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Bármikor bármiről akkor tudunk megfelelően beszélni, ha ismerjük; 
egyébként könnyen abba a hibába esünk, hogy véleményünk 
„megalapozatlan” lesz. Az értelemmel és szabadakarattal 
„megáldott” ember esetében ez méltatlan lenne. – Fekete István 
Tüskevár c. regényében erre vonatkozóan szép dolgot olvasha-
tunk. – A Kis Balaton mellett nyaral egy pesti srác, akinek itt min-
den újdonság. Egy alkalommal puskával a kezében megcéloz egy 
madarat, mire az nem ijed meg. Az öreg csősz – Matula magya-
rázza neki, hogy a madarat nem szabad lelőni – mire a fiú azt 
mondja, hogy nem is akarta; csak megcélozta. Az öreg csősz azt 
mondja neki: „ne célozgasson, inkább ismerje meg!” – Sok min-
dennel vagyunk így, mielőtt véleményt mondanánk valamiről – 
különösen az elvont-lelki dolgokról, igye-
keznünk kell a tőlünk telhető legnagyobb 
mértékben megismerni! – Azért tartja ezt 
fontosnak Katona István Atya és munka-
társa Kunszabó Zoltán, mert mint írják: 
„ahhoz, hogy a bűnök elleni  küzdelmünk 
eredményes legyen, szükséges, hogy 
helyes kép  alakuljon ki bennünk Istenről, 
önmagunkról és az Egyházról. Ahogy egy 
szerető apa kedvéért a gyermek  minden 
áldozatot képes meghozni, ugyanígy a 
szerető Isten kedvéért az ember kész 
lemondani a bűnről. 
Istenképünket sok esetben megterhelik 
azok a negatív megnyilvánulások, ame-
lyek a médiákon, szüleinken vagy ismerő-
seinken keresztül jutnak el hozzánk. Az emberek  megjegyzései-
ből belénk ivódnak azok a rosszindulatú szavak, amelyek Istent 
közömbösnek, kegyetlennek,szigorúnak, büntetőnek  állítják be, 
mert ártatlanok szenvednek, mert bete3gség és halál van, mert 
csalódások és fájdalmak érik az embert. – Utalhatunk itt arra a 
megnyilatkozásra, miszerint valahol Magyarországon egy hittanos 
szerint az Isten önző, mert Önmaga dicsőségét és dicséretét fon-
tosnak tartja. – Ezek alapján sok emberben megérlelődik a gondo-
lat, hogy jobb távol lrnni Istentől. (Ha egy emberről rosszat hallunk, 
ugyanúgy kialakulhat bennünk az ellenszenv, elutasítás, szeretet-
lenség, távolság-tartás.) 
Nagyon fontos hitbeli fejlődésünkhöz, hogy felfedezzük az Evan-
géliumból Isten igazi arcát! Jézus azt mondta: aki lát Engemet, az 
látja az Atyát is!” ( Jn. 14.9 )  
Jézusra figyelve felismerhetjük, hogy Isten jó; elmegy  a századik  
elveszett bárány után; kenyeret szaporít az éhezőknek; feltá-
masztja egy édesanya halott fiát; végül képes életét is odaadni, 
borzalmas szenvedések között a mi üdvösségünkért. Isten szeret 
minket mindennél, és mindenkinél jobban. 
Isten vágyakozik arra, hogy szeretet-életét nekünk adja, és ez által 
boldoggá tegyen. Ezért elutasítunk minden hamis fogalmat Isten-
ről és az igazat valljuk: Isten maga a Szeretet! 
Az ember állandóan úton van a teljesség felé. Az a feladata, hogy 
élete folyamán kibontakoztassa mindazt a jót, értéket, szépet, amit 
Isten belé helyezett. Az ember mindig több, mint amit ismer önma-

gából. Lehetnek nehéz időszakok, amikor semminek érzi magát, 
de akkor is tudnia kell, hogy Isten kegyelme által mindig képes 
arra, hogy fölemelkedjen és megváltozzon. 
Isten legszebb alkotása az ember. Saját kibontakozásunk a mi 
szabadságunkban áll. Ezért kell a bűn rombolását megszüntetni, 
és Isten kegyelmével a bennünk levő képességeket és jóságot 
kibontakoztatni. 
A média romboló hatása miatt sok emberben teljesen hamis kép 
alakult ki az Egyházról. Összemosódott bennük az Egyház és az 
egyháziak fogalma. 
Kétségtelen, hogy voltak egyházi emberek, akik a történelem fo-
lyamán súlyos bűnöket követtek el; de az Egyház, amelyben a 

Szentlélek működik, és amelyet Pál apos-
tol Krisztus  misztikus testének nevez ( 1 
Kor. 12, 27 ) , szent és csodálatos. 
Én hálás vagyok az Egyháznak: 
- mert általa megismerhetem Jézus Krisz-
tust; 
- mert a keresztség  által  Isten gyermek-
évé és a Mennyország örökösévé tett; 
- mert általa megismerhettem egy érték-
rendet, amelyre, mint biztos  alapra ráépít-
hetem az életemet; 
- mert a bűnbánat szentségében újra és 
újra leveszi vállamról a bűn terhét, és új 
életet ad; 
- mert testvéreket adott mellém, akiknek 
hitéből tanulhatok és megerősödhetek; 

- mert közvetítette számomra a Szentlelket, Aki által személyes 
kapcsolatba léphettem az Atyával és a Fiúval; 
- mert általa megismerhettem mi a jó és mi a rossz, és segítségé-
vel elkerülhetem a gonosz lélek cselvetéseit; 
- mert az örök élet tanításával megadta azt a bölcsességet, hogy 
világnézetemet és életemet szilárd alapra helyezzem. 
Úgy kell szemlélni az Egyházat, mint lelki közösséget, amelyben 
mindenki beletartozik, akinek szívében Jézus él. – Ez azonban 
felelősséget is hordoz magában! – Minden  imánk, önmegtagadá-
sunk, áldozatunk, szeretetünk szebbé és erősebbé teszi az Egy-
házat. – Minden bűnünk, szeretetlenségünk, áldozattól való húzó-
dozásunk gyengíti az Egyházat, sőt rombolja!. – A lelki közösség 
azt is jelenti, hogy imádkozunk egy távoli országban lakó embe-
rért, az megerősödhet, vagy meggyógyulhat; sőt átnyúlhatunk  az 
Örökkévalóságba is: ha imádkozunk elhunyt szeretteinkért; azok 
kiszabadulhatnak  a tisztítótűzből és a Mennyországba juthatnak. 
– Bármely áldozat, ima, önmegtagadás, szenvedés fölajánlásával 
életet adhatunk (Jézus Krisztus által) embertársainknak és boldog-
gá tehetjük őket. – Hát nem nagyszerű ez?! 
Nagyon fontos a bűnöktől megszabadulni, mert csak így tudunk 
szeretet-életet közvetíteni mások felé! – A bűn olyan, mint egy 
vírus, amivel a bűnös ember fertőzi környezetét – az egész Egy-
házat!” 
Isten kegyelméből éljünk a nagy lehetőségekkel! –  

Pekker Imre plébános   

Istenkép – emberkép – Egyházkép 
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Krisztus  Király  Ünnepe – November  26. - Ezt  az  Ünnepet  
XI.  Piusz  pápa  rendelte  1925-ben. – Valószínű,  hogy  ala-
pos  megfontolás  eredményeként. – Különben  érthetetlen  
lenne  az  elnevezés,  mivel  már  akkor  is,  azóta  még  in-
kább  a  király  elnevezéshez  furcsa  gondolatok  „társulnak.” 
– Arról  ezúttal  nem  is  beszélünk,  hogy  manapság  már  
alig  van  a  világon  király,  aki  mégis  van,  az  inkább  
„dísznek”  mondható. – Megvalósult  a  Sz.v.  U.  énekeskönyv  
158.  sz.  énekszövege: „nyugtalan  a  földi  ember, ledönti  a  
trónusokat;  sok  baj  okán  száműzi  a  régi,  kardos  királyo-
kat… mint  a  tenger,  háborog  a  népek  szörnyű  áradata;  új  
eszméknek,  új  bűnöknek    lelkét  könnyen  általadja…” – 
pedig  ezt  a  szöveget  nem  ma  írták ( 1842-ben )  -  de  
írhatták  volna  ma  is,  mert  ma  az  eddigieknél  is  érvénye-
sebb,  mert  az  ember  tucatszámra  teremt  magának  isten-
pótlékokat:  ki  a  hírnév  rabja  lesz,  ki  a  pénz  hatalmát  
ismeri  el,  ki  a  híres  emberek  barátságát  keresi:  híres  
sztárok,  feltalálók,  tudósok  „hatalmát”  szolgálja,  kit  a  tudo-
mány,  kit  a  technikát  a  fejlődést  tarja  mindennél  fonto-
sabbnak  és  sorolhatnánk  sokáig,  hogy  mennyi  mindenben  
engedünk  a  gonosz  csábításának: „édes  igád  terhe  ellen    
föllázadt  a  gonosz  szellem”  és  magával  ragadja  az  em-
bert  is. – Bizonyos  fokig  érthető  sok  minden;  a  királyok  
„jól  éltek”,  miközben  népük  nyomorgott;  akinek  hatalma  
volt,  nemcsak  élt  vele,  sokszor  vissza  is  élt – háborúkat  
„viseltek”  a  királyok,  amiket  a  nép  harcolt  meg – ők  ma-
guk  biztos  fedezékből  „irányítottak”;  saját  képükkel  pénzt  
verettek,  amiből  a  legtöbb  embernek  alig  jutott  valami  …  
s  az  Úr  Jézus  mindezekről  hallani  sem  akart,  „kiüresítette  
Magát  és  engedelmes  lett  a  halálig;  a  kereszthalálig” – 
nem  azért  jött,  hogy  Neki  szolgáljanak,  hanem,  hogy  Ő  
szolgáljon  és  ezt  a  szolgálatot  már  születésekor  elkezdte 
– gondoljunk  csak  a  barlangra,  „mert  nem  kaptak  helyet  a  
szálláson!” ;  meghirdette  az  Isten  Országát  és  Pilátus  

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Évközi 32. Vasárnap – November 12. - Szent Lukács Evangéliumában 
olvassuk, hogy egy alkalommal az Úr Jézus vendégségben volt egy 
előkelő farizeus házában – a lakoma közben az egyik résztvevő azt 
mondta: „milyen boldog az, aki asztalhoz ülhet Isten Országában!” – 
Tetszett az Úrnak ez a vélemény és hamar az Ő örökérvényű tanítását 
is elmondta ezzel kapcsolatban; Szerinte valóban nagy kitüntetés az 
ember számára, hogy Isten meghívja egy szebb, értékesebb, tökéletes 
életre, amit sokan nem így értékelnek. – Az Úr Jézus példabeszédében 
egy gazdag ember szerepel, aki fiának öröm-lakomát rendezett és 
sokakat meghívott az ünnepre, akik azonban nem  örültek a megtisztel-
tetésnek és a meghívottak sorban a saját ügyükre hivatkozva 
„elmellőztek” mindent. – Teljességgel úgy gondolták, hogy van más 
dolguk is, ami fontosabb minden meghívásnál. – Az ilyen esetet enyhén 
szólva udvariatlanságnak nevezhetnénk, de ha átvetítjük Isten meghí-
vására, már mást kell mondanunk. – Nem nevezhetjük jónak az Ő meg-
hívása „elmellőzését!” – Szentmisénk könyörgése így fogalmaz: 
„Mindenható, irgalmas Isten… tarts távol tőlünk minden rosszat!” – 
főleg azt, hogy, ha Te hívsz a jóra, ne legyen „más dolgunk!”- Igaz 
ugyanis a megállapítás: „oktalan a mának élő ember; bölcs a jövőnek, 
az örökkévalóságnak élő ember!”A bölcs ember a világ ezernyi szépsé-
géből, lehetőségéből következtetni tud ezek Alkotójára, Fenntartójára; a 
Teremtő Isten nagyságára és hatalmára és arra, hogy Ő „sokféle mó-
don keresi az emberekkel való találkozást.” – csak, hogy megszentelje 
és tökéletesítse. – A leghelyesebb, ha együtt gondolkozunk a Zsoltá-
rossal, Aki így fohászkodik a 62. Zsoltárban: „Hozzád vágyódik szívem, 
én Uram, Istenem!” – kell, hogy ezt megtegyük, kitüntetésnek, boldog-
ságnak kell eltöltenie engem, hogy Isten örök életre hív és  nem vagyok 
hasonló a tengeren cél nélkül hánykolódó hajóhoz! – Ezért  tanulékony 
lélekkel hallgatom Egyházunk tanítását az örök életről, csak jótetteim-
mel igent mondhassak Isten hívására, „hogy soha semmilyen földi 
munka, öröm vagy siker ne hátráltasson örök célom megközelítésé-
ben!” - ne tudjon elvakítani, gúzsba kötni a szenvedély hínárja és a földi 
kincs csillogása! – Csekélynek látszó dolgok se tudjanak „ártani!” – Az 
Evangélium tanításában a könnyelmű résztvevők csekélynek látszó 
dolgok miatt rekedtek kívül az ünnepségről; érezzem, hogy nem cse-
kélység az, ha Istenről, az Ő dolgairól van szó! „Okos döntéssel, még 
áldozatok árán is szívesen tegyem meg, ami megerősíti Isten iránti 
elkötelezettségemet!” – Nagy igyekezettel azon akarok lenni, hogy 
életem mécsese égjen és ne pislákoljon, főleg ne tudjon kialudni, hogy 
lelkem lámpása soha ne nélkülözze „ a megszentelő kegyelem olaját, 
isteni fényességét!” – Ezért így imádkozzunk és ennek megfelelően 
cselekedjünk is: „Mennyei Atyánk! Áraszd el lelkünket Szent Fiad ke-
gyelmi gazdagságával, hogy a kegyelem fénye szüntelenül világítson 
bennünk! Szentlelked pedig őrizze bennünk ezt a fényt, hogy idejében 
érkezve bejuthassunk mennyei dicsőségedbe!” 

Évközi 33. Vasárnap – November 19. - Ha helyesen akarunk gondolkodni, rá kell 
csodálkoznunk az „isteni Gondviselés csodálatos intézkedéseire”, amiket a teremtett 
világ által tapasztalunk. – Mindjárt a teremtéskor az embert „Isten a saját képére és 
hasonlatosságára teremtette”, emberszerető jóságában neki adta a teremtett világot, 
„hogy ápolja és művelje azt!” – Az embernek „hozzá illő segítőtársat teremtett” – 
Prófétái által először „figyelmeztette” az önmagáról megfeledkező embert: „az Én 
gondolatom a béke és nem a pusztulás; hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket!” – 
egyetlen Fiát is áldozatul adta, hogy beteljesedjék a megváltás és az ember élhessen 
Általa ; örökkérvényű és minden időkre érvényes törvényeket adott – Szent Fia által 
Anyaszentegyházat alapított, amit Szent Lelke által tökéletesít és vezet; megszenteli 
övéit szentségei és szentelményei által – mondhatjuk, hogy számunkra minden adva 
van, hogy örvendezve Neki éljünk; azt is mondhatjuk, „sokat bízott ránk!” – Az Olvas-
mányban a Példabeszédek könyve alapján még azt is mondhatjuk, hogy 
„gondoskodott arról”, hogy legyenek „rendezett” emberi kapcsolatok, ahol a feleség 
különleges adottságai által lelke legyen a folyamatoknak – legyen „a  sikeres férj 
mellett olyan jóságos, segítő, áldozatot vállaló, családja gondját hordozó és megoldó 
feleség” akinek „szíve vágya, hogy örömet szerezzen családja tagjainak. A munka és 
a konyha művésze…”( Marics József ) – Mondhatjuk: „Lubickolhatunk az isteni ado-
mányokban” – Ezek után érdemes azon elgondolkodni, mit adjunk mi a magunkéból 
mindezekért az Istennek?! – A kiindulópont, ahol nem állunk meg, hogy szívből 
együtt fohászkodunk a Zsoltárossal a 127. Zsoltár szavaival: „boldog az az ember, 
aki féli az Istent; boldog mindaz, aki féli az Urat, aki az Ő útjain jár!” – Nem feledjük, 
hogy nemcsak a tesszaloniki híveknek fontos a szentpáli figyelmeztetés: „mindnyájan 
a világosság és a nappal fiai vagytok!” – A szent keresztségben Isten fogadott gyer-
mekei lettünk; erre emlékeztet a szent szertartás több fontos mozzanat is: pl. fehér 
ruhát teszünk a megkeresztelt ruhájára és mondjuk: „ a keresztségben új teremt-
ménnyé lettél – ez a ruha legyen keresztény méltóságod jele; hozzátartartozóid sza-
va és példája segítsen,hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizzed az örök életre!” – 
égő gyertyát is adunk és mondjuk: „vegyétek Krisztus világosságát! … rátok van 
bízva a hit és a világosság fénye; óvjátok, hogy gyermeketek, akire ráragyogott a hit 
és a kegyelem fénye, szüntelenül a világosság gyermekeként járja az élet útjait!” – 
nagyon nagy baj, ha valakinek a hozzátartozói nem mondják el ezeket és nem segítik 
ezek megvalósításában, mert az Úr Jézus tanítása szerint: „akire sokat bíztak, attól 
sokat is követelnek!”- Mindenki számíthat arra, hogy a végtelen jóságú Isten egykor 
mondja: „sokat bíztam rád!” – tennünk kell érte – sokat, hogy ennek a mondásnak 
folytatásaként az is elhangozzék: „menj be Urad örömébe!  

Évközi 31. Vasárnap – November 05. - A Tv-műsorokat böngészve, talál-
tam egy műsor-számot: „Mit gondolsz, ki vagy? Címmel. – Fogalmam sincs, 
hogy mi szerepel ebben, de az jutott az eszembe, hogy ilyent azoknak 
mondtak valamikor, akik önteltek, fennhéjázók, önmagukat a kelleténél jobb-
ra tartók… voltak. Nem felesleges tehát a szentmise könyörgésében kérni: 
„Mindenható, irgalmas Isten… add, kérünk, hogy minden akadályt legyőz-
ve… méltóképpen és  tetszésed szerint szolgáljunk Neked!” – nagyon köny-
nyen ugyanis hajlamos az ember önmagát a kelleténél nagyobbra értékelni; 
ennek értelmében mást mutat külsőleg, mint amilyen a valóságban. - Ezt 
azonban még az embertársak sem veszik tőlünk jó néven, ennek köszönhe-
tő, hogy különféle megjegyzéseket tesznek: „nagyképű; öntelt; hiú; bekép-
zelt; önző…” - egyik megállapítás sem „hízelgő” senki számára. – Még az is 
megtörtént, hogy valahol Magyaroszágon a hittanórán egy hittanos kamasz 
azt kérdezte: „miért olyan önző az Isten?” - Abból indult ki, hogy az Istent 
imádni kell; Előtte még „a nemzetek is olyanok,, mint vízcseppek a vödör 
szélén és porszem a mérlegen…”- zavarta őt az Isten mindenek-fölötti 
„méltósága”, pedig jól tudta, mert tudhatta, hogy az Isten a Teremtő, a 
Gondviselő; az embert végtelenül szerető, akiért Egyszülött Fiát is áldozatul 
adta, hogy üdvözíthesse, Aki az embert a saját képére és hasonlatosságára 
teremtette és halhatatlan lelket ajándékozott neki…, Aki ha „por lepte is be 
és homály takarta is” az ember lelkét, mégis a Magáénak vallja. – Ő Az, Aki 
az embert egyre tökéletesebbnek akarja „látni”, hogy minden a javára váljék. 
Ő Az, Aki a belsőt nézi és nem a külsőt, mert emberileg kifejezve is gyakran 
megtörténik, hogy „a zord külső szép belsőt takar!” – Ezért van az, hogy 
Szerinte fontos, hogy „minden embernek törekednie kell arra, hogy szavai és 
tettei összhangban legyenek egymással.”- Bizonyára ezért is hangoztatja az 
Úr Jézus az Evangéliumban, hogy  a külsőség nagyon kevés és „okolta” az 
írástudókat és farizeusokat, „mert az igazságot csak szóval hirdették, de 
életükben nem valósították meg.” – A „látszat-cselekvést” még a mindennapi 
ember is így jellemzi: „vizet prédikál és bort iszik.” - Nem hiábavaló, hogy 
„Jézus őszinteséget és szerénységet  kér követőitől; ne az emberek tetszé-
sét keressék, hanem az Isten dicsőségét.” – Az ugyanis, hogy kinek mikor 
mi tetszik, nagyon is „változó” lehet; függ a kor-felfogástól, divatáramlatokról; 
emberi tetszésektől… nem állandó; nem is lehet az, hiszen ember-alkotta” 
dolgok, amik magukon hordozzák az ember velejáróját = a tévedhetőséget, 
sőt nem egyszer a tévedés tényét is! Ő, Aki örök értékeket képvisel, Maga is 
gyakorolta a „lényeg-látás” valóságát is; ennek köszönhető, hogy meglátta 
bűnbánó Magdolna  lelkületét; Zakeus őszinte keresését; Lévi készségét, 
Péter apostol őszinte sírását, Tamás apostol őszinte vallomását vagy akár a 
kereszre-feszített lator őszinte bűnbánatát is, még sok már hasonló estet is, 
mert nem a külső „eseményeket” látta, hanem a velük „párosuló” lelkületet 
is, amik gyakran „indítékai” lettek a külső eseményeknek. – Velünk is történ-
jenek hasonló dolgok, ezért őszintén kérjük: „engedd, Urunk, hogy belső 
meggyőződésből  fakadó magatartásunk legyen!”- Ezzel ugyanis mindennél 
meggyőzőbben tudjuk bizonyítani  keresztény hitünket.    
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ítélőszéke  előtt  Önmagát  királynak  vallotta – bizonyára  ez  is  az  oka  annak,  hogy  ma  Krisztus  Királyt  ünnepelünk. – Ő  maga  vallotta  királynak  
Önmagát – igaz  hozzátette: „az  Én  Országom  nem  ebből  a  világból  való!” – Valóban!  Amit  az  Úr  Jézus  akar  övéiben,  az  egészen  más! – Ennek  
a valóságát  az  ünnepi  prefáció  csodálatos  szövege  állítja  elénk: „az  Ő  Országa  igazság  és  élet; kegyelem  és  szentség;  igazságosság,  szeretet  
és  béke…”- Ezek  által  akarja  megajándékozni  övéit, „hogy  gazdagítson  minket: földi  és  örök  boldogságot  ad  teremtményeinek.” – Már  földi  éle-
tünkben  is  „megszabadulhatunk  bűneinktől  és  megkaphatjuk  a  kegyelmet  Isten  akaratának  teljesítéséhez”Aki  ezek  által  segíteni  akar  abban,  
hogy  jó  tagjai  lehessünk  a  társadalomnak,  jó  felebarátai  embertársainknak,  segítőkészek  és  megértők  legyünk  a  mindennapi  élet  eseményei-
ben,  tudunk  tevékenyen  szeretni  „szóval  és  cselekedettel  egyaránt. Így  teszünk  tanúságot  az  igazságról,  s  így  osztjuk  meg  a  többiekkel  is  az  
Atya  szeretetének  misztériumát.”- Ehhez  tudjuk  szívből  mondani  és  amikor  cselekszünk,  szívből  cselekedni: „ó  édes  Jézus!  Nékem  is  Fejedel-
mem, királyom;  isteni  Szíved  szentségét  hódolattal  imádom! – Te  uralkodj  a  szívemben, Téged  áldjon  bennem  minden…!”(Sz. v. U. 159/5.)  

 

 
Egyházközségünk idén is megrendezte, november 25-26-án a  hagyományosnak mondható  

tartós élelmiszer és terménygyűjtést a Váci Egyházmegye kispapjai számára.  
 

Köszönjük szépen a felpakolást és a szállítást Bai Zoltánnak, Kiss Bélának, Surányi Miklósnak, Surányi Szilárdnak és Varga Frigyesnek.   
Az adományokról és az adományozókról bővebb összeállítást a következő lapszámunkban olvashatnak. 

 

Köszönet az adományozóknak, valamint azoknak, akik felpakolták, illetve elszállították az adományokat!   

Köszönjük Varga Frigyesnek és családjának, hogy ismét vállalták a gyűjtés lebonyolításával járó áldozatot! 
 

Isten fizesse meg! 

A Nemzeti Újság 1840. október 14-én megjelent száma arról tudósít, hogy az elmúló kolerajárvány (epemirigy) alkalmával a község 

földesura, Nádasdy Ferenc váci püspök anyagi segítséget nyújtott a bajbajutott embereknek. Ráadásul a megmaradó pénzösszegből 

készült el templomunk toronyórája, „az egész község rég óhajtott nagy hasznára”.                    BP 
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Zarándoklat Marizellbe —advent első vasárnapját megelőző hétvégén.  
A csoport tagjai nagyon sok településről érkeztek, néhányan kedves ismerősökként üdvözölték egy-
mást. A zarándoklat első napjának délelőttjén, Gergő atya szentmisét mutatott be a  Frauenkirchen 
- Boldogasszony búcsújáró templomban.  
 

Szentbeszédjében hangsúlyozta „Az adventi időszakot követően karácsony, megnyílik az ég és 
szeretet száll le a földre. Törekedjünk rá, hogy készülődésünk eredményeként a szeretet tartós le-
gyen otthonainkban. Ne adjuk át magunkat a fogyasztói társadalom elvárásainak.” A szentmise után 
megcsodáltuk a templomot, majd utunkat Máriashütz felé folytattuk tovább. A templomban köszön-
töttük égi édesanyánkat, az oltár mögött lévő csodatévő forrás vizével megmostuk arcunkat, kezün-

ket. A fatimai Szűz tiszteletére szentelt kápolnában imádkoztunk - 
papjainkért, egyházközségünkért, családjainkért. Ezt követően rövid 
felfrissítő szabadprogram, majd folytattuk utunkat Marizellbe.  
 

A szállásunkon rövid pihenő után elmentünk a templomba, ahol 
imádkoztunk a Szűz Anyához és énekeltünk.  
 

Ezt követően nagyon sokan még ott maradtunk a templomban és a 
saját kéréseinket, vágyainkat és persze a hálánkat is letettük a Szűz 
Anya lábaihoz. Az este folyamán még volt alkalmunk megnézni a 
vásári árusok kínálatát is. 
A szombat délelőtti szabadprogram keretében felmentünk a kálváriá-
ra és elimádkoztuk a családok keresztútját. Volt idő a magunkba for-
dulásra, a lecsendesedésre. 13 órakor kezdődött a magyar mise, 
amelyen meglepően sokan voltunk. Ismét idézem Gergő atyát 
„Advent a várakozás időszaka, a lecsendesedésé, a befelé fordulásé. 
Fontos felismerés kell legyen, hogy Jézus születését várjuk. Ne en-
gedjük, hogy a forgatag, a vásárlási láz, a teljesíteni/megfelelni aka-
rás kiölje belőlünk az igazi várakozás örömét! Az éber várakozás 
jutalma az igazi találkozás lesz Jézussal. Ne hagyjuk elveszni a pil-
lanatot! Ne hagyjuk elfecsérelni a készület örömét! Fontos feladat 
karácsonykor befogadni Jézust és ott tartani. Bízz Máriában és kérd 
segítségét. Sajnos az adventi forgatag tükrözi a valóságot: a mai 
embernek nincs szüksége Istenre! Bízzunk benne a Márizellbe láto-
gatók élete megváltozik. Sok kegyelemmel gazdagodva térnek visz-
sza otthonaikba.” A szent mise után ismét szabad program. Mivel a templomi koncert fél 4-kor kez-
dődött, volt idő a vásárlásra, a felfrissülésre. A csoport ismét együtt volt az adventi koszorú első 
gyertyájának meggyújtására rendezett ünnepségen.  
 

Mielőtt útra keltünk bementünk a templomba, imádkoztunk, énekeltünk, majd elköszöntünk a Szűz 
Anyától. Fárasztó utazás után szerencsésen hazaérkeztünk. A szívemben haza hozott szeretetet, 
örömet átadom szeretettel egyházközségünk minden tagjának. Kívánok mindenkinek zavartalan, 
nyugodt, készülődést és áldott ünnepeket.   

Krasnyánszkiné Erzsi 

 

 

Bálint  Barnabásék képes beszámolóját 2017. novem-

ber 18-án 16 órától hallgathattuk-

tekinthettük meg a közösségi házban.  

Nagyon érdekes előadás volt. A találko-

zó eseményein túl hallhattunk más országok cser-

készéletéről, a fiatalok közösségi életéről. Barnusék 

ismertették azokat a konferenciabeszélgetéseket is, melyek a találko-

zó keretében zajlottak és megoldási lehető-

ségeket kerestek korunk fenyegető kihívásai-

ra. Erről olvashattak írásos beszámolót la-

punk augusztusi számában. 

Tárgyak kiállítása más országok cserkészéletéből. 
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Karácsony esti felismerés 
 
Havas karácsony este volt. A meleg ház-
ban vidáman ragyogtak a karácsonyfa 
fényei, alatta ott sorakozott tucatnyi ajándék. 
Az anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve 
készülődtek a templomba. 
- Gyere velünk- kérték az apát, mert nagyon 
szerették. 
- Én aztán nem - csattant fel. - Én nem hi-
szem el ezt a sok vallásos szemetet. 
A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és az általa 
felkínált üdvösségről beszélni. Arról, hogy Isten Fia hogyan lett 
emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a Mennybe. 
- Ostobaság - mondta erre mindig a férfi. 
A család elindult a templomba, és a férfi egyedül maradt kényel-
mes kis vidéki házukban. Egy pillantást vetett az ablakon át a 
hideg havas tájra. Aztán a tűz felé fordult, hogy melegedjen. 
Ahogy azonban elfordult, szeme sarkából valami mozgást észlelt 
kinn a hóban. Újra odapillantott. Cicák! Három kiscica sétált el 
lassan az ablaka előtt. 
- Az ostobák! - gondolta - Meg fognak fagyni!  

Felvette kalapját és kabátját, és kinyitotta az 
ajtót. A jeges téli szél megborzongatta. 
- Gyertek ide, cicuskák! Gyertek be ide, ahol 
meleg és étel vár benneteket! Odakinn el-

pusztultok. 
A cicák azonban elfutottak, megijedve az ajtóban álló idegentől. 
Ő kiment. 
- Gyertek vissza! Ne féljetek! Meg akarlak menteni titeket! 
A cicák azonban eltűntek. Túl késő volt. 
- Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük - motyogta ma-
gában a férfi. - Mit tehettem volna még? Nekem is macskává 
kellene válnom ahhoz, hogy elérjem és megmentsem őket. Ha 
macskává válnék, elmondhatnám és megmutathatnám nekik. 
Akkor hinniük kellene nekem, hacsak nem bolondok. 
Ahogy visszaért az ajtóhoz, a távolban megkondultak a harangok. 
A férfi egy pillanatra megállt és hallgatózott. Aztán bement a tűz-
höz, letérdelt, és sírva fakadt. 
Pontosan erről szól a karácsonyi történet. A világmindenség te-
remtője annyira szeretett bennünket, hogy lejött a Földre ember 
alakban megmutatni nekünk, hogyan menekülhetünk meg. És ha 
hallgatunk Rá, és követjük Őt, akkor nem fogunk elkárhozni, ha-
nem örök életet kapunk (lásd. Jn 3,16; Fil 2,6-8). 

Egy perc bölcsesség…  

Hírek a Katolikus Karitász 5 éves működéséről 
 

A helyi Katolikus Karitász 2012 tavaszán kapcsolódott be a 
nemzetközi elismeréseket is kiérdemlő országos szervezet 

munkájába. A fő cél az adományok gyűjtésével segíteni az arra 
rászorult helyi lakosoknak, nemre, korra, felekezeti 

hovatartozásra való tekintett nélkül.  A szervezet szorosan 
együttműködik a helyi szociális-és egészségügyi feladatokat 

ellátó intézményekkel. A Karitász tagjai önkéntesen, 
ellenszolgáltatás nélkül tevékenykednek, a következő evangéliumi idézet alapján végzik 
munkájukat:„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem 

tettétek”   (Máté 25, 34-40) 
A teljesség igénye nélkül az eddigi munkákról röviden: 

 Minden évben többször is, közel 30 család részére tartós élelmiszercsomagokat osztottunk ki 

 A helyi gazdák zöldség és gyümölcs felajánlásait eljuttattuk a rászorult családokhoz 

 Jószívű adakozók által főzött halászlé (100 adag) karácsonyi kiosztása 

 Nagycsaládosoknak karácsonyra játékokat ajándékoztunk 

 A központi Karitász által küldött beiskolázási utalványokat kiközvetítettük  

 Gyermekeknek ingyen cirkuszlátogatást szerveztünk 

 Krízis helyzetben lévőknek a Váci Egyházmegyei Karitásznál a villanyszolgáltatás 

visszaállítását, tüzelővásárlást, banki törlesztés egyszeri átvállalását kezdeményeztük 

 Gyermeknapokon palacsintával, lángossal és cukorkával 

kedveskedtünk a kicsiknek 

 Sportnapokon gyümölcsöt osztottunk a résztvevőknek 

 Kórházból hazaérkező magányos egyént támogattunk 

 Közvetítettünk az ingóságokat (bútor, mosógép, centrifuga) felajánló 

lakosok és a szükségben lévők között 

 Hivatalos ügyek, kérvények elkészítésében segítségére voltunk a 

kevésbé járatosoknak 

  Előző évig használt ruhagyűjtést és válogatási lehetőséget 

biztosítottunk  
Megfelelő és állandó raktározási hely hiánya miatt egyénileg igyekezünk a ruházati 
szükségletek felmérni, beszerezni és eljutatni az igénylőkhöz. 
Ezúton szeretnénk minden alsónémedi lakos figyelmét felhívni, hogy ha környezetében 
ismer olyan rászorult személyt, családot, akik nehéz körülmények között élnek, és egy kis 
segítség jól jönne, kérjük, jelezzék!  
Aki úgy érzi bármely módon segíteni szeretne a szegényebbeken, értesítsen bennünket, 

szívesen közvetítünk. 
 
Elérhetőségeink: 
A plébánia postaládájába (Templom u. 1.) várjuk a rászorultak nevét, címét;  
telefonon a 06-30-394-22-29 számon; facebook: Katolikus Karitász Alsónémedi Szervezete;  

e-mail:karitasz.alsonemedi@gmail.com 

Minden kedves alsónémedi lakosnak áldott adventi készülődést kívánunk! 
 

Katolikus Karitász Alsónémedi Szervezete 

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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Mária Rádió imakör 
 
Decemberi imaóránkat dec. 4-én hétfőn 
este 6 órakor tartottuk a Szent Imre közös-
ségi házban. 
Mindenekelőtt a Szűzanyát köszöntjük 
először énekkel. Ez után a Szentlelket 
hívjuk, hogy áradjon közöttünk és töltse el 
szívünket-lelkünket erejével, hogy tiszta 

figyelemmel, szív-
vel-lélekkel ráhan-
golódjunk égi Édes-
anyánkkal való 
bensőséges együtt-
létre. Majd a hozott 

imaszándékaink felolvasása által átadjuk 
kéréseinket hálaadásainkat, köszönetünket 
a Szűzanyánknak egy csodálatos litániával 
egybekötve. Végül pedig egy tanúságtételt 
hallgatunk meg. Ennek átgondolása, meg-
beszélése után egy hozott imádsággal 
zárjuk imaóránkat, megköszönve a Szűz-
anyának, hogy újra együtt lehettünk vele. 

Imádság: Szűzanyám! Mélyítsd el bennem 
azt a szerelmet, amely Őérte lángolt szí-
vedben! Bennem, a nyomorultban, aki cso-
dálom szeplőtelen fogantatásod titkát, és 
aki égek a vágytól, hogy ez által szívem 
megtisztulhasson és szerethessem az én 
és a Te Istenedet. Tisztítsd meg elmémet, 
hogy felemelkedhessem Hozzá és szem-
lélhesse Őt, imádja és szolgálja lélekben 
és igazságban! Tisztítsd meg testemet, 
hogy méltó szentélye lehessen, amely 
magába tudja fogadni Őt a szent áldozás-
ban! 

 
özv. Szlovicsák Balázsné 

Már régóta foglalkoztatott minket a gondolat, hogy kellene 
indítani egy katolikus egyházközségi lapot. Az volt a gondolata-
ink alján, hogy fórumot teremtsünk az egyházunk híreinek meg-
osztására: mind a Rómából, mind a Váci Egyházmegyéből érke-
ző híreknek, mind pedig az Alsónémedi Római Katolikus Egy-

házközségben zajló 
eseményeknek. A sok 
tervezgetés után 
2007. november 4-én 
megjelent lapunk első 
száma. Az eltelt 10 
évben minden hónap-
ban megjelent, a hó-
nap első vagy máso-
dik vasárnapján. Egy-
szer, nyáron előfor-
dult, hogy összevont 
számot adtunk ki. 
Számvetést készítet-
tünk az ünnep kap-
csán. Ha csak egy 
napot számolunk az 

elkészítésére, akkor is 4 hónapnyi munka van benne. És ehhez 
nem számoltuk még a cikk, ima és versíróink ráfordított értékes 
idejét.  

Lehetőséget teremt a lap a hívek hivatalos tájékoztatására, vala-
mint a helytörténeti események archiválására is. Valamint bárki 

írhat bele, beszámolhat a saját élményiről, érzéseiről, gondolata-
iról. Üdvözölhetünk cikkszerzőink között református testvéreket 
is. Köszönjük nekik is, valamint mindenkinek, aki írásával gazda-
gította a lapot. 

Elmondható, hogy a lap fenntartása ráfizetés nélküli. Köszönhető 
ez mindazoknak, akik kisebb-nagyobb pénzadományokkal támo-
gatják a megjelenést. Köszönhető egy nagy szponzorunknak, 
aki színes nyomtató adományozásával és a folyamatos karban-
tartási munkálatokkal, valamint tintapatron utánpótlással folya-
matosan támogat minket. Köszönet szintén egy állandó patrónu-
sunknak, aki a papírt biztosítja a lap számára. 

Lapunk, mint látható, igazi közösségi lap, összefogás, sok áldo-
zat és lelkesedés eredménye. 
Reméljünk, a Jóisten is megse-
gít, hogy még sokáig tudjuk vé-
gezni ezt az értékes szolgálatot. 

Szerkesztők 

 
 
 

beszámoló az Egyházközség Képviselőtestületének  
2017. november 25-én 14 órai kezdettel tartott üléséről 

 
Az első napirendi pontban Atya ismertette a 2018-as költésvetés 
tervezetét. A testület egyhangúan elfogadta. 
Ezt követően beszámolót hallhattunk a Karitász Alsónémedi 
Szervezetének működéséről 
Mikolyné Magdi, a Karitász elnöké-
nek felszólalásában. Az írásos ösz-
szefoglalót újságunk jelen számá-
nak 5. oldalán találhatják. Elhang-
zott még, hogy aki szeretne tartós 
élelmiszerrel, terményekkel hozzá-
járulni a karácsonyi adománycso-
magokhoz, az december 15-ig meg-
teheti. Jelezzék felajánlási szándé-
kukat Mikolyné Magdinak. 
Beszámolót hallhattunk a hitokta-
tásról is, szintén Mikolyné Magdi 
tolmácsolásában. Az elsőáldozók 
szorgalmasan készülnek, minden vasárnap zajlik a felkészítő 
foglalkozásuk. Hallhattunk az ifjúsági hittancsapatról is. 
Szlovicsák János, temetőgondok beszámolt a régi temető gondo-

zási munkálatairól. 
Varga Frigyes a templom belső festésével kapcsolatos megbe-
szélésekről számolt be. A korábbi tervek, melyeket Tarr György 
restaurátor művész készített el, nem valósulhattak meg. Az új 
terveket Verebics Lajos készíti, aki a solymári templomot is fes-
tette. Meg lehet tekinteni munkáját. Volt ismét műemlékvédelmi 
bejárás, melynek során mintavétel történt a fal vakolatából. Előre 
láthatóan ez a festés többe fog kerülni az előző tervezetnél. 
Szükséges még további tartalék képzése, valamint további gyűj-

tés. Köszönjük az eddigi adomá-
nyokat. 
Megbeszéltük a terménygyűjtés 
részleteit. 
Az egyházi hozzájárulások gyűjté-
sének ideje is elérkezett. Ebben az 
évben is felkeresik Önöket  a kép-
viselők, fogadják őket szeretettel. 
Benkó Péter kántor úr kifejezte 
köszönetét az Egyháztanács tá-
mogatásáért, valamint meghívta a 
képviselőket az adventi hangver-
senyre. 
Az ülés végén Varga Frigyes elnök 

úr köszöntötte az újság 10 éves fennállását, majd közösen elfo-
gyasztottuk az erre az alkalomra készített tortát. 

dr. Tóth Éva 

Köszönjük szépen a kö-
szöntést és az alkalomra 

készített finom tortát! 

Újságunk köszöntése a Váci Egyházmegye honlapján is meg-
jelent: http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/2006/TIZ-EVES-A-

SZENTKERESZT-UJSAG-AZ-ALSONEMEDI-ROMAI-
KATOLIKUS-EGYHAZKOZSEG-LAPJA.html 
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Jézus Szentsé-
ges Szívének 
Családja a kö-
vetkező közös 
szentségimádá-
si óráját dec. 10
-én az esti 
szentmise után 
tartja a temp-
lomban. Ezt a 
szentórát a ke-
resztény csalá-
dokért ajánljuk 
fel az Úr Jézus 
szent szívének. 
Eléje tesszük 
azokat a csalá-
dokat is, amelyek életük során hajótörést 
szenvedtek. Azokat is, akikért senki nem 
imádkozik, akik egyedül töltik a szentestét. 
Kérjük Jézus Szent Szívét, ölelje magához 
és szeretetével ajándékozza meg minden 
vágyakozó szívét! 
Jézusom! Te a bűnösökért, betegekért, 
árvákért jöttél el a világba. Kérünk, áraszd 
szereteted fényét minden ember szívébe. 
Ez a tény töltsön el mindannyiunkat, hogy 
szent szereteted erőterében gyógyulhas-
sunk, erősödhessünk életünk hátralévő 
részében. 

Benned és általad, éljük mindennap-
jainkat. Segíts ehhez bennünket! 
Szülessél meg minden ember szívé-
ben, hogy életünk Krisztusban legyen 
az örökkévalóban! Betlehemi kis Jé-
zus áldd meg a családokat és hozd 
el közénk azt a szent örömet, ame-
lyet csak Te tudsz nekünk ajándé-
kozni jelenléteddel az életünkben! 
Szent Család könyörögj értünk! 
 

Szent karácsony éjjel 
 

A templom harangja most  
messzire elhallik. 

A misére igyekvő emberek,  
kik érzik Őt, 

Szívükben örömteli várakozással 
Készülődnek ma is buzgó imádsággal. 

 
A csillagok már fényesen ragyognak, 

Különösen egy, amely  
feltűnik mindnyájuknak. 

A holdvilág is a kisdedet dicséri, 
Minden pompájával örömét kifejezi. 

 
A kisbogár is a fényre siet, 

Mert ünnepel ő is úgy, mint a többiek. 
Az erdő fenyő fái összesúgnak-búgnak 
Teremtőjük előtt mélyen meghajolnak. 

 
A kismadár is az Ő jóságáról dalol, 

Alkotója körül boldogan udvarol. 
 

A hajnal pirosló bíbora,  
az égitestek tábora 

Mind kiszabott ösvényén halad, 
Amelyet nekik szent törvényed mutat. 

 
A fények mind a Te jöttedet dicsérik, 

Csak néhány ember az, aki kételkedik… 
Pedig őket Uram Te alkottad, 

Szabadszárnyú szellemük kézműved. 
Te formáltad derült, nyílt elméjük 

S, hogy szeressenek, adtál nekik szívet. 
 

Föld gyermeke! Miért felejted el Őt? 
Semmisülj meg nagysága előtt! 
A te lelked szép mennyei virág, 

Teremtőjét híven szolgáld, imádd! 
 

 /özv. Szlovicsák Balázsné/ 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 15.30 óra  

Adventi lelki ké-
szülődés alsó-
soknak 

2 
18 óra 

Cursillo  
kiscsoport 

3 
18 óra 
Adventi  
hangverseny 

4 
17 óra 

Mária  
Rádió ima 

5 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

6 7 8 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

9 
 

10 
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

11 
 

12 
 

13 
 

14 15 
18.30 óra  
Ifi -hittan 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
. 

24 

SZENTESTE 

25 
KARÁCSONY 

26 
KARÁCSONY 

27 28 29  30 
 

31 

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2017.  december 

Decemberben a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Dec. 2 – 10 
Ifj. Tóth Jánosné 

Özv. Bálint Lajosné 
Özv. Nagy Jenőné 

Özv. Győrvári Istvánné 
Özv. Surányi Ferencné 

Dec. 7 – 15 
Özv. Győrvári Dezsőné 

Lovas Imre 
Horváthné Nagy Ilona 
Debreceni Lászlóné 

 

Dec. 16 – 24 
Szecsődi – Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 
Özv. Nagy Istvánné 
Renczes Csabáné 

 

Dec. 25 – Jan. 2 
Geigerné Moldvai Mariann 

Mészáros Jánosné 
Csermákné Molnár Anna 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az általunk meg-
vásárolt nyomtatón készítjük. 

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

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

SZENT KERESZT 

Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 

Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

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

Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

Roráte 
 

Reggelente 6 órától 
Roráte miséket tartunk 

ezzel is segítve a virrasz-
tást, a felkészülést az 

Úrjövetre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Adventi lelkigyakorlat 

 
Lelkigyakorlatunkat  

Advent december 8-9-10-
én, az esti szentmisék 
keretein belül tartjuk.  

Ebben az esztendőben 
  

Fekete Roland Dunaha-
raszti—Taksony káplán-

ját hallgathatjuk. 
Jöjjünk el minél többen! 

Ünnepi MISEREND  
 
 

December 24., vasárnap:   
9.00 - Advent 4. vasárnapja 

24.00 - Éjféli mise 
 
 

December 25., hétfő:   
8.00—Pásztorok miséje 

10.00 – Ünnepi mise 
 
 

December 26., kedd:  
8.00 óra 

10.00 óra  
 

December 31., vasárnap: 
9.00 Délelőtti mise  

17.00 Hálaadó szentmise 
 

2016. január 1., hétfő:   
9.00 óra 
17.00 óra 

Karácsony  
 

Kegyetlen hideg téli éjszaka volt, 
Mikor a szent család faluról falura vándorolt. 

Szállást keresek szegények, hiszen közelgett az Idő, 
Amikor Mária gyermeke a világra jő. 

 

Bekopogtak módos, gazdag, előkelő házba, 
De szállást csak egy rongyos istállóban találtak. 

Betakarta féltőn József Máriáját, 
Várták jövetelét, a Világ Megváltóját. 

 

A pusztán pásztorok nyája legelészett, 
Egyszer csak az égen nagy csillag fényesedett. 

Azok riadtan ébresztgették egymást, 
Mutatván az égre a csodát látván. 

 

Váratlanul megszólalt egy angyal a magasból, 
Csilingelő hangját ekképpen szólt: 

„Megszületett Betlehemben a Világ Megváltója, 
Ez a fényes csillag annak hírhozója. 

 

Kövessétek a jelt, amerre ez vezet, 
Segítségével eltévedni a pusztán sem lehet. 
Ahol ez a ragyogó csillag az égen megáll, 

Ott találjátok az Isten egyszülött fiát. 
 

Édesanya karjával ápolja, rengeti, 
Majd puha szalmára, jászolba fekteti.” 

A pásztorok egy-egy bárányt az ölükbe kapván, 
El is indultak a fényes csillag nyomán. 

 

Sugarával bevilágította a földet és az eget, 
Majd megállt egy rongyos istálló felett. 
A báránykákat a kisded mellé tették, 

Hogy annak gyenge testét azok melegítsék. 
 

Messzi földről érkezett még:  
Gáspár, Menyhért, Boldizsár, 
Jézuskának ajándékul hoztak:  

aranyat, tömjént és mirhát. 
Ha a Betlehemi jászol elé rakjuk  

tiszta szívünk melegét, 
A mi ajándékunk minden kincsnél többet ér. 

 

Alsónémedi, 2017. december 24. 
Surányi Lászlóné (Erzsi néni) ny. tanár 

December 2-án került sor adventi 
koszorú készítésre a közösségi 
házban. 
A templom adventi koszorúját 
Györgyné Lovas Györgyi készítette 
ebben az évben is. Köszönet érte, 
Isten áldja meg munkáját! A koszo-
rúról képet lapunk címlapján láthat-
ják. 


