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Karácsony  

 

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
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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 

Gondolatébresztő:Így is lehet?! 
Gyermekkoromban nagyon vártam a 

Mikulást és a szentesetét, hogy a „nagyszakállú” és Jézus-
ka ajándékot hozzon. Szüleim azt mesélték, hogy annyira 
nagy törés volt bennem, amikor megtudtam, hogy ők te-
szik oda az ajándékokat, hogy évekig nem akartam szem-
benézni a valósággal. 
Amikor gyermekünk született, férjemmel elhatároztuk, 
hogy megpróbáljuk megkímélni őt ettől a negatív élmény-
től. Első pillanattól kezdve megmondtuk gyermekeinknek, 
hogy Mikulás ünnepén Szent Miklósra emlékezve kapnak 
ajándékot. Mindegyik gyermekünk Mikulás ünnepe után „mikulásosat” játszott: ő is tett ajándékot a 
többiek cipőjébe (általában lego darabok nehezítették meg a cipő felvételét napokon keresztül). Ké-
sőbb megkérdezték, hogy kerül az ablakba a csomag. Őszintén válaszoltunk: mi tesszük oda, hogy 
reggel felébredve nagyon örüljenek. Ők is részesei voltak ennek a játéknak: este elalvás előtt egy 
cukorkát, vagy valami mást belecsempésztek a cipőnkbe, szigorúan lelkünkre kötve, hogy reggelig ne 
nézzük meg. 
A karácsonyi ajándékozás hasonlóképpen zajlott. Elmondtuk, hogy mivel Isten szeretete ajándékozta 
nekünk Jézust, ezen a napon mi is megajándékozzuk egymást. Mindig tudták, hogy szenteste azért 
anyával megyünk sétálni, mert apának a karácsonyfát kell „elrendeznie”, s azért nem szabad a szoba 
közelébe jönni, mert akkor kerül a fa alá az ajándék. Két-három éves koruktól már ők is készítetek 
nekünk meglepetéseket. Ez természeténél fogva benne van az emberben: adni szeretne, ha ő is kap. 
Azt gondoltuk: az igazság ismerete nem feltétlenül rosszabb, mint a „felnőttek játéka”. Legkisebb lá-
nyom négy évesen Mikulás ünnepe után óvodában menet egy énekben fogalmazta meg, hogy milyen 
igazságtalanság, hogy a rossz gyerekek is ugyanolyan ajándékot kaptak, mint a jók, holott hetekig 
arról volt szó az óvodában, hogy csak a jók kapnak ajándékot. A várakozás ideje alatt nekem szegez-
te a kérdést, hogy ha nem sikerül tökéletesnek lennie a hátralévő időben, akkor nem fog semmit kap-
ni? Ezt válaszoltam: - Mivel én teszem az ablakba az ajándékot, és én nagyon szeretlek (olyannak, 
amilyen vagy), ezért mindenképpen lesz ajándékcsomagod. De azért nagyon örülök, ha igyekszel jó 
lenni! –Igyekezett is. 
Úgy érezzük, jól döntöttünk, s így egy negatív élménnyel kevesebb, s talán az Istenhez való kapcsola-
tuk sem szenved csorbát, mint amikor megtudják, hogy más a valóság a „Jézuskáról” és december 6-
ról, mint amit addig hittek. Mindenki döntse el saját maga, lehet így is, úgyis!  Igaz és örömteli Ünne-
peket!                                                                                                                                    Kiss Csilla 

Karácsonykor egy rövid időre térdeljünk le a 
betlehemi Gyermek szobra elé! Ajándékoz-
zuk neki mindazt az örömöt, boldogságot 
és szenvedést is, amit már megéltünk. Hív-
juk meg Őt életünkbe, hogy Vele akarjuk 
megélni mindazt, ami ránk vár. Karácsony a 
Szeretet megtestesülésének ünnepe. Ebbe 
úgy tudunk belépni, ha mi magunk is szere-
tetté válunk és a Gyermekkel a szívünkben 
akarjuk élni életünket. Kár lenne mással 
pótolni azt, amely születésünk pillanatától 
kezdve nem tölthető be, csak ezzel a csöpp 
Kisdeddel, aki megváltani jött a világot. Ő 
számunkra az Élet, Őt fogadjuk be kará-
csonykor a szívünkbe! 

 
Lelkiekben gazdag készületet és áldott, 

meghitt karácsonyt Mindenkinek! 
Fazekas Gábor, diakónus 

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 fenyő fái 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,  
Amelyet nekik szent törvényed mutat.  

 

A fények mind a Te jöttedet dicsérik,  
Csak néhány ember az, aki kételkedik…  

Pedig őket 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! 
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A száz évvel ezelőtti szomorú eseményeket  a Magyarország 
című újság 1918. december 7-én, szombaton megjelent számá-
nak segítségével idézzük fel: 
 

Alsónémediben öt embert agyonlőttek 
Fosztogatás a faluban –  

Szántó Ede főhadnagyot letartoztatták 
 
(Saját tudósítónktól.) A pestmegyei Alsónémedi községben, 
amely Soroksártól mintegy tíz kilométernyire fekszik, vasárnap 
táncmulatság volt, amelyre a főszolgabíró engedelmet adott. 
Ezen a táncmulatságon a hazatért katonák és a szegényebb 
néposztályhoz tartozók összebeszéltek, hogy mindazokat a bol-
tosokat, akik a háború tartama alatt nem adtak nekik se cukrot, 
se petróleumot, se gyujtót, holott biztos tudomásuk szerint volt 
nekik, sőt másoknak adtak is, ki fogják rabolni, népítéletet tarta-
nak. Meg is üzenték a boltosok legtöbbjének, hogy másnap este 
népítélet lesz. A boltosok legnagyobb része erre elmenekült. A 
népítélet csakugyan el is következett. 
Telefonjelentés alapján a nemzetőri kerületi parancsnokság 
húsz főből álló nemzetőri csapatot küldött a községbe, Szántó 
Ede főhadnagy vezetésével, hogy a rendet állítsa helyre. A főhadnagy a nemzetőri kerület pa-
rancsnokának azzal a kifejezett utasításával ment ki a községbe, hogy ítélkezni es statáriálisan 
intézkedni joga nincs, föladata tisztán az, hogy a rendet állítsa helyre. 
Szántó Ede főhadnagy már a községbe való bevonulásakor azt a hibát követte el, hogy a 
szépszóval való közeledés helyett meglepetésszerűen jelent meg a községben. A fosztogatókat 
csakugyan munkájukban találták, egy asszony a fehérneműt kapkodta össze, egy ember pedig a 
szekrényt zúzta éppen fejszéjével. A főhadnagy állítólag azért, mert a fosztogatók közül revolverlö-
vés történt, a megejtett vizsgálat megállapítása szerint az ablakon keresztül négy egyént, három 
férfit és egy nőt agyonlövetett. Egy közülük nyomban meghalt, hárman pedig reggelig kínlódtak, 
amikor ezek is kiszenvedtek. A főhadnagy utána lövetett a menekülőknek is, ekkor azonban a 
nemzetőrök észhez kaptak és a levegőbe lőttek, úgy hogy a menekülők közül senki se sebesült 
meg.  
A fosztogatókat összefogdosták és felszólították őket, hogy hozzák vissza a holmit. Mintegy húsz 
fosztogatót kerítettek kézre, de többen is voltak, mert a fosztogatás általánossá lett a faluban szét-
futott arra a hírre, hogy népítélet van. 
Meg kell állapítani, hogy, ahol hónapok óta azt hajtogatták, hogy nincs se cukor, se petróleum, 
három hordó petróleumot es öt láda cukrot találtak eldugottan:ahol azzal utasították el hónapok óta 
a gyujtóért jelentkezőket, hogy nincs, de suttyomban skatulyánként 40 fillérért árulgatták, láda-
számra került most elő a gyujtó a rejtekhelyekről. A fosztogatók természetesen ezt a holmit most 
mind szétosztották. Bosszújukban kifolyatták a bort, a pálinkát is. 
Kedden délben az elöljáróság ülést tartott és ezen elhatározta, hogy azok közül, akik vezették a 
fosztogatást, ötöt statáriális úton agyonlövet. Szántó főhadnagy az elöljáróság jegyzőkönyve alap-
ján öt embert a templom falához állított és fejbelövette őket. A statáriális úton kivégzettek között 
volt egy rokkant katona és olyan ember is, akinek négy-öt gyermeke van. 
Fényes László kormánybiztos hallván a borzalmas esetről, nyomban automobilra ült és a hadbíró-
val Alsónémedi községbe ment, hogy személyesen győződjék meg a történtekről. Első dolga volt, 
hogy a főhadnagyot állásától felfüggesztette és átadta a hadbírónak. A nemzetőrök eleinte tiltakoz-
tak ez ellen, de kellő kioktatás után alávetették magukat a kormánybiztos rendelkezésének. A fő-
hadnagy a megállapítás szerint megszegte a kapott utasítást, s főképen azért, hogy statáriális módon kivégeztetett öt embert,  a kor-
mánybiztos maga kérte a hadbírótól, hogy Szántó főhadnagyot tartóztassa te. A vizsgálat folytatására a hadbíró a községben maradt. 
A kormánybiztos összegyűjtötte a népet, amely ünnepélyesen megígérte, hogy nem fog rabolni, fosztogatni, hanem megnyugszik a 
hadbíróság ítéletében.” 

Magyarország,  

1918. december 7. 

- cikk részlete -  

Az anyakönyv részletei: 

„lövés következtében elvérzés” 

* 

„rögtönítélő községi bírósági 

végzésre agyonlövetett” 

Ezt látják a karácsonyi 
angyalok  

  
Karácsonykor angyalok szállnak át a váro-
sok felett, belesnek a kéményeken és az 
ablakokon. Hópelyheken utaznak és go-

molygó felhőkön. Aranyszínű a hajuk, piros 
az arcuk és fehér habos a ruhájuk. 

Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora 
délután elindulnak távoli, mesés lakóhely-

ükről, hogy karácsony titkokkal teli, varázs-
latos éjszakáján megérkezzenek az embe-
rekhez. Vannak olyan angyalkák, akik az 

ajándékokat hozzák a gyerekeknek, mások 
egyszerűen csak a vidámságot és a szere-

tetet hozzák. Mialatt 
ők fenn röpködnek az 
égben, az emberek 

házaikban a karácsonyi vacsorához készü-
lődnek, vagy áhítattal állják körül a fenyő-

fát. 
Sok család van, ahol nem telik pulykasültre 

és kalácsra, az angyalok beröppennek 
ezekhez a családokhoz, és szeretettel erő-

sítik meg az emberi szíveket. Ezért érzi 
mindenki karácsony estéjén a nyugalmat 

és a békességet. 
Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyer-
tyát gyújt és csillagszórót, és szomorúan 
gondol szeretteire, akik messze kerültek 

tőle. A karácsonyi angyalkák hozzájuk is 
elmennek, és egy pillanatra legalább örö-

met és mosolyt 
varázsolnak a magányos emberek arcára. 
 Ha karácsony estéjén megzörren az abla-
kotok vagy befütyül a szél a kéményete-

ken, gondoljatok a karácsonyi angyalkákra, 
mert biztosan ők járnak közöttetek. Legye-
tek ti magatok is olyanok, mint az angya-
lok, vigyetek boldogságot nagyszüleitek-

nek, családotoknak. 
A szeretethez és békességhez néha na-

gyon kevés kell. Gondoljatok erre, ha kava-
rognak a karácsonyi hópelyhek, de akkor 

se feledjétek ezt, ha majd meleg nyár lesz! 

Egy perc bölcsesség…  
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December elején az egyháztanács tagjai 
végzik az egyházi hozzájárulás beszedé-
sét. Fogadják őket bizalommal! Köszönjük 
nagylelkű hozzájárulásukat az egyházkö-
zösség működéséhez! Örömmel fogadjuk 

adományaikat a templomfestés befejezésé-
hez, ami várhatóan húsvétra valósul meg. 

Fazekas Gábor 

Az Egyháztanács 2018. november 17-én, 16 órakor  
tartott gyűléséről 

 
Az első napirendi pont a templombelső felújítása volt. Beszámolót 
ld. a fenti híradásban kiemelve.  
Ezt követően Szlovicsák János, temetőgondnok ismertette az 
elvégzett gondozási teendőket. Február végén, márciusban vár-
ható a szokásos temetőtakarítás. 
Karácsonykor a szentmisék a templomban lesznek. 1 fa lesz állít-
va. Ennek időpontját később egyeztetjük. 
Gábor tájékoztatta a testületet arról, hogy Szappanos Zoltán, 
református lelkésszel már egyeztettek a 2019-es ökumenikus 
alkalmakról. A testület egyetértett abban, hogy egyszerűsített 
alkalmakat tudunk csak vállalni, hiszen a templomunk még nem 
lesz készen. 
Az egyházközségi hozzájárulások gyűjtése december hónapban 
megkezdődik. Az egyháztanács tagok hamarosan megkezdik 
útjukat. 
Kiemelve itt található a hivatali idő, hogy 

mindenki tájéko-
zott legyen.  
Megvitattuk az 
egyházközség 
2019-es évének 
költségvetését. 
Ezentúl a mise-
szándékért nem 
kell stóladíjat fizetni. Egy mise több ember szándékára is be lehet 
mutatva. Kérjük a híveket, amit a miseíratásért szántak összeget, 
azt a misén helyezzék a perselybe. Köszönjük, Isten fizesse meg.  
Végezetül az adventi programokat beszéltük át. Az adventi hajna-
lokon 3 hétköznap lesz közös alkalom: 1—1 alkalommal szentmi-
se, igeliturgia, zsolozsma. December 9, 16 és 23-án vasárnap az 
esti szentmise keretében lesz a lelkigyakorlat. A programokat 
megtalálják az újságunkban kiemelve is és a táblázatban. 

Tóth Éva 

Hivatali idő:  
Hétfő 9.00-13.00 és  

csütörtök 15.00-17.00 a plébánián 
Elérhetőség: 06-30/174-4627 

Fazekas Gábor,  
plébániavezető diakónus 

Halad a templombelső festése. 
A műemlékvédelmi engedélyezés 
miatt plusz kiadások keletkeztek: 

az állvány további bérleti díja, vala-
mint a téli időre tekintettel fűteni 

kell. Lesznek még villanyszerelési 
munkák, valamint az orgonát is 

szakszerűen kell a végén leporol-
tatni, hangoltatni. A festés várható 
befejezési ideje: március 15. 2019. 
Húsvétján tudjuk újra birtokba ven-

ni a templomot a tervek szerint. 

Köszönetet szeretnénk mondani Bálint 
Máriának, aki folyamatosan biztosítja újsá-
gunk megjelenését, hiszen az általa ado-

mányozott nyomtatót rendszeresen 
szervizelteti. Most is egy komoly meghibá-

sodás orvoslását köszönhetjük neki!  
Isten fizesse meg! 

Benkó Péter, kántor úr 2018. november 21-én este 17 órától előadást, ahogy ő nevez-
te „együtt-gondolkodást” tartott a Szent Korona hazakerülésének 40. évfordulója alkal-

mából. Köszönjük a felemelő képeket, filmbevágásokat, értékes gondolatokat. 
Tóth Éva 
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KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
Adománygyűjtés 

2018. november 18. — december 9. között várjuk ado-
mányaikat a közösségi ház bejáratánál: jó állapotban 
lévő játékok, társasjátékok, kimosott plüssjátékok (jó 
állapotúak), valamint tartós élelmiszerek. December 

14-én 14.00-15.00 között zöldség és termény felaján-
lása is lehetséges. Az adományokból 25 csomag ké-

szül a helyi rászorulóknak!          

  Isten fizesse meg! 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA  

KÖRLEVELE ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE 
 

Kedves Testvérek! 
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe 
minden esztendőben elénk állítja a 
magyar királylány példáját, akit a 
felebaráti szeretet szentjeként is-
mert meg az egész világ. Ez az 
ünnep szembesít minket azzal is, 
hogy bár mindössze 24 évet élt, 
számára ennyi idő elegendőnek 
bizonyult ahhoz, hogy megértse és 
tettekre váltsa az evangélium tanítá-
sát. 
Mi volt a titka? Elsősorban az, hogy 
lélekben azonosulni tudott az Úr 
Jézussal és így életre váltotta a 
Mester utolsó ítéletről szóló szavait: „Amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Amikor a sze-
génység keresztjét hordozókkal találkozott, felismerte bennük a 
szenvedő, keresztjét hordozó Krisztust. Amikor az éhezőknek 
enni, a szomjazóknak inni adott, amikor a hajléktalanokat befo-
gadta, a ruhátlanokat felöltöztette, a betegeket ápolta, a szomo-
rúakat vigasztalta, nemcsak a szükséget szenvedő embereket, 
hanem a velük közösséget vállaló Isten Fiát is szolgálta. 
Erzsébetnek egész élete istenszolgálat volt. Úgy élt, hogy nem-
csak családjára, szeretett férjére és a gyermekeire tudott gondol-
ni, hanem azokra az ismeretlen szegényekre is, akikkel maga 
Krisztus fűzte testvéri kötelékbe. Ez az Istenre és minden ember-
re kiáradó szeretet tette képessé arra, hogy nemcsak szeretve és 
másoktól körülrajongva, hanem ellenszélben és magára maradva 
is megvalósítsa élete jelmondatát: „Tegyétek boldoggá az embe-
reket!”. Ez a szeretet egyfajta állandó derűvel vértezte fel őt. Nem 
véletlen, hogy halálos ágyán azt mondta egyik szolgálólányának: 
„Tudd meg, hogy nagyon boldog voltam...” 
Árpád-házi Szent Erzsébet élete példa számunkra mind a csalá-
di, mind pedig a szolgáló szeretetben. Élete olyan nagy hatással 
volt kortársaira, hogy halála után négy évvel, 1235-ben szentté 
avatta az egyház és ma is ő a legismertebb magyar szent a vilá-
gon. 
Szent Erzsébet élete ma is példa mindannyiunk számára: imád-
ságban eltöltött perceink, vezekléseink, kereszthordozásaink 
csakúgy, mint családi életünk és pihenéssel eltöltött időnk mind-

mind kedvesek lehetnek az Úrnak, ha bennünk él az Ő szeretete. 
Amikor Szentatyánk, Ferenc pápa az elmúlt évben először hirdet-
te meg a szegények világnapját, az a cél vezette, hogy felrázza a 
keresztény közösségek lelkiismeretét és ösztönözze őket a sze-
retet cselekedeteinek gyakorlására, hogy Krisztus szeretetének 
beszédes jelei legyenek nemcsak a rászorulók, hanem az egész 
világ számára. A szentéletű pápának, VI. Pálnak 1967-ben meg-
fogalmazott intése pedig napjainkban – amikor nyugati kultúránk-
ban többen halnak meg túltápláltság, mint éhezés következtében 
– különösen is aktuális: „Köztudomású, milyen szigorú szabatos-
sággal fogalmazták meg az egyházatyák a gazdagok kötelessé-
geit a szegények iránt: »Amit a szegénynek adsz, nem a maga-
déból adod - mondja Szent Ambrus, csak azt adod vissza, ami az 
övék. Hiszen azt foglalod le magadnak, ami mindenki közös 
használatára adatott. A föld mindenkié, nem a gazdagoké«. Va-
gyis a magántulajdon senki számára sem képez abszolút és fel-
tétel nélküli jogot. Senkinek sem szabad a maga kizárólagos 
használatára fenntartania szükségleteit meghaladó javakat akkor, 
amikor a többiek még a szükséges létminimummal sem rendel-
keznek” (Populorum Progressio, 23). 
Ezért most mi is bizalommal fordulunk keresztény hívő testvére-
inkhez, hogy november 25-én, vasárnap adományaikkal segítsék 
Egyházunk karitatív munkáját. Emellett a Karitász az idei eszten-
dőben is elindítja adventi segélyprogramját „Tárjátok ki a szívete-
ket” címmel, amelynek keretében a Karitász karácsonyi és téli 
krízishelyzeti tevékenységéhez lehet csatlakozni a segélyakciók 
támogatásával, valamint az 1356-os adományvonal felhívásával. 
Egyúttal megköszönjük a közel tízezer önkéntes áldozatos mun-
káját, amelyet az egyházmegyék karitászcsoportjaiban hazánk 
mintegy 800 településén végeznek. Ezt a nagy kihívást jelentő 
szolgálatot jelentősen segítette az elmúlt években a kedves test-
vérek templomi adománygyűjtések alkalmával nyújtott nagylelkű 
támogatása. 
Szívből kívánjuk, hogy minden keresztény testvérünk minél gyak-
rabban tapasztalhassa meg életében azt a lelki élményt, amelyet 
így szoktunk megfogalmazni: „jót tenni jó”, amikor is szívünk mé-
lyén meghalljuk az Atya szavát: „Jól van, te hűséges, derék szol-
ga...” (Mt 25,21). De eszükbe juthatnak Jézus szavai is, amelye-
ket Pál apostol idéz: „Nagyobb boldogság adni, mint kap-
ni” (ApCsel 20,35). 
Árpád-házi Szent Erzsébet mennyei közbenjárása is segítsen 
mindannyiunkat a jócselekedetekben és a jóban való megmara-
dásban.                                         Budapest, 2018. november 11. 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

A következő imakör december 3-án reggel a hajnali rorá-
té után lesz. A rorátét követően köszöntsük égi Édes-
anyánkat üdvözítőnk szent anyját szép énekekkel. Meg-
emlékezünk az Ő anyaságának körülményeiről, a vára-
kozás örömeiről, a kiválasztottságáról és az Isten akara-
tának elfogadásáról. Ahogyan hordozta a titkot, amellyel 
Isten megajándékozta Őt. Elmélkedő gondolatainkban 
megemlékezünk arról, hogy minden szentáldozásunk-
ban mi is Krisztushordozóvá leszünk. Őt vesszük ma-
gunkhoz a szent ostyában. Ezzel a tudattal éljük életünk 
mindennapját. Krisztus hordozójaként úgy kell magatar-
tásunkkal, tetteinkkel, szavainkkal tovább adnunk testvé-
reinknek a kapott kegyelmeket, hogy őket is megérintse 
az Úr általunk. Krisztus szeretet sürget minket! Ezért 
imáinkat hálaadásainkat és kéréseinket is neki adjuk át! 
Ő irányítsa egészen a mi életünk útját. A boldog élet az 
Isten szeretetétől átölelt élet Istentől ajándék, amelyet 
tovább kell adnunk családunknak, testvéreinknek. 
Akik látják őket elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, 
amelyet megáldott az Úr. (Iz. 61-6-9) 
Az imaórát imádsággal zárjuk. Köszönjük a Szűz 
Anyánknak, hogy ma is itt lehettünk Vele. 

Szeretlek Szűz Anyám! 
 
 

Szeretlek Szűzanyám,  
szívből Téged,  

Szeretve köszöntöm  
jóságos Szíved.  

Legnagyobb boldogság,  
ha bátran zengi szám,  

Szeretlek örökké, 
édes Szűzanyám!  

 

Szeretlek, életem fénye,  
hajnal fénye,  

Világi utamnak legszebb reménye.  
Úgy későn, mint korán  

örömmel zengi szám,  
Szeretlek mindenkor,  

édes Szűzanyám!  
 

Szeretlek életem csengő hangja,  
Lelkembe ragyogó tavasz sugara,  

Egész nap folyamán  
boldogan zengi szám,  
Szeretlek mindenkor,  

édes Szűzanyám!  
 

Szeretlek örömöm legfőbb pontja,  
Isteni Megváltóm jó Édesanyja!  

Halálom óráján  
remegve zengi szám,  

Szeretlek örökké,  
édes Szűzanyám! 

http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/images/002788-20181116151148-01.jpg
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November 17-én a Csodavilág foglal-
kozásán nagy öröm érte egyházkö-
zségünk kisgyermekeit, mivel ők avat-
hatták fel a közösségi ház udvarán 
lévő játékokat. Gábor megszentelte az 
udvaron kialakított játszótér kellékeit.  
A foglalkozáson a Kánai menyegző 
történetét dolgozták fel Joli néni veze-
tésével. A gyerekek jó hangulatban 
bábokat készítettek, gyöngyöt fűztek, 
süteményt formáltak. 
Az együttlét bezárásaként örömmel 
vették birtokukba az új játszóteret. 

Jakab Mária 

A következő közös szentségimádási óránkat dec. 
6-án csütörtökön 18 órakor tartjuk. Az advent a 
várakozás ideje. Kedves Testvérem! Te hogyan 
készülsz Jézus fogadására? Felkészítetted-e a 
lelked erre a találkozásra? Megteremtetted-e a 
csöndet magadban? Isten a csend barátja. Az Ő 
jelenlétét a csendben érzed meg. Gondold el, ki 
jön el hozzád! Hogyan készülsz erre a találkozás-
ra? Adj időt a gondolatnak, a legnagyobb erő ez. 
A csend gyümölcse az ima, amelynek gyümölcse 
a hit. A hit gyümölcse pedig a béke. Figyelünk-e 
arra, hogy mindig készen álljunk az Üdvözítő 
fogadására? Hagyjuk belépni a házunkba! En-

gedjük Őt a szívünkbe! Jézus világossága töltse 
el családunkat! Engedjük, hogy Isten Fia megújít-
sa szívünket, életünket! Ezt a szentórát felajánl-
juk a keresztény családokért az Úr Jézus szent 
szívének. Eléje visszük imánkban azokat a csalá-
dokat is, amelyek életük során hajótörést szen-
vedtek. Azokat is, akikért senki sem imádkozik, 
az egyedülállókat, özvegyeket is. Kérjük Jézus 
Szent Szívét, ölelje magához őket és szeretetével 
ajándékozza meg minden vágyakozó lélek szívét! 
Jöjj el, jöjj el Üdvözítő! Töltsd el a Te békéddel 
minden ember szívét! 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

Nov. 23 – Dec. 1 
 

Mikoly Istvánné 
Nyékiné Kristály Regina 

Némedi Rezsőné 
Tamás Györgyné 

Dec. 2 – 10 
 

Ifj. Tóth Jánosné 
Özv. Bálint Lajosné 
Özv. Nagy Jenőné 
Győrvári Istvánné 

Dec. 7 – 15 
 

Győrvári Dezsőné 
Debreceni Lászlóné 

Lovas Imre 
Horváthné Nagy Ilona 

Dec. 16 – 24 
 

Szecsődi Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 
Renczes Csabáné 

Özv. Nagy Istvánné 

Dec. 25 – Jan. 2 
Nagy Tiborné 

Geigerné Moldvai Mari-
ann 

Csermák Gáborné 
Mészáros Jánosné 

Decemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 
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Advent kívül és belül –  
Huszonöt kérdés és válasz segít a készületben 

 

Füzes Ádám, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagoza-
tának liturgikatanára az adventről – a készületről és annak eszközei-
ről –, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a 
kegyelmi időszakban (is). 
 

1. Mit jelent pontosan az advent kifejezés? 
Advent a latin adventus, vagyis eljövetel szóból származik. 
2. Hogyan és mikor alakult ki? 
A gallikán liturgiában a vízkereszti (január 6.) felnőttkeresztelésre 
előkészítő négyhetes időszak volt. Az 5. században a karácsony 
(december 25.) vált a jelentősebb ünneppé, és ez előtt alakult ki 
először hathetes, majd Szent Szimpliciusz pápa (5. század) alatt a 
mai négyhetes formája. 
3. Az adventi időszak minden évben változik… 
Nem, csak a hossza... Adventet a karácsony előtti négy vasárnap 
határozza meg. Az egyházi naptárban a hét vasárnappal kezdődik, 
így advent négy hete is a négy vasárnap után következik, és ebből 
adódóan a negyedik hét lehet egészen rövid is (mint idén, maga a 
vasárnap és hétfő csak a hét), és egészen hosszú is (mint tavalye-
lőtt, amikor karácsony szombatra esett). 
4. December 24. még az adventhez tartozik, vagy már karácsony? 
December 24. az adventi idő utolsó napja. Ez még nem karácsony, 
de a sötétség beálltával fokozódik a várakozás, mert tudjuk, hogy ez 
az az éjszaka, amikor megszületik az Úr. A régebbi egyházfegye-
lemben még ez a nap böjti nap volt, ezért hagyományos ételeink 
böjtösek ezen az éjszakán: a hal, a mákos guba, stb. A várakozás 
az éjszakai misével ér véget, ahol meghalljuk az örömhírt: megszü-
letett. 
5. Miért lett ez az egyházi év kezdete? 
Többféle évkezdetet használnak a különféle naptárak – ismerünk 
januári, márciusi polgári évkezdést is; az advent pedig a megteste-
süléssel kezd, illetve az arra való felkészülés időszakával. Önmagá-
ban az advent „nincs meg”, ezért került a karácsonnyal együtt az év 
elejére. 
6. Miért kezdődik a görögkatolikusoknál előbb az advent? 
A történeti résznél jeleztük, hogy az 5. században volt már hathetes 
az advent, Szent Mártontól számolva. Ezt a hosszabb böjti előké-
születet tartják keleti rítusú testvéreink most is a hathetes adventtel. 
7. A görögkatolikusok koszorúján hat gyertya van… 
Az adventi koszorú csak a 19. században jelenik meg, a 
görögkatolikusok pedig „inkulturálták” az új polgári szokást: hat ad-
venti vasárnapjukhoz hat gyertyával. 
8. Milyen liturgikus jellemzői vannak az adventi időszaknak? 
Advent csöndesebb időszak, kevesebb orgonaszólóval, kevesebb 
virágdíszítéssel, lila miseruhával és hajnali szentmisékkel, a roráték-
kal. 
9. Miért más a Gaudete, azaz örömvasárnap ünneplése? 
Advent harmadik vasárnapján a mise kezdő éneke (introitusa) a 
Gaudete in Domino kezdetű, a Filippiekhez írt levélből: „Örvendjetek 
mindig az Úrban, ... mert az Úr immár közel van hozzánk!” Túl va-
gyunk az advent felén, már ide látszik karácsony. A liturgia ezt a 
miseruha színében is kifejezi, a szigorú liláról rózsaszínűre változik. 
10. Ekkor mást kell tennünk, mint a többi vasárnapon? 
Érdemes itt már ráfordulnunk a „célegyenesre”: amit nem sikerült 
megtennünk, azt érdemes elengednünk, és már csak a fontosra 
figyelnünk. 
11. Adventben sokan elmennek a hajnali roráte misékre. Ennek ere-
dete hova vezethető vissza? 
A karácsony előtti kilencedik napon kezdték a 7. században az Ó 
antifónákat, és ekkor volt egy hajnali mise. A középkorban térsé-
günkben már advent minden napján „divatba jött” a korareggeli mi-
se. 
12. Miért 6 órakor kezdődnek a roráték? 
 hajnal a várakozás és a reménykedés időszaka. Ugyanakkor a ko-
rán keléshez szükség van önfegyelemre, az időbeosztásunkat is 
alávetjük Istennek, a várakozásnak. Nemcsak lelki, hanem nagyon 
testi is lesz így a készületünk. A 6 óra egyébként nem előírás, van, 
ahol fél 7-kor, van, ahol korábban kezdődnek a szentmisék. 
13. Kötelező vagy ajánlott elmenni a roráte misékre? 
A roráte mise térségünk szép hagyománya, Rómában például nem 
is nagyon hallottak róla az emberek. Teljesen szabadon dönthetünk 

néha egy-egy roráte mellett. Nem is teljesítményre megy az advent. 
És fontos a felelősség is: a földműves embernek a december nyu-
godt, korai lefekvéssel telt, telik; a városi, modern embernek egész 
nap ugyanúgy helyt kell állnia. 
14. Adventi koszorút még azok is készítenek, akik talán nem is val-
lásosak. Ez csak egy szokás, vagy van más jelentősége is? 
A 19. században egy német evangélikus lelkész készítette az első 
adventi koszorút, és naponta mindig eggyel több gyertyát gyújtott 
rajta. Ennek egyszerűsített változata terjedt el aztán: vasárnapon-
ként egy-egy gyertyával többet gyújtunk. A koszorú otthonainkba 
varázsolja a várakozást, a meghittséget, főleg, ha a család este le 
tud mellé ülni egy kis időre. A templomban persze nagy liturgikus 
műgonddal gyújtogatjuk a gyertyákat. Olyan kapocs a koszorú, 
amely se nem liturgikus, se nem profán. Paraliturgikus, amely ösz-
szeköti otthonainkat templomainkkal. 
15. Sokszor látni alaposan feldíszített koszorúkat. Van jelentősége 
annak, hogyan néz ki a koszorú? 
Sok plébánián advent első vasárnapja előtti szombaton van közös 
koszorúkészítés. Én is voltam ilyenen, érdekes látni, ahogy minden-
ki a maga ízlése szerint készíti a koszorút. Vannak lényeglátó 
minimalisták és szertelenül örvendezők. Szép látni a sokféleséget. 
16. Miért négy gyertya van a koszorún? 
A négy vasárnapot jelzi a négy gyertya. Minden vasárnap eggyel 
többet gyújtunk meg: ahogy megyünk bele a sötétségbe, az egyre 
hosszabb éjszakákba, úgy nő a fény a koszorún, végül pedig a kará-
csonyfa borítja fénybe a leghosszabb éjszakát. 
17. Azt is hallottam már, hogy a katolikus hívő koszorúján három lila 
és egy rózsaszín gyertyának kell lennie… 
Igen, a liturgikus színek is megjelenhetnek a gyertyákon, a lila és 
rózsaszín miseruhákra utalva. De ez nem szabály, és nem érdemes 
leszólni azokat, akiknek négy lila vagy akár négy piros gyertyájuk 
van. 
18. Adventi naptárt is sokan használnak, még azok is, akik nem 
vallásosak. Van ennek valami jelentősége? 
Ennek csak személyes jelentősége van, segédeszköz a készülődés-
hez. 
19. Helyes, ha a naptárt nyitogató gyerekeket csokoládéval jutal-
mazzuk? 
Nem tudom. Én mindig örültem neki. Érdemes tisztázni előtte, hogy 
a gyermek nem tett-e édességböjtre fogadalmat az advent elején, 
mert akkor nagy kiszúrás. 
20. Az adventi időszak egyben böjt ideje is. Van valamilyen előírás 
arra, hogy miként készüljünk testileg és lelkileg Jézus Krisztus meg-
születésére? 
Jelenleg nincs böjti előírás, de a visszafogottság, csend, több ima és 
lelki olvasmány mind ajánlott. Fontos azonban, hogy tiszta szívvel 
várakozhassunk: minél előbb éljünk a bűnbocsánat szentségével! 
21. Mi a mércéje a lemondásnak? Csupán az étkezés visszafogása 
elegendő? 
Bármi lehet, ahol a testem alapvető vágya, igénye helyett az előze-
tes elhatározásom győz. Lehet ez étel, ital, szórakozás, időbeosz-
tás, korai kelés – a fontos az erkölcsi győzelem: nem a farok csóvál-
ja a kutyát.  
22. Az irgalmasság cselekedeteivel is fel tudunk készülni a kará-
csonyra? 
Igen. 
23. Az advent az újrakezdés ideje is. Hogyan tudjuk tartósabbá tenni 
az adventben még bennünk lévő jószándékot? 
Írjunk naplót! Lelki naplót, elhatározásokról, vágyakról, jó ötletekről 
(a Szentlélek adja a jó ötleteket!), meglátásokról, érzésekről. Ezt 
olvassuk át és folytassuk januárban! 
24. A családi körbe vagy inkább a plébánia körébe való az adventi 
készülődés? 
A kereszténység 24 órás vállalkozás. Mindenütt ugyanazt éljük, az 
adott közösséghez, helyhez, időhöz hangolva. 
25. Egyszerre várjuk ilyenkor Krisztus születését és második eljöve-
telét. Az egyik inkább örömet, a másik sokakban félelmet vált ki. 
Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? 
A félelem jogos: összedől a világ. Az öröm már a hité: mindez a 
minket szeretetből teremtő és üdvözíteni akaró Isten tenyerén törté-
nik. 
A kérdéseket Baranyai Béla és Verestói Nárcisz állították össze. 

Forrás: www.magyarkuris.hu 
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Ürögdi Ferenc: Minden advent 
 
Minden advent kegyelem: 

vétkem jóvátehetem. 
Minden advent vigalom: 

Isten Úr a viharon! 
Minden advent érkezés: 

átölel egy drága kéz! 
Minden advent alkalom: 

győzhetsz saját magadon! 
Minden advent ítélet: 

így kellene - s így élek! 
Minden advent remegés: 

Isten felé epedés! 
Minden advent ima is: 

Uram, fogadj be ma is! 

Szentségimádás csütörtökönként 
18.00 és 19.00  

között.  
 

Alkalmanként Szentségimádás iskolá-
jában tanuljuk a 2020-as Eukarisztikus 
Kongresszusra készülve ezt a csodá-

latos imamódot. Várjuk az elcsendesü-
lésre és a mély is-

tenkapcsolatra  
vágyókat! 

 

Az ADVENTBEN RORATE hajnali közös imádság 
és agapé a közösségi házban. Kezdjük a regge-
lünket Istent dicsérve, az élő Igével és a szentségi 
Jézussal töltekezve, éneket zengve! Az alkalmak 
6.00 órai kezdődnek hétfőn, kedden (szentmise) 
és pénteken. 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT december 

9., 16., 23. vasárnap 17.00 órai szentmise 

keretében vendég előadóval (Burján I., 

Dóka Tamás, Kiss B) és gyónási lehető-

séggel. Éljünk a lehetőséggel a készület 

idején! 

Szállást keres a Szent Család – 
a régi hagyomány felelevenítése 
december 16. és 24. között. Fo-
gadja be egy napra otthonába a 
Szent Családot ábrázoló képet 

egy fél órás imádság keretében, 
majd másnap 
vigye tovább 
egy másik 
családnak. 

Jelentkezni a 
lelkipásztor-

nál lehet! 

Lelki készület, hogy Jézus a szívünkben is 
megszülethessen! 

 
Az ADVENTI NAPTÁR használata: Decem-
ber 2. és 24. között minden reggel egy 
szentírási részt kihúzni a díszített zacskó-
ból, elolvasni és élni az Igét egész nap, 
majd este visszatekinteni arra, hogyan sike-
rült megélni és tettekre váltani! 

Mocorgó gyermekek miséje  
 
december 2-án és  
december 16-án  

10.00 órától a 
közösségi házban 

adventi  
gyertyagyújtással 

egybekötve. 

Baba-Mama Klub december 10. és 
17. hétfőn 10.00 12.00 óra között a 
közösségi házban. Várjuk a csöpp-
ségeket és szüleiket a mikulásos és 
karácsonyi alkalomra!!! 

A hagyományokhoz híven idén is eljut hozzánk 

a betlehemi láng. 

Az átadó ünnepség december 16-án, délután 

lesz. Innen a Bálint Sándor és felesége, Andi 

elhozzák, majd december 23-án a délelőtti 

szentmise keretében adják át  

egyházközségünknek. 

Betlehemezés 

december 22-

én. Fogadjuk 

szeretettel a 

fiatalokat! 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az általunk meg-
vásárolt nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  fenntartására, 

amellyel hozzájárulhatunk a papír-, és a tinta költségeihez. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

SZENT KERESZT 

Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 

Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 

Köszönettel fogadunk minden észrevételt, segítséget! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

     1. 14 ó 

Csodavilág 
Adventi koszorú 
készítés 
18 ó 
Hangverseny 

2.Advent 1. vas 
10 ó Mocorgó 

gyerekmise 
11 ó és 17 ó. 
Szentmise, ad-
venti gyertya-
gyújtás 

3. 
6 ó Rorate  
17 ó Mária Rá-
dió imakör 

4. 
6 ó Rorate 
szentmise 

5. 6. 
18 ó Szentség-
imádás (Jézus 
Szíve Család) 
19 ó Férfikör 

7. Elsőpéntek 
6 ó Rorate, 
majd idősek, 
betegek látoga-
tása gyóntatás-
sal 
18 ó Szentmise 

8. Szeplőtelen 

fogantatás 
18 óra 
Igeliturgia 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

9.Advent 2. vas 
10 ó Elsőáldozók 
felkészülése  
11 ó Szentmise 
gyertyagyújtással 
17 ó Lelkigyakor-
latos szentmise 

10. 
6 ó Rorate  
10 ó Baba-
Mama Klub 

11. 
6 ó Rorate 
szentmise 

12. 
 

13. 
18 ó Szentség-
imádás  
 

14. 
6 ó Rorate  

15. 
10 ó Csodavi-
lág 
15 ó Egyházta-
nács értekezle-
te  

16.Advent 3.v 
10 ó Mocorgó 

gyerekmise 
11 ó Szentmise 
gyertyagyújtással 
17 ó Lelkigyakor-
latos szentmise 

17. 
6 ó Rorate  
10 ó Baba-
Mama Klub 

18. 
6 ó Rorate 
szentmise 

19. 
 

20. 
18 ó Szentség-
imádás iskolája 
19 ó Férfikör 

21. 
6 ó Rorate  

22. 
 

23.Advent 4.v 

10 ó Elsőáldo-

zók felkészülése 
11 ó Szentmise 
gyertyagyújtással 
17 ó Lelkigyakor-
latos szentmise 

24. 
22 ó  
Éjféli szentmise 

25.  
KARÁCSONY 

9 ó. pásztorok 
miséje  
11 ó ünnepi 
szentmise, 
pásztorjátékkal  

26. 
KARÁCSONY 

9 ó. Szent Ist-
ván, karácsony 
másodnapi 
szentmise 

27. 
18 ó Szentség-
imádás iskolája 

28. 
19 ó Ifi hittan 

29. 
 

 

30. 
11 ó Szent 
Család ünnepi 
szentmise 
(családok meg-
áldása) 

31. 
17 ó  
Hálaadó  
Szentmise 

1. Újév,  

Mária Isten 
Anyja ünnepe  
11 ó Szentmise 

2. 
 

3. 
18 ó Szentség-
imádás iskolája 
19 ó Férfikör 

4.Elsőpéntek 
18 ó Szentmise 

5. 6. Vízkereszt 
11 ó ünnepi 
szentmise 
(vízszentelés) 
17 ó Szentmise 

A gyerekek által előadott pásztorjáték 
december 25-én a 11.00 órai ünnepi 

szentmisén lesz. 

A karácsonyi idő szentmiséi, 
december 24 és január 6. között a 

templomban lesznek. 


