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Fény és sötétség  

A karácsonyi ünnepkör advent első napjá-
val kezdődik, és Urunk megkeresztelkedé-
séig tart. Első vasárnapja egyúttal az egy-
házi év kezdetét is jelenti. Eredete a 4. szá-
zadig nyúlik vissza, amikor VII. Gergely 
pápa négyben határozta meg az adventi 
vasárnapok számát. 
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin 
„adventus Domini” kifejezésből származik, 
ami azt jelenti: „az Úr eljövetele". Advent 
tehát a  reményteli várakozás ideje, és  ez 
a négy hét arra szolgál, hogy fel tudjunk 
készülni Jézus Krisztus születésére.  
Az adventi időben érdemes elgondolkod-
nunk a világosság és sötétség titkán. Ilyen-
kor már egészen rövidek a nappalok és 
hosszabbak az éjszakák, a nap folyamán 
sokkal tovább tart a sötétség, mint a vilá-
gosság. Persze zavar minket a sötétség, 
ezért gyújtunk ezernyi égőt mindenfelé. A 
nappal rövidülése és az éjszaka hosszab-
bodása nem folytatódik örökké, éppen ka-
rácsony táján következik a fordulat, a téli 
napforduló, amikor végre elkezdenek hosz-
szabbodni a nappalok. Éppen a napforduló 
miatt kezdték el évszázadokkal ezelőtt a 
keresztények december 25-én ünnepelni a 
karácsonyt, Jézus születését, hiszen Ő a 
világ világossága. Az Ő jövetele fényt ho-
zott a bűn homályában botorkáló emberiség 
számára, amelyet Izajás próféta így jövendölt 
meg: „ A nép, amely sötétben jár, nagy fényes-
séget lát. Akik a halál országának árnyékában 
laknak, azoknak világosság támad.” ( Iz 9, 1-2)  
Isten betlehemi csillaga száműzte az éj sötét-
ségét, és új  kezdetet hozott az emberiségnek.  
Sok ember jobban érzi magát bűneinek sötét-
ségében. Lehet, hogy fizikai sötétet nem tu-
dunk csinálni, de a bűn sötétségét mi magunk 
teremtjük meg magunk körül és magunkban, 
lelkünkben. Isten, aki szabadsággal ajándékoz 
meg minden embert, megengedi ezt. Engedi, 
hogy az ember elforduljon tőle, a Világosság-
tól, és elvonuljon a maga sötétségébe. Karl 
Barth, az evangélikus teológus találóan mond-
ja: „Jézus úgy jött, mint a villám, előtte is teljes 
sötétség, utána is.” Érdemes elgondolkodnunk 
ezen az érdekes képen. Jézus bevillan a törté-
nelem sötétségébe, de fénye hamar meg is 
szűnik, mert „a sötétség nem fogadta be.” Já-
nos evangéliumában ezt olvashatjuk: „ A tulaj-
donába jött, de övéi nem fogadták be.”  (Jn  1, 
11-12)  
Kézezer évvel ezelőtt Jézus belépett a történe-
lembe, és most a mi életünkbe is be akar lépni. 
Engedjük, hogy fényt hozzon a szívünkbe és a 
lelkünkbe! 
Adventben mindig van lelkigyakorlat, amely 

felkészít bennünket Jézus Krisztus születésé-
re. Egy-egy ilyen lelkigyakorlat fényt hoz az 
életünkbe. Sajnos ebben az évben elmaradnak 
a lelkigyakorlatok a kialakult koronavírus-
járvány miatt. A járvány miatti korlátozások az 
élet minden területén visszahúzódásra kény-
szerítik az embereket. Ez azt jelenti, hogy 
olyan advent köszöntött ránk, amilyenben már 
rég nem volt részünk. Sokkal több időt tudunk 
családtagjainkkal tölteni, csendes estéken 
otthon többet tudunk imádkozni, elmélkedni. 
Külsőségek, rohanás helyett soha vissza nem 
térő alkalmunk nyílik a befelé fordulásra.  Le-
gyünk mi is fényhordozók embertársaink szá-
mára! Tudjuk, hogy egyszer véget ér a sötét-
ség, és felragyog az igazi fény. Minden sötét 
éjszaka után világos reggel lesz. 
Az adventi időben az a vágyunk, hogy Isten 
Fia  meggyújtson egy kis lámpást a lelkünk-
ben, amelynek ugyan nincs nagy fénye, de 
ahhoz éppen elég, hogy a sötétséget eloszlas-
sa. Mert azt szeretnénk, hogy ahol előtte sötét-
ség volt, utána már világosság legyen, és vilá-
gos maradjon. Legyen az adventi készületünk 
tudatos várakozás!  
Minden kedves Olvasónak békés, boldog kará-
csonyi ünnepeket kívánok!       

Kelemen Zoltán  
plébániai kormányzó  

1. Az Úr angyala köszönté  
szép Szűz Máriát, 
És méhébe fogadá  

az Istennek fiát. 
 

Refr.: Üdvözlégy szép Szűz Mária,  
kegyelem’ teljes, 

Áldott vagy az asszonyok közt,  
az Úr van veled. 

Ki leszállott mennyből hozzád  
a kegyes Krisztus, 

Áldott legyen szűz méhednek  
gyümölcse, Jézus! 

 
2. Íme, én vagyok az Úrnak  

hív szolgálója, 
Legyen nekem igéd szerint,  

szent akarata! 
Üdvözlégy… 

 
3. Az Ige testté lőn és mi  

köztünk lakozék, 
Szentlélekisten malasztja  

ránk harmatozzék! 
Üdvözlégy… 

 
4. Imádkozzál miérettünk  

Istennek anyja, 
Az angyali seregeknek  

szűz királynéja. 
Üdvözlégy… 

 
5. Engedd, kérünk, mindnyájunknak,  

kik egybegyűltünk, 
Gábriel szent arkangyallal  

így köszönhessünk: 
Üdvözlégy… 

 
6. Méltók legyünk szent Fiadnak  

ígéretére, 
Bemehessünk tehozzád, az  

örök életbe. 
Üdvözlégy… 

 
7. Majd ha eljön életünknek  

végső órája, 
Szent nevedre kérünk téged  

szép Szűz Mária: 
Jöjj el akkor, vigasztald meg  

bús szíveinket, 
Holtunk után mennyországba  

vezesd lelkünket! 
Üdvözlégy… 
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Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása 
november 29-én, Advent első vasárnapján. 

ADVENT – AZ ÚR ÉRKEZÉSÉT VÁRJUK  
 

Az idei esztendőben november 29-én, vasárnap vette kezdetét 
az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. 
Advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésre utal, ami annyit 
jelent: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami 
megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. Várakozunk négy 
héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, 
hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk 
érkező Istent, az Élet Urát. 
A keresztény- és minden emberi közösség közös tapasztalata, 
hogy a nagy eseményekre készülni kell. Így az ókorban az ural-
kodó érkezését már hetekkel az esemény előtt hírmondó adta 
tudtul, hogy a helyiek rendbe tehessék az utakat, a házakat. Ilyen 
esemény az advent is: amikor a Királyok Királyának érkezését 
várjuk, akkor nemcsak környezetünket, házainkat, hanem szívün-
ket és emberi kapcsolatainkat is rendbe szeretnénk tenni. 
Az újkor adventi szimbólumának számít az adventi koszorú. A 
fenyőágakból font koszorúra elhelyezett négy gyertya az adventi 
időszak négy vasárnapjára utal. A gyertyák színe lila (a bűnbánat 
színe) egyet kivéve (ami rószaszín): ezek együttesen szimboliku-
san azt jelzik, hogy a bűnbánati időszak harmadik vasárnapján 
van okunk az örvendezésre is, mert az Úrjövet már közel van. 
A pirkadat előtt, hagyományosan hat órakor bemutatott szentmi-
sék, az úgynevezett rorate misék, az adventi időszak liturgikus 
sajátosságának számítanak, elnevezésük pedig a latin miseének 
kezdő sorának, a „Rorate coeli de super et nubes pluant iustum!” 
mondatnak a rövidítése. Mivel bűnbánati időszakról van szó, 
ilyenkor a templomi oltárokat nem díszítik virággal, a miséző pap 

pedig lila színű miseruhát ölt. A járványra való tekintettel az idei 
évben sokan csak online módon tudnak bekapcsolódni a szent-
misékbe, valamint most különösen is nagy hangsúlyt kap az ott-
hon, illetve családi körben az adventi koszorú gyertyáinak fényé-
ben végzett imádság. 
A keresztény ember számára az adventi időszak, ami egyben az 
esztendő utolsó hónapja is, nem az egész éves elmaradás beho-
zatalát, önmagunk utolérését jelenti, hanem sokkal inkább azt, 
hogy felkészüljünk egy találkozásra, megtisztítsuk lelkünket az 
érkező Isten befogadására. Ezekben a hetekben megpróbálunk a 
lényegre figyelni, a lelkünket előtérbe helyezni és a felfokozott 
mindennapjaink hajszolt életviteléből a tempót visszavenni. A 
keresztény ember próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani. 
Advent, ahogy a neve is mutatja, a felkészülés időszaka: nap 
mint nap fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kinek az 
eljövetelére várunk? Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy ér-
kezik hozzánk Valaki, aki meg akarja újítani életünket? 
„Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, (...) hogy tanítson meg útjaira, 
és így ösvényein járhassunk.” (Iz 2,1-5) Az adventi készületünk 
legyen tudatos várakozás. Éljük át ugyanazt a Messiás-várást, 
amely az ószövetségi választott nép lelkében élt. Várjuk úgy Jé-
zus eljövetelét, mint ókori elődeink, akik teljes reménységgel és 
bizonyossággal imádkozták nap mint nap, hogy marana tha, jöjj 
el Uram! 
Kívánjuk, hogy - ebben az évben, ami mindannyiunkat a járvány 
miatt még inkább próbára tesz, - az adventi időszak végén meg-
tisztulva, gyermeki hittel tudjuk hirdetni szent karácsony éjszaká-
ján: Emmánuel, Velünk az Isten! 

 
Forrás: vacem.hu 

Mindenszentek ünnepe, november 1. Sírkőszentelés                 Megemlékezés a halottainkról este, a régi temető kápolnájában 

2020-ban a Covid19 világjárványra tekintettel az 
Advent és a Karácsony ünneplése is másképpen 
alakul. Most a legfontosabb, hogy minél kevesebb 
teret adjunk a vírus terjedésének. 
Rorate misék minden hétfőn, kedden és pénteken 
lesznek. 
Adventben elmaradnak a Rorate utáni közös regge-
lik. 
Nem lesznek közös készületi alkalmak: lelkigyakor-
latos szentmisék, mézeskalács sütés, közös adventi 
koszorú készítés. 
Nem lesz betlehemezés, karácsonykor nem lesz 
pásztorjáték. 
A jelenlegi szabályok szerint még az éjféli mise 
megtartása is bizonytalan. Addig várható még a 
szabályok felülvizsgálata, de még nem tudható, 
milyen döntés születik addig. 

Kívánjuk, hogy a sok „nem lesz „mellett legyen mindenkinek minél több 
„legyen”. Legyen egészség, aminek most tanuljuk igazán az értékét, legyen 
sok kedves szó egymás felé, hiszen ebben a nehéz időszakban ez mindennél 
többet ér, legyen több gondoskodás, akár nem családtagról is, legyen  több 
odafigyelés egymásra, nem tárgyai ajándékok, hanem lelki törődés formájá-
ban, legyen sok tartalmas csendesség, amiben készülni tudunk az Úr eljövete-
lére, legyen több szeretet, mert ez Karácsony egyetlen és igazi üzenete.  

Urai-Tóth Éva 

Köszönet a templom 
adventi koszorújának 

elkészítéséért! 
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Kedves Hívek! 
 

Az egyházközségi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját 
egyházi közössége (vagyis temploma, plébániája) működését. Ennek összege az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközségben 
3000,-Ft/fő/év. 
Mivel egy egyházközség semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap a működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a per-
selygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely miatt az egyházközség működni tud. A befizetett egyházközségi hozzájáru-
lást teljes egészében az egyházközség céljaira használjuk fel: az ingatlanok fenntartására, illetve felújítására, a közüzemi díjak fize-
tésére, személyi jellegű kiadásokra, programok szervezésére. 
 
Az elmúlt évtizedekben egyházközségünk ingatlanjai teljesen megújultak, köszönhetően az Önök támogatásának: a templombelső- 
és külső felújítása, díszítőfestés készítése, oltárok és az orgona restaurálása, templomtető felújítása, festése. Elkészült a közösségi 
ház és az új kántorház. Fogadják szeretettel az ezt bemutató prospektusunkat. 
 
A 2020-as év több szempontból más, mint az előző évek. A világjárvány következtében a vallásgyakorlatunk és a közösségi progra-
mok is megváltoztak, sok mindent el kellett halasztanunk. Sajnos az egyházközségi hozzájárulás befizetése is más keretek között 
tud megtörténni. Eddig az egyházközség képviselőtestületi tagjai mindig személyesen ellátogattak otthonaikba és lehetőség nyílt egy 
kis beszélgetésre is. A hívek egészségét szem előtt tartva és tekintettel járványügyi védelmi intézkedésekre, erre ebben az évben 
nem kerülhet sajnos sor. 
 
Az idei évben a következő módon tudják eljuttatni hozzájárulásukat: 

− levelünkhöz csatoltunk egy postai csekket, ezen befizethetik a kívánt összeget a postahivatalban, 

− lehetőség van utalással is rendezni (számlaszám: 64400068-10603305-00000000), ebben az esetben a közlemény rovatban 
legyenek szívesek, tüntessék fel a nevet és a lakcímet, 

− személyesen is be lehet fizetni a Takarékbank Alsónémedi fiókjában, ez esetben is tüntessék fel a nevet és lakcímet, 

− személyesen átadhatják a hozzájárulásukat a körzetük képviselőjének, zárt borítékban, melyre írják rá olvashatóan a nevet és a 
lakcímet, 

− ugyancsak személyesen a szentmiséket követően a sekrestyében le lehet adni, ez esetben szintén zárt borítékban, melyre írják 
rá olvashatóan a nevet és a lakcímet. 

Isten fizesse meg adományaikat! 
 
Kérjük, fogadják szeretettel katolikus naptárunkat, melyet idén a templomfestés emlékére templomunk díszít. 
Áldott, szép, kegyelmekben gazdag Adventet és Karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
Alsónémedi, 2020.12.02. 
 
Tisztelettel és szeretettel:                                                           Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó 

 

A 2020. évben az egyházközségi hozzájárulások gyűjtése sem tud 
a szokott módon megtörténni. Sajnos kénytelenek vagyunk mellőz-
ni a szokásos személyes felkeresős módszert, mivel a házról ház-
ra történő látogatás járványügyi szempontból magas kockázatot 
rejt magában, és nem szeretnénk a kedves híveket kitenni íly mó-
don is a fertőzésveszélynek.  
Mindezekre tekintettel az idei évben többféle módon lesz lehető-
ség befizetni a hozzájárulás összegét: 
Az egyházközségnek szánt összeget el lehet helyezni zárt boríték-
ban, ekkor a borítékon mindenképpen szerepeljen a név és a lak-
cím. Ez a boríték több módon eljuttatható a Plébániára: 

− átadható személyesen az egyházközségi képviselőnek, ha a 
találkozás a járványügyi szabályok betartásával meg tud való-
sulni, 

− bevihető misék előtt és után a sekrestyébe, 

− hivatali fogadóidőben bevihető a plébániára is. 
Be lehet fizetni a Takarékbank Alsónémedi fiókjában, postai csek-
ken és az egyházközség számlájára történő átutalással is. 
Mindenki postaládájába bedobjuk Zoltán atya levelét, amelyben 
ismerteti a lehetőségeket. A levél szövege megtalálható a cikk 
alatt is. Mellékelünk postai csekket is, ha ezzel a lehetőséggel 
kívánnak élni. 
Ajándékként fogadják szeretettel a templomunkat bemutató pros-
pektust, melyet szintén eljuttatunk minden címre.  
Az idei évben a szokásos katolikus falinaptár is az Alsónémedi 
Római Katolikus Egyházközséget mutatja be. 
Köszönjük szépen, ha a megváltozott körülmények között, mint 
annyi minden változáshoz, ehhez is alkalmazkodnak és megtalál-
ják az Önöknek legmegfelelőbb módját a hozzájárulás rendezésé-
nek. 
Milyen személyesen nem tehetjük meg, így ezúton is szeretnénk 
áldott, szép Adventet, karácsonyi készülődést és szép ünnepeket 
kívánni az Egyházközségünk minden tagjának! 

 
Urai-Tóth Éva, az egyházközségi képviselők nevében 

Köszönet dr. Nagy Vilmosnak az igényes képekért,  
Roth Istvánnak a szerkesztésért, és  

az Alsónémedi Önkormányzatnak az anyagi támogatásért! 
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2006 adventjében énekelte a 
Magyarok Nagyasszonya Ének-
kar az első adventi hangverse-
nyét Alsónémedin. Hosszú út 
vezetett el odáig. Már az is 
nagy eredménynek számított, 
hogy ne elbújva a karzat 
„jóságos” mélyébe, hanem lenn 
a szentély közelében, szemben 
a hívekkel énekeltünk. A férfika-
ri tagoknak kissé idegen volt a 
vegyeskari hangzás, hogy a 
nőikarral kellett együtt énekelni, 
ezért rengeteget kellett gyako-
rolni a műveket. Akkor az orgo-
na megújulása céljából vállalták 
a kórustagok a hatalmas áldo-
zatot. Azt lehet mondani, sike-
res volt az első hangverseny. 
Nagyon sokan eljöttek, „egy tűt 
sem lehetett leejteni” a temp-
lomban. Szétnézve a közönség 
soraiban, nagy boldogság volt 
felfedezni az emberek arcán az 
örömet, és a boldogságot, a 
közös éneklések alkalmával 
pedig a figyelmet, és a várako-
zást. Nem is lehetett kérdés: 
folytatnunk kell, hagyományt 
kell teremtenünk, hogy az ad-
ventet így kezdjük: énekléssel, 
közös énekléssel. Egyfajta ösz-
szefoglalása volt mindig az 
éves munkának, elénekeltük 
mindazokat a kedves darabo-
kat, amelyekkel abban az év-
ben foglalkoztunk. Az időpontot 
advent első vasárnapjára tűztük 
ki, az utolsó években helyeztük 
át szombatra a hangversenyt. 
Általában mindig nagyon sokan 
eljöttek, e sorokkal is köszöne-
temet fejezem ki az érdeklődők-
nek. Végigtekintve a képeken, 
láthatjuk, hogy az elmúlt 14 
hangverseny mennyi változást 
hozott az énekkar összetételé-
ben. Hál’ Istennek új arcok is 
tűnnek fel, de sajnos, előfordul 
olyan is, hogy sokan már nem 
lehetnek közöttünk a régebbi 
képeken szereplők közül. 
Az idei hangverseny lett volna a 
tizenötödik a sorban. Mondhat-
juk úgy is: jubileumi… 
Sajnos a jelen kori események 
nem engedték a szokott módon 
megtartani kis rendezvényün-
ket. A hangversenyre közvetle-
nül felkészülő próbáinkat temp-
lombúcsúnk táján elkezdtük. 
Természeten próbáltuk betarta-
ni a hatályos járványügyi előírá-
sokat, így voltak szabad téri 
próbáink, de mikor hidegebbre 
fordult az idő, be kellett jönnünk 
a templomba. A padok közül 
minden másodikat lezártuk, egy 
padban hárman ülhettek - de 
nem igazán bizonyultak ered-
ményesnek e próbák. Aztán 
végül ki kellett mondanunk, el 
kell halasztanunk hangverse-
nyünket. Szomorúan vettük ezt 
tudomásul, hogy meg kell sza-
kítanunk ezt a szép, 14 állo-

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 
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Énekkarunk barátja, Varga László atya 
idén 60 éves. Sokat köszönhetünk neki mi 
is, ezért ily módon is köszönjük őt az Új 
Ember Mértékadó mel-
lékletében november 22
-én megjelent írás rövi-
dített változatával:  
– A jubileum alkalmat 
ad arra, hogy visszate-
kintsen eddigi pályájára. 
Tizenkét évesen már 
kántor volt Felsőgödön, 
ahol tizenhat évesen 
kórust is vezetett. Ho-
gyan került ilyen fiatalon 
az orgonához? 
– Németh Tibor jezsuita 
atya hat év börtön, majd 
több évi kántorkodás 
után káplán lett nálunk. 
Megkérdezte, nem aka-
rok-e pap lenni. Nagyon 
meglepődtem, és nemmel válaszoltam. 
Aztán tovább kérdezett. És orgonálni? Azt 
akartam. Így jelentkeztem a kántorképző-
be, ahova fiatal korom ellenére az édes-
anyám kérésére felvett Kósa Ferenc atya. 
Kiváló tanáraim voltak, közülük többen 
Kodály-tanítványok, akiktől olyan alapokat 
kaptam, amelyekre később, a Tardy László 
vezette karnagyképzőn, majd pedig a Ze-
neakadémián is építeni tudtam. Szüleimtől 
tiszta hangot és jó hallást örököltem. Ti-

zenhat évesen szerveztem az első kórust, 
attól kezdve egész életemben mindig volt 
énekkarom. [...] A szentelésem után Bánk 

József érsek-
püspök a Galga 
völgyébe helyezett, 
ahol akkor még 
virágzott a népzenei 
élet. Csoda volt, 
ahogyan zengett-
zúgott a templom 
az énektől. 
[...] Marosi Izidor 
püspök aztán kine-
vezett a váci szé-
kesegyház karna-
gyává. Huszár De-
zső székesegyházi 
karnagy örökébe 
léphettem, aki kez-
dettől fogva nagy 
gondot fordított a 

kórustagok szentségi életére, lelki nevelé-
sére. [...] 
– Ennek idén harmincöt éve. Az élete az-
óta is a zenéről szól. Vallja: a zene eszköz, 
amely összegyűjti az embereket az Úr 
körül. 
– Legfőbb célom, hogy krisztusi szeretet-
közösség alakuljon ki közöttünk, ahol jó 
barátként vagyunk együtt, segítjük egy-
mást mindenben. Főképpen abban, hogy 
Istent minél jobban megismerjük és sze-
ressük. Fiatalkoromtól kezdve mindig azt 

szerettem volna, hogy minél többeket ösz-
szegyűjtsek Jézus körül. Ez olthatatlan 
vágyként élt bennem, és így van ez ma is. 
A zene eszköz számomra. Énekelve imád-
kozunk. Már Nagy Szent Gergely idejében 
is a misszió eszköze volt a zene. 
A szerzetesek a liturgikus énekükkel vitték 
el a keresztény tanítást Európa legkülön-
bözőbb tájaira. A zene hatására megnyílt a 
lélek, az emberek megérezték Isten jelen-
létét. [...] 
– Váci egyházmegyei zeneigazgató, a kán-
torképző vezetője, az Országos Magyar 
Cecília Egyesület központi igazgatója, a 
kórusiskola szakmai vezetője. Hogy bírja 
ezt a sok feladatot és milyen vezetőnek 
tartja magát? 
– A személyesség, a szakmai és a lelki-
pásztori egyeztetések híve vagyok. A mun-
katársaimmal is baráti közösséget alko-
tunk, a kapcsoltunk mindig csak másodsor-
ban hivatali. Az egyházmegyék zeneigaz-
gatóival, a karnagyokkal, a szülőkkel, a 
tanárokkal is jó a kapcsolatunk. Sok az 
olyan programunk – névnapok, kirándulá-
sok, beszélgetős alkalmak –, amelyek jó 
lehetőséget kínálnak a barátságok építésé-
re, elmélyítésére. 
Számomra a személyesség a lelke 
mindennek. Bárhová megyek, kicsit hama-
rabb kell indulnom, mert sokan megállíta-
nak az utcán. Mindig váltunk néhány ked-
ves szót… 

(magyarkurir.hu//vaciegyhazmegye.hu/) 

Laci atya Alsónémedin 
2005. 

másból álló sorozatot… 
Aztán Dr. Nagy Vilmosnak támadt egy ötlete: ugyanúgy, mint a „Karantén-passió” 
alkalmával, közvetítsünk egy olyan videót a hangverseny megszokott időpontjá-
hoz közel, amelyben válogatást adunk a korábbi hangversenyek felvételeiből. Az 
ötletből valóság lett, kerestük a képeket, zenéket, Vilmos pedig összeállította a 

videót, amely több, mint két óra hosszúságú lett. Az emberek örömmel és szere-
tettel fogadták. Jó volt felidézni a régebbi hangversenyek történéseit, emlékeit. 

Vilmosnak nagyon köszönjük munkáját, ráfordított idejét!   
Jelen írásom elkészítésekor - újságunk megjelenése előtt két nappal - 248 megte-
kintésnél jár a legnagyobb videómegosztó portálon.  
Az Alsónémedi Katolikus Egyházközség Facebook-oldalán keresve jelenleg még 
visszahallgatható e felvétel. 

Benkó Péter 

(Folytatás a(z) 4. oldalról) 
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KATOLIKUS KARITÁSZ  
Helyi szervezete 

 

Ha nehéz helyzetben vagy,  
jelezd, segítünk!  

Elérhetőségeink: 
06 30 394 22 29  

 karitasz.alsonemedi@gmail.com 
Mikoly Istvánné, Karitász vezető 

MICSODA BÁTY! 
 
Paul barátom karácsonyra autót kapott a 
bátyjától. Szenteste, mikor munkája végeztével kilépett az irodá-
ból, egy bámészkodó kölyköt talált a csillogó új kocsi mellett. 
- A bácsié ez a járgány? 
- A bátyámtól kaptam karácsonyra - bólintott 
Paul. A fiúcska elképedt. 
- Csak úgy kapta, magának nem is került sem-
mibe? Hű, de jó volna, ha. . . 
Megakadt, de Paul persze jól tudta, mit akart 
mondani. Nyilván ilyen testvért szeretne magának. Ám amit végül 
hallott, attól tátva maradt a szája. 
- De jó volna - kezdte újra a kislegény -, ha én is ilyen báty lehet-
nék. 
A barátom megdöbbenve nézett rá. 
- Nincs kedved furikázni egyet? - szaladt ki a száján. 
- Naná, hogy van! 
A gyerek beszállt, de alig indultak el, ismét megszólalt: - Bácsi 
kérem, nem kanyarodhatnánk a házunk felé? 

Paul elmosolyodott. Sejtette, mi jár a srác 
fejében. Szeretne felvágni a szomszédok 
előtt, hogy milyen pazar kocsival szállítják 

haza. Azonban ismét tévedett. 
- Tessék szíves lenni megállni annál a kapunál! 

A fiú beszaladt a házba, majd kisvártatva Paul 
hallotta, hogy jön visszafelé, de nem túl gyor-
san. Nyomorék kistestvérét cipelte magával. 
Leültette a bejárati lépcsőre, aztán az autóra 
mutatott. 
- Látod, öcsi, erről beszéltem. A bácsi a bátyjá-

tól kapta, neki egy fillérjébe se került. Ha megnövök, pont ilyet 
veszek neked, akkor majd te is láthatod a karácsonyi kirakatokat, 
amikről annyit meséltem neked. 
Paul kiszállt, és előreültette a kistestvért. A nagyobbik gyerek 
betelepedett a hátsó ülésre, és emlékezetes karácsonyi sétako-
csikázás kezdődött. 
 
Azon a szentestén Paul megtanulta, mit jelent a mondás: Jobb 
adni, mint kapni! 

Egy perc bölcsesség… 

TÁRJÁTOK KI A SZÍVETEKET! 
 

Elindult a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja 
 
A családok, idősek, egyedülállók mellett áll a Katolikus Karitász 
az idei adventben is, de a koronavírus miatt több nagy rendezvé-
nyen, karácsonyi vásáron sem tud részt venni szervezet.  A Kari-
tász november 20-án indítja el országos segélyprogram-
sorozatát „Tárjátok ki a szíveteket” címmel, amely során ado-
mánygyűjtést hirdet, és rászoruló családokat segít a téli időszak-
ban és karácsonykor. „Mindig vidáman mosolyogjatok a gyerme-
kekre, a szegényekre, minden szenvedőre vagy magára hagyott-
ra! Ne csak figyelemmel forduljatok feléjük, hanem tárjátok ki a 
szíveteket is nekik.” - Kalkuttai Szent Teréz anya ezen gondolata 
lett néhány évvel ezelőtt a Karitász adventi segélyprogramjainak 
elnevezése. 
A Katolikus Karitász minden évben meghirdeti adventi adomány-
gyűjtését. Spányi Antal, a szervezet püspök elnöke elmondta: 
„Az akció plakátján látható, nyitott tenyérben tartott hóból formált 
szív szimbóluma annak, hogy kezünkben van a lehetősége a 
segítségnyújtásnak. Szívünk kitárásával felmelegíthetjük mások 
hideg otthonát, ünneppé tehetjük küzdelmekkel teli napjait. A 
szeretet kézzel foghatóvá válhat, ha olyat adunk másnak, ami 
örömet okoz neki, ami kisegíti a bajból, vagy ha egyszerűen csak 
megajándékozzuk és megélheti, hogy nincs egyedül.”  
Écsy Gábor atya, a Karitász országos igazgatója szerint a nélkü-
lözőkért indított ünnepi összefogásnak 2020-ban is kettős célja 
van: ünnepé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétközna-
pok terheit. Meleg otthont biztosítani téli ruhákkal, kályhákkal és 
tűzifával. Élelmiszert vinni a családoknak, hogy ne üres asztalnál 
kelljen megélni a karácsonyt, lakhatási támogatást adni, hogy 
emberi körülmények között élhessék a családok hétköznapjaikat 
és ünnepeiket. „A különböző élethelyzetekben különleges törő-
dést adhatunk, személyre szabott segítséggel.” – tette hozzá.   
Az akció keretében számos országos program zajlik karácsonyig, 
a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a lehető legnagyobb 
körültekintéssel, az egészségügyi ajánlásokat betartva.  
Számos helyen osztanak egész télen a vírushelyzetnek megfele-
lően előre csomagolt, meleg ételt hajléktalanoknak és krízishely-
zetben élőknek.  
Több száz családot szeretnének kályhával és igény szerint tűzi-
fával és más speciális támogatásokkal segíteni. 
A határon túli magyar családokat is kályhával, tűzifával és élelmi-
szer-csomaggal, édességekkel, egyéb ajándékokkal segítik az 
ünnepek előtt. 
Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú 
gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni az 
ország különböző gyűjtőpontjain. Részletek a 
www.angyalbatyu.hu oldalon. Az ajándékcsomagokat a Karitász 
önkéntesek juttatják el az országos hálózaton keresztül a rászo-
ruló családok gyermekeinek. Számos iskolában és templomban 
gyűlnek a játékok, amelyekből – édességgel, meglepetésekkel 
kiegészülve – névre szóló ajándékcsomagok készülnek. Az ado-
mányozó gyermekek segítségével országszerte több tízezer 
gyermeknek tehetjük valódi ünneppé a karácsonyt! 

November 20-tól egészen a karácsonyig tartó időszakban több 
módon is be lehet kapcsolódni az országos akcióba. 
A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogat-
hatják a munkánkat. 
Csekkes befizetéssel, banki átutalással bármilyen összeggel 
hozzájárulhat a karácsonyi segélyprogramjainkhoz és évközi 
munkánkhoz is. Online adományozással a www.karitasz.hu olda-
lon keresztül élhetnek a támogatók. 
Az egyházmegyei Karitász központokon és a meghirdetett gyűj-
tőpontokon keresztül egy helyi program támogatásába is bekap-
csolódhat tárgyi vagy pénzadományával. 
Az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási akció idén a 
korábbiaktól eltérő módon valósul meg december 6. és 13. kö-
zött. A szervezet vásárokon és főtereken megvalósított közössé-
gi gyertyagyújtások helyett, erre az alkalomra készített videókkal 
és az interneten elérhető megosztásokkal hívja majd fel a figyel-
met a nehéz sorsú családok helyzetére egy országos virtuális 
gyertyagyújtás keretében egy héten keresztül. 
Kérjük, lehetőségeik szerint csatlakozzanak a Karitász adventi 
adománygyűjtési akcióihoz, buzdítsák ismerőseiket és vigyék 
hírét, hogy idén minél nagyobb lehessen az összefogás és a 
korábbiaknál is több rászorulóhoz juthassunk el! 

 
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank  
12011148–00124534–00100008 

Adományvonal: 1356 
www.karitasz.hu – online adományozás 

 
Segítsen, hogy segíthessünk! 

Katolikus Karitász 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus Szentséges Szívének 
Családja dec. 3-án 18 órakor 
otthon a családban a saját kis 
oltárunknál egy szál égő gyer-
tya lángjánál végezzük imádsá-
gunkat, szívünkben együtt a 
többi imatársunkkal. Ajánljuk fel 
az Úr Jézus Szent Szívének. 
Eléje visszük, azokat a családo-
kat is, amelyek életük során 
hajótörést szenvedtek. Azokat 
is akikért senki nem imádkozik, 
akik egyedül töltik a szentestét. 
A betegeket és a családjukat. 
Kérjük Jézus Szent Szívét ölel-
je magához és szeretetével 
ajándékozza meg minden vá-
gyakozó szívét.  
 
Jézusom! Te a bűnösökért, 
betegekért, árvákért jöttél a 
világba. Kérünk áraszd szerete-
ted fényét minden ember szívé-
be. Ez a fény töltsön el mind-
annyiunkat, hogy szent szerete-

ted erőterében gyógyulhas-
sunk, erősödhessünk életünk 
hátralévő részében. Benned és 
általad éljük mindennapjainkat. 
Segíts ehhez bennünket! Szü-
lessél meg minden ember szív-
ében, hogy életünk Krisztusban 

legyen, az örökkévalóban. Bet-
lehemi kis Jézus áldd meg a 
családokat és hozd el közénk 
azt a szent örömet, amelyet 
csak Te tudsz nekünk ajándé-
kozni jelenléteddel az életünk-
ben! Szent család könyörögj 
érettünk! 

 
Az én karácsonyom 

 
Olyan nagy a készülődés 

Olyan nagy a vigalom 
Nagy ünnepre hív a harang 

A világon mindenhol 
 

Kicsi szívem gyorsabban ver 
Én Uram én Istenem 

Mint adhatok ajándékul? 
Még most el sem képzelem. 

 
Szegény vagyok,  
pénzem nincsen. 

Látod rongyos a ruhám. 
De a szívem olyan tiszta.. 

Fogadd el kis Jézuskám. 
 
 

Látom örülsz, repesel már 
Kis kezeddel átölelsz.. 

Megszorítasz el nem engedsz 
Mind mélyebbre hatolsz el. 

 
Olyan messze, olyan mélyre, 
Hogy mindennap érzem én 
Lelkemben a kis Jézuskát 

Érző szívem rejtekén. 
 

Maradj velem amig élek! 
Kérlek el ne hagyj soha. 
Te légy a szívem királya, 

Barátja és gyámola! 
 

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

Hisz itt van velem  
kit úgy vártam! 

Nem kell ennél nagyobb kincs! 
 

(Özv. Szlovicsák Balázsné) 

Dec. 2 – 10 
Nagy Jenőné 

ifj. Tóth Jánosné 
Győrvári Istvánné 
Surányi Zsoltné 

 
 

Dec. 7 – 15 
Debreceni Lászlóné 
Győrvári Dezsőné 

Horváthné Nagy Ilona 
Lovas Imre 

 
 

Dec. 16 – 24 
Szlovicsák Krisztina 
Szecsődi Tóth Rita 

Nagy Istvánné 
 
 
 

Dec. 25 – Jan. 2 
Nagy Tiborné 

Csermákné Molnár Anna 
Mészáros Jánosné 
Csermák Béláné 

Nagy Vidorné 
Geigerné Moldvai Mariann 

Decemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

Kedves Testvérek! A járvány 
miatt ezúttal is otthonról imádkozunk 
együtt. Dec. 7-én hétfőn a szokott időben 
18 órakor. Imádságunkat a Magyar Hazán-
kért ajánljuk fel és Hazánk betegeiért, a 
vírus elmúlásáért. Ezekben a nehéz idők-
ben erőt ad a sok lelki műsor, amelyet a 
Mária rádió és a Bonum TV közvetít. Ad-
junk hálát érte Istennek, hogy a rádiósok 
otthonról (akár betegen is) közvetítik a 
folyamatos adást. A recepció, a stúdió be 
van zárva, nincs magazin csomagolás, 
nyomtatás sem! A műsorban folyamatos a 
lelki töltekezés, felnőtt katekézis, szentol-
vasó ima, szentmisék, kegyhelyekről is. 
Isten gondoskodik azokról, akik vágyakoz-
nak utána! A Bonum TV-ben is  naponta 6 
szentmise van! Az első reggel 6-kor a Pé-
csi Székesegyházból Rorátét közvetítenek, 
amelyet megismételnek fél 9-kor. Majd 12-
kor a következő mise a Szent István Bazili-
kából ezután 17 órakor és este 20 órakor a 
Szikla kápolnából (16 órakor pedig Angol 
nyelvű katolikus szentmise) 15 órakor itt  is 
rózsafüzér ima. Naponta 2-szer szentség-
imádási óra szentségkitétellel. Adjunk hálát 
ezekért  Istennek és mindazoknak, akik ezt 
lehetővé teszik számunkra! Mondjunk ér-
tük imát naponta! Testvérek! Támogassuk 
őket szívünkből! Aki kér csekket, kérem 
keressen meg engem, kaptam eleget, tu-
dok adni!  
Szűzanyám! Mélyítsd el bennem azt a 

szerelmet, amely Ő érte lán-
golt szívedben! Bennem a 
nyomorultban, aki csodálom 
Szeplőtelen fogantatásod 
titkát és aki égett a vágytól, 

hogy ezáltal szívem megtisztul-
hasson és szerethessem az én és a Te 
Istenedet! Tisztítsd meg elmémet, hogy 
felemelkedhessen Hozzá és szemlélhesse 
Őt. Imádja és szolgálja lélekben és igaz-
ságban! Tisztítsd meg testemet, hogy mél-
tó szentélye lehessen, amely magába tud-
ja fogadni Őt a szentáldozásban. 
Égi Édesanyám! Imádkozz velünk és ér-

tünk ezekben a nehéz időkben! 

 

Hallgasd meg imámat: 
 

Amikor a szívem Rád várakozik 

Testem és a lelkem örömmel eltelik. 

A várakozás örömétől lángoló szívem 

egészen feltöltekezik. 
 

Átalakul a mindennapok rendje 

Reggelre várva a hajnali misére 

Ahol a Szűzanyát köszönteni 

Gyűlünk hívők össze. 
 

Égi Édesanyánk már vár minden lelket 

Hogy Vele együtt készítsük fel  

testünket-lelkünket 

Arra a nagy napra,  

mikor majd eljön közénk 

A Szűzanya által Jézus az mennyei fény. 
 

Aki nekünk a szív békéjét hozza, 

Lelkünk Megváltója, Isten ajándéka. 

Köszönet és hála a Mennyei Atyának 

És általa a drága szent családnak. 
 

Mária igene az én igenem is. 

Szívem ajándéka, életem útja is. 

Engedd, hogy egészen a Tied lehessek, 

Veled várakozzak, Veled örülhessek! 
 

Veled oszthassam meg bánatom örömöm. 

A mindennapok gondját  

Veled hordozni öröm. 

Köszönöm, hogy életem útján  

megismerhettelek! 

Hála érte az Atyának a Fiúnak  

 

Özv. Szlovicsák Balázsné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy évvel ezelőtt hunyt el  
Pekker Imre atya. 

December 6-án  egy éve lesz,  
hogy temettük. 

December 6-án a 11 órai szentmisében 
 rá is emlékezünk. 
Isten nyugosztalja! 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

30.  
6 óra 
Roráte szentmise 

1. 
6 óra 
Roráte szentmise 

2. 3. 
18 óra 
Szentség 
imádás  

4. Elsőpéntek:  
6 óra 
Roráte szentmise 

5. 
 

6. Advent 2. 
vasárnapja 
11.óra 
Szentmise  
Hazánkért 
17 óra  
Szentmise Szt. 
Miklós tiszteleté-
re 

7. 
6 óra 
Roráte szentmise 

8. Mária  
Szeplőtelen 
Fogadtatása 
6 óra 
Roráte szentmise 

9. 
 

10.  
18 óra 
Szentség 
imádás  

11.  
6 óra 
Roráte szentmise 
 
Délelőtt idős be-
tegek látogatá-
sa,áldoztatása  

12. 
 

13. Advent 3. 
vasárnapja 
11.óra 
Szentmise évfor-
dulós elhunyta-
kért, 
17 óra 
Mocorgós mise 

14.  
6 óra 
Roráte szentmise 

15. 
6 óra 
Roráte szentmise 

16. 
 

17.  
18 óra 
Szentség 
imádás 

18. 
6 óra 
Roráte szentmise 

19. 
 

20. Advent 4. 
vasárnapja 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 
Betlehemi láng 
fogadása 

21.  
6 óra 
Roráte szentmise 

22.  
6 óra 
Roráte szentmise 

23. 
 

24. 
Szenteste 
 

25. 
Karácsony 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

26.  
Karácsony 
11 óra 
Szentmise 

27. Szent  
Család.  
vasárnapja 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

28. 
 

29. 
 

30.  
 

31. 
18 óra 
Év végi hálaadó 
szentmise 
 

1. Mária,  
Isten Anyja 
11 óra 
Újévi szentmise 
17 óra 
Újévi szentmise 

2.  
 

3. 
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! 

Kérjük figyeljék a hirdetéseket, mert a karácsonyi ünnepek 
során a szentmisék rendjét befolyásolhatják a lapunk megjele-

nése utáni kormányzati járványügyi védelmi intézkedések 
esetleges enyhítése, szigorítása. 


