 

Lelkünk megváltója Isten 
ajándéka. 

Köszönet és Hála  
a Mennyei Atyának 

És általa a  
drága szent családnak! 

 
Mária IGENE  

az én igenem is. 
Szívem ajándéka,  

életem útja is. 
Engedd, hogy egészen  

a Tiéd lehessek, 
Veled várakozzak,  
Veled örülhessek! 

 
Veled oszthassam meg 

bánatom, örömöm, 
A mindennapok gondját  
Veled hordozni öröm. 

Köszönöm, hogy életem 
útján  

megismerhettelek! 
 

Hála érte az Atyának, a Fiúnak  
és a Szentléleknet! 

Ámen 
 

Szlovicsák Balázsné (2016. dec. 20.) 

SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 
Szerkesztők: Dr. Urai-Tóth Éva, Benkó Péter  

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

 
 

A Mária gyermekei 
imacsoport november 
23-án találkozott és 
együtt imádkoztunk 
Imre atya lelki üdvé-

ért. Készülvén a 
közelgő ünnepre, hó-

fehér angyalkákat 
hajtogattunk. Decem-
ber 8-án gyűlünk ösz-
sze ismét, amikor a 

Nemzeti Színház ad-
venti foglalkozásán, 

és egy bábelőadáson 
veszünk részt. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1..ADVENT 1. 
vasárnapja 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise -
lelkigyakorlat 

2. 6 óra Köz. ház 
Rorate igeliturgia 
és agape, kiállítás 
megnyitó (Molár C. 
Pál reprodukció) 
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub (készület a 
Mikulásra) 
17 óra 
Mária Rádiós 
imaközösség  

3. 
6 óra templom 
Rorate szentmise 

4. 5. 16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
gyerekcsoport 
18 óra 
Szentség-
imádás  
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra 
Férfikör 

6. 6 óra Köz. ház 
Rorate zsolozsma 
és agape 
Délelőtt idős bete-
gek látogatása, 
gyóntatás és ál-
doztatás  
18 óra bérmálko-
zási felkészítő  
18 óra elsőpénteki 
szentmise és gyón-
tatás 
19 óra Filmklub 
19.30 óra ifihittan 

7. 
15 -17 óra 
mézeskalácssü-
tés a Közösségi 
Házban 
18 óra 
Cursillo kiscso-
port 

8.ADVENT 2. 
vasárnapja 
9 óra 
Mocorgós mise 
10 óra 
Szentmise gyer-
tyagyújtással 
17 óra 
szentmise lelki-
gyakorlatos be-
széd, gyóntatás  
Karitász gyűjtés 
vége 

9. Márai Szeplő-
telen Fogantatá-
sa ünnep 
6 óra Köz. ház 
Rorate igeliturgia 
és agape 

10. 
6 óra templom 
Rorate szentmise 

11. 
 

12.  
18 óra 
Szentség-
imádás 
 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

13. 
6 óra Köz. ház 
Rorate zsolozsma 
és agape, Luca 
napi búzaültetés 
19.30 óra 
Ifihittan 

14. 
15 -17 óra 
Mézeskalács 
díszítés a Közös-
ségi Házban 

15. ADVENT 3.  
10 óra Szentmise 
gyertyagyújtás-
sal, elsőáldozás-
ra készülők be-
mutatása 
Szállást Keres a 
Szent Család 
indítása 
17 óra szentmise 
lelkigyakorlatos 
beszéd, gyónta-
tás 

16.  
6 óra Köz. ház 
Rorate igeliturgia 
és agape 
9-11 óra 
Baba-Mama  
Klub (készület a 
karácsonyra) 

17.  
6 óra templom 
Rorate szentmise 

18. 
 

19.  
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Férfikör 

20. 
6 óra Köz. ház  
Rorate zsolozsma 
és agape,  
18 óra  
Bérmálkozási 
felkészítő 
          19.30 óra 
I          fihittan 
 

21.  
17 óra 
betlehemes mű-
sor 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

22. ADVENT 4. 
vasárnapja 
10 óra Szentmi-
se, Betlehemi 
láng fogadása 
17 óra szentmise 
lelkigyakorlatos 
beszéd, gyónta-
tás 
  

23. 
6 óra  
Köz. ház  
Rorate  
igeliturgia  
és agape 
Utána:  
Templom- 
díszítés 

24. 
Szenteste 
22 óra 
Éjféli mise 

25. 
Karácsony 
9 óra pásztorok 
miséje mocorgós 
gyermekeknek 
10 óra.ünnepi 
szentmise, előtte 
pásztorjáték 

26. 
Karácsony 
Szent István 
vértanú ünnepe 
9 óra 
szentmise 

         27. 
 

28.  29. Szent Csa-
lád vasárnapja 
10 óra 
Szentmise, csalá-
dok megáldása 
17 óra 
Szentmise 

30. 
 

31. 
Hálaadás és 
templomszente-
lés ünnepe 
17 óra ünnepi 
szentmise és 
évzárás 

1.Mária Is-
ten anyja 
ünnepe 
17 óra ünnepi 
szentmise és 
évkezdés  

2. 
 

3. Jézus Szent 
neve ünnep 
Elsőpéntek, dél-
előtt idős betegek 
látogatása, gyónta-
tás és áldoztatás  
18 óra szentmise 

4. 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

5. 
10 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

1. ADVENT 1. vasárnap 
10 óra szentmise gyertyagyújtással, bérmálkozásra 
készülők bemutatása, adventi naptárak és Szent Ke-
reszt újság kiosztása, a festőművész bemutatja a meg-
újult templom képeit  
17 óra szentmise lelkigyakorlatos beszéd, gyóntatás 
(vendég: Futó Béla piarista szerzetes) 


