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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM – 2022. DECEMBER 4.  

 Köszöntő 

Krisztusban Kedves Testvérek! 
 
Jézus Krisztus szeretetével és békéjével köszön-
töm  a kedves ünneplő testvéreket.  
  A nagyvárosok utcái, üzletei, házai már 
hetek óta színes fényárban úsznak.  Ez a gazdag  
világ meghamisította a karácsonyt, és mindazt, 
ami vele kapcsolatos, és kilakoltatta Jézust!   Örül 
az ünnep hangulatának, külsőségeinek, a barát-
ságnak, az ajándékozásnak, a színes égőknek és 
a karácsonyi énekeknek. Az ünnepi külsőségek, 
a csillogó díszek,  és a csengő dallamok mögött 
mintha eltűnne a karácsony igazi mélysége.  
 A kereskedők az  év legnagyobb üzleti vállalko-
zásának tekintik karácsonyt, de  sokan megfeled-
keznek  Jézusról. Szent János evangélista így ír   
erről : „A  világba jött, de övéi nem fogadták be.” 
János 1,11.  
A mai évben  legalább a mi családjaink fogadják 
be és mondják el, hogy ki az aki Karácsonykor  megszületett, és 
ünnepeljük Őt, aki az örök szeretet, mert   karácsony arról a szere-

tetről beszél, amellyel Isten szeret bennünket.  
 Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt belépett a tör-
ténelembe és most szeretne belépni a mi életünk-
be is. A mai évben is  engedjük, hogy  szülessen 
újjá bennünk és ragyogja be szívünket az elha-
gyott Jézus,  és engedjük, hogy legyen életünk 
vezércsillaga.  
Karácsony közeledtével  szívből kívánom,  hogy   
szülessen meg  Jézus mindannyiunk szívében, és 
legyen béke, boldogság   és szeretet  otthonunk-
ban.  
Ehhez  próbál  gondolatokat adni a most meghall-
gatásra  kerülő hagyományos és szokásos adven-
ti koncert , amelyet  az egyházközség Magyarok 
Nagyasszonya  Kórusa ad elő.  Fogadják őket 
olyan nagy szeretettel, mint amilyennel készültek 
a mai estére.  

Kelemen Zoltán 
Alsónémedi, 2022. november 26.  

 

(Elhangzott a Magyarok Nagyasszony Kórus hangversenyének 
megnyitóján) 

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 mindnyájuknak. 

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. 

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 jöttedet dicsérik, 

Csak néhány ember az, aki kételkedik… 

Pedig őket is Uram Te alkottad… 

Szabadszárnyú szellemük kézműved… 

Te formáltad derült, nyílt elméjük… 

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!  

 

Szlovicsák Balázsné 

Ünnepi miserend 
December 24., Szenteste — 20.00 óra  

December 25., Karácsony  ünnepe — 11.00 és 17.00 óra 
December 26., Karácsony másnapja — 11.00 óra 
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Beszélgetés 20 évvel ezelőtt 
 

Örzse néni 
 
Kora este van. A télutó szürkülete rátelep-
szik a némedi öreg temető sírjaira, kis 
kápolnájára. A néma csendet a megkon-
duló harang ütemes kongása szakítja 
meg, vége a szentmisének. 
Az idősebb asszonyok óvatos léptekkel 
távoznak a kitaposott, keskeny úton. 
Egyikük nagykendőjét összefogva, határo-
zott lépésekkel indul útjára. 
Ruházata, régi öregjeink letűnt világát 
juttatja eszünkbe. Sajnos már nagyon 
kevesen vannak itt közülük, akik a falu 
paraszti kultúráját saját lényükkel képvi-
selni tudják. 
Csontos, kidolgozott kezeivel az imaköny-
vét szorongatja, amikor 
hozzá, Örzse nénihez szegődöm. Nem 
volt véletlen a találkozás, már régóta felfi-
gyeltem a 92 éves, fiatalokat is megszé-
gyenítő, energikus mozgású asszonyra, 
akinek élénk szemei feledtetni akarják 
ráncait. 
Szaporán emelgeti botját, amit ideglene-
sen csak a csúszós út miatt vett magához. 
Útközben alkalmi ismerősökhöz illően az 
időjárásról, a helyi dolgokról beszélgetünk. 
Szellemi frissessége, tájékozottsága le-
hengerel. Amikor a legfrissebb némedi 
újságban megjelent írásról tömören, hatá-
rozottan kifejti véleményét, és azt szilárd 
érvekkel alá is támasztja, csak csodálkoz-
ni tudok. 
Takaros parasztházhoz érkezünk, gyors 
mozdulattal köténye alól előveszi kulcsát 
és mesélni kezd: 
Már megszoktam a magányt, 32 éve meg-
halt az uram, mind a 9 gyerek kiröpült a 
fészekből. Mindegyikőjük családot alapí-
tott, becsületes, rendes emberek lettek. 

Van 22 unokám, meg 21 dédunokám. 
Perdül-fordul, léptei nyomán meg-
meglibben a sok szoknya. A kony-hából a 
tisztaszobába invitál, ahol büszkén mutat-
ja az unokái által rajzolt fényképes család-
fát. 
Ezek itt a szüleim. De jó is volt kicsilány-
nak lenni! Hárman voltunk testvérek. Még 
csak 15 éves voltam, amikor árván marad-
tunk. 
Nehéz időszak volt, de a szegénység 
erőssé edzett Állítom a szegénység meg-
tanítja az embert mindenre 
Ne gondolja Lelkem, -szegezi rám tekinte-
tét a kendője alól- hogy jóra vezet, ahogy 
a mai gyerekek mindennel elhalmozva 
fölnőnek. 
Annak idején még búzalisztünk sem volt, 
mert a "beadásnál" elvitték. Egy szakajtó 
kukoricalisztből, meg két szakajtó rozs-
lisztből sütöttem a kenyeret. Mindig tartot-
tunk tehenet, hízót, kint a földeken meg-
termeltük a takarmányukat. 
Most csak tyúkjaim vannak, tavaly még 
disznót is neveltem. Ma már nem éri meg 
a vesződséget, nehezen lehet eladni a 
jószágokat. Másképp van, mint hajdanán, 
amikor leszerződtünk és két hetente volt 
leadás. Most nincs megszervezve, úgy áll 
ez a gazdaság, mint a beteg birka, csak 
áll és bámul. 
Mintha kiolvasná tekintetemből a kérdést: 
-honnan ilyen jól informált? - és folytatja 
mondandóját. 
A kisrádiót hallgatom, tv-t nemigen nézek. 
Ki kíváncsi arra sok reklámra ? A rádióból 
mindent megtudok, ami itthon vagy a vi-
lágban megesik. 
A fényképek nézegetése közben visszate-
relődik beszélgetésünk a múltba. Megsár-
gult családi fotót mutat, mintha ezzel is 
bizonyítani akarná: 
-Nem volt könnyű 9 gyereket fölnevelni! 

De ne gondolja, hogy akkor olyan nagy 
ügyet csináltunk a gyereknevelésből. A 
nagyobbaktól sok mindent megtanultak a 
kicsik, egymáson segítettek. 
-Veszekedés, vitatkozás sosem volt közöt-
tük ?  
-Dehogynem ! Olyan tisztán emlékszem, 
mint ha tegnap lett volna. 
Ott civakodtak a gangon, rájuk szóltam 
többször is, mondtam nekik, ha nem hagy-
ják abba, nem lesz vacsora. 
Hát nem is lett! Mérgemben a szemük 
láttára öntöttem ki. 
Indulás mosakodni, alvás ! Igen panasz-
kodtak, hogy éhesek. Az eset után csak 
egyszer kellett rájuk szólnom, látták, hogy 
nem a levegőbe beszélek. 
Szigorúság nélkül nem is tudtam volna 
rendet tartani köztük. 
-Mikor volt együtt a népes család legutoljá-
ra ? 
-A születésnapomra eljött mind, csak a 
Kanadában élő fiam nem volt most itthon. 
Már voltam nála, még USA-ba is átvitt. 
Hogy a kedvembe járjon, vacsorát rende-
zett, ahol kint élő magyarokkal találkoz-
tam. Néhányan igen sírdogáltak, a hon-
vágy gyötörte őket. 
Elhiszem, hogy vágyakoznak, mert én 
akkor a saját szemmel győződtem meg, 
hogy a magyar földnek nincs párja. 
Ott is az a hold világit, ott is az a nap süt, 
az Isten is ugyanaz, mint nálunk, de a 
szülőföldet nem pótolhatja semmi. 
Szinte kipirosodik orcája, oly hévvel ma-
gyarázza igazát. Összekulcsolt kezeit ün-
nepi kötényébe ejti, majd megcsendese-
dik, mint vihar után a tenger. 
Már beesteledett. Búcsúzáskor, mint régi 
ismerősök, úgy válunk el egymástól. 
 

Jakab Mária 
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Megalakult az  
„Alsónémedi Katolikus Gyermekkórust”!  

 
A próbákat vasárnap 10.15 órától tartják a 

Szent Imre Közösségi Házban.  
Szeretettel várnak minden óvodás és álta-

lános iskolás gyermeket!  
Az első próbákra szép számmal jöttek, de 

továbbra is számítunk  
új jelentkezőkre is!  

A próbákat Frenyó Péter tartja. 

A kis énekkar bemutatkozására Advent 4. vasárnapján, december 18-án, a dél-
előtti szentmisén, a gyertyagyújtás alkalmával kerül sor. 

Szeretettel várunk Mindenkit! 

Mindenszentek ünnepén került sor az új temetőben a sírkőszentelésekre. Az ünnep estéjén pedig az Öregtemető kápolnájában szent-
misén fohászkodtunk az elhunyt alsónémedi hívekért, rokonokért, az összes megholtakért.  

November 13-án, vasárnap  
Végh Sanyi bácsi és Irénke 

néni gyémántlakodalmát  
ünnepelte a közösségünk.  

Hatvan éve kötöttek  
házasságot az alsónémedi 

templomban.  
 

Isten éltesse a jubilánsokat!  
 

Jó egészséget és sok örömet 
kívánunk! 
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Adventi koszorúkészítés volt   
november 26-án, szombaton 10 órától a közösségi házban. 

Az elkészített koszorúkat Advent első vasárnapján, november 27-én a 11 órai 
szentmisén megáldotta Zoli atya. 

A templomi koszorút Kiss Tiborné Végh Klára készítette, köszönet érte! 
A nagy templomi koszorú is megáldotta atya,  

majd meggyújtotta az első gyertyát. 

10 ADVENTI ELHATÁROZÁS,  
AMIBE MÉG NEM KÉSŐ BELEVÁGNOD 

 
Talán téged is hirtelen ért az advent, és 
még nem szántál időt arra, hogy átgondold, 
milyen plusz lépéseket tudnál tenni annak 
érdekében, hogy karácsonyra ünneplő 
öltöztesd a szíved. Nem vagy még elkésve! 
Íme néhány ötlet, hogy miket határozhatsz 
el az idei adventben! 
 
Mielőtt elolvasnád a listát, fontos megje-
gyeznem, hogy ne csak az ajándékok vá-
sárlásában, a karácsonyra való lelki készü-
letben se vállald túl magadat! Nem az a 
cél, hogy adventben növeld a teljesítmény-
kényszered, hogy aztán december 24-én 
csalódottan konstatáld: idén sem tudtam 
megtartani az elhatározásaim. Szemelj ki 1
-2 dolgot ezen ötletek közül, így bár keve-
sebb dologra, de azokra nagyobb intenzi-
tással tudsz majd koncentrálni! Nézzük 
tehát az ötleteket! 
 
Az Istennel való kapcsolat megújítására: 
Elolvasni a karácsony történetét adventben 
a Bibliából 
Létezik egy kalauz, ami abban segít, hogy 
24 nap alatt végigérjünk a karácsonyi törté-
neten. Nem kell hosszú fejezeteket elolvas-
nunk, minden nap egy kevés Jézus szüle-
tésének a történetéből, és már is sokkal 
többet tettünk a lelki ráhangolódásért. A 
napokra lebontott igeszakaszokat ide kat-
tintva érheted el! 
Imarutint kialakítani 
Ellaposodott kicsit vagy nagyon az imaéle-
ted? Ne húzódj el Istentől! Ha egy lépést 
teszel Felé, meg fogod tapasztalni, hogy Ő 
nagyon is vár, mindig is várt téged!  Ne 
feledd, hogy nincs az a bűn, ami elválasz-
tana téged Tőle; „sem halál, sem élet, sem 
magasság, sem mélység, sem semmiféle 
más teremtmény nem választhat el minket 

az Isten szeretetétől, amely megjelent Jé-
zus Krisztusban, a mi Urunkban” – írja Pál 
a Rómaiaknak írt levelében. Kezdheted 
kicsiben, például kitűzheted célként, hogy 
minden reggel és este 10-10 perc imával 
kezded és zárod a napod. 
Elmenni hajnali misére 
A rorátékat különleges légkör lengi be, és 
nagy áldozat, hogy a szükségesnél hama-
rabb keljünk fel. De megéri Istennel indítani 
a napunkat! Érdemes egy konkrét számot, 
gyakoriságot kitűznöd célként (például heti 
2), és igyekezni ahhoz tartani magad! 
 
Embertársaimmal való kapcsolat meg-
újítására: 
Észrevenni a körülöttem élőkben a szépet 
– és el is mondani nekik! 
Mikor volt utoljára, hogy megdicsérted egy 
szeretted? Könnyű másokat kritizálni, a 
hiányosságaikat látni, megjegyezni ma-
gunkban, hogy mi mit csinálunk jobban. 
Ezekhez nincs szükség különösebb erőfe-
szítésre. De ahhoz már igen, hogy megkö-
szönjünk valamit a másiknak, kiemeljük 
családtagunk, barátunk egy jó tulajdonsá-
gát. Határozd el, hogy minden nap köszö-
netet mondasz valakinek, kifejezed, hogy 
mit szeretsz a másikban! 
Imádkozni azokért, akikkel nehéz a kap-
csolatom 
Legtöbbünk életében vannak olyan embe-
rek, akikre nehéz szívvel gondolunk, mert 
régen vagy a közelmúltban megbántottak 
minket, sok fájdalmat okoztak nekünk. Egy 
kisebb botlást megbocsátani rövid idő, de a 
nagy fájdalmak feloldódása egy folyamat 
eredménye. Ha úgy érzed, lenne még ki-
nek megbocsátanod, határozd el, hogy 
advent minden napján imádkozol a nehéz 
embereidért, az ellenségeidért, nem csu-
pán azért, hogy meg tudj nekik bocsátani, 
hanem azért is, hogy az életben megtalál-
ják a boldogságot, és Isten töltse el őket 

hittel, reménnyel, szeretettel! Talán a ne-
héz emberek nem fognak megváltozni, de 
a te szíved megváltozik, mert a jót kérve 
számukra szívedben már nem fog jutni 
hely a haragnak. 
Figyelni arra, hogy rend legyen a szobám-
ban és a lakásban, hogy az Isten országát 
tükrözze 
Mikor koliban laktam, az ágyamon vala-
hogy mindig kialakult egy nagy halom ruha, 
amit esténként átpakoltam a székemre. 
Mikor pedig az asztalhoz ültem, a nagy 
halom ruha visszavándorolt az ágyamra. 
Nagyon nehéz volt rendet tartanom, és 
idővel rájöttem, hogy a rendetlenség nem-
csak az én életemet nehezíti meg (hiszen 
nehezebben találtam meg a keresett ruhá-
kat), de a lakótársaimét is, akik harmónikus 
környezetben szeretnének élni. Tehát, ha 
rendet rakok, azzal szeretem a velem 
együtt élőket is, hiszen a külső harmónia a 
belső harmóniát is segít megteremteni. 
Cipősdobozban ajándékot összekészíteni 
rászoruló gyerekeknek 
Karácsonykor nyitottabb a szívünk a jóté-
konykodásra, a cipősdoboz akció pedig 
remek lehetőség arra, hogy egy gyermek 
se maradjon ajándék nélkül! Bővebb infor-
mációkat az akcióról itt találsz! 
 
Önmagammal való kapcsolat megújítá-
sára: 
Eleget pihenni és befelé figyelni 
Az idei adventben ez az egyik elhatározá-
som. Fejben tudom, hogyha nem alszom 
eleget, akkor a feladataimat sem tudom 
olyan jól végezni, nehezebb szeretni az 
embertársaim, türelmesnek maradni és 
nehezebb Istenre is időt szánni – vagy nem 
bealudni az imába. Ha nem vagyok eleget 
egyedül, azt érzem, hogy egyik napból 
folyok át a másikba, és nincs időm reflek-
tálni az eseményekre. A megfelelő mennyi-
ségű pihenés mindennek az alapja! Ha úgy 
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Advent időszakában 
minden  

hétfőn, kedden és 
pénteken  

 
6 órakor van Rorate 

szentmise  
a templomban.  

 
A bal oldali padsorok-

ban van fűtés. 

érzed, hogy nagyon ki vagy merülve, irritált 
és fáradt vagy, itt az idő, hogy velem 
együtt priorizáld a pihenést, lelassulj és 
elcsendesedj – és ezt elkezdeni legjobb 
adventben! Nevezz ki hetente minimum 
egy estét, amit egyedül, nyugalomban 
töltesz, ha kell, írd be a naptáradba, hogy 
biztosan ne szervezz rá más programot! 
Lemondani valamiről, ami sok időt vesz el 
a mindennapjaimból, aminek túl nagy je-
lentőséget adok 
Lehet ez a sorozatozás, a közösségi média, az édesség vagy az 
alkohol, esetleg a programok, ha túl sűrű az életed, és mindenhol 
ott akarsz lenni… te tudod, hogy mi az a tevékenység vagy anya-
gi dolog, ami mintha kezdene eluralkodni a szívedben, ami Isten 

helyett az első helyre került az életedben. 
Nemcsak a Nagyböjtben, advent idején is 
lehet Istenért lemondásokat hozni! 
Hálát adni minden nap 
Biztos vagyok benne, hogy minden nap 
tudsz találni 5 dolgot, amelyekért hálát 
adhatsz! Talán először nehezebb lesz, de 
ahogy telnek a napok, megtapasztalod, 
hogy egyre jobban kinyílik a szemed és a 
szíved a jóra, a téged körülvevő szépre, 
az Isteni gondviselésre. Legjobb, ha hála-

adásaid le is írod, így utólag visszanézheted, mennyi jó történt 
veled! 

Fekete Ági 
https://777blog.hu/2022/12/01/ 

Volt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben 
és soha nem habozott, hogy mások tudtára 
adja, mit gondol a vallásról és a vallási ünne-
pekről, köztük természetesen a Karácsonnyal. Felesége viszont 
hívő volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hite szerint 
nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére. 
Egy havas Karácsony estén a feleség és a gyerekek a karácsony 
esti istentiszteletre készülődtek. Hívták az apát, de ő persze hal-
lani sem akart arról, hogy elkísérje őket. 
„Ez a történet egy nonszensz,” mondta. „Miért alacsonyítaná le 
magát Isten, hogy emberként jöjjön a földre? Teljesen nevetsé-
ges!” 
A feleség és a gyerekek így nélküle indultak útnak. 
Kicsit később felerősödött a szél és a 
hóesésből hóvihar lett. A férfi az abla-
kon kinézve csak vakító fehérséget 
látott. Leült a kandalló elé és elégedet-
ten nézte a csendesen égő tüzet. 
Néhány perc elteltével egy nagy puffa-
nást hallott odakintről. Valami neki-
ment az ablaknak. A hang megismétlő-
dött. Kinézett, de még egy méterre is 
alig lehetett ellátni. Amikor a vihar 
alábbhagyott egy kicsit, kimerészke-
dett, hogy megnézze mi adhatta a fur-
csa hangot az ablak közelében. A ház 
melletti mezőn egy csapat vadludat 
látott. A jelek szerint a ludak délre 
igyekezhettek a téli hideg elől, de a 
hóvihar miatt nem tudták folytatni útju-
kat. Eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki, étel és menedék 
nélkül. Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve a 
mező felett, vakon és céltalanul. Bizonyára némelyik madár neki-
repült az ablaknak. Ezt hallhatta korábban. 
A férfi megsajnálta az állatokat és segíteni akart rajtuk. Az istálló 
tökéletes hely lenne nekik, gondolta. Meleg és biztonságos. Ott 
tölthetnék az éjszakát és biztonságban megvárhatnák a vihar 
végét. Miután ezt kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyi-
totta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt remélve, hogy a madarak 
észreveszik az istállót és bemennek. A ludak azonban csak ide-
oda repkedtek céltalanul és úgy tűnt, egyáltalán nem vették észre 
az istállót, illetve, hogy mit jelenthet az épület számukra. A férfi 
megpróbálta magára terelni a madarak figyelmét, de ettől csak 
megijedtek és messzebbre húzódtak. 

Bement a házba egy kis kenyérért. Morzsává 
szaggatta és egy csíkban elszórta a bejára-
tig. Még mindig nem értették meg, mit akar. 

Most már kezdett elfogyni a türelme. A madarak mögé lopódzott 
és megpróbálta az istálló felé terelni őket, de csak még jobban 
megijedtek és a szélrózsa minden irányába repültek, csak éppen 
az istálló felé nem. Akármit tett, egyszerűen nem tudta elérni, 
hogy az istállóba terelje őket, ahol melegben és biztonságban 
lehettek volna. 
„Miért nem követnek engem?” – morfondírozott magában türel-
metlenül. „Nem látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészelhe-
tik a vihart?” 
Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a madarak soha nem követné-

nek egy embert. „Ha én is lúd lennék, 
meg tudnám menteni az életüket,” 
mondta ki hangosan. 
Ekkor eszébe jutott valami. Bement az 
istállóba és kihozta egyik saját libáját 
és óvatosan a vadlúdcsapat mögé 
ment vele. Amikor elengedte, saját 
libája átrepült a madárcsapaton, egye-
nes be a meleg épületbe. A vadludak 
egyenként követték. 
A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöt-
tek néhány perccel korábban kimon-
dott saját szavai: „Ha én is lúd lennék, 
meg tudnám menteni az életüket!” Az-
után a feleségére és a köztük koráb-
ban lezajlott párbeszédre gondolt. 
„Miért akarna Isten olyanná válni, mint 

mi? Ez nevetséges!” Hirtelen minden világos lett. Pontosan ezt 
tette Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Vakon bolyongva, 
elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten olyanná tette a Fiát, 
mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen. Rájött, hogy 
ez a Karácsony értelme. 
Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendese-
dett és nyugodott meg lelke is, miközben ezeket a csodálatos 
gondolatokat forgatta fejében. Végre rájött, hogy miről szól a Ka-
rácsony és miért jött el Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitetlen-
sége, mint a múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt. Térdre 
esett a friss hóban és elmondta élete első imáját: „Köszönöm 
Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess a viharból!” 
 

- Ismeretlen szerzőtől 

Egy perc bölcsesség… 

Lelkigyakorlat 
December 17-18-án, 
este 17 órakor Bese 

Gergő atya tart lelkigya-
korlatot a szentmisék 

alkalmával.  
Jöjjünk el minél többen! 

Bruno Ferrero történeteit tartalmazó kötetek 
megrendelhetők a Don Bosco kiadótól: 

https://donboscokiado.hu/page/2/?
s=bruno+ferrero 
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Deo Gratias! 
 

előadta az alsónémedi Magyarok 
Nagyasszonya Kórus  
az Úr 2022. évének november 26. 
napján. 
 
Igen, Benkó Péter karnagy úr kon-
cert utáni facebook bejegyzésének 
beköszöntőjét választottam címnek. 
Azonban a kórus hangversenyprog-
ramja idén sem egyetlen éneket, a 
Kodály Zoltán által 1912-ben lejegy-
zett „Dicsőség mennyben az Isten-
nek…..” karácsonyi népi éneket 
jelentette, hanem huszonkét mű 
nagyszerű kiválasztását és össze-
rendezését. 
Az előadás csodálatos volt. Nem 
csak az énekek nagyszerű prezen-
tációja miatt, hanem azért is, mert a 
kórus gyönyörű, zeneileg tökéletes 
hangzása magávalragadó imádság 
volt Istenhez. Ilyen gyönyörű hitval-
lásnak részese lehetni megható volt 
mindannyiunk számára. Deo grati-
as! 
Ezt a koncertélményt csak karnagy 
urunk zeneértő vezetése és a kó-
rustagok odaadó szorgalma tette 
lehetővé. Ami könnyebbséget adott 
a nehéz munkában, ha jól tudom, 
hogy a sok-sok próba fáradtságát 
humorával mindig sikerült oldani. 
Kiss Ferenc református kántor úr 
értően segítő közreműködése és a 
mély átélésével előadott „Csendes 
éj…” éneke jó példát mutatott az 
Isten szeretetének ökumenikus va-

lójára. Az ő zenei perfekcionizmusa 
is nagyban hozzájárult a koncert 
sikeréhez. 
Érdekes színfoltja volt a koncertnek 
Kiss Ferenc kántor úr klarinéton és 
Heusser Sarolt tanuló hárfán duó-
ban eljátszott muzsikája. 
A kórus énekeinek áradó folyamá-
hoz vidám patakként csatlakozott a 
gospel stílusú „Ha jön az Úr……”  
és a dél afrikai zulu nyelven énekelt 
„Siyahamba….” 
Szép emlékként őrzöm a kórus és a 
hívők közös éneklését, amikor mi 
mindannyian hangfekvésre, hallásra 
tekintet nélkül résztvehettünk a pro-
dukcióban. 
Számunkra, de karnagy úr számára 
is meglepetés volt, hogy a kórus őt 
15-ös égő számmal díszített tortával 
köszönti, megemlékezve arról, hogy 
a mostani koncert éppen a tizenötö-
dik évzáró nagykoncert volt „Peti” 
vezetésével. 
Azt gondolnám, hogy ennek a kon-
certnek az élményét a fentiek sze-
rint lehetne összefoglalni.  
Hiszem azonban, hogy az igazi 
összegezést a koncert utolsó éneke 
fejezte ki legjobban:  
„Hol szeretet és egyetértés ott az 
Isten” 
Isten jelenlétének a tudata ölelt át 
és emelt fel mindannyiunkat felejt-
hetetlenül,  Isten dicsőségét sugall-
va. 
Ezért is a cím:  
Deo gratias! 

Dr. Borbás István 

Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Énekkar Hangversenye  
 
Karácsonyra készülődvén, Egyházközségünk első programja a 15. adven-
ti hangverseny volt, amit a Magyarok Nagyasszonya Énekkar adott elő. A 
kórust, Benkó Péter és Kiss Ferenc, katolikus és református kántor vezé-

(Folytatás a(z) 7. oldalon) 

A 15. advent nagyhangverseny 
„meglepetéstortája”. Köszönet érte! 

Kiss László és 
Morvai Róbert 

Megtelt a templom... 

Fotók: Pap Tímea 
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Adventi koncert  
Minden év advent első vasárnapjára koncerttel készülünk az egyházi év 
kezdetére. Sajnos az utóbbi két évben, csak készültünk, de rajtunk kívül 
álló okok miatt (Covid) nem jöhetett létre a hangverseny. Most végre nem 
csak próbáltunk, hanem a közönség előtt is énekelhettünk és dicsőíthettük 
az Urat. A több hetes próba során igazán felemelő érzés volt, hogy Kiss 
Ferenc református kántor úr, Heusser Sarolt, Morvai Róbert és Kiss László 
újra csatlakoztak kórusunkhoz.  
Benkó Péter, az énekkar vezetője az elmúlt két év plusz energiájával is 
feltöltve készített fel bennünket a koncertre. A rendszeres próbák alkalmá-
val örömteli volt mindenki számára az együttlét, a közös éneklés. A karna-
gyunk személyiségének is köszönhetően, nagyon jó, összetartó csapat 
vagyunk. Nem is lehet más, amikor a vezető és tagok hívő emberek, Isten 
dicsőítésére szövetkeztek. 
Örömmel töltött el bennünket, amikor láttuk, hogy megtelt a templomunk 
közönséggel, így még nagyobb lelkesedéssel énekeltük, a gondosan ösz-
szeválogatott műveket Bárdos Lajos, Gárdonyi Géza, Borka Zsolt, Berkesi 
Sándor szerzeményeit, Taizé és népi dalokat. 
Szuper közönség volt, több előadott mű után vastapssal fejezte ki tetszé-
sét. A koncertet követő vendéglátás során jó volt beszélgetni, együtt lenni 
a közönség tagjaival és a kórustagokkal. 
Ez az örömteli este ösztönöz bennünket és erőt ad a további munkához, új 
dalok megtanulásához. Remélem jövőre is találkozunk! 

J. Mária 
 
Pár gondolat a közönség soraiból  
Ez egy igazán felemelő este volt, nagyon „jól szólt” minden darab. A kórus 
és a hangszeresek tökéletes összhangban voltak. Öröm volt látni és hall-
gatni az előadókat, ahogy őszinte odaadással és jókedvvel énekeltek. Ami-
kor a program elérkezett az un. interaktív részhez, félő volt, hogy nehézkes 
lesz a közönség megénekeltetése, de már az első sorok után egy új kórus-
ra találtunk, csakúgy zengett belé a templom. 
A fajsúlyos művek között üde színfolt volt a zulu népdal, a hallgatóság lát-
hatóan élvezte. A hangverseny a végére érte el a tetőfokát és a ráadás 
énekek a katarzis élményét nyújtották.  
Nagyon hálásak vagyon mindenkinek, akik ezt a szép estét létrehozták. 
Már most várjuk a következő koncertet! 

K. Ottó 

nyelte. A hangversenyt Zoltán atya áldásos köszöntője nyitotta meg. 
Örömteli volt látni, hogy templomunk megtelt az alsónémedi hívekkel és 
sok vendéggel. A kórustagok csodaszép éneke mellett, az orgona, a klari-
nét, a hárfa és a gitár hangja felejthetetlen élményt nyújtott. Szeretettel 
köszöntötték a kórus legidősebb tagját, a 86 éves Végh Sanyi bácsit. Ki-
emelkedő büszkeségeink két fiatal tehetség, Heusser Sarolt és Benkó 
Bernadett. A magyar kórusművészet egyik legkiemelkedőbb egyéniségé-
től, Bárdos Lajostól több mű is elhangzott az est folyamán. A hívek is sze-
repet kaptak, a Mennyből az angyalt kánonban énekelhették el a kórussal. 
Az első vastapsot egy zulu népdal kapta, a Siyahamba. Megható pillanat 
volt Kiss Ferenc előadásában a Csendes éj. Először vehettem részt ezen 
a meghitt és megható hangversenyen, és hiszem, hogy Isten áldásával 
még sokáig részem lehet benne. Köszönjük az összes résztvevőnek, aki 
hozzájárult az adventi készülődés meghittségéhez. Istennek legyen hála!  

Végh Miklósné és Cingáli Nóra  

Fel nagy örömre! 
A kórus régi tagjaként vegyes érzelmekkel indultam szombaton este a Ma-
gyarok Nagyasszonya Énekkar hangversenyére, hiszen most nem, mint 
résztvevő, hanem néző-hallgatóként vettem részt a koncerten.                           
A női kar bevonulásakor kicsit szomorú voltam, hogy nem vagyok köztük,, 
de.amikor megszólalt Bárdos Lajos műve. ,,Édes Jézus öntsd szívembe 
lángoló szerelmedet" olyan gyönyörűen hangzott, hogy a meghatottságtól 
el is sírtam magam .. Aztán  egyszercsak rájöttem, hogy ez megint a Jó 
Isten ajándéka, hogy most ,,kívülről" hallhatom a gyönyörű éneklést, hogy 
ezt is megélhettem. Gyönyörködtem, néha halkan dúdoltam az ismerős 
énekeket, és vártam a közös éneklést, ami hála kedves Kántorunknak  
most sem maradt el.  Az elhangzó ismerős művek mellett elég sok újat is 
hallhattunk, nagyon szépen szóltak. Tudom, hogy sok munka van a felké-
szülésben, de azt is tudom, hogy a próbák hangulata, Péter és a kórusta-
gok lelkesedése igazán nagy öröm. Jó Veletek együtt lenni.  Ahol énekel-
nek, ott jó emberek vannak -tartja a mondás, és ez így van.Jó látni az új 
tagokat, öröm, hogy bővül a létszám. Ahogy a körülöttem ülők ar-
cán .láttam, nem csak én hatódtam meg többször is: Gárdonyi Géza szö-
vegében a térdeplő egyszerű pásztor képe magában is megkönnyeztet.         
A spirituálénál és a zulu népdalnál pedig jókedvünk kerekedett, hiszen a 
kórustagok is vidáman énekeltek. 

(Folytatás a(z) 8. oldalon) 

Kiss Ferenc a 
„ráadás-műveket” 

vezényli 

Hálás szív-
vel gondo-
lunk Imre 
atyára is, 
amikor 

használjuk e 
remek hang-
szert, mert 
Ő ajándé-
kozta az 

énekkarnak, 
s a temp-
lomnak az 
orgonát. 

Kiss Ferenc és Heusser Sarolt 
különleges előadása 

Kelemen Zoltán 
atya köszöntője 
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A 15. adventi hangverseny után 

Különleges izgalommal vártuk november 26-át, és készültünk erre a kis 

egyházzenei áhítatra. Rendhagyó előzmények után érkeztünk meg a 

várva várt naphoz: 2018-ban a művelődési házban, 2019-ben pedig már 

a templomban, de még az elől lévő gyóntatószék társaságában énekel-

tünk. 2020-ban és 2021-ben pedig a világjárvány miatt elmaradt a hang-

verseny. Pedig ebben az időszakban is voltak különleges próbáink: soha nem fogom elfelejteni a plébánia 

kertjében 2 m távolságra szétrakott székeket, valamint a templomban tartott próbák alkalmával a lezárt pad-

sorokat… Végül is hangversenyt nem tarthattunk mégsem. Dr. Nagy Vilmos szerkesztett a korábbi felvételek-

ből videót, mely a hangverseny szokásos időpontjában (2020. november 29.) megosztásra került.  

Éppen ezért feszült várakozással voltam, voltunk, hogy a hosszú idő után megrendezésre kerülő rendezvé-

nyünkre mennyien lesznek kíváncsiak. Rettenetesen boldog voltam, amikor megláttam a tömött padsorokat, 

a zsúfolt templomot. Nagyon szép látvány volt. De azt kell mondanom, az énekkar is esztétikai élményt nyúj-

tott az egységes megjelenésével, valamint a nagy létszámmal. A Nőikar 25 fővel rekordot döntött, a Férfikar 

13 fős létszáma pedig ideálisnak mondható. Együtt pedig igazán gyönyörű hangzást csodálhattunk a nagy 

énekkartól. A megszólaló műveket úgy válogattuk össze, hogy megtalálható legyen a klasszikus-, és moder-

nebb zene is, hangszerkíséretes, valamint kíséret nélküli darabok is. Egy nagyon különleges hangszeres 

művel is gazdagodtunk: Heusser Sarolt hárfán, valamint Kiss Ferenc klarinéton működött közre. Akivel csak 

beszéltem, mindenki elismerően nyilatkozott erről az estéről. Az én szívem is hálával van tele. Köszönöm az 

énekkar tagjainak a kitartásukat, munkájukat! Fantasztikus, amit hétről-hétre, próbáról-próbára megoldottak, 

s dicsérem most is szorgalmukat, lelkesedésüket! Köszönöm a tortát, igazán meglepetés volt! Ez a torta mindenkit illet, és mindenki-

nek címzendő, aki csak énekelt a korábbi évek hangversenyein, valamint a jelen kórusának tagja! Isten éltesse Végh Sanyi bácsit, 

aki 86 évesen még közöttünk dalol! Ki szeretném emelni Tóth Jánosné Ibi nénit is, aki szintén nyolcvan évnél idősebben énekel ve-

lünk, s aki a Nőikar korelnöke! Köszönöm az énekkar ajándékát, irántam mutatott kedvességét! Ezen az estén azokra is gondoltunk, 

akik előző hangversenyeinken még itt voltak velünk, de most már nem lehetnek közöttünk - értük is énekeltünk. Többen egészség-

ügyi okok miatt nem tudtak most velünk énekelni - nekik is ajánljuk ezen estét, és várjuk őket vissza! Végül hálámat fejezem ki Isten-

nek, és Magyarok Nagyasszonyának, kórusunk védőszentjének. Köszönöm a hangszeres szólistáinknak, Kiss Ferencnek, Heusser 

Saroltnak, Morvai Róbertnek, és Kiss Lászlónak segítségüket, munkájukat! Mindenkinek köszö-

nöm, aki bármilyen módon támogatta kis kórusunkat! Vendég-énekesünk is volt László Loránd 

személyében, akivel nyáron „A dzsungel könyve” produkcióban ismerkedtünk meg. Köszönjük 

segítségét! Köszönöm Dr. Nagy Vilmosnak, Pap Tímeának, Kiss Richárdnak, hogy megörökítet-

ték ezt az eseményt! Köszönöm a szervezési feladatok elvégzését Györgyövicsné Virág Szilviá-

nak, illetve a segítséget e hangverseny és a hangverseny utáni ünnepség létrejöttében! Köszö-

nöm a sütemény-, illetve az ital-felajánlásokat! Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt évben 

énekkarunkat anyagilag támogatták! Köszönjük Kelemen Zoltán atyának a köszöntőjét, az ün-

nepség anyagi támogatását, s azt, hogy működhetünk. Köszönjük az Egyházközség vezetőség-

ének támogatásukat!  

S végül, de nem utolsó sorban még egyszer köszönöm az Alsónémedi Magyarok Nagyasszo-

nya Énekkar tagjainak, a hangszeres kísérőknek a lelkesedést, a szorgalmat, a rengeteg pró-

bát! A kedves közönségnek pedig megköszönöm aktív fi-

gyelmét, és megtisztelő jelenlétét! A kórus következő fellé-

pésére december 10-én, délután 16.30 órakor kerül sor az 

Alsónémedi Adventi Kaláka rendezvényen, ahol a reformá-

tus kórussal közösen fogunk énekelni. Szép adventi készü-

letet, és boldog karácsonyt kívánok! 

Istennek, s Magyarok Nagyasszonyának hála mindenért, 

Mindenkiért!  

  Benkó Péter 

Kiss Ferenc csodálatos előadása és Heusser Sarolt hárfa-
játéka  nagyon értékes színfoltja  a hangversenynek. A 
karnagy úr most már évek óta segíti a koncertet még szín-
vonalasabbá tenni. 
Hálás köszönet Benkó Péternek és a kórusnak a lélek-
emelő előadásért, hogy ilyen szépen kezdődik az Adventi 
várakozásunk. 
  A Jó Isten áldjon minket, adja meg mindnyájunknak, a 
Szent Karácsony örömét!            

Horváthné Nagy Ilona 

(Folytatás a(z) 7. oldalról) 

Kiss Ferenc karnagy úr a 
„Csendes éj”-t énekli Végh Sanyi bácsi  

köszöntése 

Impozáns látvány a 
nagy énekkar 

Isten éltesse  
Ibi nénit! 

Önfeledt ünneplés,  
éneklés, dobolás  

a közösségi házban… 
Épp a „Siyahamba” szól... 
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November 27-én, a délelőtti 11 órai 
szentmisén sor került az elsőáldozók 

bemutatására.   
Az alakalomra az atyától szentelt 

gyertyát kaptak ajándékba. 

Az elsőáldozásra készülők: Kiss Viktória, Maczkó Milla, Krizsák Bernát, Kiss Emese, Tunyogi Lőrinc, Mezei Tamás, 
Marczinák Luca, Batár János, Végh József, Hegedűs Dorottya, Szabó Miklós és aki beteg lett: Szabó Dávid Gábor. 
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ANGYALBATYU 
ORSZÁGOS AJÁNDÉKGYŰJ-
TÉSI AKCIÓ 
CSATLAKOZZ TE IS! 
Készíts ANGYALBATYUT egy 
nehéz sorsú gyermeknek! 
 
Hogyan készíthetek ajándé-
kot? 
Keress egy jó állapotban lévő, 
üres dobozt! Ezután döntsd el, 
hogy hány éves fiúnak vagy 
lánynak szánod ajándékod. 
Mit tegyek a csomagba? 
Bármit, aminek egy gyermek 
örülhet: 
játékot (társasjátékot, kártyát, 
építőjátékot, babát, plüssjáté-
kot, autót, labdát, egyéb játéko-
kat, stb.) könyvet, meseköny-
vet, színezőt, édességet 
(csokoládét, kekszet, stb.) pipe-
re holmik (dezodor, körömlakk, 
parfüm) iskolai felszereléseket 
(füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, 
színes ceruzát, vízfestéket, 
temperát stb.) képeslapot vagy 
jókívánságot  
Mi ne kerüljön a dobozba? 
Romlandó, törékeny vagy folyé-
kony ajándék. Használt ruhane-
mű. 
Hogyan csomagoljam be a 
dobozom? 
Lehetőleg úgy csomagold be 
szépen a dobozt, hogy szállít-
ható legyen, de ki is lehessen 
nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd 
át szalaggal. A biztonsági ellen-
őrzés miatt a csomagok átné-
zésre kerülnek, illetve önkénte-

seink egy-egy plusz ajándékot 
még hozzátehetnek (pl. édes-
ség, naptár…stb.). A dobozra 
jól láthatóan írd fel, hogy milyen 
korú lánynak/ vagy fiúnak szá-
nod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ 
vagy „6 éves lány”. 
Az akció keretében, dobozo-
lás és csomagolás nélkül is 
leadhatok ajándékokat? 
Igen. Ha nincs dobozod, vidd el 
a gyűjtőpontra zacskóban az 
ajándékodat és mi bedobozol-
juk. 
Az akció keretében fogadnak-
e külön játékokat, édessége-
ket, ajándékokat, amely nem 
egy gyermeknek szóló kor-
osztály szerint összeállított 
kész csomag? 
Igen. Ha pl. több édességet, 
vagy játékokot ajánlanál fel, 
hozd el a gyűjtőpontra és azok-
ból is tudunk ajándékcsomagot 
készíteni további gyermekek 
számára. 
Hol és mikor adhatom le aján-
dékdobozom vagy a csoma-
golatlan ajándékokat? 
A meghirdetett gyűjtőpontokon, 
amelyeket megtalálsz a 
www.angyalbatyu.hu oldalon. 
Az elkészült ajándékcsomagot 
a helyszíneken jelzett időpontig, 
de legkésőbb december 16-ig 
juttasd el valamelyik gyűjtőpont-
ra! 
Amennyiben valaki postai 
úton kívánja ajándékát eljuttat-
ni hozzánk, úgy ezt a gyűjtő-
pontok valamelyikére kérjük 

elküldeni. Mindenképpen add 
postára december 9-ig, hogy 
még időben eljusson hozzánk 
és meg tudjuk szervezni az 
eljuttatást! 
Hova kerülnek az ajándékok? 
Az összegyűjtött ajándékokat a 
Katolikus Karitász országos 
önkéntesi hálózatán keresztül 
juttatjuk el a gyermekekhez, 
amelyeket családlátogatások 
alkalmával vagy a Karitász 
szervezeteinél, illetve ünnepi 
műsorok alkalmával veszik át a 
gyermekek még az ünnepek 
előtt. 
 
Adhatsz angyalbatyut on-line 
adományozással is: 
www.karitasz.hu  
Néhány ezer forintból összeál-
lítjuk csomagodat egy gyermek-
nek! 
 
Segíthetsz a 1356-os adomány-
vonal hívásával is! Hívásonként 
500,- forinttal támogathatod a 
gyűjtést! 
 
Legyen ünnep a karácsony 
még több gyermeknek! 
A gyűjtőpon-
tokat itt talá-
lod: 
Advent Bazi-
lika 
1051 Buda-
pest, Szent 
István tér 
A Katlikus 
Karitász 

adomány-
pontján 
Bajcsy-
Zsilinszky út 
felől a Bazili-
ka és a Pos-
ta között 
a tér felé 
elindulva érhető el a legköny-
nyebben 
minden nap: 14.00-18.00 
gyűjtés ideje: november 28-tól 
december 16-ig 
 
KaritászPONT Adománybolt 
1111 Budapest, Karinthy Fri-
gyes út 20. 
kedd - péntek: 10.00 - 18.00 
ebédszünet 13.00-14.00 
szombat: 8.00-14.00 
gyűjtés ideje: november 28-tól 
december 9-ig  
 
Katolikus Karitász Országos 
Központ 
1115 Budapest, Bartók Béla út 
104. 
hétfő-csütörtök 8.30-16.00 
péntek: 8.30-13.00 
gyűjtés ideje: november 28-tól 
december 9-ig 
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Decemberben a kilencedet imádkozzák 

 

 
Mária Égi Édesanyánk imacsoportja december 5.-én 17ó.-kor tartja közös ima-
óráját a templomban. Köszöntsük a Szűzanyát az Üdvözlégy Mária énekkel, 

majd hívjuk a Szent lelket, hogy áradjon ki közöttünk. Töltse el szívünket-
lelkünket, hogy tiszta önátadással és figyelemmel elmélyülve lehessünk a Szűz-

anyával. Ezután a hozott imaszándékainkat felolvassuk és átadjuk, Égi Édes-
anyánknak a Most segíts meg Mária és az Oltalmad alá futunk imákkal. Kérjük, 
vigye el Szent Fiához és velünk együtt imádkozzon értünk. Majd az örvendetes 

szentolvasó titkairól elmélkedve végig kísérjük a Szeplőtelenül fogantatott Szűz-
anya életének állomásait. Mária, amikor fiatal leányként neked talán más életter-
veid voltak, Isten a maga sajátos tervével belépett az életedbe és Te, mint az Ő 

alázatos szolgálója, szélesre tártad előtte szívednek kapuját. Példád ösztönöz, 
hogy én is az Úrhoz folyamodjam azt mondva: Jöjj Uram! Jöjj! Lelkem önzetlenül 
vár és szívem kész befogadni Téged! Jöjj el álmaimba és terveimbe, reménye-

imbe, félelmeimbe, életemnek azon részeibe, ahol a saját akaratomat jobban 
szerettem a Tiédnél! Térj be már most mialatt Szent Fiad keresztje és az én Égi 
Édesanyám szobra előtt térdelek és imádkozom! Szűz Anyám! Mélyítsd el ben-

nem azt a szerelmet, amely Ő érte lángolt szívedben! Bennem, a nyomorultban, 
aki csodálom szeplőtelen fogantatásod titkát, és aki égek a vágytól, hogy ez által 
a szívem megtisztulhasson és szerethessem az én és a Te Istenedet. Tisztítsd 

meg elmémet, hogy felemelkedhessen Hozzá és szemlélhesse Őt, imádja és 
szolgálja lélekben és igazságban! Tisztítsd meg testemet, hogy méltó szentélye 
lehessen, amely magába tudja fogadni Őt a szentáldozásban! Ezután megkö-

szönjük Égi Édesanyánknak, hogy ismét együtt tölthettük Vele ezt az estét imád-
ságban!  

 Szlovicsák Balázsné 

Dec. 2 -10 
 

ifj. Tóth Jánosné 
Győrvári Istvánné 
Surányi Zsoltné 

Nagy Jenőné 

Dec. 7-15: 
 

Debreczeni Lászlón 
Lovas Imre 

Stitzné  Szántó Ilona 

 

Dec. 16 – 24 
 

Szecsődi Tóth Rita 
Nagy Istvánné 

Szlovicsák Krisztina 

 

Dec. 25 – Jan. 2 
Csermák Gáborné 

Mészáros Jánosné 
Nagy Vidorné 

Csermák Béláné 

Nagy Tiborné 

 

 
!Jézus Szentséges Szívének családja dec-
ember 8.-án, a Szeplőtelenül fogantatott 
Szent Szűz ünnepén tartja szentségimádási 
óráját a templomban 17.-órakor. Ezt a szent 
órát a keresztény családokért ajánljuk fel az 
Úr Jézus Szent Szívének. Eléje visszük 
azokat a családokat is, amelyek életük so-
rán hajótörést szenvedtek, és akikért senki 
nem imádkozik, és akik egyedül töltik a 
karácsony szentestéjét. Kérjük Jézus Szent 
Szívét, ölelje magához őket és szeretetével 
ajándékozza meg minden vágyakozó szí-
vét! 
Jézusunk! Te a bűnösökért, betegekért, 
árvákért jöttél el a világba. Kérjük, áraszd 
szereteted fényét minden ember szívébe! 
Ez a fény töltsön el mindannyiunkat, hogy 
szent szereteted erőterében gyógyulhas-
sunk, erősödhessünk életünk hátralévő részében! Benned és általad éljük 
mindennapjainkat! Szülessél meg minden ember szívében, hogy életünk 
Krisztusban legyen az örökkévalóban! Betlehemi KIS JÉZUS áldd meg a 
családokat! Hozd el közénk azt az örömet, amelyet csak Te tudsz nekünk 
ajándékozni áldott jelenléteddel az életünkben! Szent Család könyörögj 
érettünk! 

 Szlovicsák Balázsné 

Fenyődal 
 

 Szép zöld fenyő egymagában 
Álldogált széles birodalmában. 
Ágai közt szélben ringatózva 

Fészket rakott egy kismadárka. 
 

Egyszer aztán nem véletlen, 
Másik fenyőt megszeretett. 

Mellé állt és illegett-billegett, 
Ám a csoda rövidesen megesett. 

 
Ág az ágban jó ideig éldegéltek, 

Egyszer aztán hosszú útra keltek. 
Jó emberek Karácsonyán 

Díszítették a meleg szobát. 
 

A gyerekek nagy örömére 
Gallyacskáik dugig telve. 
Cukor, dió, piros alma. 

Ághegyükön égő gyertya. 
 

Annak áldó melegében, 
Szemük fénylőn összerebben. 

Látod kedves fenyőpárom? 
Él tiszta szeretet a világon. 

 
Apró fácskák, nagy boldogság, 

Betöltik az egész szobát. 
A Betlehemi kis Jézuska 

Legyen vendégünk Karácsonyra! 
 
 

Alsónémedi, 2018. december 24. 
Surányi Lászlóné ny. tanár 

Adventben 
Amikor a szívem Rád várakozik, 

Testem és a lelkem örömmel eltelik 
A várakozás örömétől lángoló szívem 

Egészen feltöltekezik. 
Átalakul a mindennapok rendje 
Reggelre várva a hajnali misére 

Ahol a Szűzanyát 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 Szűzanya által Jézus, a mennyei lény, 

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 Tied lehessek, 
Veled várakozzak, Veled örülhessek, 

Veled oszthassam meg bánatom, örömöm, 
Mindennapok gondját Veled hordozni öröm. 

Köszönöm, hogy életem útján megismerhettelek, 
Hála érte az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek  

Szlovicsák Balázsné 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

28. 
6 óra 
Rorate  
szentmise 
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

29.  
6 óra 
Rorate 
szentmise 
 

30. 1.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

2.  
6 óra 
Rorate 
Szentmise 
 
Idős, beteg  
testvérek  
meglátogatása 

3. 
 

4. Advent 2. 
11 óra 
Szentmise 
15 óra 
Egyháztanács 
értekezlete 
17 óra 
Szentmise 

5.  
6 óra 
Rorate  
szentmise 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Mária Rádió  
imacsoport 

6. 
6 óra 
Rorate  
szentmise 
 
18.00 
Kóruspróba 
Református + 
katolikus kórus 

7. 
  
 

8. Szeplőtelen 
fogantatás 
17 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve  
Családdal 

9.  
6 óra 
Rorate  
szentmise 
17.30 óra 
Bérmálási  
előkészítő 
 

10.  
 

11. Advent 3. 
 
11 óra  
Szentmise  
 
17 óra 
Szentmise 

12.  
6 óra 
Rorate  
szentmise 
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 

13.  
6 óra 
Rorate  
szentmise  
 
18.00 
Kóruspróba 

14.  
 

15.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

16.  
6 óra 
Rorate  
szentmise 
 
 

17.  
 
 
17 óra 
Szentmise 

18. Advent 4. 
11 óra 
Szentmise 
17 óra  
Gitáros  
szentmise  

19.  
6 óra 
Rorate  
szentmise 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

20.  
6 óra 
Rorate  
szentmise 
 
 

21. 22  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

23. 
6 óra 
Rorate  
szentmise 
 
 

24.  
Szenteste 
20 óra 
Éjféli mise 

25.  
Karácsony 
11 óra 
Szentmise 
 
17 óra 
Szentmise 

26. 
Karácsony 
11 óra 
Szentmise 
 
 

27.  
 

28. 29.  
 

30.  
17 óra 
Szentmise 

31. 
18 óra 
Évvégi hálaadás 

1. Mária,  
Isten anyja 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

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 kiadvány ingyenes, viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap fenntartására. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

Egyháztanács gyűlés 
 

2022. december 4-én, vasárnap 15 
órakor lesz egyháztanács értekezle-

te a közösségi házban. 
 

Szeretettel várjuk a testület tagjait! 
 

Elkészült egyházközségünk jövő évi 
falinaptára, melyet az egyháztanács 

tagjai fognak  
a családokhoz eljuttatni. 

Köszönjük Dr. Nagy Vilmos  
segítségét! 

Bérmálkozási  
előkészítő 

 
2022. november 11-étől, 
kéthetente péntekenként 
bérmálkozási előkészítő 
van a közösségi házban. 

 
Várunk mindenkit! 

Adventi lelkigyakorlat, gyóntatás 
Bese Gergő atya 


