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A béke 

Ferenc pápa  az 54. Béke világnapjára, ami január 1-jén van, azt 
írja, hogy a „béke kívánság.” A mai nyugtalan világban sokan erre 
a krisztusi békére vágynak, mert nyugtalanság van az egész vilá-
gon, főleg most a koronavírus- járvány miatt. De eddig is lehetett 
hallani, hogy nyugtalanság van a tőzsdén vagy az olajpiacon, és 
emelkednek az árak, mert nem stabil a világgazdaság.   Nyugta-
lan az emberiség, mert eltávolodott Krisztustól, az ő törvényeitől 
és parancsaitól, amelynek alapja a szeretet. Láthatjuk, hogy mi-
lyen  az a béke, amelyet békefenntartó katonák próbálnak meg 
fenntartani  hatalmi szóval és fegyverrel Távol- Keleten.  Ideig- 
óráig működik csak, mert nem belülről a szívekből fakad.  De most 
nem az aktuális 
politikai békéről 
lesz szó, mert arról 
ír eleget a világi 
sajtó és média. 

Ami aj-
kunkra kínálkozik 
újév napján, az a 
béke szava.  Ke-
vésszer volt egye-
temes béke a vilá-
gon, de Jézus szü-
letésekor, Augustus 
császár uralkodása 
alatt hallgattak a 
fegyverek. Mond-
hatnák a történé-
szek, hogy az nem 
is volt igazi béke, 
és persze hogyan 
is lett volna az, 
amikor leigázottak 
ezrei nyögtek az 
Impérium elnyomá-
sa alatt. De leg-
alább háborúk nem 
dúltak. Milyen cso-
dálatos az Isten! Akkor küldi el a Béke Fejedelmét, amikor teljes 
béke van a földön. Mert eljött a Béke akkor is közénk minden év-
ben, amikor az Egyház nyugodtan, nagy pompával ünnepelhette a 
születését. Eljött olyan templomokba, amelyeknek ma már csak a 
romjai vannak meg. Ezek mára már csak romok, de a hit él to-
vább, a keresztények megőrizték évszázadokon át. Nekünk is 
ilyenekké kell válnunk. A hitet továbbadókká, a békés, gyermek 
Krisztust hirdetőkké, s ha mi már nem is leszünk az élők sorában, 
a hit általunk marad majd tovább itt a földön. 

  Hogy miért kell nekünk tovább vinnünk a Béke Fejedel-
mének üzenetét, hitét?  Mert akkor az előttünk álló harmadik év-
ezredet úgy írjuk tele, hogy a béke lesz az alapja minden cseleke-
detünknek. Akkor talán nem ismétlődik meg az, hogy többször kell 

háborús körülmények között eljönnie Krisztusnak közénk a béke 
üzenetével, mint békében. Mert eljött akkor is, amikor a második 
világháború után, az embertelen munkatáborokban sínylődött sok 
száz pap, és amikor a horogkereszt uralma alatt a halál egész 
Európában széles rendeket kaszált.  

Eljött közénk az óvóhelyekre, amikor kinn a légiriadó 
szirénája szólt. Eljött a rommá lőtt templomokba, amelyet az ösz-
szeomlás veszélye fenyegetett, és mégis összegyűltek bent  kará-
csonyt ünnepelni a hívők. Benn a békét ünnepelték, kinn a halál 
tarolt. Rajtunk áll, hogy mindez meg ne ismétlődhessen. Nehéz, 
de nem lehetetlen ezt véghez vinni. Hogyan? A gyermekeitekbe 

kell ismét beleoltani 
azt a lelkesedést, 
ami őseinkben is 
megvolt, és azt a 
hitet, amellyel ün-
nepelték az új évet, 
hogy ők is tovább-
adhassák utódaik-
nak. De ehhez az 
kell, hogy béke 
legyen bennünk, a 
szívünkben is és a 
családunkban is.  
Olyan szépen 
mondja az éne-
künk: „Békét adj 
szívünknek, békét 
családunknak, bé-
két nemzetünknek, 
békét a világnak!”    
Ezért imádkozunk 
ebben az új évben, 
hogy béke legyen a 
szívekben és a 
lelkekben.  
 
Ady Endre olyan 

szépen ír erről az „Imádság háború után” című versében: 
     “Uram, háborúból jövök én,  
      Mindennek vége, vége: 
      Békíts ki Magaddal s magammal,  
      Hiszen Te vagy a Béke.” 
 

Az új esztendőre  szívből azt kívánom, hogy legyen béke a szí-
vekben és az egész világon. Ha ez megtörténik, akkor boldogan 
énekelhetjük az angyalok kórusával együtt:  

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a föl-
dön a jóakaratú embereknek.” 

  
                            Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó  
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Az imahét bibliai alapvetése (Jn 15,1–17) 
 

Az igazi szőlőtő.  
 
Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden sző-
lővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, 
amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. 
Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdet-
tem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is 
bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem terem-
het maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha 
nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a sző-
lővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő ter-
mést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki 
nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, 
ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem ma-
radtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, 
kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő 
termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret 

az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetem-
ben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, 
amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok 
szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm 
legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én pa-
rancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek ben-

neteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét 
adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok 
nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szol-
gának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz 
ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit 
hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak 
benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, terem-
jetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor min-

dent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a 
parancsot adom nektek: szeressétek egymást!  

 
A Szent István Társulat bibliakiadása 

Nyitó istentisztelet: Szentbeszédet mond: Dr. Erdő Péter bíboros Igét hirdet: Steinbach József református püspök  
Időpont: 2021. január 17. vasárnap 19 óra. Helyszín: Szent István Bazilika 

 

Alsónémedin 2021. január 17-én 17 órakor a református templomban, 
2021. január 24-én 17 órakor a katolikus templomban 

lesz ökumenikus Istentisztelet.  
Mindenkit szeretettel várunk! 

ALSÓNÉMEDI BESZÁMOLÓ 2020 
 
Egy kis beszámoló az elmúlt év történései-
ből. 
Templomunkban  
22 gyermeket kereszteltek meg,  
15 fiú és 7 lány gyermeket.                 
9 gyermek származott törvényes házas-
ságból.  
 
23 testvérünket temettünk el,  
14 férfit és 9 nőt, Szentségekkel 3-an vol-
tak ellátva. 
 
Szentségi házasságot 8 jegyespár kötött 
templomunkban. 
 
Szentáldozások száma 3000 volt. 
 
11 gyerek járult először szentáldozáshoz, 
3 fiú és 8 lány. 
 
Az elmúlt évben rendszeresen voltak 
szentmisék, szentségimádások ezek által 
szorosabban kötődhettek egyházközsé-
günk tagjai a Jóistenhez. 
 
Sok nem lelki dolog, de ahhoz szorosan 
kapcsolódó munkálatok is történtek. Mivel 
csak augusztustól vagyok, Alsónémedin 
ezért nézzék el nekem, ha nem mindenről 
van tudomásom. Vagy valami fontosat 
kihagyok a felsorolásból. 
A tavasszal az öregtemető kitakarítása, 
rendezése történt. 
 Nyáron a templom és a közösségi ház 
térkövezése, a régi térkövek lerakása a 
kántorháznál. 
 Befejeződött a templom festése, az abla-
kok mázolása és a kórus melletti szoba 
meszelése.  
Otthont adtunk a Dél-Duna ifjúsági közös-

ség nyári, mini táborának. Vásároltunk 
kerti sütögetőt és szőnyegeket a szentély-
be, amit majd festés felszentelése előtt 
rakunk fel.   
A festés után portalanítani, felhangolni 
kellett az orgonát, ezek a munkálatok is 
elvégzésre kerültek.  
Közösségi internetet szereltetett fel az 
önkormányzat a plébánián, ami egy önkor-
mányzati pályázat sikeres elbírálásának 
köszönhető. 
 
Jövő évi tervünk a kápolna felújítása, eh-
hez szeretnénk hozzáfogni, ha anyagi le-
hetőségeink engedik. 
A pénzügyekről: bevételeink a hozzájárulá-
sokból, adományokból, perselyezésekből, 
és külső támogatásokból tevődik össze.  
Bevételeinket állandó csökkenés, míg a 
kiadásokat az állandó növekedés jellemzi, 
eddig még fedezték a kiadásainkat, bevé-
teleink. 
 
Köszönetet szeretnék mondani mindenki-
nek, aki a legkisebb munkával is hozzájá-
rult egyházközségünk ügyeihez. 
Köszönet a diakónusnak Gábornak, az 
egyházközség világi elnöké-
nek Varga Frigyesnek, vala-
mint Surányi Miklós  gondnok 
Úrnak  és Kiss Tibinek akik 
koordinálták az egyházközség 
életét.  
Köszönet a takarítóknak  és  
díszítőknek akik  munkájukkal 
szebbé varázsolták a templo-
mot az év nagyobb ünnepei-
re. Köszönet a kántor úrnak  
és az   énekkarnak,  a sek-
restyésnek  és a ministrán-
soknak akik szolgálatukkal 
emelték az ünnepek meghitt  

hangulatát.  Köszönet illeti a felolvasókat 
is akik Isten igét hirdetik vasárnapról va-
sárnapra.  
Köszönet a Karitász csoport tagjainak az 
önzetlen és fáradságos munkájáért 
Köszönet az egyházadót szedő egyházta-
nácsosoknak akik évről évre szívügyük-
nek érzik ezt a nehéz és felelősségtejes 
munkát.  
Köszönet a hitoktatóknak akik a gyerekek 
vallásos nevelését igyekeznek elmélyíteni.  
 
Isten fizesse meg mindenki munkáját 
százszorosan, akik Krisztus Egyházá-
ért fáradoztak  és jutalmazza meg őket  
bőségesen  az Ő áldásával.  
 
A kedves híveknek pedig áldott, békés, 
boldog  ünnepeket  és akikkel nem talál-
kozok azoknak  is Isten jelenlétében Gaz-
dagabb és Boldogabb  Új Évet kívánok. 
Adja az  Isten, hogy valóban  legyen egy 
sikerekben gazdagabb  és  szebb újesz-
tendő, mindannyiunk számára  a  2021 
év,  jó egészségben és erőben.  

 
Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó 
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Bevezetés a 2021-es év témájába 
Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek 

(Jn 15,5–9) 
 
A 2021-es keresztény egységért való imahét anyagát a Grand-
champ-i Szerzetesi Közösség készítette. A választott téma 
(„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”) 
Jn 15,1-17-en alapul, és kifejezi a Grandchamp-i Közösség elhi-
vatottságát az imádságra, megbékélésre, az egyház és az embe-
riség családjának egységére. Az 1930-as években református 
nők egy csoportja Francia-Svájcból, akik az úgynevezett morges-i 
asszonyok csoportjához tartoztak, felfedezték a csend fontossá-
gát az igehallgatáshoz. Felelevenítették a lelki visszavonulás gya-
korlatát a hitélet erősítésére, amelyet Krisztus példája ihletett, aki 
magányos helyekre vonult el imádkozni. Hamarosan mások is 
csatlakoztak hozzájuk, akik részt vettek a rendszeres lelkigyakor-
latokon egy Neuchâteli-tó melletti kis faluban, Grandchamp-ban. 
Az igények nyomán állandó imádkozási lehetőséget biztosítottak, 
egyre több vendéget és lelkigyakorlatozót fogadtak. Ma ötven 
nővér tartozik a közösséghez, különböző nemzedékekből, egyhá-
zi hagyományokból, országokból és földrészekről. Sokszínűsé-
gükben eleven példái a közösségnek. Hűségesen kitartanak az 
imádságos élet, a közösség és a vendégszeretet mellett. A nővé-
rek megosztják szerzetesi életük áldásait azokkal a látogatókkal 
és önkéntesekkel, akik Grandchamp-ban az elvonulást, a csen-
det, a gyógyulást vagy életük értelmét keresik. Már az első nővé-
rek megtapasztalták a keresztény egyház megosztottságának 
fájdalmát. Küzdelmükben Paul Couturier abbé, a keresztény egy-
ségért való imahét úttörője bátorította őket. Ezért a keresztény 
egység, az érte való imádkozás már a kezdet kezdetén a közös-
ség szívügye lett. Ez az elkötelezettség a Grandchamp-i Közös-
ség három pillérével, az imádsággal, a közösségi élettel és a ven-
dégszeretettel együtt képezi az anyag alapját. Ld. a közösség 
bemutatását, www.grandchamp.org  
Megmaradás Isten szeretetében – megbékélés önmagunkkal  
A szerzetest, szerzetesnővért jelentő francia szó – moine/moniale 
– a görög μονος-ból származik, amely egyedülit, egyet(len)t je-
lent. Szívünk, testünk és elménk gyakran messze van attól, hogy 
egy legyen, mert szétszórt, sokfelé húz. A szerzetes vagy szerze-
tesnő egy akar lenni önmagával, Krisztussal egyesülve. Jézus így 
szól: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek” (Jn 15,4a). Az 
egységes élet feltételezi önmaga elfogadását, a megbékélés elfo-
gadását személyes és örökölt történetünkkel. Jézus ezt mondta 
tanítványainak: „Maradjatok meg az én szeretetemben” (Jn 15,9). 
Ő megmarad az Atya szeretetében (Jn 15,10), és semmi mást 
nem kíván, mint megosztani velünk ezt a szeretetet: „Titeket […] 
barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én 
Atyámtól, tudtul adtam nektek” (Jn 15,15b). A tőkébe oltva, aki 
maga Jézus, az Atya lesz a szőlősgazdánk, aki megmetsz min-
ket, hogy növekedjünk. Ez szemlélteti azt, hogy mi történik az 
imádságban. Életünk középpontja az Atya, aki összpontosítja 
életünket. Megmetsz, egésszé tesz, és az egésszé lett emberi 
lények dicsőséget adnak az Atyának. A Krisztusban való megma-
radás belső magatartás, amelyben az idők folyamán meggyöke-
resedünk. Ez pedig teret igényel a növekedéshez. A megélheté-
sért folytatott küzdelem háttérbe szoríthatja, emellett fenyegeti az 
élet zaja, dolgai, megpróbáltatásai és kihívásai. A forrongó Euró-
pában 1938-ban Geneviève Micheli, aki később Geneviève anya, 
a közösség első apátnője lett, írta ezeket a ma is időszerű soro-
kat: „Olyan korban élünk, amely egyszerre zavaros és nagyszerű, 
veszélyes kor, amelyben semmi sem őrzi meg a lelket, amikor 
úgy tűnik, hogy a gyors és teljesen emberi vívmányok mindent 
elsöpörnek…Azt gondolom, hogy civilizációnk meg fog halni a 
zajnak és a sebességnek e kollektív őrületében, ahol semmilyen 
lény nem képes gondolkodni. […] Nekünk, keresztényeknek, akik 
ismerjük a lelki élet teljes értékét, óriási felelősségünk van, ezt 
kell tudatosítanunk; egyesülnünk kell és segítenünk egymásnak, 
hogy megteremtsük a nyugalom erőit, a béke menedékeit, létfon-
tosságú központokat, ahol az emberek csendje Isten teremtő 
igéjét hívja. Ez élet és halál kérdése.”  
Maradjunk meg Krisztusban, hogy gyümölcsöt teremjünk 
„Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt terem-
tek” (Jn 15,8). Magunktól nem tudunk gyümölcsöt teremni. Nem 
teremhetünk gyümölcsöt a szőlőtőtől függetlenül. A nedvkeringés, 
azaz Jézus élete hozza létre bennünk a gyümölcsöt. Jézus szere-
tetében, a szőlőtőn vesszőként megmaradva jár át minket az Ő 
élete. Amikor Jézusra figyelünk, akkor tehát átjár minket az Ő 

élete. Jézus arra hív, hogy igéje maradjon meg bennünk (Jn 
15,7), és akkor bármit kérünk, megkapjuk a javunkra. Igéje által 
termünk gyümölcsöt. Személyként, közösségként, egész egyház-
ként Krisztusban kívánunk egyesülni, hogy megtartsuk az egy-
más szeretetére vonatkozó parancsolatát, ahogyan Ő szeretett 
minket (Jn 15,12).  
Maradjunk meg Krisztusban, minden szeretet forrásában, 
akiben a közösség gyümölcse növekszik  
A Krisztusban való közösség megköveteli a másokkal való közös-
séget. Gázai (Szent) Dorotheosz palesztinai szerzetes a 6. szá-
zadban ezt így fejezte ki: „Képzeljünk el egy földbe rajzolt kört, 
körzővel rajzolva, és a középpontját. Képzeljük azt, hogy a kör a 
világ, a középpont Isten, a sugarak pedig azok az ösvények, 
amelyeken az emberek élnek. Amikor a szentek Isten közelébe 
szeretnének kerülni, a kör közepe felé tartanak, és amennyiben 
közelebb kerülnek a középponthoz, egymáshoz is közelebb kerül-
nek; és minél közelebb kerülnek egymáshoz, annál közelebb ke-
rülnek Istenhez. A fordítottja is értelemszerűen ugyanígy igaz, 
amikor elfordulunk Istentől, és kifelé megyünk. Így nyilvánvalóvá 
lesz, hogy minél inkább eltávolodunk Istentől, annál inkább egy-
mástól is, és minél inkább eltávolodunk egymástól, annál inkább 
Istentől is.” Ha közelebb megyünk egymáshoz, közösségben élve 
egymással, néha nagyon különböző emberekkel, ez kihívást je-
lenthet. A grandchamp-i nővérek ismerik ezt a kihívást, és a taizéi 
Roger testvér tanítása nagy segítség számukra: „Nincs barátság 
tisztító szenvedés nélkül. Nincs felebaráti szeretet a kereszt nél-
kül. Egyedül a kereszt mutathatja meg a szeretet kimeríthetetlen 
mélységét.” A keresztények közötti megosztottság, az egymástól 
való távolodás botrány, mivel ez Istentől való távolodást is jelent. 
Sok keresztény, akiket ez a helyzet elszomorít, állhatatosan 
imádkozik Istenhez annak az egységnek a helyreállításáért, ame-
lyért Jézus imádkozott. Krisztus főpapi imája az egységért arra 
hív, hogy térjünk vissza hozzá, és kerüljünk közelebb egymáshoz, 
örvendezve sokszínűségünk gazdagságának. Amint a közösségi 
életből láthatjuk, a megbékélést szolgáló erőfeszítések fárasztóak 
és áldozatot követelnek. Krisztus imádsága tart meg bennünket, 
aki azt akarja, hogy egyek legyünk, ahogyan Ő is egy az Atyával, 
azért, hogy higgyen a világ (Jn 17,21).  
Maradjunk meg Krisztusban, hogy növekedjék a szolidaritás 
és a bizonyságtétel gyümölcse  
Bár mi, keresztények megmaradunk Krisztus szeretetében, ab-
ban a teremtett világban élünk, amely sóhajtozva várja a szaba-
dulást (Róm 8). A világban tanúi vagyunk a gonosznak és a konf-
liktusoknak. A szenvedőkkel való szolidaritás által engedjük, hogy 
Krisztus szeretete átjárjon bennünket. A húsvéti misztérium gyü-
mölcsöt terem bennünk, amikor szeretetet tanúsítunk testvéreink 
iránt, és tápláljuk a reménységet a világban. A lelkiség és a szoli-
daritás elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Krisztusban meg-
maradva kapunk erőt és bölcsességet, hogy az igazságtalanság 
és elnyomás struktúráival szemben cselekedjünk, hogy igazán 
testvérnek tekintsük az embereket, hogy megvalósítói legyünk 
egy új életmódnak, a teremtett világra tekintettel és vele közös-
ségben. Annak az életszabálynak az összefoglalása, amelyet a 
grandchamp-i nővérek minden reggel együtt elmondanak, így 
kezdődik: „Imádkozzunk és dolgozzunk, hogy Isten uralkodjék!” 
Az imádság és a mindennapi élet nem két különböző terület, ha-
nem egységet kell alkotniuk. Minden tapasztalatunk az Istennel 
való találkozást szolgálja. 
A Krisztus-hívők egységéért való 2021. évi imahét nyolc napjára 
a következő imafüzért javasoljuk: 
1. nap: Isten hívása: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én 
választottalak ki titeket” (Jn 15,16a). 
2. nap: Belső érés: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek” (Jn 
15,4a). 
3. nap: Egy test: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeret-
telek titeket” (Jn 15,12b). 
4. nap: Közös imádkozás: „Többé nem mondalak titeket szolgák-
nak […]azonban barátaimnak mondalak” (Jn 15,15). 
5. nap: Megújulás Isten igéje által: „Ti már tiszták vagytok az ige 
által” (Jn 15,3). 
6. nap: Mások elfogadása: „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és 
gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (Jn 
15,16b). 
7. nap: Növekedés az egységben: „Én vagyok a szőlőtő, ti a sző-
lőveszszők” (Jn 15,5a). 
8. nap: Megbékélés az egész teremtett világgal: „Hogy az én örö-
möm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11). 
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Világító adventi ablakok Alsónémedin 
 
A "világító adventi kalendárium" játékot Solymáron 2016 óta játsz-
szák. Az alábbi linken azok a települések láthatóak, ahol van ad-
venti ablak kalendárium szervezve: 
VilágítóAdventiKalendárium  
Jelentem Alsónémedi is felkerült a térképre. 
A játék lényege ugyanaz, mint az adventi naptárnál csokival. Arra 

gondoltam, hogy szer-
vezzünk mi is a faluban 
"világító adventi kalen-
dáriumot", aminek a 
lényege, hogy minden 
nap másnak a kidíszített 
ablaka világít, a jelentke-
zők között előzetesen 
kiosztott, titkos sorszá-
mok alapján. Az ablak-
díszben meg kell jelen-
nie a sorszámnak is. 
Végül pedig Szenteste 
egyszerre világít az ösz-
szes ablak. Ahhoz, hogy 
egyszerűen megszer-
vezhető legyen, létre-
hoztam egy Facebook 
csoportot. Jelentkezni 
november hó végéig 
privát üzenetben lehe-

tett, a kisorsolt sorszámokat november 
30-án megírtam mindenkinek szintén 
üzenetben. Azt, hogy melyik nap, hol 
található a sorszámmal ellátott kidíszí-
tett világító ablak az meglepetés, mert 
azt a vadászoknak, a faluban sétálva 
kell megkeresniük, lefényképezni és fel 
lehetett tölteni a képet ebbe a csoport-
ba.  
A csoport nyilvános, mindenki megta-
lálhatta és láthatja a bejegyzéseket, 
így oszthatóak is a bejegyzések. 
Annyi jelentkező volt, hol volt végül 
olyan nap, amikor két ablakot is meg 
lehetett keresni. 
Nyertes, díjazott, első és második he-
lyezett nem volt, mert ez nem egy ver-
seny. Itt mindenki nyer, mind a díszítő, 
mind a vadász, illetve az is, aki csak 
gyönyörködik 
egy-egy ilyen 
szép ablakban. 
Mivel Alsóné-
medi területe 
elég nagy ah-
hoz, hogy csak 
úgy sétálgatva 
megtaláljuk a 
soron következő 
ablakot, ezért 
minden reggel 
kitettem az utca 
nevet, hogy 
melyik utcát 
bejárva hol talál-
ható az aznapi 
"kinyitandó" 
ablakok. Az 
aznap kinyitott 
ablakokból ké-
szül egy mon-
tázs, ami más-
nap reggelig a 
csoport borító-
képe lesz. Az 
ablakot az adott 

napon délután 16:00 és 20:00 között kellett kivilágítani. Az első 
terv az volt, hogy december 24-én pedig mindenki újból kivilágítja 
a saját ablakát azzal a számmal amit kapott, hogy az összes ab-
lak világítson, így még ragyogóbb legyen az ünnep. Ez azonban 
december elején változott: több díszítő keresett meg azzal a 
szándékkal, hogy szeretné, hogyha már egyszer égett az ablaka, 
akkor onnantól éghessen minden további napon. Ezt követően 
így volt: minden díszítő minden nap kivilágította az ablakát 
(miután már rá került a sor), így, ha valakinek azon a napon nem 
sikerült elmenni megkeresni, így másik nap is volt esélye. 
December 24-én elértünk az utolsó ablakhoz is, ami a templom 
tornyának ablaka volt és ugyanolyan gyönyörű volt, mint eddig 
mindegyik. 
Nagyon örülök, hogy ennyien csatlakoztak ehhez a kezdeménye-
zéshez, összesen 41 ablak lett kidíszítve!  
A díszítők egytől egyig kitettek magukért, névsoruk pedig így ala-
kult a napok folyamán: 

1. Veresné Varga Mariann 
2. Bálint Szesztay Andi és jó magam 
3. Mrázné Borbély Tímea 
4. Majsa-Mayer Andrea és Várkonyi Etelka 
5. Győrvári Noémi  
6. Szágos Brigitta  
7. Molnárné Horváth Hajnalka  és Molnárné Lange Ágnes 
8. Nemesné Varga Zsuzsanna  
9. Papné Kármán Erika és Bársony-Bálint Betti 
10.Császár Sarolta és Bodgál Adrienn  
11.Fábián Jolcsi és Jobbágy Mariann  
12.Petki Andrea 

13.Mágori Renáta és Alsónémedi Halászy Károly Mű-
velődési Ház és Könyvtár 
14.Ladányiné Láng Judit és Kováts Viktória  
15.Takács Gizella és Józan Zsuzsa 
16.Borbélyné Kis Anikó és LaurinyeczLászló  
17.Szlovicsákné Mészáros Mária és Kiss-Bordi Zsuzsi  
18.Gy. Pankaczi Edina és TanaCsilla  
19.Fekete Anita és Győrváriné Lovas Erzsébet 
20.Ambrus Hajni és Pataki Petra  
21.Molnár Andrea és Péntek KriszTina  
22.Baráth Viktória, Bálintné Garai Anikó és Grőberné 
Kiss Krisztina 
23.Kerekes Sándorné és Juhász Borbála 
24.Benkó Péter 
Köszönöm minden jelentkezőnek, hogy ilyen szépen 
bevilágítottátok az ünnepet mindenki számára. A va-
dászok pedig remélem élvezték a játékot és a felfede-
zés örömét! 
Mindenkinek boldog ünnepeket kívánok, jövőre pedig 
folytatjuk. 

Bálint Barnabás 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1P8U5ZWKMCfmGzAtS8rA6PBILxFmYezFr&ll=47.42778136042461%2C19.208971366144215&z=18&fbclid=IwAR2zW6F9IKqxqdG-0pAGvRD2yr0vARb5wpXVTSXmCGjZoZNctHWAnpWbonA
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Adventi ablakok 2020 
 

Sokan vagyunk, akik facebook-tagok va-
gyunk. November 22-én olvastam Bálint 
Barnabás adminisztrátor bejegyzését, mely-
ben „világító adventi kalendáriumot” kezde-
ményeznek falunkban. A játék igazi ötletgaz-
dája Veresné Varga Mariann volt, aki első-
ként díszíthette fel „Adventi ablakát”. 
Sokan kérdezték: - Miért vannak a számok 
az ablakon? Bizony a számok, jelentőséggel 
bírtak.  
A játékra jelentkezők, titkos számokat kaptak 
1-től 24-ig, mely az adventi napokat jelentet-
te. Bálint Barnabás kisorsolta a számokat, 
elküldte a résztvevőknek, s ezzel kezdetét 
vette a játék! Minden nap térképen jelezte a 
csoporttagoknak, aznap merre induljanak a 
kivilágított, számmal megjelölt „Adventi abla-
kot” megkeresni. December elsején felkap-
csolódott az első fény. Sokszor alig múlt el 
16 óra, már fent volt a facebook-n a lefény-
képezett, megtalált ablak. Eshetett eső, fúj-
hatott a szél, a csoport-bejegyzéseknél sza-
porodtak a lefotózott képek. Szebbnél szebb 
kivilágított ablakot találhattunk, napról-napra. 
Micsoda sikerélménnyel térhettünk haza, 
egy-egy megtalált ablak után! 
A játék sikerességét mi sem igazolja jobban, 
hogy november 22-én, még 4 ember jelent-
kezését várták a 24 naphoz a szervezők, a 
játék végére 224 tagot mondhat magáénak a 
csoport. Az ablak-keresés idején, estéről 
estére, sokszor ugyanazokkal a személyek-
kel találkoztunk. Volt, aki gyalog, volt, aki 
bicajjal, volt, aki autóval indult neki a kere-
sésnek.  
Az ablak-keresésnél 14 alkalommal 2, egy-

szer pedig 3 ablakot is meg kellett keresni. A 
Művelődési ház ablakán a 13-s számot talál-
hattuk meg. Mi zárhatta volna szebben az 
Adventi ablak keresését? A Római Katolikus 
templom ablakán láthattuk a játékot záró, 24
-es számot. 
Lezárult a játék, feldíszítettük ablakainkat, s 
ezzel együtt szíveinket is, várva a Megváltó 
érkezését. 
Játéknak mondható az „Adventi ablak kere-
sés”, mindenféle nyeremény nélkül, és még-
is győztes volt mindenki!  
Köszönet a szervezőknek, résztvevőknek, a 
velünk örülőknek! 
Bízom benne, jövőre folytatódik a megkez-
dett „világító adventi kalendárium” keresés 
még több új taggal! 

Józan Zsuzsa 

Advent 2. vasárnapján, 
Szent Miklós napján a 
gyermekek ajándékot 

kaptak a szentmisék után. 
Köszönjük  

a kedves gondoskodást! 

Hogyan is élünk mostanában? 
 

Nehezen. 
A borúra gyakran hajlamos lelkünket szo-
rítja a félelem a járványtól. Mert akár hisz-
szük, akár nem fenyegető járvány idősza-
kát éljük. Egészségünket, anyagi biztonsá-
gunkat és társas kapcsolatainkat és ezzel 
lelki egészségünket fenyegető helyzetről 
van szó. Úgy gondolom, hogy mi itt Alsó-
némedin még nehezebben éljük meg ezt 
az időszakot, mint a nagyvárosokban la-
kók.  
Éltem Pesten és jól emlékezem az ott 
megélt emberi közönyre, az „én is a közös-
séghez tartozom” érzésének hiányára, 
amikor a lakószomszédok nem ismerik 
egymást és akár képesek elmenni egymás 
mellett egymás köszöntése nélkül. 
De jó is volt hazaköltözni…. 
Itt Némedin minket sokkal érzékenyebben 
érint a kapcsolattartás mostani nehézsége. 
Hiszen elmaradtak az igazán jó hangulatú 
rendezvényeink, a bálok, a fesztiválok, a 
Mi templomunk éjszakája program és leg-
utóbb a szintén szép emlékeket felidéző 
Adventi Kaláka, a kórus hagyományokat 
őrző koncertje. Ezeken a rendezvényeken 
találkozhattunk egymással, egymás arcát 
látva, egymás szemébe nézve beszélget-
tünk és közben, ha nem is mindig tudato-
sulva, de ott volt az „én is ehhez a közös-
séghez tartozom” biztonságot nyújtó jó 
érzése. Mert a beszéd mellett a hanghor-
dozás, az arc mimikája, beszéd közben a 
mozgásunk (gesztikuláció) is mind, mind  
fontos része az egymás jó megértésének. 
Most, „maszkosan” nagy hiányát érezzük 

mindezeknek. Bizonyítja ezt, hogy felerő-
södtek az virtuális találkozások, a faceboo-
kon a Messenger-en, ami csupán szerény 
pótlása lehet csak a valódinak.  
Ugyanakkor az adventi várakozásunkat 

különösen  meghitté tették azok a kezde-
ményezések, amelyek kifejezésre juttatták 
összetartozásunkat. Itt például a magán 
Mikulás-látogatásokra gondolok, amikor 
egymás ismerőseit kis szimbolikus ajándé-
kokkal meglátogatták és a Mikulás tejet 
kapott, vagy angyalkák maguk készítette 
karácsonyfa-díszeket csempésztek baráta-
ik postaládájába és mások, akik lélekme-
lengető meglepetésekkel okoztak örömet 
kedves ismerőseiknek. Az „adventi ablak-
vadászat” a kedvesség mellé még a társa-
sági élet új formáját is hozta, hiszen a va-
dászok esetenként az arra felkészült házi-
akkal még sütikézhettek is. Az ablakvadá-
szat kapcsán meg kell említeni a 24. sor-
számú ablakot. Nem csak szépsége miatt, 
hanem azért, mert szenteste, 24-én a 24 
sz. ablakot nézve hallhattuk a csodálato-
san szép toronyzenét. Így a szervezőknek 
köszönhetően a kórus idei adventi hang-
versenye mégsem maradt el.  
Mi tette igazán élővé ezeket a kapcsolat-
tartási formákat? 
A HIT. Hit az embertársunk őszinteségé-
ben, szeretetében és hit Istenben. Igaz 
hittel megéljük az „én is ehhez a közös-
séghez tartozom” biztonságot nyújtó jó 
érzését, vagy ahogy a Dzsungel Könyvé-
ben kifejezést nyer: „Egy vérből vagyunk te 
meg én”-t, de inkább idézzük Krisztus igé-
jét: „egy akol, egy pásztor”. 
Ugyanebbe a hitbe kapaszkodva erősen 
reméljük, hogy a járvány időszak hamaro-
san megszűnik és megerősödött bizalom-
mal egymás iránt élhetjük félelemtől men-
tes, nyugodt életünket. 

Dr. Borbás István 
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Köszönjük a díszítők és takarítók 
munkáját, hogy szebbé  
varázsolták az ünnepet! 

Köszönjük a karácsonyfa felajánlását ebben az évben is! 

A képről hiányoznak: Csap Anikó, Csernák Nikolett, Mikoly Istvánné, Benkó Péter 
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A karácsonyi ün-
nepi miséken min-
den hívő ajándék-
ban részesült, egy 
csokoládé formá-
jában. Köszönjük 
a kedvességet! 
A hittanos gyer-
mekek közül pe-
dig a legszorgal-
masabb mise-
látogatók külön 

ajándékot kaptak. 

Köszönet a toronyzene megvalósítóinak: Kiss 
Richárdnak, dr. Nagy Vilmosnak, Benkó Péternek, 
Balogh Benedeknek és Vékony Zsoltnak, valamint 
a zenében hallott felvételekért dr. Borbás István-
nak és a Magyarok Nagyasszonya Énekkarnak. 

Hangfalak a harangok 
alatt... 

Egy facebook-on történő kedves 
„felhívásra” valósult meg idén a toronyze-
ne. Évekkel ezelőtt már szólt karácsony-
kor a toronyból a muzsika, de aztán kü-
lönböző okok miatt elmaradt a folytatás. 
Idén csak énekkarunk felvételei szóltak, 
elsősorban a még 2003-ban felvett kará-
csonyi album, kiegészítve a hangverse-
nyeink karácsonyról szóló műveivel, illet-
ve Dr. Borbás István két pánsípon előa-

dott felvételével. 
Benkó Péter 

Az eső ellenére sokan hallgatták a 
zenét közelről, és távolabbról... 

Nehéz munka a nagy hangfalak 
és kábelek felcipelése a szűk 

lépcsőkön… 

A vezérlés a kórusfeljáróból történt 

Köszönjük a Betlehem díszíté-
sét is minden hozzájárulónak! 
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Fekete András atya  
életének 65.,  

szerzetességének 45., papsá-
gának 36. évében 2020.12.20. 

hajnalban megtért a  
Teremtő Istenhez  

– imádkozzunk érte!  
András atya volt a mi lelkigya-

korlatos atyánk  
hosszú éveken át. 

 

„Mindenki szerette őt. Még Bu-
dapesten is megismerte az alsó-

némedi híveket, és odament 
hozzájuk a buszmegállóba. Sze-
retettel gondolunk rá és imádko-

zunk lelki üdvéért.”  
(Özv. Szllovicsák Balázsné) 

 

Köszönjük a sok tanítást!  
Fájdalommal búcsúzunk tőle. 

Nyugodjon békében! 

„az Úr házában lesz otthonom örök időkön át” (23. zsoltár) 
 

 Advent 4. vasárnapján, 64 éves korában elhunyt 
 

Fekete László P. András 
szerzetespap, tanár, a 

szentendrei Ferences Gimnázium egykori igazgatója. 
 
András atya 1956. szeptember 18-án született a Tolna megyei Bölcskén, amely gyermek-
kora helyszíne is volt. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte 

középiskolai tanulmányait. Érettségi után ezekkel a szavakkal jelentkezett a rendbe: 
„Ferences szerzetes szeretnék lenni.  

Célom az ifjúság katolikus szellemben való nevelése.” 
Biológia-pedagógia szakos végzettséget szerzett, 1985-ben szentelték pappá, 2014-ig 
Szentendrén tanított. 1988-tól igazgatóhelyettese, 1992-től 2007-ig igazgatója volt isko-
lánknak. A tanításban nagyon igényes volt, minden órájára, prédikációjára, igazgatói meg-
nyilatkozására szorgalmasan fölkészült. Vezetése alatt indult a hat évfolyamos képzés, az 
osztályok száma 8-ról 16-ra emelkedett. Az esztétikum, a művészeti alkotások nevelő 

erejét jelentősnek tartotta, sokat tett azért, hogy diákjait szép-
ség és harmónia vegye körül, és az iskola épületét műalkotá-
sokkal gazdagítsa. 
 
Hosszú időn át misézett és gyóntatott az Országúti Ferences 
Templomban, később a pesti Ferences Templomban is, sok 
helyre hívták lelkigyakorlatot tartani. Derűs lelkű, irgalmas szí-
vű gyóntató volt, aki meg tudta éreztetni Isten atyai, szabadító 
szeretetét a bűnbánókkal. Közülük az időseket, elesetteket külön is 
segítette, felkarolta. Prédikációiban arra törekedett, hogy hallgatói 
hasznára legyen, világosan fogalmazott, vidám természetességgel 
szólt az emberi gyengeségekről, és közelebb hozta Isten kegyelmét a 
hétköznapokhoz. 2003-ban kapott főiskolai tanári kinevezést a Sapi-
entia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pedagógia tanszékére. 
Az erőteljes felelősségtudat, a rábízottakkal való mély együttérzés, az 
emberi sorsok és konfliktusok terhe korán aláásta egészségét. Életé-
nek utolsó két évtizedében egyre több betegség akadályozta feladata-
inak ellátásában, melyeket türelmesen viselt, de egyre több mindent el 
kellett engednie. Végig megőrizte kicsit titokzatos, kedves mosolyát, 
mely az Istenbe vetett, halhatatlan reményéből táplálkozott. 

 
András atyáért 2021. január 5-én, a budai Ferences Templomban 

10.30-kor napközi imaórát imádkozunk, a szentmise 11 órakor 
kezdődik, majd ezt követően kerül sor  

a temetésre a rendház kriptájában. 
 
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! 
 

Ferences Rendtartomány, 2020 

András atya  
2009 adventjén  
Alsónémedin 

 
A KERITÉSEN BELÜL 

 
William Barclay írt egy katonai szakaszról, 
melynek tagjai a második világháború egyik 
csatájában elveszítették egyik barátjukat, és szerették volna tisz-
tességgel eltemetni. 
 
Találtak egy templomot, mögötte temetővel, amit fehér kerítés 
vett körül. Megkeresték a papot, és megkérdezték, hogy eltemet-
hetik-e barátjukat a templom 
temetőjébe. 
„Katolikus volt?" - kérdezte a 
pap. 
„Nem" - felelték a katonák. 
„Akkor nagyon sajnálom" - vála-
szolt a pap. „A temetőnket az 
anyaszentegyház tagjai számára 
tartjuk fenn. De eltemethetik a 
barátjukat a kerítésen kívül. Gon-
doskodom róla, hogy gondozzák 
a sírját." 
„Köszönjük, atyám" - felelték a 
katonák, és eltemették barátjukat 
a temető mellett, a kerítés túlol-
dalán. 
Amikor véget ért a háború, a katonák még egyszer el akartak 
látogatni barátjuk sírjához, mielőtt hazautaztak. Emlékeztek rá, 

hol volt a templom - és a sír a kerítésen 
kívül. Keresték, de nem találták. Végül fel-
keresték a papot, hogy megkérdezzék, hol 
a sír. 
„Uram, nem találjuk a barátunk sírját" - 

mondták a katonák a papnak. 
„Nos - válaszolt a pap - miután önök eltemették elesett bajtársu-
kat, valahogy nem tűnt helyesnek a számomra, hogy ott legyen 
eltemetve, a kerítésen kívül." 
„Akkor áthelyezte a sírját?" - kérdezték a katonák. 

„Nem" - felelt a pap. „A kerítést 
helyeztem át." 
 
Pontosan ezt tette értünk Isten. 
Nem érdemeljük meg, hogy „a 
kerítésen belül" legyen a he-
lyünk. Nem érdemeljük meg, 
hogy a Mennybe kerüljünk, ha 
meghalunk. 
 
Isten azonban kegyelmesen el-
mozdította a kerítést. Elküldte 
Fiát, Jézus Krisztust, hogy meg-
haljon értünk, hogy mi is tagjai 
lehessünk örökkévaló családjá-

nak. „Békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Őáltala kaptunk hitben szabad utat."  

(Róm 5,1-2). 

Egy perc bölcsesség… 
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Ferenc pápa meghirdette a család évét 
 
A Szentatya december 27-én, a Szent Család vasárnapján a déli 
Úrangyala imádság elmondása után bejelentette, hogy a család-
nak szentelt különleges évre kerül majd sor, melyet az Amoris 
laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján, 
2021. március 19-én fog megnyitni. 
Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk. 
 
Kedves testvérek, jó napot kívánok! 
Karácsony után néhány nappal a liturgia arra hív bennünket, hogy 
szegezzük tekintetünket a 
Szent Családra, Jézusra, 
Máriára és Józsefre. Érde-
mes elgondolkodni azon a 
tényen, hogy Isten Fia azt 
akarta, hogy mint minden 
gyermeknek, neki is szüksé-
ge legyen egy család mele-
gére. Éppen ezért – mivel 
Jézus családja – a názáreti 
család a mintacsalád, amely-
ben a világ összes családja 
megtalálhatja biztos viszonyí-
tási pontját és megbízható 
inspiráló forrását. Názáret-
ben sarjadt ki Isten Fia em-
beri életének tavasza, abban 
a pillanatban, amikor a 
Szentlélek működése folytán 
megfogant Mária szűz méhé-
ben. Jézus a názáreti ház 
vendégszerető falai között 
örömben töltötte gyermekko-
rát, Mária anyai gondoskodá-
sa és József törődő szeretete vette körül, melyben megláthatta 
Isten gyengédségét (vö. Patris corde apostoli levél, 2.). 
 
A Szent Családot utánozva 
újra fel kell fedeznünk a csa-
lád nevelői értékét: a szere-
teten kell alapulnia, amely 
mindig újjáépíti a kapcsolato-
kat és a remény távlatait 
nyitja meg. A családban ak-
kor lehet őszinte közösséget 
megtapasztalni, amikor a 
család az ima otthona, ami-
kor az érzelmek komolyak, 
mélyek és tiszták, amikor a 
megbocsátás érvényesül a 
viszályok felett, amikor a 
mindennapi élet keserűségét 
megédesíti a kölcsönös 
gyengédség és az Isten aka-
ratára történő derűs ráha-
gyatkozás. Ily módon a család megnyílik arra az örömre, amelyet 
Isten mindazoknak megad, akik tudnak örömmel adni. Ugyanak-
kor a család lelki erőt talál arra, hogy megnyíljon kifelé, mások 
felé, a testvérek szolgálatára, az együttműködésre egy mindig új 
és jobb világ felépítése érdekében; következésképpen képes po-
zitív indíttatások hordozója lenni; a család az életpéldával evan-
gelizál. Igaz, minden családban vannak problémák, sőt néha ve-
szekedések is. „Atyám, veszekedtem…” – emberek vagyunk, 
gyengék vagyunk, és időnként mindnyájunkkal megesik, hogy 
veszekszünk a családban. Hadd tanácsoljak valamit: ha veszek-
szünk a családban, az a lényeg, hogy ne fejezzük be a napot 
anélkül, hogy kibékültünk volna! 
Igen, összevesztél, de még mielőtt vége lenne a napnak, békülj 
ki! Tudod miért? Mivel a másnapi hidegháború nagyon veszélyes. 
Semmi jót nem várhatunk tőle. Továbbá a családban van három 
szó, melyet mindig meg kell őrizni: „Szabad?”; „Köszönöm!”; 
„Sajnálom!” „Szabad”, hogy ne rontsunk be mások életébe. 
„Szabad? Megtehetem ezt? Mit szólsz hozzá?” „Szabad?” Sose 
légy tolakodó, erőszakos! „Szabad” – ez az első szó. „Köszönöm”: 
sokszor segítjük, szolgáljuk egymást a családban. Mondjunk min-
dig köszönetet! A nemes lélekben hála lakik. „Köszönöm!” A leg-

nehezebben kimondható szó pedig a „sajnálom”. Mert mindig 
csinálunk rossz dolgokat, és sokszor előfordul, hogy valaki sértve 
érzi magát. „Sajnálom!” „Sajnálom!” 
Ne felejtsétek el ezt a három szót: „Szabad?”; „Köszönöm!”; 
„Sajnálom!” Ha egy családban, a családi környezetben ez a há-
rom szó megvan, akkor a család jól működik.  
A mai ünnep arra hív bennünket, hogy a családdal evangelizál-
junk, hogy újra állítsuk szemünk elé a házastársi és családi szere-
tet eszményét, amint azt az Amoris laetitia apostoli buzdítás 
hangsúlyozta; március 19-én lesz az ötödik évfordulója e buzdítás 
közzétételének. Egy teljes évet fogunk arra szánni, hogy az 

Amoris laetitia buzdításról 
gondolkodjunk és elmélyít-
sük e dokumentum tartalmát 
[2021. március 19. – 2022. 
június]. 
A folyamatosan születő meg-
fontolásokat az egyházi kö-
zösségek és a családok ren-
delkezésére bocsátjuk majd, 
hogy kísérjük őket útjukon. 
Már mostantól arra hívok 
mindenkit, hogy csatlakoz-
zon azokhoz a kezdeménye-
zésekhez, amelyeket az év 
folyamán szervezni fognak, 
és amelyeket a Világiak, a 
Család és az Élet Dikasztéri-
uma koordinál majd. Bízzuk 
ezt a világ összes családjá-
val járt utat a názáreti Szent 
Családra és különösképpen 
Szent Józsefre, a törődő 
férjre és apjára! 
Szűz Mária, akihez most az 

Úrangyala imával fordulunk, nyerje el a világ összes családja szá-
mára, hogy egyre jobban lenyűgözze a Szent Család evangéliumi 
eszménye, és így egy új emberiség s egy konkrét és egyetemes 

szolidaritás kovászává vál-
jon! 
 
Kedves testvérek! 
Köszöntelek mindnyájatokat, 
családok, csoportok és egyé-
ni hívek, akik tömegkommu-
nikáció eszközökön keresztül 
követitek az Angelus elimád-
kozását. Elsősorban most 
azokra a családokra gondo-
lok, amelyek az elmúlt hóna-
pokban elvesztették valame-
lyik rokonukat, vagy amelyek 
sokat szenvednek a járvány 
következményeitől. Az orvo-
sokra, az ápolókra és az 
egész egészségügyi sze-

mélyzetre is gondolok, akiknek az elkötelezett munkája a vírus 
terjedése elleni küzdelem első vonalában jelentős következmé-
nyekkel járt a családi életre. 
 
Ma minden családot az Úrra bízok, különösen azokat, akiket leg-
jobban megpróbálnak az élet nehézségei, a meg nem értés és a 
megosztottság sebei. A Betlehemben született Úr adjon minden 
családnak derűt és erőt, hogy egységben tudjon járni a jó útján! 
És ne felejtsétek el ezt a három szót, mely nagyon segíti az egy-
ség megélését a családban: „Szabad?” – hogy ne legyünk tolako-
dók, hogy tiszteletben tartsuk a másikat; „Köszönöm!” – köszöne-
tet kell mondanunk egymásnak a családban; és a „Sajnálom!” – 
ha valami rosszat tettünk. És ezt a „Sajnálom”-ot – vagy amikor 
veszekedtetek –, kérlek, még a nap vége előtt mondjátok ki: bé-
küljetek ki még a nap befejezése előtt! 
Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, és kérlek benneteket, ne 
feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Vi-
szontlátásra! 

 
fordította: Tőzsér Endre SP, fotó: Vatican News,  

forrás: Magyar Kurír 
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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 

 
 

Minden vasárnap este az esti szentmisét 17 órától élőben közvetítjük az interneten, az egyházközség Facebook oldalán: 
 

https://www.facebook.com/Alsónémedi-Katolikus-Egyházközség-137137463714539 
 

Köszönjük Csernák Nikinek a lehetőséget, hogy otthonról is bekapcsolódhatnak,  
akik a járványhelyzet miatt nem tudnak személyesen részt venni. 

Katolikus bál, 2021. 
 
A járványhelyzetre tekintettel a szokásos 
időpontban, január utolsó szombatján bizto-
san nem tudjuk megszervezni a bált. Remél-
hetően egy későbbi tavaszi időpontban (a 
farsang rövidsége miatt, ami február 16-ig 
tart, valószínűleg Húsvét után) sort tudunk 
keríteni rá. 

György Fanni  és Györgyövics Szilvia 
szervezők 

Dobogó készült  
az ambó alá.  

Köszönjük  
a felajánlást! 

A székek mögé, az oldalhajókban 
falvédő készült.  

Köszönet érte Kiss Tibornak! 

Megtörtént a templom mel-
letti Kőkereszt téliesítése is. 
Ez elengedhetetlen az álla-
pota megóvása érdekében. 

Köszönjük a munkát! 

A Váci Egyházmegye 
falinaptárt szerkesztett 

„AZ  
ÉN  

TEMPLOMOM” - 
RAJZ-  

ÉS  
FOTÓPÁLYÁZAT 
nyertes műveiből.  

A november hónapnál 
Benkó Mária rajza is 
megtalálható, a mi 

templomunkról. 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Jézus Szentséges Szívének Családja 
 

Imacsoportunk 2021. január 7-én, csütörtö-
kön 18 órakor otthon a családi kis oltárnál 
egy szál égő gyertya lángjánál imádkozik 
egyénileg, de lélekben együtt mindannyian 
az Egy óra a Szentségi Jézussal c. könyv-
ből. Ezen az imaórán hálát adunk az elmúlt 
év kegyelmeiért. Imádkozunk imacsoport-
jaink és énekkarunk fennmaradásáért 
ezekben a nehéz időkben. Hálát adunk a 
Mária gyermek imacsoportért. Köszönetet 
mondunk a Mária rádió és a Bónum TV 
támogatóiért és munkatársaiért. Hálát 
adunk azért a bizalomért, amellyel ima-
szándékainkkal megtiszteltek minket és ezeket felajánlhattunk az 
áldozati oltáron az igeliturgiánkon. Hálát adunk, hogy ebben a 
vírusos időben is együtt lehettünk szívünkben az Úr Jézussal a 
templomban és otthon a szív csendjében. Istennek hála minde-
nért! 

Felkészülés az új évre! 
 

Először teremts magadban csendet,  
hogy meghalljad Isten szavát! 
Figyeld meg, mit kíván tőled. 

Isten a csendben jön el… 
és te is a csendben tudod felvenni Vele a kapcsolatot. 

Engedd, hogy vezessen Téged. 
Teljesen hagyatkozz Rá! Hiszen az Ő útján akarsz járni. 

Érezd át az Ő jelenlétét. 
Engedd, hogy erősödjön a kapcsolat közöttetek. 

Egyesülve Vele lehetünk jellé Krisztus szeretetében. 
Igy tudunk másokat is Hozzá vezetni. 

Igy kezdődjön az új év. 
Te védj meg Uram! Te vagy mindenem!  

Védj meg az élet útján! 
Teveled boldog az élet. 

 
Boldog új évet kívánok minden testvéremnek! 

özv. Szlovicsák Balázsné 

Dec. 25 – Jan. 2 
Mészáros Jánosné 

Csermákné Molnár Anna 
Nagyné Lovas Krisztina 

Nagy Vidorné 
Csermák Béláné 

Geigerné  
Moldvai Mariann 

Jan. 3 – 11 
 

Sokorai Józsefné 
Fododr Mária 

Rózsáné  
Pelsőczi Mónika 

Morvai Margit 
 

Jan. 12 – 20 
 

Győrvári Imréné 
Györgyövics Miklósné 

Krasnyánszky Sándorné 
Szlovicsák Balázsné 

 
 

Jan. 21 – 29 
 

Bársony Istvánné 
Kiss Lászlóné 

Agárdi Erzsébet 
 
 
 

Jan. 30 – Febr. 7 
Végh Antalné 

Nagy Balázsné 
Horváth Albertné 
Győrvári Pálné  

Januárban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet imádkozzák: 

Mária rádió imakör 
 
A mi Égi Édesanyánk imacsoportja 2021 
január 4-én a Covid-19 járvány miatt ott-
hon imádkozik. 18 órakor lélekben együtt 
Isten Anyjával és ami Égi Édesanyánkkal, 
akire feltekintve példát látunk szenvedése-
ink elviselésében is. Mária és József útja is 
nehéz volt, de bíztak, reméltek és a hitük 
erős volt Istenben. Jézus nekünk adta Őt 
és a Ő gondoskodik rólunk. Mária helyet 
készít nekünk az örök hazába és oda várja 
az Ő gyermekeit. Szent István királyunk 
ezzel a bizalommal ajánlotta a mi hazánkat 
Mária, Égi Édesanyánk oltalmába. Most a 
járvány idején adjunk hálát, hogy mi is 
Hozzá imádkozhatunk a mi drága Magyar 
Hazánkért! Megmaradásunkért imádkoz-
zunk szívvel és szeretetünk minden erejé-

vel, odaadásával hűségesen. 

 
Újévi imádság! 

 
Békét, csendet, mely elűz vihart, 
szent erőt, mely próba közt kitart, 
érző szívet, mely enyhít nyomort, 

s mély alázattal porig hajolt, 
örömöt, mely nap sugaraként 

tud gondfelhők között is szórni fényt, 
bátorságot, mely meg nem remeg, 

s kész odaadni kincset, életet, 
szívet, mely a bűnöst szereti, 
gyengeségét, vétkét elfedi, 

és hitet, mely mint a 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! 

 
 
 

Ima a Szűzanyához! 
 

Fájdalmas Anyánk! Nagyasszonyunk! 
Ma ismét veszély szakadt reánk! 

A Te országodért harcolunk. 
Óvj meg bennünket Édesanyánk! 

Kihez mennénk ha nem Tehozzád? 
Ki érti jobban szívünk szavát, 

Mint Te, nagyfájdalmú Szűzanyánk, 
Kinek szívét hét tőr járta át! 

 
Ma is küzdenek gyermekeid. 

Óvd őket minden veszélyen át 
És segítsd szent szíved győzelméhez 

Vérünket , a Magyar Hazát! 
 

Kedves Testvérek! Kárpáti Sándor atyának 
megjelent könyve, amely az 50 Homília 
címet kapta. A 2020-as évben mondott 
szentbeszédeit tartalmazza. Akit érdekel, 
kérem jelezze nekem! 

 
özv. Szlovicsák Balázsné  

50 Homília - Kárpáti Sándor atya könyve 
  
Hirdesd az Igét! 
Az Úristen nagy titka, hogy isteni üzenetét, az Üd-
vösség Jó hírét ránk, emberekre bízta. Szent Ágos-
ton egyik elmélkedésében Jézus Krisztus személyét 
és Keresztelő Szent János küldetését így kapcsolja 
össze: Jézus volt az Ige, János volt a szó. Ez a biza-
lom az apostolokon át a papi szolgálatunkra is vonat-
kozik. 
Megszólaltatni az Úr Jézus tanítását, ez az igehirde-
tő pap csodálatos feladata. Megszólaltatni, vagyis 
jelen időbe hozni mindazt, amit az Úristen üdvösségünk érdeké-
ben nekünk akar üzenni.  
 
50 Homília 
Amikor most átadjuk Sándor atya 50 éves papi szolgálatának 

gyümölcsét ezekben a prédikációkban, ezt az isteni 
szándékot kell felfedeznünk. Bármely szolgálati helyén 
prédikált, bármely történelmi környezetben, az örök igaz-
ságot a saját hitén és imádságán átszőve adta át. Ez a 
kötet egyházi életünknek félévszázados formálódását 
éppúgy, mint Sándor atya papi lelkületének állandó gaz-
dagodását tükrözi. Szolgálati helyein, az Alföldön vagy 
Budapesten, Hatvanban, Szolnokon vagy Alsónémedi-
ben, de leginkább Fóton, „kincseiből előhozott újat és 
régit egyaránt”. 
Szívből kívánom, hogy prédikációi ezúton is sokak lelkét 
megérintse, gazdagítsa, hitében erősítse. Nagy szeretet-

tel ajánlom hívők és keresők, minden jó-szándékú ember figyel-
mébe. 

Nagymaros, 2020. november 4. 
Beer Miklós  

OJD rendtárs, nyugalmazott püspök 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

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 

4. 
 

5.  
 

6. Vízkereszt 
18 óra 
Szentmise 

7.  
17 óra 
Szentség- 
imádás  

8.  
Délelőtt idős  
betegek  
látogatása,  
áldoztatása  
17 óra 
Szentmise 

9. 
 

10.  
11.óra 
Szentmise  
évfordulós  
elhunytakért 
17 óra 
Mocorgós mise 

11.  
 

12. 
 

13. 
 

14.  
17 óra 
Szentség- 
imádás 

15. 
17 óra 
Szentmise 

16. 17.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Ökumenikus  
Istentisztelet a 
református  
templomban 

18.  
 

19.  
 

20. 
 

21. 
17 óra 
Szentség- 
imádás 

22. 
17 óra 
Szentmise 

23.  
 

24.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Ökumenikus  
Istentisztelet a 
katolikus  
templomban 

25. 
 

26. 
 

27.  
 

28. 
17 óra 
Szentség- 
imádás 

29. 
17 óra 
Szentmise 

30.  
 

31. 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise 

1. 
 

2. 
 

3.  
 

4. 
17 óra 
Szentség- 
imádás 

5. Elsőpéntek 
Délelőtt idős  
betegek  
látogatása,  
áldoztatása  
17 óra 
Szentmise 

6.  
 

7. 
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! 


