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XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2023. JANUÁR 8.  

 Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa 

XVI. Benedek emeritus pápa december 31-én reggel 9:34-kor elhunyt a vatikáni 
Mater Ecclesiae-kolostorban.   
Személyi titkára, Georg Gänswein érsek idézi XVI. Benedek emeritus pápa utolsó 
szavait, amelyeket néhány órával halála előtt, az éjszaka folyamán mondott. Jo-
seph Ratzinger papi szolgálatát éppen Jézus, „a Szeretett” keresése jellemezte, 
ahogy erre maga Ferenc pápa is emlékeztetett 2016-ban. 
Andrea Tornielli, a Vatican News főszerkesztője írja: XVI. Benedek emeritus pápa 
utolsó szavait egy ápoló hallotta az éjszaka közepén. Ez december 31-én hajnali 
3 óra körül történt, néhány órával a halála előtt. Amikor még nem kezdődött el 
Joseph Ratzinger haláltusája, munkatársai és asszisztensei váltották egymást a 
gondozásában. Abban a pillanatban viszont csak egyetlen ápoló volt vele, aki 
nem beszélt németül. „XVI. Benedek – beszéli el megindultan titkára, Georg 
Gänswein érsek –, csak suttogó hangon, de jól kivehető módon olaszul mondta: 
»Uram, szeretlek!« Abban a pillanatban én nem voltam ott, de az ápoló nem sok-
kal később beszámolt róla. Ezek voltak az utolsó érthető szavai, mert utána már 
nem tudta kifejezni magát.” 
„Uram, szeretlek!” – szinte összefoglalja Joseph Ratzinger életét, aki évek óta 
készült a Teremtőjével való végső, személyes találkozásra. 
Ferenc pápa 2016. június 28-án, immár emeritus elődje pappá szentelésének 65. 
évfordulóján azt az „alapvonást” kívánta hangsúlyozni, amely végigvonult Joseph 
Ratzinger hosszú papi pályafutásán: „A papságról írt sok szép írása egyikében 
azt hangsúlyozza, hogy Simon döntő elhívásának órájában Jézus, tekintetét rá 

szegezve, egy dolgot kérdez tőle: »Szeretsz-e engem?« Milyen szép és igaz ez! Mert itt, ahogy mondja nekünk, ebben a »szeretsz-e 
engem?« kérdésben alapozza meg az Úr a pásztorkodás igazi értelmét, mert csak ha szeretet van az Úr iránt, akkor tud pásztorkodni 
rajtunk keresztül: »Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek«.” 
„Ez az a vonás – folytatta Ferenc pápa –, amely egész papi és teológia szolgálatában eltöltött életét uralja, amelyet nem véletlenül 
úgy határozott meg, hogy »a Szeretett keresése«. Valóban ez az, amiről mindig tanúságot tett és tesz ma is; hogy a döntő dolog, ami 
minden egyes napunkat, bármi jöjjön is, keretbe foglalja, ami minden mást megalapoz, az az, hogy az Úr valóban jelen van, hogy 
vágyunk rá, hogy bensőleg közel vagyunk hozzá, hogy szeretjük Őt, hogy valóban hiszünk benne, és, mivel hiszünk benne, igazán 
szeretjük Őt. Ez a szeretet az, ami igazán betölti a szívünket, ez a hit az, ami lehetővé teszi, hogy biztonságban és békésen járjunk a 
vízen, még a vihar közepette is, ahogy Péter tette.” 

Fordította: Hollósi Judit 
Magyar Kurír 

XVI. Benedek emeritus pápa életrajza 
 
XVI. Benedek emeritus pápa december 31-én, kilencvenöt éves 
korában elhunyt a vatikáni Mater Ecclesiae-kolostorban. 
Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a németországi 
Marktl am Innben, a Passaui Egyházmegye területén. Édesapja a 
csendőrség tisztje volt, régi bajor földműves családból származott. 
Fiatalságának éveit Traunsteinben töltötte. A II. világháború leg-
utolsó szakaszában a légvédelmi egységekhez hívták be kisegítő-
nek. 
1946-tól 1951-ig filozófiát és teológiát tanult a Müncheni Egyete-
men és a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán. 1951. június 
29-én szentelték pappá és ezután nem sokkal megkezdte tanári 
tevékenységét. 
1951-ben München-Moosachban volt kisegítő lelkipásztor, majd 
1951–52-ben München-Bogenhausenben káplán. 1952-től 1954-ig 
a Freisingi Szemináriumban volt tanár. 
1954-től 1957-ig a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán a dog-
matikus és a fundamentális teológia docense, majd ugyanitt 1958–
59-ben rendkívüli egyetemi tanár. 
1959-től 1963-ig a fundamentális teológia egyetemi tanára Bonn-
ban. 1962 és 1965 között a II. Vatikáni Zsinat teológiai szakértője-
ként, peritusaként tevékenykedett. 1963 és 1966 között a dogmati-
ka és a dogmatörténet professzora a Münsteri Egyetemen, majd 

ugyanezeket a tárgyakat tanította 1966-tól 1969-ig a Tübingeni 
Egyetemen és 1969-től 1977-ig a Regensburgi Egyetemen, ahol 
1976-77-ben az egyetem rektorhelyettese volt. 
VI. Pál pápa 1977. március 25-én münchen-freisingi érsekké és 
ugyanezen év június 27-én bíborossá nevezte ki. 1981. november 
25-én az azóta szentté avatott II. János Pál pápa a Hittani Kongre-
gáció prefektusává nevezte ki. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi 
Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Tanács elnöke is lett. 
1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító 
pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta. 
1998. május 21-én a budapesti Szent István Társulat Stephanus-
díjjal tüntette ki. 
2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává. 
2005. április 19-én a bíborosi konklávé Szent II. János Pál pápa 
utódjául Joseph Ratzingert választotta meg, aki XVI. Benedek né-
ven kezdte meg szolgálatát. Pápai jelmondata: „Cooperatores 
veritatis”, azaz „Az igazság munkatársai” (3Jn 1,8). Ő a nyolcadik 
német pápa és a 265. a római katolikus egyházfők sorában. 
Pápai hivatala során megjelent három enciklikája: Deus Caritas est 
(2005), Spe salvi (2007), Caritas in veritate (2009), közel ötven 
apostoli konstitúciója, négy apostoli buzdítása és számos egyéb 
írása, közülük kiemelendő a Názáreti Jézusról szóló trilógia. Teoló-
giai köteteinek, tanulmányainak éppoly terjedelmes a listája, mint 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 
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különböző egyetemektől kapott elismeréseinek, díszdoktori kitün-
tetéseinek sora. Nem hivatali tekintélye, hanem személyes tekin-
télye és világos előadásmódja tette, hogy előadásai zsúfolt előa-
dótermek előtt hangzottak el, könyvei pedig nagy példányszám-
ban érdekelték az embereket. Magyar nyelven közel negyven 
munkája jelent meg. 

2013. február 10-én kelt nyilatkozatában korára és fogyatkozó 
erejére hivatkozva le kívánt mondani a pápai hivatalról. Szándé-
kát a következő nap jelentette be, és az február 28-án lépett ha-
tályba. 

Forrás: MKPK Sajtóosztály 
Fotó: Vatican News, Magyar Kurír 

„Isten hívő népe egybegyűlve elkíséri pász-
torát, és az Úrra bízza az ő életét” – fogal-
mazott Ferenc pápa január 5-én homíliá-
jában XVI. Benedek emeritus pápa temeté-
si szentmiséjén Rómában, a Szent Péter 
téren. XVI. Benedek 2022. december 31-
én fejezte be földi útját, és hazatért a 
Mennyei Atya házába. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát 
Erdő Péter bíboros, prímás; Veres András 
püspök, az MKPK elnöke, valamint Tóth 
Tamás, a testület titkára képviselte a teme-
tési szentmisén. 
 
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöl-
jük Ferenc pápa homíliájának fordítását. 
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 
23,46) Ezek az utolsó szavak, amelyeket 
az Úr kiejtett a kereszten; utolsó lélegzete 
– mondhatnánk – képes megerősíteni azt, 
ami egész életét jellemezte: szünet nélkül 
Atyja kezébe ajánlotta önmagát. Megbo-
csátó és együttérző kezek ezek, gyógyító-
ak és irgalmasok, a felkenés és áldás ke-
zei, amelyek arra vitték őt, hogy testvérei 
kezére adja önmagát. Az Úr szíve nyitva 
állt a történetek előtt, amelyekkel útja során 
találkozott, és engedte, hogy Isten akarata 
beléje vésődjön, vállaira véve az evangéli-
ummal járó összes következményt és ne-
hézséget, egészen addig, amíg végül az 
irántunk érzett szeretetből engedte, hogy 
kezeit átdöfjék: „Nézd a kezeimet”, mondta 
Tamásnak (Jn 20,24), és ezt mondja mind-
annyiunknak. Ezek az átdöfött kezek talál-
koznak velünk, és szüntelenül felajánlják 
magukat nekünk, hogy megismerjük Isten 
irántunk érzett szeretetét, és hogy higy-
gyünk Benne (vö. 1Jn 4,16). [1] 
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” – meg-
hívás ez és életprogram, amely a fülünkbe 
suttog, és fazekasként formálja (vö. Iz 
29,16) a pásztor szívét, mígnem ugyan-
azok az érzések lüktetnek benne, mint 
Jézus Krisztusban (vö. Fil 2,5). 
Ingyenes önátadás az Úr és az Ő népének 
szolgálatára, amely azáltal születik meg, 
hogy befogadott egy teljességgel ingyenes 
ajándékot: „Hozzám tartozol… hozzájuk 
tartozol” – súgja az Úr; „kezeim oltalma 
alatt állsz, szívem oltalma alatt. Maradj 
kezeim sebhelyében és add nekem a te 
kezeidet.” [2] Ez Istennek és az Ő közelsé-

gének az alászállása, amely képes tanítvá-
nyai törékeny kezébe adni önmagát, hogy 
táplálja népét és az Úrral együtt mondja: 
vegyétek és egyétek, vegyétek és igyátok, 
ez az én testem, mely értetek adatik (vö. 
Lk 22,19). 
Imádságos odaadás, amely formálódik és 
finomodik csendesen az útelágazásoknál 
és ellenmondásoknál, amelyekkel a pász-
tornak szembe kell néznie (vö. 1Pt 1,6–7), 
bizalomteljes meghívás a nyáj legeltetésé-
re (vö. Jn 21,17). Ahogy a Mester, vállain 
hordja a közbenjárás fáradságát és a nép-
ért való fölkentségből fakadó elhasználó-
dást, különösen ott, ahol a jóságnak küzde-
nie kell, és a testvérek veszélyeztetve érzik 
magukat (vö. Zsid 5,7–9). Ebben a közben-
járó találkozásban szüli meg az Úr a meg-
értésre, befogadásra, reményre és a meg 
nem értéseken túli önfeláldozásra való 
képességet, melyet ez ébreszthet. Látha-
tatlan és feltartóztathatatlan termékenység, 
mely annak tudásából ered, hogy milyen 
kezekbe helyezte bizalmát (vö. 2Tim 1,12). 
Imádságos és imádó bizalom, amely képes 
értelmezni a pásztor cselekedeteit, és az 
Isten órájához képes igazítani a szívet és a 
döntéseket (vö. Jn 21,18): „A legeltetés 
szeretetet jelent, a szeretet pedig készsé-
get jelent a szenvedésre. 
A szeretet ezt jelenti: az igazi jót adjuk a 
bárányoknak, Isten igazságának, Isten 
szavának a táplálékát, az Ő jelenlétének a 
táplálékát.” [3] 
A Szentlélek vigasztalása által fenntartott 
odaadás ez, aki mindig előttünk jár a külde-
tésben: az arra való szenvedélyes törek-
vésben, hogy átadjuk az evangélium szép-
ségét és örömét (vö. Gaudete et exsultate, 
57), mindazok termékeny tanúságtételé-
ben, akik Máriához hasonlóan sokféle mó-
don a kereszt lábánál maradnak, abban a 
fájdalmas, ám szilárd békességben, amely 
nem támad és nem veti alá a másikat a 
saját akaratának; és abban a makacsul 
kitartó, ám türelmes reményben, miszerint 
az Úr be fogja teljesíteni az ígéretét, aho-
gyan megígérte atyáinknak és utódaiknak 
mindörökre (vö. Lk 1,54–55). 
Mi is, szilárdan kötődve az Úr utolsó szava-
ihoz és életére jellemző tanúságtételhez, 
egyházi közösségként az ő nyomaiban 
akarunk járni, és az Atya kezébe ajánljuk 

testvérünket: hogy irgalmas keze találja 
égve az evangélium olajával telt lámpását, 
amelyet szétosztott és tanúsított élete so-
rán (vö. Mt 25,6–7). 
Nagy Szent Gergely A lelkipásztor kézi-
könyve végén így hívta és buzdította ezt a 
lelki közösséget: „Életem viharai közepette 
vigasztalásomra van a bizalom, hogy fenn-
tartasz majd imádságaid asztalán, és ha 
bűneim terhe a földre ver és megaláz, se-
gítségemre leszel érdemeiddel, hogy fel-
emelj.” Ez a Pásztor tudatossága, aki nem 
képes egyedül hordozni azt, amit soha 
nem lenne képes egyedül fenntartani, és 
ezért képes az imádságra és a rábízott 
népről való gondoskodásra hagyatkozni. 
[4] 
Isten hívő népe egybegyűlve elkíséri pász-
torát, és az Úrra bízza az ő életét. 
Ahogyan az evangéliumi asszonyok, mi is 
úgy vagyunk itt a hála illatszereivel és a 
remény kenetével, hogy még egyszer meg-
mutassuk neki a szeretetet, amely nem 
vész el; ugyanazzal a kenettel, bölcsesség-
gel, kifinomultsággal és odaadással akar-
juk ezt tenni, mint amelyet ő tudott kiter-
jeszteni az évek során. Együtt akarjuk 
mondani: „Atyánk, kezedbe ajánljuk az ő 
lelkét.” 
Benedek, a Vőlegény hűséges barátja, 
legyen teljes örömöd, amikor már végleg 
és mindörökre hallod az Ő hangját! 
[1] Vö. XVI. Benedek, Deus caritas est, 1. 
[2] Vö. Uő., Homília a krizmamisén, 2006. 
április 13. 
[3] Uő., Homília a péteri szolgálat megkez-
désekor, 2005. április 24. 
[4] Uo. 

Fordította: Török Csaba 
Fotó: Vatican News, Magyar Kurír 

Alsónémedin  
XVI. Benedek  

pápa emlékére és 
tiszteletére  

a zászlók kitétele 
mellett temetéséig 

kétóránként  
szóltak  

a harangok. 
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Senki sem menekülhet meg önmagá-
ban! – Ferenc pápa üzenete a béke 56. 
világnapjára 
 
 
„Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról 
nem szükséges írnom. 
Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr 
napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj.” 
(Szent Pál első levele a tesszalonikai hí-
veknek 5,1–2) 
 
1. Pál apostol e szavakkal arra szólítja fel a 
tesszalonikai közösség tagjait, hogy állha-
tatosan várják az Úrral való találkozást, 
nyitott szívvel, mindkét lábbal a földön áll-
va, figyelmesen szemlélve a valóságot és 
a történelem eseményeit. Még akkor is, 
amikor életünk eseményei tragikusnak 
látszanak, és úgy érezzük, hogy az igaz-
ságtalanság és a szenvedés sötét és ne-
hezen elviselhető alagútjába jutottunk, arra 
szól a meghívásunk, hogy szívünket nyitva 
tartsuk a remény előtt, és bizakodva vára-
kozzunk Istenre, aki megajándékoz ben-
nünket jelenlétével, 
gyengéden kísér, fá-
radtságunkban meg-
erősít, és mindenek-
előtt megmutatja szá-
munkra a helyes utat. 
Ezért Szent Pál több-
ször is arra buzdítja a 
közösség tagjait, hogy 
legyenek éberek, ke-
ressék a jót, az igaz-
ságosságot és az 
igazságot: „Ne alud-
junk hát, mint a többi-
ek, hanem legyünk 
éberek és józanok”. 
(1Tessz 5,6) Ez felhí-
vás arra, hogy virrasz-
szunk, ne zárkózzunk 
be a félelembe, a szo-
morúságba vagy a 
lemondásba, ne en-
gedjünk a szétszórtságnak, ne csügged-
jünk el, hanem tegyünk inkább úgy, mint az 
őrök, akik képesek figyelni és észrevenni a 
hajnal első fényeit, különösen a legsöté-
tebb órákban. 
 
2. A koronavírus-járvány mély sötétségbe 
taszított bennünket, feldúlva megszokott 
életvitelünket, felborítva terveinket és szo-
kásainkat, felforgatva a legkiváltságosabb 
társadalmak látszólagos nyugalmát is, zűr-
zavart, szenvedést és oly sok testvérünk 
halálát okozva. 
 
A hirtelen kihívások örvényébe és egy, 
még a tudomány számára sem teljesen 
világos helyzetbe sodródva a teljes egész-
ségügyi szektor azon fáradozott, hogy eny-
hítse az emberek fájdalmát és megoldást 
találjon; csakúgy, mint a politikai döntésho-
zók, akiknek fontos intézkedéseket kellett 
meghozniuk a vészhelyzet szervezett ke-
zelése terén. 
 
A fizikai tünetek mellett sokak – egyesek 
és családok – számára a koronavírus-
betegség hosszú távú hatásokkal járó álta-
lános rossz közérzetet is okozott, melynek 
nem elhanyagolható következményeit a 

hosszan tartó elszigeteltség és a szabad-
ság különböző korlátozásai tovább súlyos-
bították. 
 
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy 
a világjárvány a társadalmi és gazdasági 
rend néhány érzékeny pontját is érintette, 
ellentmondásokat és egyenlőtlenségeket 
felszínre hozva. Veszélyeztette a munka-
helyek biztonságát és felerősítette a társa-
dalmunkban egyre általánosabbá váló ma-
gányt, különösen a legkiszolgáltatottabbak 
és a szegények körében. Gondoljunk csak 
a dolgozók millióira szerte a világon, akik a 
lezárások alatt munka és támogatás nélkül 
maradtak. 
 
A társadalom és az egyének olyan helyze-
tekben, amelyek a legyőzöttség és a kese-
rűség érzését keltik, ritkán képesek fejlőd-
ni: ezek az érzések gyengítik a békéért tett 
erőfeszítéseket, társadalmi konfliktusokat, 
frusztrációt szülnek, végül pedig az erő-
szak különböző formáit idézik elő. Ebben 
az értelemben úgy tűnik, hogy a járvány 

még világunk legbékésebb részeit is meg-
rázta, és számtalan sebet tárt fel. 
 
3. Három év után eljött a megfelelő pilla-
nat, hogy időt szánjunk a kérdésfeltevésre, 
a tanulásra, a növekedésre, annak vállalá-
sára, hogy egyénként és közösségként is 
változzunk. Ez kiváltságos időszak arra, 
hogy felkészüljünk az „Úr napjára”. Már 
többször megfogalmaztam, hogy a válság-
helyzetekből az ember sosem jön ki válto-
zatlanul: vagy jobban vagy rosszabbul ke-
rülünk ki belőle. Ma arra kapunk meghí-
vást, hogy feltegyük magunknak a kérdést: 
mit tanultunk a világjárványból? Milyen új 
utakat kellene bejárnunk, hogy levethessük 
régi szokásaink béklyóit, hogy felkészülteb-
bek legyünk, és hogy valami újat merjünk 
tenni? Az élet és a remény milyen jeleit 
ragadhatjuk meg annak érdekében, hogy 
továbblépjünk és jobbá tegyük világunkat? 
 
Miután magunk is megtapasztaltuk a töré-
kenységet, mely az emberi valóságot és 
személyes létünket is jellemzi, elmondhat-
juk, hogy a koronavírus-betegség legna-
gyobb tanulságát annak felismerése jelenti, 
hogy mindannyiunknak szüksége van a 
többiekre, hogy a legnagyobb, bár töré-

keny kincsünk a közös istengyermeksé-
günkön alapuló emberi testvériség, és 
hogy senki sem menekülhet meg önmagá-
ban. 
 
Ezért tehát sürgetően fontos, hogy közö-
sen keressük és mozdítsuk elő azokat az 
egyetemes értékeket, amelyek kijelölik 
ennek az emberi testvériségnek az útját. 
Azt is megtanultuk, hogy ráhagyatkozá-
sunk a haladásra, a technológiára és a 
globalizáció hatásaira nemcsak túlzottá, 
hanem individualista és bálványimádó mé-
reggé vált, mely veszélyezteti az igazsá-
gosság, az egyetértés és a béke óhajtott 
biztosítását. Gyorsan változó világunkban 
az egyenlőtlenség, az igazságtalanság, a 
szegénység és a kirekesztés széles kör-
ben elterjedt problémái igen gyakran nyug-
talanságot és konfliktusokat szítanak, erő-
szakot, sőt, háborút eredményeznek. 
 
Miközben a világjárvány mindezt felszínre 
hozta, pozitív jelenségekre is felfigyelhet-
tünk, mint például az alázathoz való áldá-

sos visszatérés; 
bizonyos fogyasztói 
igények csökkenté-
se; az újra megélt 
szolidaritás, mely 
arra ösztönöz, hogy 
kilépjünk önzésünk-
ből és megnyíljunk 
mások szenvedése 
és szükségletei 
előtt; valamint sok 
ember – néhány 
esetben valóban 
hősies – elkötele-
zettsége, akik önfel-
áldozóan munkál-
kodtak azért, hogy 
mindenki a lehető 
legjobban vészelje 
át a járványhelyzet 
drámáját. 
 

Ebből a tapasztalatból megerősödött tuda-
tosság született, mely minden népet és 
nemzetet arra hív, hogy ismét a közép-
pontba helyezze az „együtt” szót. Csak 
együtt, testvériségben és szolidaritásban 
vagyunk ugyanis képesek arra, hogy békét 
teremtsünk, biztosítsuk az igazságot és 
túljussunk a legfájdalmasabb eseménye-
ken. A világjárványra adott leghatékonyabb 
válaszok ugyanis azok voltak, amelyekben 
társadalmi csoportok, köz- és magánintéz-
mények, illetve nemzetközi szervezetek 
összefogtak, félretéve saját, partikuláris 
érdekeiket azért, hogy a kihívással szem-
benézzenek. 
 
Csak a testvéri és önzetlen szeretetből 
fakadó béke segíthet legyőzni a szemé-
lyes, társadalmi és globális válságokat. 
 
4. Ugyanakkor, amikor már remélni mertük, 
hogy túl vagyunk a koronavírus-járvány 
legsötétebb éjszakáján, egy újabb csapás 
sújtja az emberiséget. Egy újabb szörnyű-
ség kibontakozásának vagyunk tanúi: egy 
háborúnak, mely hatásaiban hasonlítható a 
világjárványhoz, de amelyet bűnös emberi 
döntések irányítanak. Ukrajnában a háború 

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 



SZENT KERESZT — 2023.JANUÁR   4 

 

ártatlan áldozatokat szed és bizonytalanságot okoz, nemcsak a 
közvetlenül érintettek, hanem nagyon sokak számára széles kör-
ben és válogatás nélkül, beleértve azokat is, akik több ezer kilo-
méterrel távolabb szenvednek a háború járulékos hatásaitól – 
gondoljunk csak a gabona- és üzemanyagárakkal kapcsolatos 
problémákra. 
 
Természetesen nem ilyen járvány utáni időszakot reméltünk vagy 
vártunk. Valójában ez a háború, a 
világ összes többi konfliktusával 
együtt az egész emberiség és 
nem csupán a közvetlenül érintett 
felek vereségét jelenti. 
 
Míg a koronavírus-betegségre 
találtak vakcinát, a háború ellen 
még nem találtak fel ellenszert. 
 
A háború vírusát bizonyosan ne-
hezebb legyőzni, mint azokat a 
kórokozókat, amelyek az emberi 
szervezetet fertőzik meg, mert az 
nem kívülről, hanem a bűn által 
megrontott emberi szívből fakad 
(vö. Mk 7,17–23). 
 
5. Mit kell tehát tennünk? Először 
is engedjük, hogy a megtapasztalt válsághelyzet megváltoztassa 
a szívünket, vagyis engedjük, hogy ezen a történelmi pillanaton 
keresztül Isten megváltoztassa a világ és a valóság értelmezésé-
nek megszokott szempontjait. Nem gondolhatunk többé csak a 
személyes vagy a nemzeti érdekeink védelmére, hanem a közjó 
fényében, közösségi felelősséggel, vagyis egy mindenkit magá-
ban foglaló testvériségre nyitott „mi”-ként kell szemlélnünk ma-
gunkat. 
 
Nemcsak saját biztonságunkat kell keresnünk, hanem itt az ideje, 
hogy mindannyian egész társadalmunk és bolygónk gyógyulásá-
ért dolgozzunk, megteremtve egy igazságosabb és békésebb 
világ alapjait, komolyan elkötelezve magunkat egy olyan jóra való 
törekvés mellett, amely valóban közös. 
 
Ahhoz, hogy ezt megtehessük és hogy a koronavírus-járvány 
válsághelyzete után jobban éljünk, nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk egy alapvető tényt: az erkölcsi, társadalmi, politikai és 
gazdasági válságok, amelyeket átélünk, mind összefüggenek 

egymással, és azok a problémák, amelyeket elszigeteltnek tekin-
tünk, valójában a többinek okai vagy következményei. Ezért az a 
feladatunk, hogy felelősséggel és együttérzéssel nézzünk szem-
be világunk kihívásaival. 
 
Meg kell újítanunk erőfeszítéseinket, hogy biztosítsuk a köz-
egészségügyi ellátást mindenki számára; elő kell mozdítanunk a 
békére irányuló kezdeményezéseket, hogy véget vessünk a konf-

liktusoknak és háborúknak, ame-
lyek továbbra is áldozatokat köve-
telnek és szegénységet okoznak; 
összehangoltan kell gondoskod-
nunk közös otthonunkról, egyértel-
mű és hatékony lépéseket kell 
tennünk az éghajlatváltozás ellen; 
küzdenünk kell az egyenlőtlenség 
vírusa ellen, ételt és tisztességes 
munkát kell biztosítanunk minden-
ki számára, támogatnunk kell azo-
kat, akik még a minimálbért sem 
kapják meg, és nagy nehézségek-
kel küzdenek. Fáj nekünk az a 
botrány, hogy népek éheznek. 
Megfelelő intézkedéseket kell 
hoznunk a befogadás és az integ-
ráció előmozdítására, különösen a 
bevándorlókat és a társadalmunk-

ban kitaszítottként élőket illetően. Csak akkor leszünk képesek új 
világot építeni és hozzájárulni Isten országának felépítéséhez, 
mely a szeretet, az igazságosság és a béke országa, ha Isten 
végtelen és irgalmas szeretetétől inspirálva önzetlen vágyakozás-
sal vetjük bele magunkat ezekbe a helyzetekbe. 
 
Azzal a reménnyel osztom meg ezeket az gondolatokat, hogy az 
új évben együtt járhatjuk az utat, megszívlelve azt, amit a történe-
lem taníthat nekünk. Jókívánságaimat küldöm az állam- és kor-
mányfőknek, a nemzetközi szervezetek vezetőinek és a különbö-
ző vallások vezetőinek. Az összes jóakaratú férfinak és nőnek azt 
kívánom, hogy a béke munkásaként napról napra egy jó új évet 
építsenek! A szeplőtlen Mária, Jézus anyja és a béke királynője 
járjon közben értünk és az egész világért! 
 
Kelt a Vatikánban, 2022. december 8-án 
 
Ferenc 

Magyar Kurír 

Marton Zsolt püspök  
újévi körlevele 

 
A váci megyéspüspök imára hívja az 
egyházmegye 
valamennyi hívét 
annak érdekében, 

hogy a béke megvalósulhasson Ukrajnában 
és a világ minden pontján, ahol ma még há-
ború dúl. Marton Zsolt püspök körlevelét, 
melyet január 1-jén felolvastak az egyházme-
gye templomaiban bemutatott szentmiséken, 
az alábbiakban közöljük. 
 
Kedves Testvérek! 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
fájdalmasan állapította meg legutóbbi ülésén, 
hogy a szomszédunkban és a világ más tája-
in dúló háborúknak politikai és tárgyalásos 
eszközökkel eddig nem lehetett véget vetni. 
Ezért a hívektől fokozott figyelmet és elsősor-
ban imát kérünk püspöktársaimmal együtt 
annak kieszközlésére, hogy – elsősorban 
Ukrajnában, de a világ más pontjain is – meg-
valósulhasson a béke. 
A béke közös kincsünk, amely abból a tudat-
ból fakad, hogy valamennyien Isten gyerme-
kei vagyunk és egymást úgy kell szeretnünk, 
mint testvéreket. A béke azonban nem ingye-

nes ajándék, tennünk kell azért, hogy megvalósuljon! A békét 
mindannyian elsősorban a saját szívünkben tudjuk megteremteni, 
ez állandó megtérésünk egyik kiemelt szándéka lehet. Fogadjuk 
el egymást hibáinkkal és tévedéseinkkel együtt, és fogadjuk el 

békével azokat a helyzeteket is, amelyeket a 
mennyei Atya számunkra készített, és ame-
lyek néha nehézségeket jelentenek. Tegyünk 
a békért családunkban, munkahelyünkön, 
plébániai közösségünkben és a tágabb kör-
nyezetünkben. 
Mindenkit buzdítok, hogy imával, jótettekkel, 
böjttel csatlakozzon közös szándékunkhoz: 
legyen béke Ukrajnában és az egész vilá-
gon! 
Erre a szándékra hangzik ma el a hívek kö-
nyörgése, erre a szándékra ajánlják fel az 
atyák a mai szentmisét. 
Kérem mindannyiótokat, hogy amíg a szom-
szédos országot háború sújtja, tartsatok ki a 
békért való imádságban, és amikor csak 
tehetitek, a közös imaórákon, igeliturgiákon, 
szentmiséken és személyes imádságaitok-
ban is legyen jelen ez a szándék. 
Kérjük a béke ajándékát magunk és a világ 
számára – nem csak január elsején! 
2023. január 1. 

Marton Zsolt,váci püspök 
Forrás és fotó: Váci Egyházmegye,  

Magyar Kurír 
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Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  
2022. évi beszámolója 

 
Temetések száma: 23 (2021-ben 35), férfi: 17 - nő: 5, szentsé-
gekkel ellátva: 3, urnás temetés: 16 - koporsós: 7  
Keresztelések száma: 28 (2021-ben 26), fiú: 14 - lány: 14, törvé-
nyes kapcsolatból (szentségi házasság): 11 
Házasságkötések száma: 3 (2021-ben 6, 2020-ban 8,), helyi: 2 
Szentáldozások száma: kb. 3000 fő (az elfogyott ostyák számá-
ból). 
 
Egy kis beszámoló az elmúlt év történéseiből, vagyis az idei 
munkálataink. 
Az elmúlt évben rendszeresen voltak szentmisék, szentségimá-
dások ezek által szorosabban kötődhettek egyházközségünk 
tagjai a Jóistenhez. Nem sok lelki dolog, de ahhoz szorosan kap-
csolódó munkálatok is történtek.  
Tavasszal az öregtemető kitakarítása és rendezése történt meg.  
Az áldoztató rács felújítása.  
A padok felújítása és új székek vásárlása.  
Schlachta István atyának emléktáblát állítottunk a közösségi ház 
falán.  
A közösségi házban nyári napközis tábort tartottunk 40 gyerek-
nek.  
Az ifjúsággal egy hetes táborban voltunk Szegeden 36 fővel.  
A hívekkel is voltunk Szegeden 1 napos kiránduláson.  
Hittanos kirándulás volt Mátraverebély Szentkútra.  
Ausztriába a csokigyár látogatása. Adventi koszorú kötés a kö-
zösségi házban.  
Adventi hangverseny. 
Új gyerekkórus alakulás.  
Betlehemes gyerekek csoportja járta a falut és a templomban is 
volt pásztorjáték.  
Egyházmegyei cursilos összejövetel, 70 személy.  
 
Jövő évi tervünk: 
a plébánia kerítésének a lefestése, 
a régi temetőben lévő keresztút felújítása., 
a templomi padok oldalának a díszítése fafaragással.   
Ezekhez szeretnénk hozzáfogni Isten segítségével és a hívek 
támogatásával.  A hitoktatáshoz egy hordoztató projektort szeret-
nénk vásárolni.  
 
A pénzügyekről:  
bevételeink a hozzájárulásokból, adományokból, perselyezések-
ből, és külső támogatásokból tevődnek össze.  

2020 novemberétől a papi fizetésemet a Váci Egyházmegyei Ha-
tóság utalja át a saját bankszámlámra, ami havonta 60 ezer ft. 
Tehát ez a pénzösszeg az egyházközség kaszájában maradt, 
ami 840 000 forintot jelent. A munkáltatóm a Váci Egyházmegyei 
Hatóság és nem a Plébánia Hivatal. Tehát nem az Egyházköz-
ségtől függők, hanem a Váci Püspökség alkalmazottja vagyok.  
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki a legkisebb 
munkával és imádsággal is hozzájárult egyházközségünk ügyei-
nek az előmozdításához.  
 
Köszönet a takarítóknak és díszítőknek, akik munkájukkal szeb-

bé varázsolták a templomot az év nagyobb ünnepeire. Kö-
szönet a kántor úrnak és az énekkaroknak, akik hangjukkal, 
énekükkel emelték a szentmisék színvonalát. Szent Ágoston 
püspök a következőket mondja: „ Aki szépen énekel, az 
kétszeresen imádkozik.” Köszönet sekrestyésnek és a mi-
nistránsoknak, akik szolgálatukkal emelték az ünnepek 
meghitt hangulatát. Köszönet illeti a felolvasókat is, akik 
Isten igéjét hirdetik vasárnapról vasárnapra.  

Köszönet a pénztárosnak és a könyvelőnek, akik naprakészen 
végzik a munkájukat, az Egyházközség anyagi vagyonát 
kezelve. 

Köszönet az egyházközség világi elnökének, aki mindenben a 
segítségemre van.  

Köszönet az Egyháztanács tagjainak és a hívek közösségének a 
nehéz és fáradságos munkájukért. 

Köszönet a hitoktatóknak, akik szívügyüknek tekintik a gyerekek 
vallásos hitének az elmélyítését. 

Köszönet a Karitász csoport tagjainak az önzetlen és fáradságos 
munkájáért.  

Köszönet az egyházadót szedő egyháztanácsosoknak, akik év-
ről évre szívügyüknek érzik ezt a nehéz és felelősségteljes 
munkát.  

Ahogy mondani szokták, Isten fizesse meg mindenki munkáját 
százszorosan, akik Krisztus Egyházáért fáradoztak és jutal-
mazza meg őket bőségesen  az Ő áldásával.  

 
A kedves híveknek pedig áldott, békés, boldog ünnepeket, és 
Isten jelenlétében gazdagabb és boldogabb Új Évet kívánok. Adja 
az Isten, hogy valóban legyen egy sikerekben gazdagabb és 
szebb új esztendő, mindannyiunk számára a 2023. év, jó egész-
ségben és erőben.  
 

Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó 
 
Alsónémedi, 2022. december 31.  

 
 
2022. december 4-én 14 órakor 
került sor az Egyháztanács ülésére. 
Először a költésvetésről volt szó, sorba 
vettük a bevételeket és kiadásokat. Ész-
revehető, hogy sokan visszatértek a 
templomba, ismét több a perselybevétel. 
A beszámolót Kovács József tartotta, ő 
az egyházközség könyvelője.  
Varga Frigyes, világi elnök Benkó Péter, 
karnagy úrnak megköszönte a sok évi 
fáradozását és ajándékot nyújtott át neki. 
Ezután a jövő évi tervekről beszélgettünk, 
ezekről atya fenti beszámo-
lójában olvashatnak. Majd az 
ünnepekkel, a lelkigyakorlat-
ról, az ökumenikus imahéttel 
kapcsolatban egyeztettünk, 
és a szervezők beszámoltak 
a katolikus bál tudnivalóiról. 
Mindezekről olvashatnak 
lapunk hasábjain. 
Ezt követően világi elnök úr 
egy tortával köszönte meg 
újságunk szerkesztőinek a 
15 év munkáját, melyet kö-
zösen elfogyasztottunk. 

Újévi imádság 
 

Békét, csendet, mely elűz vihart 
Szent erőt, mely próba közt kitart 
Érző szívet, mely enyhít nyomort 

S mély alázattal porig hajolt 
Örömöt, mely nap sugaraként 

Tud gondfelhők között is szórni fényt 
Bátorságot, mely meg nem remeg 

S kész odaadni kincset, életet 
Szívet, mely a bűnöst szereti 
Gyengeségét, vétkét elfedi 

És hitet, mely, mint a sas madár 
Fölfelé tart és az égbe száll 

Melynek nincs nehéz, nincs, nem lehet 
Ezt kívánom! S kell-e több neked? 

Jézus Krisztusban mindezt megtalálod! 
Beteljesíti ezt a kívánságot! 

Nyomába lépsz, boldogan követed 
És hálaének lesz az életed!       

Szlovicsák Balázsné 
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„Szabad-e  
bejönni ide  

betlehemmel?” 
 
A betlehemezés 
Kelet – közép - 
európai szokáskör 
része, dramatikus 
népi színjáték, me-
lyet házról – házra 
történő bemutatása 
választ el a Közép - 
és Nyugat - európai 
szokástól, melynek 
hosszú, sokszerep-
lős játékait köztere-
ken mutattak be a 
karácsonyi sokada-

lomban (Szacsvai, 2009). A betlehemezés gyökereit minden bizonnyal a középkorban kell keresnünk, amikor a liturgikus játékok még 
a templomi szertartások keretében jelenítették meg a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó bibliai történeteket. Hagyomány szerint az 
első élő betlehemet az Úr 1223. évében Ferenc testvér (Assisi Szent Ferenc) Giovanni Velitta segítségével állította fel az itáliai Grec-
cio városához közeli barlangban (Bagyinszki, 2020). Az idő múlásával, a XVI. századra a liturgikus játékok lassanként elszakadtak a 
szertartásoktól, kikerültek a templomok falai közül. A városokban vándorszínészek adták elő a darabokat, míg a falvakban a helyiek 
pásztorjátéka és a betlehemezés terjedt el (Kontsek, 2019). A magyarországi betlehemezés papi, tanítói, kántori – alkotómunka ered-
ménye. A játékok földrajzi elterjedésük szerint különböző típusokat alkotnak, azonban céljuk azonos; az üzenet átadása, mely a kará-
csony misztériumát, szent titkát közvetíti.  
Ezt az üzenetet továbbították felénk egyházközségünk fiatal tagjai, akik komoly előkészületet igénylő szervezőmunkával, nem szűnő 
igyekezettel házról – házra járva, hagyományainkat őrizve versekkel, énekekkel elhozták otthonainkba Krisztus születésének történe-
tét; Betlehemben történtek megelevenítésével. Ezúton is szeretnénk hálás 
köszönetünket kifejezni a betlehemezésben részt vevő Gyermekek, Fiatalok, 
valamint Felkészítőik irányába. Köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a jászolban békésen nyugvó kis Jézust szemlélve 
elcsendesedjünk, megnyissuk lelkünket, és engedjük, hogy a szelíden ön-
magát ajándékozó Isten betöltse szívünket. 
    Terebessy - Szlovicsák Szandra 
 
Felhasznált irodalom: 
Bagyinszki Á. (2020). Assisi Szent Ferenc, a karácsony misztikusa. Új Ember LXXVI. 
évf. 51-51. szám, Mértékadó c. melléklet 2-3.  
Kontsek I. (2019). Nagy sokaság gyűlt köré. Új Ember Letöltés helye: https://
ujember.hu/nagy-sokasag-gyult-kore/ 
Szacsvai É. (2009). „Elindulának és el is jutának…”. In.: Dr. Tömöry M. (szerk.) „…
hanem vagyok Úristen követője…” A téli ünnepkör dramatikus szokásaiból (p. 11-13). 
Budapest: MMIKL. 

December 4-én, vasárnap a délelőtti szent-
mise végén Szt. Miklós püspök is ellátogatott 

a templomunkba és megajándékozta  
a gyermekeket. 

Adventben hétfőnként, keddenként és 
péntekenként volt Rorate szentmise a 
templomunkban. Nagy számmal vettek 

rajta részt, köszönet érte. 

Adventben a vasárnapi szentmiséken sor 
került az ünnepélyes gyertyagyújtásra.. 

https://ujember.hu/nagy-sokasag-gyult-kore/
https://ujember.hu/nagy-sokasag-gyult-kore/
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Gergő atya lelkigyakorlatos beszédeinek 
vázlata: 
 
Életdöntés, célok 

• Célkitűzés ne maradjon meddő ábránd! 
Nem elég a Himalájára nézni, nem elég 
elhatározni a meghódítását: lépni is kell! 

• Alapdöntés és életdöntés 

• Életdöntések: nagy tervek, amelyeket 
véletlenül nem lehet elérni, véletlenül sen-
ki sem lesz boldog. 

• Aki akárhogy él, akárhová jut el – de talán 
nem oda ahová indult. 

• Ha azt szeretnénk elérni, amit életdönté-
sekben elhatároztunk, akkor olyan életstí-
lust kell kialakítanunk, olyan konkrét tette-

ket kell végrehajtanunk, amelyek odavisz-
nek a célhoz.  -> Önelköteleződésre van 
szükség -> kötelezem önfegyelemre, ösz-
szeszedettségre, a tévutak kerülésére 
magam. Ez nagyon fontos! Mert sokan ott 
buknak el, hogy a cél megfogalmazása 
után hiányzik az önfegyelem. Nem a cél el 
nem érése után akarok okos lenni, hanem 
előre. 

• Isten a saját boldogságára hív minket! -> 
DE a megigért boldogság erkölcsi dönté-
sek elé állít minket. 

• Ápolni és őrizni kell a meghozott döntés 
fölötti örömet. -> nagy életdöntést nem 
azért hozunk mert menekülünk, hanem 
azért mert az a döntés elvarázsolt. Ezt az 
elvarázsolt érzést kell őrizni életutunkon.  

• Azért választok egy hivatást, szakmát, 
mert örömmel szemléljük benne önma-
gunkat, azért választunk egy házastársat, 
mert elbűvölt a szerelme. Azért vagyunk 
keresztények, mert jó Krisztus – követő-
nek lenni. 

• Életdöntésekbe bele adjuk a szívünket! 
Tudni kell ajándékká válni! 

• A döntésnek a szép oldalát kell kidombo-
rítani -> lesznek negatív dolgok, nehézsé-
gek, de amíg az öröm tart a nehézségek 
könnyebbnek tünnek.  

• Vágyakoznunk kell időről – időre amink 
van: ezért jók az évfordulók megünneplé-
se, ezek felidézik a választás örömét. 
Hálaadó imádság, szentmise.  

• A múlt megerősítő emlékeit őrizni és fel-
idézni. Döntéseinkben voltak örömök, 
sikerek. Ezek érzelmi egyensúlyt adnak, 
másrészt mint cölöpök kijelölik a további 
utat a jövő homályába. Jó dolog vissza-
menni a nászút helyszínére, érdemes 
fényképeket nézegetni, a múltat megerő-
sítő emléktárgyat nézegetni stb… 

• Fontos emlékezni: a jelen ingatag, a jövő 
bizonytalan.  

• Az okos ember úgy halad a jelenben, 
hogy folyamatosan leszúr cölöpöket maga 
mellett – mögött, hogy a jövőben, ha baj 
van legyen hová visszalépni. Akinek nincs 
jó családi élménye, munkahelyi sikerei, 
azok hová lépnek vissza, ha baj van? 

• A gondolatvilágot nemcsak a múlt, hanem 
a jövő vonatkozásában is érdemes művel-
ni, ami azt jelenti tervezni kell. Látnom kell 
magam 5 – 10 – 15 év múlva is. Az okos 
előre okos. Érdemes a jó gondolatoknak 
ajtót – ablakot nyitni, a szemünk elé he-
lyezni. Érdemes lehet pl. a házasságkö-
tés, a papszentelés fogadalom szövegét 
megtanulni és olykor mondogatni.  

• Képek a falon! Szentírási idézetek! Szent-
képek, ikonok, szobrok.  

• Olyan világot kell teremteni, amely kedve-
zően hat a gondolkodásmódunkra. Árral 
szemben tartósan a legjobbak sem tud-
nak élni. 

• Ki mint gondolkodik úgy is él! -> kedvező 
életvezetés a gondolkodásmódban veszi 
kezdetét. Lassan olyan a fejünk, mint egy 
hirdetőtábla a világ, az ismerősök, min-
denki ragasztja rá a híreit, gondolatait. 
Nem lehet hagyni, hogy a gondolatvilá-
gunk mindenki számára formálható le-
gyen!  

• A gondolat ápolása: pozitív, megtartó, 
motíváló gondolatok. 

• Bomlasztó gondolatok: kertben a haszon-
növényt kényeztetni kell, a gyom pedig 
gondozás nélkül is nő. 

• Gondolatvilágunk is ilyen: jót ápolni kell, 
mert a bomlasztó gondolatok lesznek úrrá 
felettünk.  

(Folytatás a(z) 8. oldalon) 

Szorgos kezek mé-
zeskalácsot sütöt-

tek és sokak közre-
működésével kidí-
szítették őket. Kö-
szönjük szépen a 
sok munkát a gye-

rekeknek és a támogató szülőknek. 
A karácsonyi szentmisék után mindenki kapott belőle, aki részt vett a szentmisén. 

Igazi, kedves meglepetés volt Isten fizesse meg! 

Minden hónapban egy alkalommal ellátogat 
hozzánk Kiss Laci énekkara Budapestről. Ad-

vent 4. vasárnapján az esti misén is ők voltak a 
zenei kíséret. Köszönjük az egész éves mun-

kájukat! 
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• A kismalacok és a farkas története a leg-
jobb példa, lassan lopózik be a rossz do-
log az életünkbe, szinte észre sem vesz-
szük, csak amikor már bent van. Ezért 
kell nagyon odafigyelni a gondolati bűnök-
re! A rossz tett, már következmény! A 
súlyos bűn nem égből pottyan be az éle-
tünkbe, a táptalajt a rossz gondolatok 
adják.  

• Vizsgáljuk meg a rossz gondolatainkat, 
melyek visszatérnek, kísértenek, s ame-
lyek tartalmukban is súlyosak. Gyakori 
lehet a harag, akivel gondolatban gyűlöl-
ködőm, úgy is bánok majd vele. A szexu-
ális gondolatok ,melyek házasságtörésre, 
erőszakra csábítanak.  

• A bűn lényege elfordulni Istentől és hely-
telen odafordulás a világhoz.  

 
Lecsúszás 

• Az ember szabad, bár a bűn megsebezte 
természetét , de teljesen nem romlott 
meg. Képes jót tenni, ne csak a bűnre 
hajlamos.  

• A bűn a szeretet hiánya, eltávolodás Is-
tentől.  

Lecsúszás fázisai: 
1, A jó alapdöntés gyöngülése – az ima 
hanyagolása 

• Döntéseinket elengedjük, nem állunk bele 
a döntéseink következményeinek építésé-
be. Ha a jó döntésünk nem kap elég ener-
giát -> legyengül. Kiváltó okok lehetnek: 
csalódás, nem látja a döntése eredmé-
nyeit, kevés visszajelzés…. 

• Az első fázisban a belső világ, a gondolat-
világ összezavarodása. Már nem vonzóak 
a célok, már a kihívások nem érdekel-
nek…. 

• Az imádság hanyagolása -> nem akar az 
Atya tekintete elé állni, nem akar Krisztus 
barátságában értelmezni az életét…. 
Ezért mondjuk folyamatosan, hogy szük-
ség van a napi imádságra, a szentségek 
vételére, a papi áldásra -> ébren tartják a 
találkozást Krisztussal, a közösséggel.  

• Kerüljük Krisztus élő tekintetét…. 
2, A kontrollszemélyek kerülése  

• emberi kontroll hanyagolása 

• segítőink a döntéseink véghezvitelében: 
másik ember, jó közösség, élő beszélge-
tések > ők a rendes életpályán tartanak 

• kerüli a barátokat, az egykori hittanos 
társakat, ministránsokat, lelki vezetőt, 
szülőt 

• kerüli a családi összejöveteleket, baráti 
beszélgetéseket, közösségi együttléteket 

• nem csak személyektől akar elszakadni, 
hanem értékrendtől, hittől, erkölcstől is 

• nem akar szembesülni azzal, hogy ő is 
oda tartozott 

• nem csak elmarad, hanem sérteget, meg-
sértődik -> nekünk a lecsúszó ember 
megbántásán nem szabad megsértődni, 
nem nekünk szól, hanem hitünknek, ér-
tékrendünknek 

• elkezd olyanokkal barátkozni, akik hason-
lóan hátat fordítottak -> ők megértik, elfo-
gadják 

• furcsa kapcsolatokba keveredik, szekta, 
bűnözők 

• FELELŐSSÉGÜNK van -> egymás mellé 
teremtett bennünket az Isten, sorstársak 
vagyunk -> egy jól időzített telefonhívás, 
beszélgetés életet menthet 

• Bűnrészesség 

• Kezünk legyen folyamatosan kinyújtva 

• Szövetségest kell keresni 
3, Életfegyelem lazulása 

• időbeosztás szétesése 

• zavar jelenik meg alvásban, étkezésben, 
alkoholhoz való viszonyban, szexuális 
élet zavara 

• a test előre jelzi a zavarokat -> érdemes 
figyelni a jelzésekre 

• az anyagiakkal való bánásmód: állandó 
vásárlási kényszer, új stílus követése, 
kompenzálás ékszerekkel, technikai esz-
közökkel,  

• a zavar állandósul és mélyül 

• a belső káosz napvilágra kerül 
4, A lelkiismeret ítélőképességének tom-
pulása 

• a lelkiismeret itélőképessége összekuszá-
lódik -> az iránytű már nem a helyes 
irányt mutatja 

• iránytű átáll -> életvezetés is arra felé 
megy 

• az eltévelyedés miatt nehéz visszatalálni 
a helyes útra 

• LELKIISMERETRE nagyon kell vigyázni 

• Biblia: kígyó -> Isten nem jó, a rossz nem 
is olyan rossz, sőt a javunkra válik 

• Elkezdi keresni a jóban a rosszat, majd 
megmagyarázza magának a bűn miért 
nem bűn 

• Ha fejben átállunk -> lepaktálunk a go-
nosszal > és cselekedeteben is megjele-
nik majd 

• Lelkiismereten keresztül szólít meg az 
Isten -> utolsó pillanatig hív, nem mond le 
rólunk 

5, A váltás igénye 

• váltani a lejtő minden állomásán lehet 

• Isten mindig hív, mert nem ilyen útra let-
tünk teremtve 

• váltáshoz bátorság kell 

• bátorság, hogy az eddigi út árát megfizes-
sük 

• bátorság kell a kiugráshoz, amiben meg-
sérülök, de nem halok bele 

• Tékozló fiú -> időben megállt, lehetett 
volna öngyilkos is, de vállalta a kiugrást 

6, A pótlék ámítása 

• ha valaki képtelen váltani, ha céljait el-
vesztette, akkor már úgy gondolja -> élni 
kell valamiért -> PÓTLÉK 

• szexuális kapcsolat, függőség stb… -> 
akkor tud középre kerülni, ha ott van sza-
bad hely 

• Pótlék behálózza az életvezetést 

• A pótléktól vár minden örömöt a lecsúszó 
-> sok időt pénzt, energiát, figyelmet fordít 
rá 

• Mindig jut rá idő 

• Pótlék veszélye: bármi válhat azzá -> 
drog, alkohol, online eszközök, játék, 
munka 

• Pótlék feladata: eltakarni a káoszt ami az 
életben van, vigasztaljon, új életcélt ad-
jon, érzelmi kielégülést adjon 

7, Önsajnálat, életuntság 

• a lecsúszó ember sajnálatra méltó 

• megjelenik az önsajnálat -> veszélyes, 
mert bele ragadhatunk  

• önsajnálat egy ideig kényelmes -> betes-
dai fürdő 38 éve béna embere panaszko-
dik, nincs emberem, szinte megsértődik, 
mikor Krisztus meggyógyítja 

• önsajnálat kifelé hálás szerep: segítőket 
gyűjthet –> nekik elpanaszolhatom, hogy 
mindig más a hibás: anyósom miatt 
iszom, főnököm miatt nem dolgozom ren-
dese, a pap miatt nem járok templomba,  

• másoknak kell változnia, hogy az én éle-
tem is megváltozzon 

8, A törés, a katasztrófa 

• Törés, sebek, halál 

• törés előtt szomorú nyugalom -> már min-
den eldőlt, az ember eldobta a gyeplőt 

• az öngyilkosjelölteken látunk ilyen meg-
nyugvást a cselekedetük elött  

• Elhagyja hivatását, válásra kerül sor, sza-
kít Istennel, vallással, rabja vmilyen füg-
gőségnek, tele van bűnökkel 

• a katasztrófa elkerülhetetlen -> a karam-
ból, már csak egy hosszú folyamat vég-
pontja 

 
Bűnből való feltámadás, 
a megtérés folyamatszerűsége 

(Folytatás a(z) 9. oldalon) 
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A lelkigyakorlatos 
miséket követően 
vendéglátás volt a 

közösségi házban az 
atya tiszteletére. 

Köszönjük szépen 
mindazok munkáját, 

felajánlását, akik lehe-
tővé tették ezt és az 

asztalokra varázsolták 
a finom falatokat! 
Jó beszélgetések, 

találkozások zajlottak. 
Bese Gergő atyának 
pedig köszönjük építő 
szavait, a segítségét az ünnepre való felkészülésben. Köszönjük áldo-

zatos kitartását, türelmes szavait, sokan elvégezhettük ezáltal  
karácsonyi gyónásunkat! 

1, A szív megtérésének bensőségessége 

• csöndben, belül kezdődik a változás -> 
onnan lép a tettek mezejére 

• hosszú folyamat 

• van egy gyújtópont, ami elindítja az egé-
szet 

• a megtérés egy felejthetetlen pillanattá 
válik 

• a mélyponton lévő személy találkozik a 
Szenttel, új reményt kap 

• új teremtés, a romokból Isten újjá alkot 

• a gödör aljából kinézek és látom a jövőt 

• új utakat látok kifelé 

• Istennel való találkozás döntő pillanat lesz 
2, Bűnbánat, bűnbevallás, bűnbocsánat 

• a bűn Isten elhagyása 

• a megtérés a bűn, a bálványok elhagyása 
és visszatérés Istenhez 

• De nincs megtérés, elfordulás bűnbánat 
nélkül 

• a bűnös valójában akkor kezdi gyógyulá-
sát, amikor beismeri bűnösségét 

• olyasmi zajlik ilyenkor, mint a gyászmunka 

• a bánat akkor tökéletes, ha szeretetből 
fakad 

• a bűn megsértette: Istent, a felebarátot és 
önmagamat -> gyógyulásnak is 3 iránya 
van 

• megbocsátásban Isten elénk jön 

• GYÓNÁS 

• őszinte bánathoz hozzá tartozik a jóváté-
tel, a vezeklés 

• türelmes gyógyulásra van szükség 

• Vezeklés: zarándoklat, csönd, virrasztás, 
elvonultság, karitasz munka  

• az az igazi vezeklés, ami még alkalmasab-
bá tesz a szeretetre 

3, Stratégia 

• rendbe kell tenni a gondolkodásmódot 

• merre tartott korábban eredeti célja sze-
rint? 

• újra elő kell venni a régi célokat 

• legelső gyakorlati teendő a további károko-
zások megállítása -> tűzoltó munka 

• kitesszük a háromszöget a további baleset 
megakadályozása érdekében 

• meg kell szabadulni az alkohol, a drog-
készlettől, elvágni a bűnös kapcsolatot 

4, Kiengesztelődés a közösségben 

• bűn fájdalmát mindenki elszenvedi: Krisz-
tus a kereszten, a felebarát mint áldozat, 
az elkövető 

• az új élethez nem elég az Istennel rendez-

ni a kapcsolatunkat, kiengesztelődés kell a 
felebarátainkkal, közösségekkel 

• Krisztusnak mindig fontos volt, hogy kö-
zösségbe integrálja az új életet kezdőt: 12 
éves lányt szüleinek, naimi ifjút anyjának, 
leprásokat a közösségnek, bénát a baráta-
inak, a geráziai megszállottakat a városla-
kóknak. 

• Kiengeszteléshez kell: szentségek – többi 
megtérő tanuságtétele – lelki vezetők 

• A bűn szégyent okoz -> 
menekülne előle, leta-
gadná 

• Egyház: olyan közösség, 
ahol mindenki bűnös és 
mindenki keresi a gyógy-
ulást. Így már is nincs 
egyedül a bűnös 

• Egyház együtt szenved a 
bűnössel: imádkozik 
érte, engesztel, nem 
hagyja egyedül, jó példát 
mutat, értékeket kínál 

• a szentek példája és a 
kortársak példája -> rob-
banótöltet a bűnös kiút-
keresésében 

• Egyház erénye a megbo-
csátás -> ha démonizál-
juk a megtérőt, magun-
kat istenítjük, akkor a 
visszafogadás nehéz 
lesz 

• A visszafogadóknak is 
gyógyulniuk kell 

• A megbocsátás nem teszi meg nem tör-
ténté az eseményeket, a megbocsátás 
nem tagadás, hanem egy újfajta viszony a 
bűnöshöz. 

• A megtérőnek meg kell találnia a helyét: 
családban, közösségben -> mert a helyét 
betöltötték. A családban az apa helyét 
átvette anya, idősebb gyermek, akár közeli 
férfi hozzátartozó 

• Közös imádság, lelki szakember bevonása 
-> pszichológus, mediátor. Ha kertészt, 
lakberendezőt, életvezetési tanácsadót, 
diatetikust, személyi edzőt felkeresünk, 
miért félünk a lelki gyógyítóktól? 

5, Gondviselés az időbeosztásra 

• az egyik leggyengébb pontunk, az időbe-
osztásunk -> a jövőnk egyik pillérje 

• megtérő elsődleges célja: jövőt menteni 

• a megtérő mögött szörnyű a múlt és távoli-
nak tűnik neki a jövő 

• ezért kell a jelent megbecsülni, értékelni 

és a legapróbb pozitív dolgoknak is örülni 

• egyházi év ritmusa segít az időbeosztás 
újbóli felismerésében 

• üres időket meg kell tölteni -> üres időben 
könnyen visszatér a régi énünk. Tartalmas 
időtöltés: karitatív munka, tanulás, értékes 
hobbi, kirándulások stb.. 

6, Visszacsúszás 

• a fejlődés nem egyenletes, van benne 
megtorpanás, visszacsúszás 

• ne legyen türelmetlen a 
megtérő, a közösség és a 
család 

• amibe lépésenként 
csúsztunk bele, ne ámít-
suk magunkat azzal, hogy 
abból villámcsapás szerű-
en ki tudunk jönni. Az elhi-
degült házasság lassan áll 
helyre, a fegyelmezetlen 
életvitel lassan fegyelmez-
hető, az alkoholizmusból 
lassan lehet kilépni. 

• Egy megtérő drogos így 
beszélt a szerről: távolsá-
got kell tartani attól a ku-
tyától, amelyik harapós. 
Jó, ha láncra van verve, 
de még jobb, ha az ugatá-
sát sem hallom. 
7, Szentek, Szűz Mária 
oltalma 

• nem csak Isten tekinteté 
kell keresnünk az úton, 

hanem Szűz Máriáét is 

• a kánai menyegzőn már láthattuk mire 
képes Mária 

• jó elzarándokolni egy kegyhelyre 

• szentek közbenjárása, magánfogadalmak 
+1 Megtérés továbbhullámzása 

• ahogy nekünk megkegyelmeztek, nekünk 
is irgalmasságot kell gyakorolni, azoknak 
is, akik löktek rajtunk a lejtőn, akik tönkre 
tették az életünket 

• megbocsátás ajándékszerű, nekünk is 
tovább kell adni 

• óriási ereje van a tanúságtételnek -> arról 
beszél, hogyan támadt fel erkölcsileg 

• Fontos felismerés, hogy a súlyos bűnük ad 
lendületet a jóhoz 

• A megtérőnek küzdeni kell a világ struktu-
rális bűneivel szemben: a társadalmi kü-
lönbségek, a szexualitás torz képei, a tár-
sadalom egészét érintő problémák kezelé-
se stb… 

• Szüntelen ima!! 
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A kőkereszt téliesítése: a ponyvával való letakarás véd a fagyok 
ellen és segít megőrizni a szobor állapotát. 

A templom melletti elveze-
tő csatorna kitisztítása is 

megtörtént. 

Felkerült a szőnyeg 
a szentély elé 

Köszönjük szépen min-
denkinek, aki bármilyen 
munkával, hozzájárulás-
sal, felajánlással segített 
karácsonyi díszbe öltöz-

tetni templomunkat! 
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Pásztorjáték 
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Köszönjük az ajándékot! 

Köszönet  
mindenkinek, hogy 

csodálatos ünnepünk 
lehetett.  

 
Istennek  

legyen hála! 
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2022. december 13-án tartotta évzáró 
próbáját Magyarok Nagyasszonya Kó-
rusunk. Hálát adtunk az elmúlt év lehe-
tőségeiért, énekléseiért, és próbáiért. 

Ki kell emelnünk az évzáró hangverse-
nyünket… A gyakorlás után kis ünnep-

séget tartottunk. Hálás szívvel köszönjük meg a dabasi illetőségű Bor Cuk-
rászda vezetőjének, illetve Ica néninek a nagylelkű rétes-, és süteményfel-
ajánlást énekkarunk számára! Zoltán atyának is köszönjük, hogy elfoglalt-
sága ellenére is megtisztelte kis ünnepségünket! Köszönjük egyházközsé-

günk támogatását! S legvégül a kórustagoknak, illetve a kórustagokért adok 
hálát énekkarunk névadójának: Magyarok Nagyasszonyának! Erőt, 

egészséget kívánok a 2023-as esztendőre! 
Benkó Péter 

2022. december 18-án, advent 4. vasárnapján énekelt először szentmisén 
templomunk gyermek-kórusa. Az 
adventi gyertyagyújtás alkalmával 
négy művet szólaltattak meg. Na-
gyon ügyesek voltak, gratulálunk 

nekik! Köszönet a gyerekeknek, illet-
ve felkészítőiknek: Frenyó Péternek, 

Frenyó Krisztinának, illetve Kiss-
Horváth Szilviának!  

A próbák a vasárnapi, 11.00 órakor 
kezdődő szentmisék előtt, 10.15 óra-
kor kezdődnek. A próbák január 15-

én folytatódnak! 
Szeretettel várjuk a „régi”, illetve az 

új tagokat is! 
 

Benkó Péter 

Felnőtt kórusunk november végi hangversenyéről  
CD felvétel készült.  

A CD nagylelkű felajánlásként ingyenesen kapható bárki számára, 
adományokat viszont szívesen fogadunk érte,  
amelyeket az énekkar fenntartására fordítjuk.  

Nagyon szépen köszönjük a felajánlást!  
Rendelni, előjegyezni a sekrestyében lehet. 
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A fekete lufi 

 
Egy néger kisfiú nézte a 
léggömbárust a vásár-
ban. Az árus jó üzletem-
ber lévén eloldozott egy 
piros lufit, 
amely felszállt 
a magasba, és 
egy sereg 
reménybeli 
fiatal vásárlót 
vonzott oda.  
Aztán felenge-
dett egy kéket, 
majd egy sár-
gát és végül egy fehéret 
is. Egymás után felszáll-
tak a magasba, mígnem 
eltűntek a szem elől. A 

kis néger 
egy da-
rabig 

álldogált egy fekete 
léggömb előtt, majd 
megkérdezte: 
- Uram, ha elengedné a 
feketét is, az is felszáll-
na olyan magasra, mint 
a többi? 

A léggömbárus 
megértően mo-
solygott rá. Elol-
dotta a fekete 
lufi zsinegét, és 
miközben az 
felszállt a ma-
gasba, így szólt: 
- Kisfiam, nem a 
színe, hanem 

ami belül van, az emeli 
a magasba.  

Egy perc bölcsesség… 

Mindeddig megsegített minket a Úr. I Sámuel7/12  Jubileumi Konfirmálók Alsó-
némedi.60,plusz. 
Kedves Testvérek! Van akinek jubileumhoz kötődik a konfirmációja, az enyém 
nem. Nekem már fontos a visszafelé tekintés Isten tetteire amit rajtam meg 
mutatott,” Mert tudjuk, akik Őt szeretik azoknak minden javukra szolgál, azok-
nak akiket elhatározása szerint 
el hívott.” Róm.8/28 Az én 
konfirmációm 63 évvel ezelőtt 
volt, ám aki már ilyen hosszú 
ideje Jézus Krisztus útján jár, 
annak nem az évszámok fontosak. 
Régóta él bennünk az a mag-
vetés amit talán a szüleink 
vetettek el bennünk azzal, 
hogy tanítot- tak imádkozni, éne-
kelni. Mi va- gyunk az az idő-
sebb korosz- tály, akik évtizedek-
kel ezelőtt fogadalmat tettünk és ezt komolyan is vettük, hogy halálomig hű 
maradok! Az ige mindnyájunknak szólt akkor és szól ma is,.” Azt akarom, hogy 
tudd, jelenlétem biztonságot nyújt az életedben ha velem jársz! Amikor bűneid 
súlyos teherként nehezednek rád, jöjj hozzám a terheiddel amikről úgyis tu-
dok!” Minden gyülekezetnek szüksége van lámpásokra, Krisztus lámpásaira, a 
miénknek is, ahogy Máté 5/14 ben írva van „ Ti vagytok a világ világossága!” 
Korunknál fogva remélem sokan lehetünk. Ezért kérjük a Mindenhatót, hogy 
ezek a tanítvá- nyok még sokáig 
össze kulcsol- hassák megfáradt 
kezüket, hogy imádságban hor-
dozzák a té- velygőket, a jövő 
nemzedéket. Álld meg Urunk a 
Lelkipásztoro- kat akik összetart-
ják a gyüleke- zetüket, ifjakat és 
időseket! 
Ez a mondat megragadott a Bib-
liaolvasó kala- uzból, Bölcsföldi 
András tollából december 9. 
„Az Istennel megélt időnek, még 
a próbáknak is lesz eredménye és 
jutalma!” 
Áldott Ünnepeket mindenkinek!                      Nagy Zsigmondné Alsónémedi 

Az elmúlt idő-
ben sikerült a 
templom pad-
jait felújítani. 
Most szeret-
nénk, ha stí-
lusában is 
illene templo-
munkba, 
ezért ideillő 
fából készült 
faragványok-
kal szeret-
nénk díszíteni 
padjainkat. 
Hátul a hirde-
tőtáblára tet-
tünk ki erről 
képet. Ter-
vünk megva-
lósításához 
kérjük a ked-
ves hívek 
adományait, amit a hátul a nagy fa-
perselyben helyezhetnek el. 

2023 Bibliai alapigéje 
Iz 1,12–18 

 
„Ha elém járultok színem látására, ki kér rá benneteket, hogy 
udvaraimat tapodjátok? ne hozzatok nekem többé értéktelen étel-
áldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el. Újhold, szombat és ünne-
pi összejöveteleitek…hogy tűrjem tovább együtt a vétket és ünne-
peiteket? Újholdjaitokat és za-
rándoklataitokat egész szívem-
ből gyűlölöm, terhemre lettek. 
Már belefáradtam, hogy elvisel-
jem őket. ha kiterjesztitek imára 
kezeteket, elfordítom szememet. 
Akármennyit imádkoztok is, nem 
hallgatok oda, mert a kezetek 
csupa vér. Mosdjatok meg, s 
tisztuljatok meg. el gonosz tettei-
tekkel színem elől, ne tegyetek 
többé rosszat! Tanuljatok meg 
jót tenni: keressétek az igazsá-

got, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az 
árvának, s védelmezzétek az özvegyet. Aztán gyertek, s szállja-
tok velem perbe! – mondja az Úr. ha olyanok volnának is bűnei-
tek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörö-
sek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.”           A 
Szent István Társulat bibliakiadás 

https://www.meot.hu/dokumentumok/2022keresztyen/
ImahetiFuzet2023.pdf 

Kedves Testvérem!  
 
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy elkészült a 2023-as Ökumenikus 
imahét anyaga. Az idei füzetet a Minnesotai Egyházak Tanácsa 
állította össze. Olvassák, forgassák és használják szeretettel. 
A MEÖT elnökségének javaslata alapján az ökumenikus imahét a 
tagegyházak aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mel-
lett tartható meg. 
A nyitó istentiszteletet 2023. január 15-én, vasárnap 18 órá-
tól tartjuk a Kálvin téri református templomban. Sok szeretettel 
várunk mindenkit! 

https://www.meot.hu/index.php/2-uncategorised/624-okumenikus-imahet-2024 

Alsónémedin 2023-ban, 
 

január 15-én, 17 órától a református templomban, 
 

január 22-én, 17 órától a katolikus templomban 
 

lesz istentisztelet. 
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Januárban a kilencedet imádkozzák 

Imaóránkat 2023 jan. 2-án tartjuk a templomban17 órakor. Kö-
szöntsük Égi Édesanyánkat az Üdvözlégy Mária énekkel. Majd 

hívjuk a Szentlelket, kérjük, árassza el szívünket kegyelmi ajándé-
kaival, hogy készen álljunk a Szűzanyával való együttlétre. Ezután 
a hozott imaszándékainkat egyenként feltárjuk és átadjuk Neki. 

Majd elimádkozzuk, az Oltalmad alá futunk imát és a Most segíts meg 
Mária imát. Az örvendetes szentolvasó elmélkedő részeiben átéljük a Szűzanya életének történéseit. Beszélgetünk ezekről az élethely-
zetekről. Körkérdés a következő: Te hogyan készültél az Úr Jézus fogadására? Milyen ajándékot teszel le Jézus jászlához? Mi az, amit 

egészen oda szántál Neki? Most pedig megköszönjük, hogy ismét Vele tölthettük ezt az estét hálával és imádsággal a szívünkben! 
Szlovicsák Balázsné 

Jan.3-11-ig:  
Fodor Mária  

Sokorai Józsefné  
Rózsáné Pelsőczi Mónika  

Morvai Margit 

12-től 20-ig:  
Krasnyánszki Sándorné  

Szlovicsák Balázsné  
Győrvári Imréné  

Györgyövics Miklósné 

21-től 29-ig:  
Agárdi Erzsébet  

Jakab Róza  
Bársony Istvánné  

Kiss Lászlóné  

Jan.30-tól Febr.-7-ig:  
Horváth Albertné  

Győrvári Pálné  
Végh Antalné  

Nagy Balázsné  

Jézus Szentséges Szívének csa-
ládja 2023 január 5-én 17 órakor 

szentségimádást tart a templom-
ban. Ezen a szentórán hálát adunk 
az Úrnak az elmúlt év kegyelmei-

ért. Ma az Alsónémedi keresztény 
családokat ajánljuk Jézus Szent 
Szívének és Szűz Mária Szeplőte-

len Szívének oltalmába. Mária 
Istenanya, Béke királynője, Magya-
rok Nagyasszonya oltalma alatt 

állva, Jézus Szent Szívének hódol-
va átadjuk magunkat és családja-
inkat a legszentebb családnak, Jézusnak, 

Máriának és Szent Józsefnek. Az ő példájuk 
legyen életünk irányadója, hogy általuk meg-
erősödve megtaláljuk az üdvösség útját. 

Köszönjük Urunk, hogy még tart a kegyelmi 

idő! Minden napunk egy újabb 
lehetőség a jóra! Jöjj, Urunk 

vezess minket, hogy le ne 
tévedjünk a Hozzád vezető 
útról! Jézusom Te mondtad: 

Kérjetek és kaptok, keressetek 
és találtok, zörgessetek és 
ajtót nyitnak nektek! Íme, most 

zörgetünk, keresünk és kérjük 
a kegyelmet, segíts rajtunk, 
hogy megmaradhassunk Ben-

ned! Jézusunk Te mondtad: 
Amit kértek az Atyától az Én 

nevemben, megadja nektek! Íme, most kér-

jük az Atyától a szükséges kegyelmeket a 
Benned való megszentelődéshez! Jézusom 
Bízom Benned!      

Szlovicsák Balázsné                                                                                                          

Szent II. János Pál pápa: Újévi ima 
 

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! 
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kez-
detét! Az évet, amely most kezdődik. 
Neked ajánljuk, aki a kezdet nélküli kez-

det vagy. Aki igazság és szeretet vagy. 
Aki mindenhatóság és irgalmasság vagy. 
Te légy jelen benne, mert általad élünk, 
mozgunk és vagyunk. az újévnek ezt a 
napját az Ige születésének titkával egye-
sítsük. Ő a Fiú, akit Te Atya az emberi-
ségnek ajándékoztál, hogy egy legyen 
velünk. Ma különös szeretettel és gyön-
gédséggel vesszük körül a názáreti szűz 

anyaságát, akit Te Örök Atya kiválasztot-
tál, hogy a Te Fiad Édesanyja legyen a 
Szentlélek műve által a kimondhatatlan 
háromság titkában. Üdvözlünk újév a 
liturgia szövegével: Áldjon meg Téged az 
Úr és adjon békességet! Jézus Krisztus 
nevében kezdjük újra! 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

26. 
Karácsony 
 
11 óra 
Szentmise 

27.  
 

28. 29.  
 

30. Szent  
Család  
ünnepe 
17 óra 
Szentmise 

31. 
18 óra 
Év végi hálaadás 

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

2.  
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Mária Rádió  
imacsoport 

3. 
 
 

4. 
  
 

5. 
17 óra 
Szentségimádás a 
Jézus Szíve  
Családdal 

6. Vízkereszt 
17 óra 
Szentmise 
 
17.30 óra 
Bérmálási  
előkészítő 
 

7.  
 

8. Urunk meg-
keresztelkedése 

 
11 óra  
Szentmise  
 
17 óra 
Szentmise 

9.  
8-12 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 

10.  
 
18.00 
Kóruspróba 

11.  
 

12.  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

13.  
17 óra  
Szentmise 
 
 

14.  
 
 
 

15. Évközi 2. 
11 óra 
Szentmise 
 
17 óra  
Ökumenikus  
istentisztelet  
Református 
templom 

16.  
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

17.  
 
18.00 
Kóruspróba 

18. 19  
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

20. 
17 óra 
Szentmise 
 
 

21.  
 

22. Évközi 3. 
11 óra 
Szentmise 
 
17 óra 
Ökumenikus  
istentisztelet  
Katolikus 
 templom 

23. 
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

24. 
 
18.00 
Kóruspróba 

25. 26. 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

27. 
 
17 óra 
Szentmise 
 

28. 29. Évközi 4. 
11 óra 
Szentmise 
 
17 óra 
Szentmise gitá-
ros énekkar rész-
vételével 

30. 
 
8-12 óra 
Plébániai  
fogadóidő 

31. 
 
18.00 
Kóruspróba 

1. 2. Gyertya-
szentelő  
Boldogasszony 
15-17 óra 
Plébániai  
Fogadóidő 
 
17 óra 
Szentségimádás 

3. Szt. Balázs 
napja 
 
17 óra 
Szentmise 
 

4. 5. Évközi 5. 
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! 

ELŐREJELZÉS!  Február 12-én vasárnap lesz lehetőség a Betegek Szentségének a felvételére.  


