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 A Szent Kereszt Felmagasztalása templom festése elkészült, az 
új festményeket a templom titulusának megfelelően alkotta a mű-
vész, Velledits Lajos és be is mutatta azt. A templomban őrizzük a 
Szent Kereszt ereklyét 
Krisztus keresztjéből egy 
szálkát. A helyére vissza-
került Missziós Kereszt a 
régmúlt idők vallási meg-
újulására emlékeztet min-
ket. 
 Mindez nem csak a múlt, 
hanem a jövő. Idén a 
2020-as Eukarisztikus 
Kongresszusra készü-
lünk, ami Budapesten 
lesz szeptember 13-20 
között. Nagy lehetőséget 
jelent ez mindannyiunk 
életében. Legyen szá-
munkra ezért ez az év a 
MISSZIÓ ÉVE. Jézus 
megváltó keresztjébe 
kapaszkodva újítsuk meg 
az életünket üdvössé-
günk reményében. 

 A Misszió előszőr is önmagunk megújulása Krisztusban, mert 
„minden forrásunk belőle fakad”. Másodszor kisközösségeink meg-
erősítése – amelyből tizennyolc van - és gyarapítása, hiszen csak 

az „egy test közösségé-
ben” vagyunk képesek 
megmaradni hitünkben. 
Harmadszor a „távol lé-
vők” felé kapcsolat és 
meghívás az Egyház 
közösségébe, ahol jó 
lenni. 
 Az újesztendőben mind-
ezt szemünk előtt tartva 
éljük mindennapjainkat 
pozitív gondolkodással 
átitatva. Imádkozzunk és 
cselekedjünk Isten Or-
szágáért, hogy a Minden-
ható „álma” megvalósul-
jon bennünk és általunk. 
Bízzuk Újra Életünket 
Krisztusra! Érdemes! 

 
B.Ú.É.K. 

 

Fazekas Gábor 

Az Alsónémedi Szent Kereszt Felmagasztalása templom festési munkálatai 
A 2019 végére megvalósult templomfestés előzményeiről Varga Frigyest, az alsónémedi római katolikus plébánia világi elnökét kérdez-
tem, aki 1990 óta tölti be ezt a sok-sok feladattal járó tisztséget., és töretlen lelkesedéssel, önzetlenül végzi munkáját jelenleg is. 
Ő mesélte el, hogy az 1700-as évek közepén épült templom belső terei, falai eredetileg fehérre voltak meszelve, ami egészen az 1930-
as évekig nem is változott. Akkoriban készült el az ócsai katolikus templom festése. A némediek ezen felbuzdulva elhatározták, hogy a 
saját templomukat is kifestetik. Akkorra már sikerült a közösségnek annyi pénzt összegyűjtenie, hogy hamarosan színes festmények 
díszíthették a falakat. A belső festésről szerencsére maradt egy tabló, melynek a jelenlegi festés szempontjából fontos szerepe van. 
Az 1960-as években a faliképeket fehérre lemeszelték, majd később az oldalfalak, pillérek színes meszelést kaptak. Így is volt ez majd 
5 évvel ezelőttig. Akkor azonban a hívek kezdeményezésére, az egyháztanács tagjai és Pekker Imre plébános úr támogatásával meg-
kezdődött a belső alakos díszítőfestés lehetőségének feltérképezése. 
A szervező munka oroszlánrészét Varga Frigyes, Surányi Miklós és Kiss Tibor egyháztanács-tagok végezték. Kezdték azzal, hogy fel-
kutattak egy templomfestésben járatos embert, felkérték őt a tervek elkészítésére, a kutató feltárások elvégzésére, az engedélyeztetési 
procedúra elindítására. Mivel templomunk barokk műemlék, az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyása szükséges minden, 
a templomot érintő munka megkezdéséhez. A benyújtott terveket a Hivatal igazából nem hagyta jóvá, a tervezett motívumokat az épü-
let stílusától elütőnek ítélték. Leginkább azt szorgalmazták volna, hogy legyenek a falak fehérek, mint amilyenek az 1930-as évekig 
voltak. 
Főszervezőink nem hagyták annyiban a dolgot, találtak egy festőművészt, Veledits Lajos urat, akinek épp akkortájt készült el egy szin-
tén jelentős munkája, a solymári templom díszítő festése. Megnézték a munkát, szépnek találták azt, így megbízták őt a tervek elkészí-
tésével és beadásával. Készült templomunkban az oldalfalak egy részén próbafestés. Az Örökségvédelmi Hivatal megnézte ezt, majd 
különféle kikötésekkel, de végül elfogadta a terveket, melyben nagy szerepe volt a 30-as évek festését megörökítő tablónak is. 
Elkezdődhettek a kivitelezési munkák. A szükséges anyagi fedezet oroszlánrészét a hívek közössége adta össze. Kaptunk 2 millió fo-
rint támogatást az alsónémedi önkormányzattól, százezer forintot a Pest Megyei Kormányhivataltól is. Imre atya egy éves fizetését 
adta, és minden szervezőmunkáját, kapcsolatát felhasználva szerzett 1,2 millió forintos támogatást az egyházmegyétől, melyhez befi-
zetendő adó elengedéséből jutott a közösségünk. Ő is szívügyének érezte a templom belső tereinek az épület stílusához illő festését.  
2018 augusztusában, mire a tényleges munkák elkezdődtek, Imre atya nyugdíjba ment és elköltözött a faluból. Az egyháztanács tagjai 
időről időre tájékoztatták őt a munkálatokról. 2019. november 5-én, azon a napon, amikor az Örökségvédelmi Hivatal átvette hivatalo-
san az akkorra elkészült munkát - amit nagyon szépre értékeltek -, Surányi Miklós felhívta Imre atyát. De sajnos ő már nem tudta fel-
venni a telefont, ugyanis aznap elesett és súlyosan megsérült. Kórházba került, és két héttel később elhunyt. Így Imre atya nem érhette 
meg, hogy láthassa annak a rengeteg önzetlen felajánlásnak, munkának az eredményét, melynek ő is aktív részese volt. 
Az elkészült festmények, festési munkák megszentelésére előre láthatólag 2020 szeptemberében fog sor kerülni.  

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 
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Köszönjük a rengeteg felajánlást, hisz a 
festés az előkészítő munkálatokkal, az áll-
ványzat bérleti díjával, az ablaküvegek cse-
réjével, az elektromos vezetékrendszer 
felújításával, az új világító testek beszer-
zésével, a folyamatos téli fűtés finanszí-
rozásával, a templom időről időre sok 
munkát igénylő takarításával kb. 50 millió 
forintba került. 
Köszönjük a szervezők fáradhatatlansá-
gát, a rengeteg utánjárást, intézkedést, 
kilincselést… Köszönjük, hogy megte-
remtették a lehetőségét annak, hogy 
ilyen gyönyörű templomunk legyen! 
Veledits Lajos művész úr a templom fes-
tésének végeztével 2019 decemberében 
egy vasárnap délelőtti szentmise után 
rövid előadás keretében mutatta be a 
jelenlévőknek a templom festményeit, a 
festés körülményeit. Ezen írás következő 
része az előadáson elhangzottak fel-
használásával készült. 
Kedves Alsónémediek, tisztelt Plébá-
nos Úr és kedves Diakónus Úr! 
Amit szeretnék elmondani a templom 
festéséről, az 3 dolog körül csoportosul:  
1. az ábrázolás rendjének (amit föl-
festettünk a mennyezetre) ismertetése 
2. egy rövid festéstechnikai tájékoz-
tató 
3. az ornamentikák rendjének, stílu-
sának bemutatása 
 (Ornamentika: a tárgyak felületén, ünnepé-
lyessé tétel vagy egyéb célból alkalmazott 
díszítmények, ill. az ilyenekből összetevődő 
rendszer – forrás: Wikipédia) 

 
A templomfestésnél a lehetőségeket első-
sorban a templomépítés ideje és az adott 
korszak művészete határozza meg. Ezek 
figyelembe vételével tudjuk a terveket elké-
szíteni, és ennek keretén belül festjük meg 
a templomot.  Az Alsónémedi Szent Ke-
reszt Felmagasztalása római katolikus 
templom barokk stílusban épült. Az 1700-
as évek közepén Althann Károly építtette, 
aki váci püspök volt és a Máltai Lovagrend 
tagja. A szentelést is ő végezte 1751 dec-
emberében. 
 
A barokk korszak jellemzői 
szerint a templomfestésben 
vannak fontos témák, amik 
általában a mennyezeten, és 
vannak olyan illuzórikus építé-
szeti tagozatok, ornamentikák, 
amik az oldalfalakon vagy a 
figurális képek mellett jelennek 
meg.  
A szándék, amivel hozzááll-
tunk a templomfestéshez még 
megboldogult Pekker Imre 
plébános úr ideje alatt az volt, 
hogy a templom értékeihez 
hozzá tudjanak kötni egy olyan 
ábrázolási rendet, amely a 
Szent Kereszt felmagasztalá-
sáról szól. 
Nincs más olyan gazdag le-
genda gyűjtemény, mint ami a 
Szent Kereszt felmagasztalá-
sához kapcsolódik. Erről gyö-
nyörű képzőművészeti ábrázo-
lások vannak, elsősorban az 
olasz reneszánszban tört ez előre. Ismerjük 
Piero Della Francescanak az arezzói Szent 

Kereszt kápolnában festett gyönyörű fres-
kóit, ismerjük Agnolo Gaddinak egy hatal-
mas ciklussorozatát, ami elkezdődik Ádám-
nál és Évánál. Ádám bűnbe esett, amikor 
Éva nyújtotta neki az almát és ő belehara-

pott. Egyik legenda szerint, amikor Ádám 
közeledni érezte a halálát, akkor 3. fiát, 
Sétet elküldte a paradicsom kapujába, hogy 
kérjen feloldozást, szent olajat, amivel őt 
megkenik. Mihály arkangyal nem adott ne-
ki, viszont a bűnbeesés fájáról egy ágat 
nyújtott át Sétnek, aki ezt vitte a közben 
elhunyt apja sírjára. Ugyanakkor Mihály 
arkangyal azt mondta, hogy Ádám bűnei 
akkor nyernek bocsánatot, ha az ágból 
növő fa gyümölcsöt fog teremni. Ez egy 
olyan szimbólum, ami azt mutatja, hogy 
Jézus majd ebből a fából ácsolt keresztfán 
fog meghalni, és az emberiség is és Ádám 
is ezzel nyeri el a bűnbeeséstől való felol-
dozást. Az ág szárba szökkent és egy cso-
dálatosan szép fa nőtt belőle, amit Salamon 
király kivágatott. (Ezt is ábrázolja Piero 
Della Francesca.) Valahova próbálták be-
építeni Salamon palotájába, de érdekes 
módon a fa hol kisebbnek, hol nagyobbnak 
bizonyult a szükségesnél, úgyhogy nem 
tudtak vele mit kezdeni. Ezért Salamon egy 
hidat ácsoltatott belőle, amin Sába királynő-
jének kellett volna átmennie. Sába királynő-

je felismerte, hogy ez a fa lesz a megváltás 
fája, ezért térdre borulva imádta azt. Sala-

mon rádöbbent arra, hogy ez a fa fogja 
jelenteni a zsidó világ végét, és egy új szö-
vetség köttetik. Ezért a fát nagyon mélyre 
elásatta, s azon a helyen egy óriási tó ke-
letkezett. A benne megfürdő emberek meg-

gyógyultak minden betegségüktől. Amikor 
Krisztust elítélték, a mélyre elásott fa fel-
emelkedett a víz színére és a zsidók eb-
ből ácsolták a keresztfát. Ez a története 
magának a fának. (Más források másként 
magyarázzák, pl.: https://
jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/
a_szentkereszt_megtalalasa) 
Nagy Konstantin császár a 300-as évek-
ben, amikor csatába készült az ellencsá-
szárral szemben, a csata előtti éjszakán 
álmot látott. Álmában megjelent egy an-
gyal, felmutatta a keresztfát, és azt mond-
ta a császárnak: e jelben győzni fogsz. (in 
hoc signo vinces) A másnapi csatát Kons-
tantin valóban megnyerte, a látomások 
hatására pedig véget vetett a kereszté-
nyek üldözésének, megtért, és maga is 
elősegítette az új vallás térhódítását. A 
keresztfát elkezdte kerestetni. A hagyo-
mány szerint a császár édesanyja, akit 

Szent Ilonaként tisztelünk, talált a Golgotán 
egy mély gödörben három keresztfát. A két 
latorét és Krisztus keresztfáját, melyek kö-
zül először nem tudták eldönteni, hogy me-
lyik Krisztus keresztfája. Természtesen 
csodának kellett történnie, amikor is a le-
genda szerint egy beteg embert, más le-
genda szerint egy asszonyt, más vélekedés 
szerint egy béna gyermeket hoztak oda, 
hozzáérintették őt a három keresztfához, és 
amelyiktől meggyógyult, az volt Jézus ke-
resztfája. Konstantin templomot emeltetett 
a kereszt megtalálásának helyén Jeruzsá-
lemben a Golgotán, amit Szent Kereszt 
templomnak is neveztek. A felszentelésre 
335. szeptember 14-én került sor. Ekkor 
mutatták fel a Szent Keresztet a népnek, 
ekkor került sor először a Szent Kereszt 
nyilvános ünneplésére és felmagasztalásá-
ra. (Ezzel kapcsolatos további legendák a 
http://www.rubicon.hu/magyar/
nyomtatha-
to_verzio/312_oktober_27_nagy_konstantin
_csaszar_latomasa/ oldalon is olvashatók.) 
A Szent Kereszt felmagasztalásának egy 

évben 3 ünnepe van. 
Az első január 6-a, Vízke-
reszt. Vízkeresztet január 6-
án ünnepli a Katolikus Egy-
ház, parancsolt ünnepként. 
Az epifánia – „epiphania Do-
mini”, az „Úr megjelenése” – 
néven is ismert nap Jézus 
Krisztus megjelenésének 
ünnepe. A magyar vízkereszt 
elnevezés a hagyományosan 
ilyenkor végzett vízszentelés-
ből ered.  
„Az ünnepek magyar nevei-
vel az én nagyapám foglalko-
zott, aki szintén Veledits La-
jos volt. Ő a Magyar Nyelv 
folyóiratba írt egy tanul-
mányt, miszerint január 6-a 
minden egyes országban 
Epifánia, azaz megjelenés, 
kinyilvánulás. Csak a horvá-
tok és a magyarok mondják 
Vízkeresztnek” – mondta a 

művész úr. 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_szentkereszt_megtalalasa
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_szentkereszt_megtalalasa
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A következő ünnep május 3-a, a Szent 
Kereszt feltalálásának napja, amikor Szent 
Ilona a fentebb említett legenda szerint meg-
találta a 3 keresztet.  
A harmadik szeptember 14-e, a Szent Ke-
reszt felmagasztalása, amely templomunk 
búcsúnapja is. A felmagasztaláshoz tartozik 
még egy történet a 7. századból. A perzsák 
elrabolták a Szent Keresztet Jeruzsálemből. 
Visszaszerzésére Hérakleiosz császár had-
járatot indított a perzsák ellen. Sikerült le-
győznie őket, és visszavitte a 
keresztet Jeruzsálembe. 
Ahogy cipelte a keresztet, egy-
szer csak megbénult, és nem 
tudott tovább lépni. Akkor hal-
lott egy égi szózatot, ami arról 
szólt, hogy ahogy Krisztus 
ment be Jeruzsálembe, neked 
is ugyanolyan nyomorúságo-
san és megalázkodva kell be-
menned. Az ábrázolások Hé-
rakleiosz császárt egy hálóing-
szerű darócban láttatják, ahogy 
cipeli a keresztet Jeruzsálem 
felé. 
Ezek a történetek alkotják a 
Szent Kereszt legendáját, ami-
ből 2 jelenet került ábrázolásra.  
Nevezetesen a templom hajó-
jának az első boltozati mezőjé-
ben Nagy Konstantin álmát 
látjuk, aki fekszik az ágyában, 
és egy felröppenő angyal fel-
mutatja a keresztet. Ehhez a képhez tartoz-
nak a katonák, akik készülnek a másnapi 
csatára.  
A diadalíven olvasható  magyarul: „e jelben 
győzni fogsz”. 
 következő jelenetben Szent Ilonát látjuk, 
ahogy megtalálta a kereszteket, és ő magá-
hoz szorítja Krisztus keresztjét, amin a tövis-
koszorú és a szögek helye is látható.  
Nagyon sok barokk, sőt korábbi ábrázolás is 
van, ami azt mutatja be, hogy egy-egy újszö-
vetségi esemény révén új szö-
vetség köttetik Isten és az em-
berek között. Ez azt jelenti, 
hogy vége van a pogány idők-
nek. Ezen a képen egy pogány 
bálvány is látható, aminek már 
hiányzik a feje, és ettől össze-
omlik. Ez egy képi kifejezése 
annak, hogy egy új világ követ-
kezik. 
Egy barokk templomnak az 
ikonográfiai (Ikonográfia: vala-
mely képzőművészeti téma, 
különlegesen vallási személyek 
ábrázolásának szigorúan a 
korra jellemző módon meghatá-
rozott szabályai, a vele foglal-
kozó, ennek formai és tartalmi 
kérdéseit elemző művészettör-
téneti tudományág. - forrás: 
Wikipédia) rendje azt követeli 
meg, hogy a főoltáron megjele-
nő szent, jelenet vagy ünnep, 
és a fölötte, a szentély mennyezetén lévő 
kép kapcsolódjon össze. Nálunk ez a Szent 
Kereszt felmagasztalása és a gyönyörű szép 
oltár (ami a délelőtti napsütésben a leg-
szebb). Fönt a mennyezeti képen a Szent 
Keresztet várja a Szentháromság, egy an-
gyal felmutat a keresztre. A kereszt tölti ki az 
ábrázolásnak a középső részét. A 4 sarokba 
a 4 evangélista szimbóluma van. János a 

sas, Máté az angyal, az ökör Lukács, aki a 
festők védőszentje, az oroszlán pedig Márk. 
Az ornamentikákat meghatározó festészeti 
stílus a 18. században, Mária Terézia ideje 
alatt alakult ki, mely magán viseli már a ro-
kokó szellemiségét is, ami azt jelenti, hogy 
az ornamentikák már nem szimmetrikusak, 
hanem szeszélyesen kanyarognak, tajtékok 
jelennek meg rajta, és mindenféle fantázia-
dús dologgal vannak körülvéve. Így így ke-
rültek megszerkesztésre ezek az ornamen-

sek, hogy illeszkedjenek ahhoz a korszak-
hoz, amikor a templomunk épült. Az építtető 
címere a diadalív padlatjában került ábrázo-
lásra. Az ornamentikák megtervezésénél az 
volt a művész szándéka, hogy az építészeti 
tagozatok érvényesülésén túl próbáljon illú-
ziót is teremteni a templomba látogatók és a 
hívek számára.  
„A megvalósításban nagyon nagy segítsé-
get kaptunk Kiss Tibor festőmestertől, aki az 
előkészítő munkákat végezte a templom-

ban. Akkor egy mészfestést hordtunk fel, de 
előtte a számos helyen lepotyogó vakolatot 
ki kellett egészíteni, a táskásan felhólyago-
sodott vakolatot leverni, 
különösen a hátulsó bolt-
mezőben hatalmas felüle-
teket kellett kijavítani. Ezt 
a mészfestést egy picike 
kis faszénnel színeztük 

meg. A barokk időkben használták ezt a 
festéket, és venyigefeketének hívták. Elsze-
nesített szőlővenyigét törtek porrá, és ezt 
keverték a mészhez. Ez egy jellegzetesen 
kékes színt kölcsönzött annak az alapfelü-
letnek, amire elkezdtünk festeni. (A barokk a 
reneszánsz után következő stílustörténeti 
korszak és korstílus, amely kb. 1575-től kb. 
1770-ig tartott, és bonyolult minták, gazdag 
díszítés, monumentalitás jellemzők rá. – 
forrás: Wikipédia) 

Magát a festéket, minden egyes 
színt magunk kevertünk ki. Az 
ornamentikák és az egyes me-
zők színét az az örökségvédel-
mi előírás határozta meg, mi-
szerint a festés elkészítésében 
a cél az, hogy segítsük, támo-
gassuk a Főoltárnak illetve a 
többi oltárnak a megjelenését, 
hangsúlyát azzal, hogy nem 
festjük színesre az oldalfalakat, 
és nem színezzük az architektu-
rális festéseket. Ezért marad-
tunk ennyire visszafogottak. 
Néhol megcsillantottunk egy kis 
aranyplasztikát, kiemeltük a 
diadalívnek a jelmondatát, ami 
nagyon fontos volt, és ennek 
szellemében készítettük el a 
dekorációt. (Architektúra: felépí-
tés, szerkezet, rendszer; építő-
művészet. – forrás: Wikipédia) 
A munka tovább tartott, mint 

ahogy terveztük. Rengeteg apró részlet volt, 
aminek a kidolgozása sok időt vett igénybe. 
Minden egyes figurához, akik fölkerültek a 
mennyezetre vagy minden egyes virágcso-
korhoz külön-külön kis vázlatot készítettünk. 
Hogyha megnézik a virágcsokrokat, minden 
egyes virágcsokor más. Néhol föl lehet fe-
dezni egy pillangót benne, vagy egy pár-
kányra lehullott virágszirmot. Ez nem az én 
érdemem, én csak a mintákat válogattam ki. 
Van egy nagyon kitűnő kolleganőm, Hollósi 

Éva grafikusművész, aki 2000 
óta dolgozik velem. Ő sok min-
dent festett itt a templomban. 
Köszönöm az alsónémediek 
türelmét, hogy kivárták azt, 
amíg ez a festés elkészült.” 
  
Tisztelt Veledits Lajos festőmű-
vész úr, tisztelt Hollósi Éva mű-
vésznő! Nagyon köszönjük 
önöknek, hogy ilyen gyönyörű-
vé varázsolták templomunkat! 
Isten gazdag, bőséges áldását 
kérjük a művészekre és mind-
azokra, akiknek valamilyen 
szerepe volt a megvalósítás-
ban! 
Kedves Alsónémediek! Kívá-
nom Mindnyájunknak, hogy a 
templomba betérve áhítattal 
csodálkozzunk rá a bibliai jele-
netekre, és hálás szívvel gyö-
nyörködjünk még sokáig az 

újjávarázsolt belső térben! 
Alsónémedi, 2020. január 3. 

Surányi Mária tanárnő 

Advent 1. vasárnapján a 10 órai szentmisét követően Vele-
dits Lajos festőművész bemutatta templomunk friss festésdí-
szítését. Az előadásáról Kovács Róbert jóvoltából hang– és 
filmfelvételt készült, melyet lejegyzett és újságunk részére 

szerkesztett Surányi Mária. Köszönet munkájukért! 



SZENT KERESZT — 2020. JANUÁR     4 

 

Adventi koncerten voltam. 
 
A Mária Rádió 
Országos Imakö-
reinek önkéntes 
koordinátora 
vagyok.  
Az Alsónémedi 
Imacsoport több-
ször vett részt a 
budapesti talál-
kozókon. Most ők 
hívtak meg en-
gem és két tech-
nikus testvére-
met, akik a rádió 
egyéb vidéki 
munkái miatt 
sajnos  nem tud-
tak eljönni. 
A koncert napján  is imakör találkozóról 
jöttem el, amire készülve, továbbá a pár 
nap múlva történő külföldi utazásom előké-
születe miatt elég fáradt voltam, de úgy 

gondoltam, 
szeretettel 
hívnak vár-
nak, nekem 
is ugyan-
ilyen szere-
tettel el kell 
mennem. 
Korán ért 
be a Volán 
busz, így 
még alig 
voltak a 
templom-
ban. Ré-
gebben 
voltam már 
itt, de akkor 

még állványok voltak min-
denhol. Most, amikor belép-

tem ért az első szép 
élmény, a gyönyörű-
vé varázsolt temp-
lombelső. Jó volt 
ilyen szép helyen 
várni a koncertet. 
Majd bejött a férfi és 
női kórus és elkezdő-
dött. 
Számomra nagy él-
ményt jelentett a gyö-
nyörű énekek hallga-
tása, sokat ismertem, 
szívesen énekeltem 
volna velük.  
Szebbnél szebb éne-
keket hallottam, a 
férfi és női kórus is 

gyönyörűen énekelt, és 
nagyon szép volt a ritkán hallott hárfa-szó 
egy fiatal kislány előadásában. De nem 
csak az énekkar előadása varázsolt el, 
ennél sokkal több volt. 
Elnéztem a éneklő arcokat, sugárzott róluk 
az öröm, a szeretet. Mosolygós, boldog 
arcok énekeltek. Szlovicsák Ica, Jakab 
Mária, So-
korai Margit, 
hogy csak 
pár embert 
említsek az 
ismerősök 
közül. 
Karnagyuk, 
Benkó Péter 
is moso-
lyogva, 
örömmel 
ismertette a 
dalokat, 

néha megénekeltetve 
minket is,.  
Látszott, hogy nemcsak a 
szívük, a lelkük is énekel. 
Arra gondoltam, elnézve 
a sok mosolygó arcot, 
hallgatva a szép hango-
kat, hogy ilyenek lehetnek 
az angyali karok, ilyen 
békések, szeretetet su-
gárzóak.  
Azt hiszem, mindenki aki 
ott volt ezen a koncerten 
örömteli lélekkel indult el 
a másnap megkezdődő 
adventi időre. 
Nagyon hálás vagyok a 
meghívásért és a követ-
kező verssel köszönöm 
meg. 
 

 
Imádságos szeretettel Tarman Bernadett 
 

Uram Jézus Krisztus,  
teremts bennünk csendet, 

hogy az adventi időben Rád,  
a Te szavadra, 

útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. 
Teremts bennünk csendet, 

hogy lelkünk mélyén meghalljuk 
bűnbánatra hívó szavadat. 
Teremts bennünk csendet 

hogy meghalljuk az adventi  
örömhírt: emberként fogsz megszületni. 

Teremts bennünk csendet: 
A hit ajándékát elfogadó csendet, 
A Te titkaidat elfogadó csendet, 

A Te szeretetedet elfogadó csendet, 
a Megváltó érkezését váró csendet. 

a lélek mélyén megszülető öröm csendjét. 
Hiszek Uram, erősítsd bennünk a hitet. Fazekas Gábor diakónus úr 

Morvai Róbert 
gitáron kísérte 

a kórust 

Kiss Ferenc szólót énekelt  

Heusser Sarolt hárfázott 
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Tisztelt Karnagy Úr! 
Kedves Énekkar! 

Szívből gratulálok az idei hangversenyhez. 
Az össze állított kórusművek változatossá-
ga és minősége nagyszerű, az énekkar 
iránti tisztelet és megbecsülés mellett való-

színűleg ennek is köszönhető volt a nagy 
érdeklődés, 
amely a koncertet kísérte. 
Jókívánságaimat küldöm karnagy Úrnak és 
az énekkar minden tagjának a közelgő 
ünnepek 

alkalmával. 
Szeretettel: 

Varga László atya 
egyházmegyei zeneigazgató 

a váci székesegyház karnagya 

Magyarok Nagyasszonya Kórus Hangversenye  
2019 november 30-án 

Csodálatos esténk volt azon a szombaton. Gyönyörű élménnyel 
búcsúztattuk novembert és emelkedett lélekkel fordultunk Advent 
felé. 
De hogy az elején kezdjem….  
Idén december 30. napján már az estébe hajló 5 órai időpontra 
hirdette meg a Kórus az idei évi munkájukat összefoglaló hang-
versenyét. A hangversenynek a felújítása után már a teljes fényé-
ben pompázó Szent Kereszt Felmagasztalása templom adott 
helyt. 
Kissé szomorkás novemberi délután már fél 5 felé kezdett gyüle-
kezni a hangverseny iránt érdeklődő publikum. A meghirdetett 
időben liturgia nem volt, így bízvást lehetett mondani, hogy aki 
ekkor a templomba jött, a hangverseny miatt jött el. És csak jöt-
tünk, jöttünk, gyülekeztünk, míg a hangverseny kezdetére „telt 
házas” lett a templom. 
Pontosan a kezdési időpontban bevonult a Kórus. A templomhajó 
elején sorakoztak fel szép egységes öltözetben a hagyományos 
felállásban, elől a női kar, mögöttük a férfiak, balról jobbra szóla-
mok szerint. A bevonulást kísérték Benkó Péter és Kiss Ferenc 
karnagy urak. A technika is készen állt. Egyfajta áhítattal vegyes 
izgalom volt érezhető. 
A koncert nyitánya szép 
meglepetés volt, amikor 
a vegyeskar minden 
előzetes felkonferálás 
nélkül előadta Bárdos 
Lajos: Üdvözlégy nagy 
Király című szerzemé-
nyét. 
A nyitányt követően 
Benkó Péter karnagy úr 
üdvözölte a megjelente-
ket, megköszönte, hogy 
ilyen nagy számú ér-
deklődőt vonzott a kó-
rus hangversenye. 
Ezután a kórus férfi 
kara és azt követően a 
női kar két-két dalt 

adott elő.  
Nagyon tetsző volt, hogy a karnagy úr ezen dalok előtt és a to-
vábbiakban is minden produkció előtt ismertette a dalok keletke-
zésének körülményeit és pár szóval bemutatta a dalok szerzőit is. 
A programot részletesen nem ismertetném, de el kell mondani, 
hogy a programban szereplő mind a húsz dal csodálatosan zen-
gett. Nem csak zeneileg voltak kiforrott produkciók, hanem magá-
val ragadó volt, hogy az ének közben valami mélységes hit és 
szeretet áradt felénk. Az éneklés szeretete, a kórustagok egymás 
iránt és vezetőjük  iránt érzett  szeretete sugárzott. 
Élénk színfoltja volt a programnak a tanuló Heusser Sarolt hárfán, 
gyönyörűen előadott, ismeretlen olasz szerző „Lontano, lontano” 
című dala. 
Méltósággal betöltötte a teret a négy férfi hangja  Demény: Ades-
te fideles művének előadásakor. 
Külön meg kell említeni és megköszönni Kiss Ferenc karnagy úr 
énekkari támogatását és a kórus énekének zenei kíséretét. A 
szólóban előadott Franz Gruber „Csendes éj” című szerzeménye 
csodálatos áhítattal idézte meg a betlehemi Karácsonyt. Köszönet 
érte. 
A kórus produkcióját a közönség többszörös vastapssal ünnepel-
te és köszönte. Az ovációt a kórus záró dallal köszönte meg. 

A hangversenyt köve-
tően a közösségi ház-
ban még alkalmunk 
nyílt személyes beszél-
getések során felidézni 
egymás számára a 
hangverseny kapcsán 
megélt szép érzésein-
ket is. 
Gratulálok a kórusnak 
és a vezetőjének! Kö-
szönöm, hogy részese 
lehettem ezen borús 
estén ennek a fényes 
élménynek. 

2019.  
december 4. napján 

 
Dr. Borbás István 

Ünnepi adventi hangverseny  
a katolikus templomban 

 
A Magyarok Nagyasszonya Énekkar, mint minden év-
ben, idén is felejthetetlen adventi hangversenyt adott a 
gyönyörűen felújított templomban. Benkó Péter Katoli-
kus kántor által összeállított előadást hallgathatta meg a 
közönség, melyben Kiss Ferenc Református Egyház-
község kántor-karvezetője is aktívan részt vett. 

Engem és a férjem Takács Ferenc és felesége hívott meg az elő-
adásra. Szívesen jöttünk, hisz szívhez szóló meghallgatni templo-
mi előadásban egy adventi hangversenyt. Fantasztikus módon 
összeállított műsort hallhattunk. A kórusművek összeválogatása 
nagyon tetszett, nem beszélve a kórustagok profi énekhangjáról. 
A szólisták lélegzetelállító módon énekeltek. A hárfa szóló, majd a 
gitár kíséretében előadott művek különleges hangzása igazi ün-
nepi hangulatot ébresztett. A karvezetők szuggesztív karvezény-
lése, előadásmódja biztosította a közös munka sikerét. Élvezet 
volt hallgatni a műsorszámok közti összekötő szöveget.  
Úgy gondolom, hogy ebben a községben fontos közösségformáló 
szerepe van az egyházaknak, az ott élő és dolgozó emberek szá-
mára. 
Budapest, 2019. december  

Bartháné Tasi Gabriella 
Külön is énekelt a Férfi-, és a Nőikar is... 

Kamarakórus 

Kiss Ferenc, Dr. Varró Gábor, Dr. Nagy Vilmos, Benkó Péter 

Próbák hosszú sora után...  
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Csodát látni és hallani 
 

A 2018/ 19-es tanév második félévében 
Alsónémediben a Széchenyi István Álta-
lános Iskolában tanítottam. Itt ismertem 
meg Benkó Pétert, akiről megtudtam 
hogy nemcsak négygyermekes tanárem-
ber, hanem a Fő utcai katolikus templom 
kántora, és egy majd negyven főből álló 
kórus vezetője. A Budapestre tartó busz-
hoz sietve nap mint nap elmentem a kis 
épület előtt, de bemenni sosem volt ér-
kezésem. 
November 30- án erre is sor került. Ko-
rán érkeztem a busszal, ott téblábol-
tam,  Fazekas Gábor diakónus bekísért 
az üres templomba. Negyed öttől kezdve 
a református templom puritánságához 
szokott szememmel  szinte ízekre szed-
tem ennek a frissen felújított kis barokk 
ékszerdoboznak minden zegzugát. Ész-
re sem vettem az idő múlását, csak az 
tűnt fel, hogy zsúfolásig megteleltek a 
padsorok, a karzat, a pótszékek: egy tűt 
nem lehetett volna leejteni. 
És ekkor megszólalt a csoda. A kórus-
ban örömmel fedeztem fel az általános 
kisiskolástól volt kollégáimon keresztül, 
dolgozó fiatalokon át az örökifjú nyugdí-
jasokig szinte minden korosztályt. A 
hangverseny meggyőzött arról, hogy a  
„zene mindenkié”, hogy a templomban 
békében megfér egymás mellett a gre-
gorián és Nino Rota zenéje, az orgona 
mellett a „világibb” hangszerek sem ide-
genek: a hárfa, a gitár hangja az egyre 
fiatalabbakat is képes megszólítani és 

becsábítani a templomba. 
Nem gondoltam, hogy ennyi színes ötlet-
tel lehet fűszerezni ezt a közel másfél 
órás programot: a női, a férfi, a vegyes 
kar, a kis Sarolt hárfajátéka, az orgona-
szóló és -kíséret, a gitármuzsika, a 
négytagú férfi kamarakórus lenyűgözte a 
hallgatóságot, Kiss Ferenc karnagy úr 
előadásában a Csendes éj alatt pedig 
egyenesen lúdbőrzött az ember. 
A műsorszámokat összekötő szöveg- 
egy-egy kis történettel megtűzdelve - 
még közelebb hozta a szerzőket is. 
A közönség sem úszta meg a szerep-
lést: Péter kollégám háromszor is ének-
lésre bírta az egybegyűlteket. Az első -
kissé bátortalan- próbálkozás után a Kis 
karácsony , nagy karácsonytól az együt-
tes éneklés katarzisa töltötte be a teret. 
Kell-e ennél szebb és felemelőbb ráhan-
golódás a karácsonyhoz vezető adventi 
útra? 
Feltöltődve a lelket simogató élménytől, 
a közönség el sem akarta engedni a 
szereplőket. Örülök, hogy én is részese 
lehettem ennek a csodának, csak gratu-
lálni tudok mindazoknak, akik ezt megte-
remtették. 
A kórus minden egyes tagjának, a kar-
nagy úrnak, Péternek, azoknak, aki részt 
vettek a hangverseny létrejöttében, a 
felkészülést lehetővé tevő családtagok-
nak, a kórust támogatóknak, a gyüleke-
zetnek áldott, meghitt karácsonyt, békés 
boldog új évet, erőt, egészséget kíván a 
további sikerekhez a hallgatóságból:  
 

Kovács Lajosné nyugdíjas tanár 

Adventi koncert 
 
November 30-án, Szent András napjának estéjén, év végi koncerttel várta az ér-
deklődőket a Magyarok Nagyasszonya Énekkar. A római katolikus templo-
mot  megtöltötték az ünnepi alkalomra érkező alsónémediek, rokonok és barátok. 
Az előadásra a kórustagok odaadó munkával, megannyi próbával, gyakorlással 
készültek. A Benkó Péter kántor-karnagy vezetésével immár 20 éve működő kórus 
gazdag ünnepi egyház- és világzenei műsort adott elő, melyben külön férfikarra, 
női karra, kamarakórusra írt művek is szerepeltek. A változatosan felépített műsor-
ban a zenei darabok sorában helyet kaptak modern és klasszikus szerzemények, 
egyházi népénekek és hosszas kutatómunkával fellelt zenei különlegességek is. 
Ezek között rövid zenetörténeti bemutatást hallhattunk a felcsendülő művek megis-
meréséhez. A karácsonyi műsort Hausser Sarolt hárfajátékával, Kiss Ferenc kar-
nagy orgonakíséretével és énekével, Morvai Róbert  és Benkó Péter gitáros hang-
szerjátékával gazdagította. 
A bensőséges hangulatú koncert zárásaként az előadók és a hallgatóság közös 
énekléssel hangolódott a karácsonyváró időszakra. 
Köszönet a közreműködőknek a színvonalas előadásért. Örülök, hogy részese 
lehettem ennek a meghitt, adventi lélekemelőnek. 

Tóth-Szabó Ágnes 

„Harsognak fényes trombiták—zeng már az égi háladal…” 
  
Köszönetet mondok a hangverseny létrejöttéért mindenkinek, aki segített: 
Istennek, és Magyarok Nagyasszonyának, kórusunk védőszentjének. Fazekas 
Gábor diakónus Úrnak a hangverseny megnyitásáért. 
Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta kis kórusunkat! Köszö-
nöm mindazoknak, akik megörökítették ezt az eseményt! Köszönöm a szervezési 
feladatok elvégzését, illetve a segítséget e hangverseny és a hangverseny utáni 
ünnepség létrejöttében.  
Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt évben énekkarunkat anyagilag támogat-
ták! Köszönjük az Egyházközség vezetőségének, hogy működhetünk.  
S végül, de nem utolsó sorban nagyon-nagyon köszönöm az Alsónémedi Magya-
rok Nagyasszonya Énekkar tagjainak, a hangszeres kísérőknek, Kiss Ferenc kán-
tor Úrnak, Morvai Róbertnek, Heusser Saroltnak a lelkesedést, a szorgalmat, a 
rengeteg próbát! 
A megjelent nagyszámú kedves közönségnek pedig megköszönöm aktív figyelmét, 
és megtisztelő jelenlétét. 

Benkó Péter kántor 

Önfeledt ünneplés... 

Kiss Ferenc karnagy 
úr az orgonánál 

„Teltház...” 

A közönség is énekelt... 

Próba 2019. november 22-én, pénteken... 
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November 30-án adventi koszorúkészítés volt a plébánián. Elkészült a templom koszorúja is, köszönet érte. Marci atya megszentelte 
a koszorút, melynek gyertyái minden adventi vasárnapon ünnepélyesen kerültek meggyújtásra. 

Advent 1. vasárnapján sor került a bérmálkozásra készülők bemutatására, bemutatkozására, majd 
Advent 3. vasárnapján az elsőáldozásra készülők bemutatására. 

Advent 1. vasárnapján a hívek átvehet-
ték az Adventi kalendáriumot, amit a 

gyerekek készítettek nagy szeretettel. 
Minden nap húzni kellett egy idézetet, 

mely segítette az adventi lelki felkészü-
lést Karácsony ünnepére. 

December 7-én és 14-én mé-
zeskalács sütés és díszítés volt 
a közösségi házban. Az itt ké-
szített mézeskalácsokat Kará-
csony ünnepén ajándékként 
kapták a hívek a misék után. 

Advent 2. vasárnapján Szt. Miklós is ellátogatott 
a misére, ahol találkozott a gyerekekkel. 

Adventben a reggeli imádságokat követően 
Agapé volt a közösségi házban. 

Lucabúza 
ültetésére volt 

lehetőség 
december 13-

án. 
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Adventben (december 1. és 24. között) kiállítás volt a 
közösségi házban Molnár C. Pál festőművész repro-
dukcióiból „Karácsonyi titok” címmel.  A megnyitó: 

december 2-án, hétfőn a 6.00 órakor kezdődő Rorate 
után volt. A művész unokája, Csillag Péter diakónus 

advent 4. vasárnapján előadást tartott a képekről. 

Betlehemi láng  
 

A Betlehemi láng története a 
11. századig nyúlik vissza, 
mikor II. Orbán pápa felhívá-
sára az olaszországi Firenzé-
ből fiatal lovagok csoportja, 
csatlakozva a keresztes had-
járathoz, Jeruzsálembe ment, 
egyenesen Krisztus szülőhe-
lyére, azzal a céllal, hogy a 
reményt jelképező békelángot 
elhozzák városuk lakosainak. 
Visszatérésüket a pápa már 
nem élte meg, a lovagok 
ugyanis három évvel később, 
1099-ben épp karácsony előtt 
érkeztek csak vissza Firenzé-
be. A békelángot a helyi ka-

tedrálisban helyezték el, az emberek innen vitték tovább saját 
otthonaikba.  
Ez a hagyomány Ausztriából indult újra útjára már több mint 
három évtizede egy bécsi cserkészcsapat ötlete nyomán.  
Így a betlehemi Születés-bazilika örökmécsesének lángja – mint 
a béke szimbóluma – eljut az európai nemzetekhez, közösségek-
hez. A lángot minden évben lámpásba zárva, repülőn hozza el 
egy cserkész Bécsbe, ahol az Osztrák Cserkészszövetség által 
szervezett ökumenikus istentiszteleten átveszik azt a környező 
országok cserkészei, hogy elvigyék saját országaikba.  
A láng idén, hosszú útja után, 2019. december 15-én érkezett 
meg a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-
templomba. A láng átadását ökumenikus szertartás keretében a 
Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége szervez-
te. 

Beer Miklós nyugal-
mazott váci me-
gyéspüspök, cser-
késztiszt, köszön-
tötte az egybegyűl-
teket. Utána a du-
naharaszti cser-
készcsapat tagjai 
adtak elő betlehe-
mes játékot, ezt 
ünnepi beszéd kö-
vette, majd közös 
imádság és éneklés 
mellett gyújtották 
meg az ország min-
den részéből érke-
ző cserkészek a 
lángról saját mé-
cseseiket, lámpása-
ikat, hogy elvigyék 
csapataikhoz és 
településeikre a 
béke és a szeretet 
üzenetét. Az ün-
nepség a püspök 
és a lelkész áldásá-
val zárult.  
Alsónémedi cser-
készeink elhozták 
a lángot az ünnepségről a mi egyházközségünknek is Advent 4. 
vasárnapján hogy templomunk adventi koszorúján a negyedik 
gyertyát erről gyújtsuk meg és mindenki, aki szeretne, vihessen 
haza belőle a saját otthonába.  

     Bálintné Szesztay Andrea 

 
Advent 1. vasárnapja 
 
Áldd meg Urunk ezt a koszorút és ezeket a 
gyertyákat, melyek ádvent napjaiban Rád 
emlékeztetnek minket. Engedd, hogy fé-
nyük bevilágítsa minden ember szívét. 
Ahogyan minden vasárnap újabb és újabb 
fény gyullad meg e koszorún, úgy növe-
kedjék bennünk is a Te szereteted. Készíts 
fel bennünket születésed ünnepére és 
engedd, hogy igazságban és szeretetben 
megvalósuló országod bennünk is meg-
szülessék! 
Áldd meg Urunk ezt a koszorút és ezeket a 
gyertyákat, melyek ádvent napjaiban Rád 
emlékeztetnek minket. Engedd, hogy fé-
nyük bevilágítsa minden ember szívét. 
Ahogyan minden vasárnap újabb és újabb 
fény gyullad meg e koszorún, úgy növe-
kedjék bennünk is a Te szereteted. Készíts 
fel bennünket születésed ünnepére és 
engedd, hogy igazságban és szeretetben 

meg-
valósuló országod 
bennünk is megszü-
lessék! 
 

Kedves Testvérek, 
a fenti áldó imádság-
gal szentelhetjük 
meg ádventi koszo-
rúnkat minden év-
ben, így most is és a 
visszatérő adventi 
időszakok kezdetén, 
sőt minden adventi 
vasárnapján – akár 
családi körben a csa-
ládfő vezetésével. 
Az advent a várako-
zás ideje: szeretnénk 
a hétköznapok mo-
notonságából, szür-
keségéből kiszakad-
ni, hiszen olyan egy-

hangúvá válhat az éle-
tünk a reggeltől estig 
ismétlődő sablonjaival. 
Ünnepre készülünk, 
rápillantunk az életünk-
re és szeretnénk helyes 
irányba állítani azt. En-
nek eszköze az adven-
ti várakozás. 
„Szüntelenül várakoz-
zatok, imádkozzatok” 
hangzik el az Egyház 
kérése. Ma így fogal-
mazhatnánk, hogy le-
gyen szívetekben vá-
gyakozás, várakozás. 
Pilinszky János gondo-
latai a várakozásról:  
Advent a várakozás 
megszentelése. Roko-

Advent 1-2-3. vasárnapján, az esti szentmisék keretében 17.00 
órától került sor az adventi lelkigyakorlatra. Lelkigyakorlatos 
beszédet mondott és gyóntatott Futó Béla piarista szerzetes. 
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na annak a gyönyörű gondolatnak, hogy 
"meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a 
miénk". Gyermekkorunkban éltünk így. Vá-
gyakoztunk arra - ami biztosan megjött. 
Télen: az első hóesésre. És várakozásunk 
ettől még semmivel sem volt kisebb, erőtle-
nebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, 
mint hazaérkezni, hazatalálni - beteljesíteni 
és fölfedezni azt, ami a mienk. 
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, - jól 
várakozik, s már várakozása felér egy hosz-
szú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, 
már készülődésében otthon van. Az, aki 
szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és 
mentes a birtoklás minden görcsétől, kielé-
gíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól 
várakozik, az időből éppen azt váltja meg, 
ami a leggépiesebb és legelviselhetetle-
nebb: hetek, órák, percek kattogó szenvte-
len vonulását. Aki valóban tud várni, abban 
megszületik az a mélységes türelem, amely 
szépségében és jelentésében semmivel se 
kevesebb annál, mint amire vár. 
Várakozás és beteljesülés átjárja egymást: 
már a várakozásban is megéljük az ünne-
pet, és az ünnep a várakozás ajándéka. 
Érdemes rátekinteni várakozásainkra más 
szóval vágyainkra (a vágy szerető sóvárgás 
azután, ami szívünket mélységesen betölt-
heti):  
Vannak-e ilyen vágyaink? 
Van-e tapasztalatunk arról, hogy minden 
nemes vágyunk mögött az Istennel való 
találkozás vágya húzódik meg? 
Nincs birtok, emberi kapcsolat, gazdagság, 
ami tejesen betöltené lelkünket. 
Aki vágyát lenyomja, az megkeseredett és 
függővé lesz: nagy függőségeink a munka-
kényszer, szenvedélyeink (gyógyszer, sex, 
szórakozás), igénytelenségeink. 
Vizsgáljuk meg: mik azok a függőségek, 
amik meg kötik életemet? 
A helyes vágyakozás: 
búcsú az illúzióktól: nem a másoktól várom 
az életem boldogságát 
reálissá tesz (nem lesz mindig abszolút 
harmónia a családban, a hivatás nem tölt-
het be teljesen; mégis lehet teljes az éle-
tem…) 
megóv attól, hogy életemet elvárásokkal 
túlterhelje: 
meg tudok békülni önmagammal, a hétköz-
napjaimmal  
Megbékélek az emberekkel: - előítéletektől 
mentessé tesz 
lendítő erő a hétköznapjainkra.  
Megvan a lehetőségünk, hogy az adventi 
szent időben naponta közelebb kerüljünk 
ahhoz, aki betöltheti vágyainkat.  
 
Advent 2. vasárnapja 
Csöndes napok jönnek. Sötét hajnalok, 
roráték ideje. A várakozás hetei. Sötétben 
botorkálunk, de biztosan tudjuk, hogy meg-
érkezünk a fénybe, és eljön, akit várunk. 
Ragadjuk meg a megszentelt időt, kapasz-
kodjunk bele a csöndbe, hallgassuk Isten 
hallgatását. Segítse a csöndbe való belé-
pést Pilinszky János imája: „Add, Istenem, 
hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen 
bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka 
csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz 
az asztalhoz, ami mellől senki se hiányoz-
hat. Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a 
csillagokkal együtt a hétköznapok is kial-
szanak, s egyedül a te békéd világít. Igen, 
hogy helyet foglalhassak már most egy 

rövid időre annál az eljövendő asztalnál, 
amit egy öröklétre megígértél, s aminek 
egyedül a te békéd a lámpása, eledele és 
terítéke. (…) Add, hogy imámban ne kérjek 
semmit, de annál inkább hallhassalak és 
hallgassalak Téged.” 
Kedves Testvérek! 
Az Advent szent idejében az eljövendő 
Messiásra és az Isten országára irányul a 
figyelmünk: Olvasmányban – Izaiás, az 
evangéliumban Keresztelő János mutat rá.  
Az ószövetségi olvasmányban Izaiás 
arról a helyzetről ír, amikor az ország el-
veszti függetlenségét, más népek szövetsé-
gében bízik, ami egyet jelentene a nemzeti 
önállóság, az egyistenhit elvesztésével.  
Istennek nagyobb ajándéka van : 
Igazságot szolgáltat az alacsony sorsúnak, 
tehát ítéletet tart – helyre billenti azt, ami 
kifordult. 
Megadja a derű, a béke, a harmónia orszá-
gát – folytathatnánk az ószövetségi ígérete-
ket napjainkra : 
nem lesz rohanás, idegeskedés, közlekedé-
si dugó és káosz, 
szűkölködés, szegénység, árvíz, és iszap-
katasztrófa 
nem lesz békétlenség, gyűlölködés a népek 
és emberek között 

nem gyalázzák egymást a politikai pártok, 
nem a saját népszerűségükre, a hatalomra 
törnek, hanem igazság szerint mérlegelnek 
mindenki a másik javát keresi 
Milyennek is képzeljük el mi a békénket? 
– folytathatnánk a sort. 
Az evangélium  Keresztelő Szent Jánosra, 
az Úr Jézus előfutárára irányítja figyelmün-
ket. 
Bűnbánatra szólít, mert hamis biztonság-
ban éltek a zsidók: kiválasztottnak érezték 
magukat. 
Megszólított mindenkit: tódultak hozzá az 
emberek  
viperák fajzata – mondja farizeusokra 
van valami hitelesség az életében, és taní-
tásában 
Mit kellene ma mondani? (Megalkuvás nél-
kül?)  
Milyen János képe a megváltóról: 
Majd tűzzel keresztel az Messiás. 
Te vagy-e vagy mást várjunk? – kérdezi a 

börtönből – ő, aki rámutatott. 
Milyen a mi elvárásunk az Istennel kap-
csolatban, Milyen az Istenképünk? A 
béke Istene, az ítéltet mondó? Melyik áll 
most hozzám közelebb? Észreveszem 
mindkét arca mögött az felém áramló szere-
tetet? 
A Messiás átalakítja a világot, Isten országa 
valósul meg az emberek között, közöttünk. 
Örök boldogságában hív. Milyen is lesz az? 
 
PILINSZKY JÁNOS: MIELŐTT  
 
A jövőről nem sokat tudok, 
de a végítéletet magam előtt látom. 
Az a nap, az az óra, mezítelenségünk  
fölmagasztalása lesz.  
 
A sokaságban senki se keresi egymást. 
Az Atya, mint egy tüskét, visszaveszi  
a keresztet, s az angyalok, a mennyek 
állatai, fölütik a világ utolsó lapját. 
 
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt  
tülekedésben sírásunk még egyszer fölsza-
badítja 
a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. 
 
Advent 3. vasárnapja – Gaudete vasár-
nap – Örvendezés vasárnapja 
 
A mai liturgia első szava: örüljetek! Örülje-
tek az Úrban szüntelen! 
Mai örömünk oka, hogy az ünnep közel 
van; hogy az Úr közel van az életemhez.   
Igazi belső boldogság alapja az istenkap-
csolatunk.  A kereszténység nem hurrá 
optimizmus, nem tesz könnyűvé egyszerre 
mindent. Nem mi vagyunk minden igazság 
birtokosa, nem lehet bennünk keresztény 
gőg, fölény.  
Azonban békét ad, biztonságot annak a 
tudata, hogy Isten a szeretet, aki figyel rám 
is, az életemre, és minden az üdvössé-
günkre fordítható. 
Gondoljuk végig életünket, hogy azok az 
események, történések, amik nehezek vol-
tak, hogy szolgálták javunkat. 
Gondoljunk életünk örömeire és ajándékai-
ra, amik növeltek és erősítettek bennünket.  
 
Örüljetek az Úrban szüntelen!  
 Ha életemet, mindennapjaimat vizs-
gálom, sokkal hamarabb észreveszem a 
nehezet, a rosszat, mint a jót, az örömtelit.  
Milyen sokszor van, hogy csak egy-egy 
eseményt, jelenséget látunk, és nem látjuk, 
de nem is keressük a gyökerét, a hátterét.  
Mennyi feszültség, félelem van a ma embe-
rében, amit nem tanult meg kezelni, feldol-
gozni, hordozni.  
 Ebben a mai helyzetben is felhang-
zik advent harmadik vasárnapján az Isten 
üzenete: örüljetek az Úrban szüntelen, újra 
mondom, örüljetek!  
Szeretnék törekedni arra, hogy észreve-
gyem a szépet, a jót az életemben, és a 
másik ember életében is.  
 Karácsonyi készületünkben lássuk 
meg, a másik mennyire fog örülni annak, 
amit készítek neki, és ez örömre gyújtja 
szívemet.  
Karácsony akkor válik a szeretet ünnepévé, 
ha örömmel készülök.  

 
Futó Béla atya 
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Karácsonyra megszépült a keresztelőkút is, két család nagyvo-
nalú felajánlásából. Isten fizesse meg az adományt! Új helyre 

helyeztük, a templom elejére, bal oldalra, a Lourdesi Szűz 
szobra mellé. 

Megújult a gyóntatási hely is a templomunkban: a Szent József oltárnál került 
kialakításra egy gyóntató szoba, így a régi, a templom megszépült díszítéséhez 

kevésbé illő gyóntatófülkék kikerültek a karácsony előtti rendezésnél.  

Felajánlásból 
egy angyallal is 

gazdagodott 
templomunk, 
köszönet az 

adományozó-
nak. 

Karácsonyi ünnepi díszben a templomunk. 

Karácsonyfa állítás és ünnepi díszítés templo-
munkban. Köszönet a karácsonyfa felajánlásáért 

és a sok segítségért mindenkinek! 

A  Betlehem idéntől hangsúlyosabb helyen, a 
templom elején bal oldalon, a Lourdes-i szobor 

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

megszépült templomunkba. 
Köszönjük szépen mindenki 

segítségét! 

Karácsonyi ünnepi pillanatok a megszépült templo-
munkban. A gyerekek december 25-én 9.45-kor adták 

elő betlehemi műsorukat. 

A Magyarok Nagyasszonya Vegyeskar és a Református énekkar közös fellé-
pése december 14-én a Karácsonyi Kaláka című falurendezvényen. 
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Év végi beszámoló 
 

Köszönünk mindenkinek minden 
segítséget, adományt!  
Sok minden történt, sok köszön-
nivalónk van, például a templom 
belső festése csak a hívek ado-
mányából, illetve önkormányzati 
támogatásból valósult meg, az 
óriási dolog. 
 
Néhány statisztikai adat a ke-
resztségek felvételéről: 
1.) Elsőáldozók: 15, Fiú 13 - 
Lány: 2 
2.) Keresztelés: 30,  Fiú:15 - 
Lány: 15. 
3.) Házasságkötés: 10   
4.) Temetés:25, Férfi: 9  - Nő: 16  

 

Esküvők 2019-ben: 
Varga Zoltán és Gyarmati Ildikó 

Lukácsi Gábor és  
Kerekes Mónika 

Marczinák Attila és  
Szabados Zsuzsanna 
Kiss Koppány Ákos és  

Surányi Krisztina 
Kecskés Gábor és  

Szlovicsák Krisztina 
Lovas Péter és Hóra Eliza 
Urai László és Tóth Éva 

Molnár Dávid és  
Csetényi Zsanett 

Hegedűs Viktor Zoltán és  
Surányi Katalin 

György Péter és Bracsok Emese 
 

Keresztelt gyermekek  
2019-ben: 

Szecsődi Hanna 
Marczinák Dominik Attila 

Dáni Petra Dorottya 
Kovács Lara 
Bálint Máté 

Kiss Zoltán György 
Kiss Boglárka 

Máthé Vencel Gábor 
Odor Flóra Elizabet 

Tüske Ádám 
Tüske Emma 

Surányi Péter József 
Kolompár Jázmin Natasa 

Boros Panka 
Zsidi-Csermák Lilla 

Borcsa Oriana Vanessza 
Kiss Ádám Tamás 

Zupka Béla 
Szappanos Vivien 

Lukács Lilla 
Bakorek Kevin 
Győrvári Ádám 

Borza Laura Dominika 
Bársony Apollónia Szilvia 

Nébel Noel Levente 
Nébel Máté 

Terebessy Levente János 
Győrvári Imre 

Dencsik Dominik Krisztián 
Áncsán Gréta 

 

Elsőáldozók 2019-ben 
Salamon Dávid, 

Kiss Péter, 
Kiss Boglárka 

Tunyogi Fanni Róza 
Szabó Botond 

Ardeleánu Szilveszter-Lóránd 
Kiss Zoltán György 

Takács András Viktor 
Laurinyecz Csaba 

Boros László 
Varga Frigyes 

Pieczka Marcell, 
Kiss Bálint Benedek 

Bogyó Áron 
Kovacsik Áron 

 

Temetések 2019-ben: 
jan. Kiss Károlyné,  

szül.: Végh Erzsébet 
Kovács Györgyné,  

szül.: Drozgyik Etelka 
febr.: Szántó Miklósné,  

szül.: Hodos Ilona 
márc.: Ferenczy Balázsné,  

szül.: Ungvári Erzsébet 
ápr.: Tóth Dezső 
Takács Ernőné,  

szül.: Kovács Margit 
Galambos Gyuláné,  
szül.: Lanszki Katalin 

máj.: Szeleczki Sándorné, 
szül.:Mercz Katalin 

Tóth Ambrusné, szül.: Joó Mária 
jún.: Vacaru Danut 

Kincses Terézia 
júl.: Lukácsi Irén 

aug.. Kaltenecker Jánosné, 
szül.: Csermák Rozália 

Kovács István 
Kiss László 

Konyicsák Pál 
Marosi Kálmánné,  

szül.: Pothodszki Julianna 
szept.: Pelsőczi Lajos 

Boros Imréné,  
szül.: Plesz Anna Mária 

György Béla 
okt.: Faragó József 

nov.: Surányi Józsefné,  
szül.: Bircsák Teréz 
dec.: Kiss Jánosné,  

szül.: Surányi Borbála Regina 
Horváth Viktorné,  
szül.: Hidasi Irén 
Lukácsi Gábor 

KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezete 
 

Karácsony előtt a karitász csoport 22 db  élelmiszer csomagot készített és osztott ki helyi családok között. Egy 
délután összehívtuk a kevésbé jó körülmények között élő gyermekes szülőket és ők választhattak a játékokból, 
amit felajánlások ként a templomban hoztak jó lelkű gyermekek és szüleik. Adventi gyűjtésünk során, nagyon 
sok tartós élelmiszer és pénz adomány gyűlt össze. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat. Karitász cso-
portunk ünnepek előtt két új fővel bővült. Isten segítse munkájukat. Csoportunk mindenkinek kegyelmekben 

gazdag boldog új évet kíván. 
 

Mikoly Istvánné  
Karitász csoport vezető. 

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

Új asztali foci (csocsó) került beszerzésre, mely a 
közösségi házban kapott helyet. 

Kiss Tibor 
lefestette 

arany-
színűre a 
szentély 

oldalfalain 
lévő fülkék 

ajtaját. 
Köszönet 

munkájáért! 

Fényárban úszik templomunk! Köszönet 
az adományozónak, akinek adománya-

ként új reflektorok kerültek fel! 

Két család adományaként megújult a 
keresztelőkút kő-medencéje. 

Isten fizesse meg az adakozók jóságát! Az újonnan 
kialakított 

gyóntatófül-
kébe nagy-
lelkű ado-
mányozók 
szőnyeget 
vásároltak. 

 
Köszönet 

érte! 
Morvai János fogast ké-

szített a karzatra.  
Köszönet érte! 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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„… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”  
(ApCsel 28,2) 

A Krisztus-hívők egységéért folytatott imahét 2020-as anyagát a mál-
tai és gozói keresztény egyházak készítették. A máltai keresztények 
február 10-én nemzeti ünnep keretében ünneplik Szent Pál hajótöré-
sét, ezzel jelzik és köszönik meg a keresztény hitnek a szigeten való 
megjelenését. Az imahétre választott igeszakaszt az ünnepen szokták 
felolvasni az Apostolok Cselekedeteiből. A történet úgy kezdődik, 
hogy Pált fogolyként Rómába viszik (ApCsel 27,1). Pált bilincsbe ve-
rik, de Isten küldetése még egy ilyen veszélyes 
út ellenére is beteljesedik általa. Ez az elbe-
szélés az emberiség klasszikus drámája, 
amely a természet rettenetes erőivel szembe-
sít. A hajó utasai kiszolgáltatottak a tenger 
erejének és a rájuk zúduló hatalmas viharnak. 
Ezek az erők ismeretlen területre sodorták 
őket, ahol az elveszettség érzésével és a re-
ménytelenséggel kell szembesülniük. A hajón 
tartózkodó kétszázhetvenhat ember külön csoportokra oszlott. A szá-
zados és a katonái hatalommal és jogosultsággal rendelkeznek, de a 
tengerészek szakértelmétől és tapasztalatától függnek. Bár mindany-
nyian félnek és sebezhetők, közülük a leláncolt foglyok a legvédtele-
nebbek. Életük feláldozható, a csoportos kivégzés veszélye fenyegeti 
őket (27,42). A történet folytatásában az életük elvesztésétől való 
félelem miatt növekvő megosztottságot, ezáltal erősödő bizalmatlan-
ságot és gyanakvást látunk a különböző csoportok között. Mindemel-
lett figyelemreméltó, ahogyan Pál a békét sugallja a nagy felfordulás-
ban. Tudja, hogy életét nem olyan erők irányítják, amelyek közömbö-
sek sorsa iránt, hanem Isten kezében van, akihez tartozik, akit szolgál 
(ld. 27,23). Hite miatt biztos abban, hogy Rómában a császár elé fog 
állni, és ennek a hitnek az erejével állhat meg útitársai előtt, és adhat 
hálát Istennek. Mindenkit erre bátorított. Pál példáját követve osztoz-
nak a kenyéren, az új reménységben egyesülve és szavaiban bízva. 
Ez mutatja a szakasz fő témáját, amely az isteni gondviselés. A szá-
zados döntése volt, hogy a rossz időjárás ellenére útnak induljanak a 
hajóval. A vihar alatt a tengerészek döntöttek arról, hogyan irányítsák 
a hajót. Végül a saját terveik meghiúsulnak, és csak úgy, hogy együtt 
maradnak és hagyják, hogy a hajó összetörjön, menekülnek meg az 
isteni gondviselés által. A hajó és az egész értékes rakomány elvész, 
de mindenki életben marad, „mert közületek senkinek sem esik le 
egyetlen hajszál sem a fejéről” (27,34; ld. Lk 21,18). Keresztény egy-
ségünk keresése során az isteni gondviselésnek átadva magunkat 
számos olyan dologról kell lemondanunk, amelyhez szorosan kötő-

dünk. Istennek azonban minden 
ember megváltása számít. Az em-
bereknek ez a sokszínű és ellent-
mondásos csoportja zátonyra fut 
„egy szigeten” (27,26). Ugyanabban 
a hajóban hánykolódnak, és úticél-
juk is ugyanaz, ahol az emberek 
egysége a szigetlakóktól kapott 
vendégszeretetben lesz nyilvánvaló-
vá. Amint összegyűlnek, a tűz körül 
olyan emberektől körülvéve, akik 
nem ismerik és nem is értik őket, a 
hatalmi, társadalmi különbségek 
eltűnnek. A kétszázhetvenhat ember 
többé már nincs kitéve a kiszámítha-
tatlan természeti erőknek, hanem az 
Isten szerető gondviselése öleli át 
őket, mégpedig olyan embereken 
keresztül, akik „nem mindennapi 
emberséget” (28,2) mutattak irántuk. 
Fáznak és vizesek, meg szeretné-
nek száradni és melegedni a tűznél, 
éhesek, és ételt adnak nekik. Mind-
addig védett helyen vannak, amíg 
nem tudják biztonságosan folytatni 
útjukat. Ma sokaknak ugyanezzel a 

rémülettel kell szembesülniük, ugyanazon a tengeren. Ugyanazokat a 
helyeket nevezi meg a bibliai szakasz (27,1; 28,1), amelyek a mai 
menekültek történeteiben is feltűnnek. A világ más részein sokan ha-
sonlóan veszélyes utat tesznek meg a szárazföldön és a tengeren, 
hogy elmeneküljenek a természeti katasztrófáktól, a háborúktól és a 
szegénységtől. Életük szintén ellenséges és kiszámíthatatlan erők 
kezében van – nem csak természeti, hanem politikai, gazdasági és 
emberi erőket is beleértve. Az emberi közömbösségnek számos for-
mája van: először is azoké, akik hajózásra alkalmatlan hajón adnak el 
helyeket a kétségbeesett embereknek; másrészt a mentőcsónakok 
kiküldése iránti közömbösség; valamint a menekültekkel teli hajók 

elküldésének közönye. Ez 
csak néhány példa. Amigráció 
e mostani válságával szembe-
sülve keresztényként különös 
kihívást jelent számunkra ez a 
történet: összejátszunk-e a 
közömbösség rideg és barát-
ságtalan erőivel, vagy „nem 
mindennapi emberséget” mu-

tatunk, és Isten szerető gondviselésének tanúi leszünk minden ember 
számára? Keresztény egységünk keresése során nagyon is szüksé-
ges erény a vendégszeretet. Ennek gyakorlása egyre inkább nagylel-
kűségre hív minket a rászorulók iránt. Azok az emberek, akik nem 
mindennapi emberséget mutattak Pál és társai iránt, még nem is is-
merték Krisztust. Mégis, szokatlan emberségük, kedvességük révén 
kerültek közelebb egymáshoz a megosztott emberek. Keresztény 
egységünket nem csak az egymás iránti vendégszeretettel tudjuk 
kifejezni, noha ez is fontos, hanem szeretetteljes találkozásokon ke-
resztül azokkal is, akik nem részesei nyelvünknek, kultúránknak és 
hitünknek. Az ilyen viharos utazásokban és véletlen találkozásokban 
Isten akarata teljesül egyháza és minden ember iránt. Ahogyan Pál 
hirdetni fogja Rómában, Istennek ez az üdvössége minden népnek 
elküldetett (ld. ApCsel 28,28). A nyolc napra vonatkozó gondolatok és 
az istentiszteleti szolgálat az Apostolok Cselekedeteinek szövegére 
fog összpontosítani. 
A nyolc nap témái: 
1. nap: Megbékélés: a rakomány kidobása 
2. nap: Megvilágosodás: Krisztus világosságának keresése és megmutatá-
sa 
3. nap: Reménység: Pál üzenete 
4. nap: Bizalom: Ne félj, csak higgy! 
5. nap: Erő: a kenyér megtörése az útra 
6. nap: Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása 
7. nap: Megtérés: szívünk és elménk megváltozása 
8. nap: Nagylelkűség: elfogadás és adás 

Alsónémedin 
 január 19-én 17 órakor a katolikus, 
január 26-án 17 órakor a református  

templomban lesz  
ökumenikus istentisztelet. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódva a lelki-
pásztor január hónapban házszentelést vé-
gez – megáldja a családot, együtt imádkozik 
értük, megjelöli az ajtófélfát és alkalom kínál-
kozik ismerkedésre és beszélgetésre. Élje-
nek a lehetőséggel. Időpont egyeztetés sze-
mélyesen vagy telefonon. Köszönjük a bizal-
mukat, ápoljuk a hagyományt! 

Alsónémedi Katolikus Plébánia,  
Templom utca 1. 

Fazekas Gábor plébániaszervező  
diakónus 

Tel.: 30/174-46-27,  
E-mail: fazidiak@gmail.com 

Hivatali idő: hétfő 9.00-13.00 és  
csütörtök 15.00-17.00 
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Gyönyörű történet,  
sok szeretettel olvassátok... 

 
A múlt század elején történt. 
Magányos férfi utazott le egy vidéki kisvárosba. 
Barátai hívták, hogy ne töltse egyedül a szentestét. 
Az utolsó vonattal érkezett. 
Már erősen szürkült, alig járt valaki az 
utcákon. 
Az egyik kirakat előtt és észrevett egy 
kopott ruhás kisfiút. Nagy, vágyódó 
szemei egy kis Betlehemre szegeződ-
tek. 
A férfi megszólította: 
„Ezt szeretnéd megvenni?” 
A fiú bólintott, de nem vette le szemeit 
a kirakatról. 
„Nem is lehet drága” – folytatta a férfi. 
A kisfiú kihúzta kezét a zsebéből, tíz 
krajcáros csillogott benne. 
„Ezt az előbb találtam, de ezért nem 
adnak semmit.” 
A férfi elkérte a pénzt, s a fény felé 
tartotta. 
„Hallod-e, ez nem közönséges pénz, 
bizonyára az angyalok ejtették el.” 
A gyerek csodálkozva nézett a férfira. 
„Gyere, menjünk be az üzletbe” – és megfogta a hideg kis kezét. 
Bent már senki sem volt, csak az idős kereskedő. 
Udvarias mosollyal szólt: 
„Éppen zárni készülök.” 

A férfi hunyorított a szemével: 
„Akkor a legjobbkor jöttünk. Kis barátom egy 
rendkívüli pénzt talált. Az angyalok vesztet-
ték el. Azt veheti rajta, amit csak akar.” 

Ezzel ismét ráhunyorított a kereskedőre, és az megértette. Ke-
zébe vette, megvizsgálta a pénzt. Aztán sugárzó arccal mondta: 

„Micsoda szerencse, te aztán jó fiú le-
hetsz. Válaszd ki hát, amit szeretnél.” 
A gyerek először a kereskedőre, azután 
az ismeretlen férfira nézett. 
Mindkettő tekintetéből biztatást olvasott 
ki. 
Erre rámutatott a kirakatban csillogó 
betlehemre: 
„Ezt szeretném.” 
A kereskedő szépen becsomagolta, 
szaloncukrot is adott hozzá. A gyermek 
boldogan hagyta el a boltot. 
Az ismeretlen férfi ekkor elővette pénz-
tárcáját, 
s fizetni akart. 
„Szó sincs róla, uram, szólt a kereske-
dő. Ma este nekem is karácsonyom 
van. Az a Jézus, akit ma ünnepelünk, 

figyelmeztetett bennünket: Amit egynek tesztek a legkisebbek 
közül, azt nekem teszitek.” 
A két férfi egymás szemébe nézett és kezet szorított. Mindketten 
tudták, hogy ebben a pillanatban született meg a szívükben a kis 
Jézus. 

 
(Szerző ismeretlen) 

Egy perc bölcsesség…  

Pekker Imre atya temetési szertartása 
december 6-án 14 órakor kezdődött az 
Örkényi Szent Lipót Katolikus Temp-
lomban. Az ünnepélyes gyászmisét 

Marton Zsolt püspök atya celebrálta, az 
Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya 
Énekkar pedig a zenei kíséretet adta. 

Ezt követően elkísértük őt utolsó útjára. 
Földi maradványai az örkényi temető-
ben szülei mellett került elhelyezésre. 

 
Nyugodjon békében Imre Atya!  
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Jézus Szentséges Szívének Családja 2020 jan. 9-én 18 óra-
kor tartja a havi közös szentségimádási óráját a Szent Imre 

közösségi házban. Ezen a 
szentórán hálát adunk az 
elmúlt év kegyelmeiért 
Pekker Imre atyánkért, 
imacsoportjainkért, egy-
háztanács munkájáért, a 
Rózsafűzért társulatért, a 
Terézmisszió tagjaiért, a 
Mária rádió imakör tagjai-
ért, a Jézus Szíve család 
tagjaiért, a Mária gyerme-
kei imacsoport és a Misz-
sziós gyermek imacsoport 
tagjaiért. Gábor diakónu-
sunkért, Marci atyánkért 
és Gábor atyáért, az 
énekkarunk vezetőjéért 
Péterért és családjáért, a 
Caritas tagokért és az 
ifjúságért, Romvári Feren-
cért.  Imádságunkban 
átadjuk őket jézus drága 

szentséges szívének. 
Kérjük az Úr Jézus Szent Szívét, adja meg a szükséges ke-
gyelmeket és neveljen bennünket a jóban és dicsőüljön meg 
rajtunk és általunk, hogy mindenki higgyen és mielőbb eljöjjön 
Isten országa az emberi szívekben. Szent lelkének ereje has-
sa át mindennap az életünket és ne engedjen letérni a hozzá 
vezető útról, hűségben és szeretetben élhessük le életünket a 
Te kegyelmedből. Ez a mi újévi kívánságunk. 
 

Szlovicsák Balázsné 

Dec. 25 – Jan. 2 
Geigerné Moldvai Mari-

anna 
Mészáros Jánosné 

Nagy Vidorné 
Csermák Gáborné 

Nagy Tiborné 

Jan. 3 – 11 
 

Morvai Margit 
Sokorai Józsefné 

Fodor Mária 
Rózsáné  

Pelsőczi Mónika 

Jan. 12 – 20 
 

Szlovicsák Balázsné 
Győrvári Imréné 

Györgyövics Miklósné 
Krasnyánszki Sándorné 

 

Jan. 21 – 29 
 

Bársony Istvánné 
Kiss Lászlóné 

Agárdi Erzsébet 
 
 

Jan. 30 – Febr. 7 
 

Győrvári Pálné 
Végh Antalné 

Nagy Balázsné 
Horváth Albertné 

Januárban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

A Mária rádiós imakör következő imaalkalma 2020 jan. 6-án hét-
főn a szentmise után 18 órakor lesz a közösségi házban. 
A szentmisében felajánljuk Égi Édesanyánknak a hozott ima-
szándékokat és kérjük Édesanyai oltalmát az új esztendőben is. 
Szűz Mária! Isten anyja a béke királynője, könyörögj érettünk. 
Hozzád menekülünk! Szent áldozásunkban átadjuk ezeket a 
szándékokat Neki hódolattal. A szentmise után beszélgetést kezdeménye-
zünk az elmúlt ünnepekről és a jövőbeli terveinkről. Befejezésül egy tized ró-
zsafűzért imádkozunk és megköszönjük a Szűzanyának, hogy újra Vele lehe-
tünk!  
Kedves Testvérek! 2020 jan. 4-én szombaton a Mária rádiót Alsónémediből 
közvetíti a déli rózsafűzér imát. Imádkozzanak velünk. Ha ketten-hárman ösz-
szegyűltök az Én nevemben veletek vagyok. -mondta Jézus. 
Egész évre vonatkozóan: 
A templomban minden hónap első vasárnapján a délelőtti szentmisét Magyar 
Hazánkért ajánlják fel. A rózsafűzér Társulati tagok, akik naponta imádkozzák 
a rózsafűzért Magyarországért. 
Az elsőpénteki szentmiséket pedig a Teréz misszióban örökbefogadott atyá-
kért ajánljuk fel, akikért naponta imádkozunk nagy szeretettel. 
A templomban a baloldali padsor utolsó padja mögött imaszándék gyűjtő do-
bozt helyeztünk el. Kérjük név nélkül dobják bele kéréseiket, hálaadásukat, 
hogy imádságunkban átadhassuk Égi Édesanyánknak. Köszönjük megtisztelő 
bizalmukat! 
 

özv. Szlovicsák Balázsné  

Újévi Jókívánság 
 

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 sasmadár, 
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! 

 

Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, 

s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyekben! 

Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, 

és az alázatosság szüntelenségét okosan csillogtassam! 

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, 

és hogyan kell a féktelen erővel szemben egyenesen állni! 

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, 

és alázatosan megadjam magam a léleknek! 

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, 

s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek! 

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, 

s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak! 

Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam, 

s hirtelen megállni, ha utat hibáztam! 

Ne add meg mindig, amit nagyon kérek, 

taníts bátor lenni, amikor nagyon félek! 

Engedd a világot megvetve szeretni, 

csak magadat ne hagyd soha elfeledni! 

Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg, 

s ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek, 

ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád, 

hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád! 

Jézusom, Te mondtad: 
„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyit-

nak nektek”. Íme most keresünk, zörgetünk és kérjük a Te szent 
kegyelmedet! Segíts rajtunk! Jézusom, Te mondtad: 

„Amit kértek az Atyától az Én nevemben, megadja nektek.” Íme most 
kérjük Nevedben az Atyától a szükséges kegyelmeket. Segíts, hogy 
megmaradhassunk Jézus Szent Szíve remélünk és bízunk benned. 

A mélységből kiáltok fel Hozzád! Hallgass meg, Uram! 
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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! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

30. 
 

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

1.Mária Isten 
anyja ünnepe 
17 óra ünnepi 
szentmise és 
évkezdés  

2. 
 

3. Jézus 
Szent neve 
ünnep 
Elsőpéntek, 
délelőtt idős 
betegek látoga-
tása, gyóntatás 
és áldoztatás  
18 óra  
szentmise 

4. 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

5. 
10 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

6. Vízkereszt 
17 óra 
Ünnepi szentmise 
18 óra 
Mária Rádiós 
imaközösség  

7. 
18 óra 
Szentmise 
 
19 óra 
Közös  
kóruspróba 

8. 9.  
16.30 óra 
Szent Gyermek-
ség missziós 
gyerekcsoport  
18 óra 
Szentség-
imádás  
a Jézus Szíve 
imacsoporttal 
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

10.  
18 óra  
bérmálkozási 
felkészítő  
19.30 óra  
ifihittan 

11. 
15 óra 
Egyháztanács 
megbeszélés 

12.Urunk 
megkeresz-
telkedése 
9 óra 
Mocorgós mise 
10 óra 
Szentmise  
17 óra 
Szentmise  

13.  14. 
18 óra 
Szentmise 
 
19 óra 
Közös  
kóruspróba 

15. 
 

16.  
18 óra 
Szentség-
imádás 
 
19 óra 
Férfikör 

17. 
19.30 óra 
Ifihittan 

18. 
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

19. 
10 óra  
Szentmise  
17 óra 
Ökumenikus is-
tentisztelet a ka-
tolikus templom-
ban 

20.  
 

21.  
18 óra 
Szentmise 
 
19 óra 
Közös  
kóruspróba 

22. 
 

23.  
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Felnőtt  
katekézis 

24. 
18 óra  
Bérmálkozási 
felkészítő 
19.30 óra 
ifihittan 
 

25.  
10 óra 
Mária Gyermekei 
imacsoport 
19 óra 
Egyházközségi 
bál  
a Betyár 
étteremben 

26. 
10 óra  
Szentmise, 
17 óra  
Ökumenikus is-
tentisztelet a re-
formátus temp-
lomban 

27. 28. 
18 óra 
Szentmise 

29. 
 

30. 
18 óra 
Szentség-
imádás  
19 óra 
Férfikör 

31. 
19.30 óra 
ifihittan 

1.  
18 óra 
Cursillo  
kiscsoport 

2. Gyertya-
szentelő Bol-
dogasszony 
10 óra 
Szentmise, gyer-
tyaszentelés 
17 óra 
Szentmise, gyer-
tyaszentelés 

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 Baba-Mama Klub ja-
nuárban szünetel. Kez-

dés: február3., hétfő 
9.00-11.00 


