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AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
LAPJA 

XV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM – 2021. DECEMBER 5.  

  Karácsonyra 

Ami ajkunkra kínálkozik Karácsony szent napján, az a  
szeretet szava. Nem csak az emberi szereteté, hanem az Isteni 
szereteté is, amely mindent átfog. A Karácsonyéj titka a csodála-
tos szeretet, az emberré lett Isten szeretetének a titka. De elsősor-
ban most születésnapot ünneplünk! A történelmi Jézus születés-
napját, ahogy mondja a próféta: „Gyermek született nékünk, Fiú 
adatott nékünk.” 

 A mai ünnep másik nagy üzenete a béke. Kevésszer volt 
egyetemes béke a világon, de akkor Augustus császár uralkodása  
alatt  hallgattak a fegyverek. Mondhatnák a történészek, hogy az 
nem is volt 
igazi béke, és 
persze ho-
gyan is lett 
volna, amikor 
leigázottak 
ezrei nyögtek 
az impérium 
elnyomása 
alatt. De leg-
alább hábo-
rúk nem dúl-
tak. Milyen 
csodálatos az 
Isten! Akkor 
küldi el a Bé-
ke Fejedel-
mét, amikor 
teljes béke van a földön. Mert eljött a Béke akkor is közénk min-
den évben, amikor az Egyház nyugodtan, nagy pompával ünne-
pelhette a születését. Eljött olyan templomokba, amelyeknek ma 
már csak a romjai vannak meg. Ezek mára már csak romok, de a 
hit él tovább, és ők adták tovább évszázadokon át. Nekünk is ilye-
nekké kell válnunk. A hitet továbbadókká, a békés, gyermek Krisz-
tust hirdetőkké, s ha mi már eltávozunk az élők sorából, a hit álta-
lunk marad majd tovább itt a földön. 

Hogy miért kell nekünk tovább vinnünk a Béke Fejedel-
mének üzenetét, hitét?  Mert akkor az előttünk álló évezredet úgy 
írjuk tele, hogy a béke lesz az alapja minden cselekedetünknek. 
Akkor talán nem ismétlődik meg az, hogy többször kell háborús 
körülmények között eljönnie Krisztusnak közénk a béke üzeneté-
vel, mint békében. Mert eljött akkor is, amikor az embertelen mun-
katáborokban 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 
vijjogott, a rommá lőtt templomokba, amelyet az összeomlás ve-
szélye fenyegetett, és mégis összegyűltek karácsonyt ünnepelni a 
hívők. Benn a békét ünnepelték, kinn a halál tarolt! Rajtunk áll, 
hogy mindez meg ne ismétlődhessen. Most már láthatjátok az 
igazi felelősségeteket, kedves testvéreim. Nehéz, de nem lehetet-
len ezt véghez vinni. Hogyan? A felnövő fiatal nemzedékbe kell 
ismét beleoltani azt a lelkesedést, ami őseinkben is megvolt, és 
azt a hitet, amellyel ünnepelték a karácsonyt, hogy ők is továbbad-
hassák utódaiknak. De ehhez az kell, hogy béke legyen bennünk, 

a szívünkben, 
és a csalá-
dunkban is. 
Szent Pál 
apostol is 
békességet 
és kegyelmet 
kíván nekünk 
a Biblia sza-
vai szerint.  
Ezért a béké-
ért imádko-
zunk majd 
ezen a gyö-
nyörű éjsza-
kán. Ezt a 
szándékot 
tegyük a gyer-

mek Jézus jászla elé karácsony éjszakáján, és  imádságos lélek-
kel  boruljunk le előtte, adjunk hálát neki, aki értünk emberekért 
megtestesült, hogy többé ne a sötétség gyermekei legyünk, ha-
nem a világosságé, és így imádkozzunk Ady Endrével: 

     “Uram, háborúból jövök én,  
      Mindennek vége, vége: 
      Békíts ki magaddal s magammal,  
      Hiszen Te vagy a Béke.” 

Hálás szívvel köszönöm szépen minden jó szándékú embernek a 
segítségét, amelyet az Egyházközségnek nyújtott ebben az év-
ben. Úgy imádságával, vagy fizikai munkájával és pénzbeli ado-
mányával. Isten fizesse meg és jutalmazza meg bőségesen áldo-
zataikat, amelyeket Krisztus Egyházáért hoztak. Áldott, békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves hívőnek, és 
Isten jelenlétében gazdag újévet!  

Kelemen Zoltán plébániai kormányzó 

 „Drága Advent köszöntünk, lelkünk téged epedve várt! Hajnalfényed közöttünk, hintsen szerte aranysugárt!  Ref. ének.” Advent 2021: 
Az Úr eljövetele azoknak, akik a hitbéli ünnepre készülnek. Másoknak mást mond, hogy el kellene kezdeni az ajándékok beszerzését 
mert közeleg az idő. Utóbbihoz nagyban hozzájárulnak a médiában a reklámok, a fények az üzletekben. Az egyházakban az advent 
négy vasárnapján egy lélekkel készülnek a Megváltó fogadására. A négy gyertyából három a HIT, a REMÉNY a SZERETET jelképe 
tölti be a várakozást, a negyedik gyertya meggyújtása szimbolizálja együtt a fényt az Örömet hogy hogy Jézus eljött közénk. Ha áten-
gedtük magunkat a várakozásnak, öltöztessük a szívünket most is szeretetbe, ne a vásárlási lázban égjen a szeretet,hisz szeretetet 
pénzen venni nem lehet. Sajnos az ünneplésünket megint kicsit beárnyékolja ez a covid járvány, árnyékok, aggódások töltik be napja-
inkat. Ebben az esztendőben is együttérző szívvel gondoljunk azokra, akinek nehezebb a várakozás, csöndes meghitt ünnep helyett 
szívszorító nehéz napok keserítik meg az ünnepüket. Jézus születésének napja minden karácsonykor eljön, várjuk alázattal az isteni 
gyermeket, aki elhozza a reménység üzenetét. Adassék meg ez a csoda minden jóakaratú embernek! Az ének szavaival: Várj ember 
szíve készen, mert jő a hős az Úr! Ki üdvösséged lészen szent győztes harcosul. Fényt, éltet hozva jő, megtört az ősi átok, kit vágya-
kozva vártok betér hozzátok Ő. Ref. énekes könyv 312. 
Atyánk! Vezess bennünket igéddel arra a lelki útra, amelyen a Napkeleti Bölcseket vezetted! Köszönjük, hogy leborulhatunk a világ 
megváltója előtt akit Szent Fiadnak nevezünk! Ámen Kívánok mindenkinek örömteli Áldott, Advent várakozást! 

Nagy Zsigmondné 
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Beszámoló az Egyháztanács  2021. november 20-án, 14 órakor tartott üléséről 
 

Az Egyháztanács első napirendi pontként a 2021-es év költségvetési számadatait tekintette át. Kovács József, az egyházközség 
könyvelője is megtisztelte az ülést jelenlétével. Az ő beszámolóját is hallhattuk. Ezúton is köszönjük az Önkormányzat éves támoga-
tását (1,5 Mft), ami nagy segítség az egyházközség stabil működésének a 
biztosításában. Továbbá köszönjük a 230.000,-Ft támoga-
tást, amelyet a templomfestésről szóló film elkészítéséhez 
nyújtott. 
Ezután a 2022. évi költségvetés tervezetéről, az egyházköz-
ség terveiről beszélgettünk. Nagyon sok szépítő, jobbító 
elképzelés, ötlet hangzott el: az áldoztatórács felújítása, a 
templom padjainak átalakítása/felújítása (az Örökségvédel-
mi Hivatal is jelezte, hogy a megújult templombelsőhöz nem 
illenek a padok, stílusban jó lenne hozzá igazítani), a temp-
lom és a plébánia kerítésének festése, továbbá a megszé-
pült kápolna előtt a stációsort is tervezzük felújítani. A testü-
let tagjai abban állapodtak meg, hogy kérnek, szereznek 
árajánlatokat az adott munkákhoz és a következő ülésen 
kitűzzük, hogy mit tudunk a jövő évben megvalósítani. 
Köszönjük szépen az egyházközség minden tagjának a 
támogatását, segítségét, felajánlását.             Urai-Tóth Éva  

Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete, 2021. november 20. Megünnepeltük a 
Szent Kereszt újság 
14. évfordulóját is... 

Az egyháztanács 
tagjai megkezdik az 
egyházközségi hoz-
zájárulások gyűjté-
sét. Fogadják őket 
szeretettel, Ebben 
az évben szintén 
saját naptárunk 
lesz, melyen az 
idén megszépült 

kápolna képe 
 található.  

Köszönjük hozzájá-
rulásukat és ado-
mányaikat! Isten 

fizesse meg! 

Köszönetünket fejezzük ki Mindazoknak, akik a Haraszti úton lévő kereszt áthelyezésén fáradoztak. Juhász László és családja  
vállalta az áthelyezés szervezését, koordinálását. Köszönjük nagylelkűségüket!   
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Kereszt-áthelyezés 
- gondolattól  

a megszentelésig - 
A falunkba Dunaharaszti 
felől érkezőket és átutazókat 
pár száz méter megtétele 
után baloldalt egy műkő ke-
reszt látványa fogadja Alsó-
némedin. A kereszt több 
évtizeden keresztül a Ha-
raszti út 108. szám alatti 
telken állt. Készítője Surányi 
Béla, - foglalkozását tekintve 
kútgyűrű készítő - alkotta 
meg, és feleségével, szüle-
tett Szöllősi Juliannával tel-
kükre állított fel. Szeretetre-
méltó, kedves, vallásos em-
berek voltak, de sajnos gyer-
mekük nem született, így 

örökbe fogadták Gyöngyösi Máriát, aki felnőttként méltó tisztelet-
tel és szeretettel gondozta őket. Fiatal korom óta jól ismertem a 
család minden tagját, és szoros kapcsolatot ápoltunk egymással. 
Sajnos öt éve Marika is meghalt, így gyermekei örökösként elad-
ták a ház-részüket.  Valószínűnek látszott, hogy az új tulajdonos-
nak nincs szüksége a hosszú évtizedeken ott álló keresztre. A hír 
hallatán úgy gondoltam, nem engedhetjük az enyészetnek áten-
gedni, ha már évtizedekig ellenállt minden viszontagságnak, idő-
járási tényezőnek, viharnak, esőnek, erős napsütésnek. 
A kőkereszt tisztelete és megbecsülése általánosnak mondható a 
katolikusság körében. Gyermekként is többször láttam, hogy a 
kereszt előtt elhaladó férfiak rendszerint megemelték kalapjukat, 
az asszonyok, lányok pedig keresztet vetet-
tek, amit nekünk is megtanítottak. A Béla 
bácsi által készített kereszt megmentéséért 
Benkó Péter és Varga Frigyes javaslatára 

az Alsónémedi Római Katolikus 
Egyházközség kérelmet nyújtott be 
az Önkormányzat képviselőtestüle-
tének a kereszt áthelyezésével kap-
csolatosan. Településünk vezetői 
egy frekventált helyet találtak az 
alsónémediek által régóta ismert 
feszületnek, ahol ezentúl is minden 
áthaladó láthat az Önkormányzat 
tulajdonát képező parkosított terüle-
ten. Köszönjük ezt Önkormányza-
tunknak! 
A hely kijelölése után megkezdőd-
tek azok a munkálatok, amelyek 
végrehajtásában segítőkész helyi 
vállalkozók több órás közösségi 
munkát végeztek, anyagi térítés 
nélkül.  
Hálás köszönetet mondunk Krigel 
Zoltánnak, Roszoly Tibornak, Ta-
kács Jánosnak, Simon Tamásnak 
és az MSE Trans-nak, valamint 
Juhász Lászlónak, aki aktív résztve-
vője, szervezője volt a munkálatok-
nak. 
A kereszt végleges helyére kerülése 
után 2021. november 28-án, advent első vasárnapján Kelemen 
Zoltán plébániai kormányzó megszentelte a végleges helyén álló 
keresztet. A különleges alkalom lehetőséget biztosított közös 
imádkozásra, éneklésre azoknak, akik megjelentek - az egyre 
ritkábban adandó – keresztszentelésen. 
A kereszt mindenki számára üzenetet hordoz: amikor elhaladunk 

előtte, mi emberek, a velünk sorsközös-
séget vállaló Krisztussal találkozhatunk, 
ahogy a keresztre tekintünk. 

Juhász Lászlóné 

Juhász Gyula: A tápai Krisztus 
 

Az ország útján függ s a földre néz, 
Arcán szelíd mosoly a szenvedés. 

  

A falu népét nézi csöndesen, 
Amint ballagva munkából megyen. 

  

Az ősi népet, mely az ősi föld 
Zsellére csak és várja az időt, 

  

Mikor saját portáján úr leszen, 
Mikor az élet néki is terem. 

  

A magyar Krisztus, a falusi szent 
Hiszen nekik is megváltást izent. 

  

Olyan testvéri áldással tekint 
Feléjük és bíztatja híveit. 

  

Feje fölött a nyárfa is magyar, 
A fecske is és egy a zivatar, 

  

Mely őt paskolja s a falut veri 
És folyton buzgó öt szent sebei 

  

Nem a magyarság sorsát hirdetik? 
És ki segít már, ha ő sem segit? 

A kereszt az eredeti helyén 
(2006) 

Jelenlegi állapotában 
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Galambos Angelika: 
Az életem előrehaladtával értékelem 
majd igazán, amik a születésem után 
történtek. Például családban élhetek, 
hogy vannak, akik szeretnek, szüleim 
testvéreim, stb... Óvoda után iskolába 
kerültem, és új embereket ismertem 

meg, új barátaim lettek. De legjobban 
az egyházközség és Isten közelsége 
az, amik még jobbá fogják tenni az 

életem. A bérmálás szentsége  
segíteni fog céljaim elérésében.   

Demeter Lili: 
Szerintem nagyon jó élmény volt bér-

málkozni, mert nagyon fontos volt 
számomra a szentség felvétele. A jó 
hangulatú előkészítő órák segítségé-
vel fel tudtunk készülni az ünnepre és 
közben jól is érezhettük magunkat a 
kialakult társasággal. Nagyon boldog 
voltam, hogy a vírushelyzet miatt szo-

katlanul hosszúra nyúlt felkészülési 
idő után végre megkaphattuk a bér-

málás szentségét. Számomra nagyon megnyugtató volt a 
püspök atya jelenléte, mert változatossá és még ünnepé-

lyesebbé tette számunkra ezt a napot.  

Beke Bettina: 
A felkészülési időszak alatt jó volt kicsit ki-

mozdulni péntekenként és találkozni a cso-
porttal. Több emberrel tudtam beszélgetni ez 
időszak alatt, akikkel nem találkoztam min-

dennap. Eljutottam Vácra is, ami egy szép 
élmény volt. Bérmálkozás miatt új rutinokat 

vezettem be az életembe, mint például, hogy 

reggel-este imádkozom. 

Galambos Lilla: 
November 7-én járultam életem egyik megha-

tározó eseményéhez a bérmáláshoz. Megható 
volt, ahogy részesülhettem a bérmálás szent-
ségében, amely közelebb vitt Istenhez. Úgy 

érzem megfelelő volt a védőszentem választá-
sa, mert élete útmutatást adott számomra. 
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az 

ünnepély méltó megvalósításához. 

Farkas Gellértné: 
Mérhetetlen nagy élménnyel töltött el, hogy a keresztség és az első 

áldozás szentsége után a bérmálás szentségét is felvehettem gyönyö-
rű templomunkban. Ami számomra a legkülönlegesebb volt, a püspö-
künk jelenléte, és az ünnepélyes mise-áldozat bemutatása. Gyerekko-

romra visszatekintve, sokkal meghatározóbb élmény volt most megélni 
ebben az összetartó közösségben ezt az ünnepélyes szertartást, így, 
felnőtt fejjel. Bízom benne, hogy igazán szerves és odaadó része tu-

dok lenni az Alsónémedi Katolikus Egyházközösségnek. 

Tüske Zsolt: 
Számomra a bérmálkozás egy nagyon fontos élet-
esemény, melyben megkapjuk a szentlélek ajándé-

kát. Megújíthattuk a keresztségi fogadalmunkat, ezál-
tal nagykorú kereszténnyé válhattunk. Újabb élmé-

nyekkel gazdagodhattam, mind a felkészítés, mind a 
szertartás során. Hálát adok Istennek, hogy ennek 

részese lehettem és bízom benne, hogy továbbra is 
a segítségemre lesz. 

Szlovicsák Árpád: 
Nekem nagyon tet-

szettek a bérmálko-
zási előkészítő órák, 
jó élmény volt ami-

kor elmentünk Vác-
ra, és a Bérmálko-
zás is nagyon szép 

volt! 

Benkó Anna: 
Nagyon vártam a bérmálkozás napját. Boldog vol-

tam, hogy részesülhettem a keresztény nagykorúság 
szentségében. A felkészülési időszak is nagyon tet-
szett, de maga a bérmálási szentmise is. Ünnepé-
lyes volt a szálló tömjénfüst, és az énekkar éneke. 

Szép szertartás volt, és nagyon örültem, hogy hosz-
szú idő után ismét együtt ünnepelhetett a család. 

Köszönöm Magdi anyusnak a felkészítést!  

Szlovicsák Attila: 
A legszebb pillanat a bérmálkozásom 
során a Szentmise volt, amikor meg-

kaphattam a bérmálkozás szentsé-
gét. A felkészülés is tetszett, jó han-
gulatban telt el. Én a tudomány lelkét 

kértem a szentlélek ajándékaiból 
hogy útmutatóm legyen. 

Györgyövics Boglárka: 
Bérmálásra való felkészülés során az előkészítőkön 
jól éreztem magam. Örülök, hogy ennek a jó társa-
ságnak tagja lehettem. Testvéremet kértem meg, 

hogy legyen a bérmakeresztanyám, hisz fontos volt 
számomra, hogy hozzám közelálló személy vállalja 

ezt a nemes feladatot. Úgy érzem, hogy a bérmálás-
sal a katolikus egyház teljes értékű felnőtt tagjává 
válhattam. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy felvehessem a bérmálás szentségét.  

Szlovicsák Róbert: 
November 7 volt a nagy nap mikor 
egy fokkal közelebb kerültem Isten-
hez. Nagyon szép és örömteli ünne-
pély megtartásában. Számomra a 

legmegfelelőbb védőszentet válasz-
tottam és viselem büszkén a nevét! 
Utolsó sorban köszönöm mindenki-
nek aki hozzá járult a segítségével 

megvalósítani ezt a szép eseményt.  
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Fotók: Pap Tímea és Nagy Vilmos 
Varga Frigyes elnök úr  

köszöntötte a Püspök Atyát 

Magyarok Nagyasszonya Kórus 

Koccintás a plébánián 

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök 
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét 

Kelemen Zoltán atya és Dr. Varga Lajos megyéspüspök úr 
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Alsónémedi Nagyközség Önkor-
mányzatától maszkokat kapott 
ajándékba egyházközségünk.  

Köszönet az 
ajándékért! 
Vigyázzunk  
magunkra  

és egymásra! 

November hónapban sajnos 
ismét két kórustársunktól bú-
csúztunk: Szinger Évától és 

Tóth Sándortól.  
Emléküket kegyelettel  

megőrizzük!  
Nyugodjanak békében!  

A Hozzátartozók pedig fogad-
ják őszinte együttérzésünket! 

 
Az ezredfordulón életre hívott 

énekkarból már húszan az 
angyalok kórusával együtt 
zengik Isten dicsőségét:  

 
2003: Végh Károly 

2004: Nagy István, Morvai Ferenc 
2005: Galambos Balázsné Kiss Jolán 

2006: Végh Ágoston 
2008: Lovas Balázs 
2009: Bálint Dániel 

2014: Végh János, Farkas József 
2015: Takács Gábor 

2016: Győrvári Pál, Kiss Menyhért 
2017: Bálint István 

2018: Győrvári Imre, Végh István,  
Kiss József 

2021: Szlovicsák Ferenc, Bálint Lajosné 
Bálint Teréz, Szinger Éva, Tóth Sándor 

 
Adj, Uram, örök nyugodalmat Nekik! 

Advent vasárnapjain Zoltán atya meggyújtja a 
gyertyákat az adventi koszorún. 

Idén is van  
ADVENTI ABLAKOK játék,  

köszönet Bálint Barnabáséknak! 

Erdély, 2014. 

Búzaszentelő, 2007. 
Adventi hangverseny, 2014. 

Sajnos az énekkar novemberben  
szüneteltetni kényszerült a próbáit.  

Köszöntjük az új kórustagokat! 

Köszönet az adventi 
koszorú elkészítéséért 
Kiss Tiborné Klárinak! 

Kiss Tibor a bérmálás 
előtt széppé varázsol-
ta a plébánia folyosó-

ját. Köszönet érte! 

Megtörtént a temp-
lom melletti kereszt 

téliesítése.  
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A következő közös szentségimádási óránkat december 2.-án 
csütörtökön 17-ó-kor tartjuk. Aki tud, elmegy a templomba, aki 
a járvány miatt nem tud elmenni az otthonában a kis adventi 
gyertya fényénél, imádkozik együtt az imacsoporttal. Az Egy 
óra a Szentségi Jézussal című könyvből a decemberi imaórát 
imádkozzuk. Ezt a szent órát a keresztény családokért ajánljuk 
fel az Úr Jézus Szent Szívének. Eléje visszük azokat a csalá-
dokat is, amelyek életük során hajótörést szenvedtek. Azokat 
is, akikért senki nem imádkozik. Az özvegyeket és az egyedül-
állókat. Kérjük, Jézus Szent Szívét ölelje magához őket és 
szeretetével ajándékozza meg minden vágyakozó lélek szívét! 
Jöjj el! Jöjj el! Üdvözítő! Töltsd el a Te békéddel minden ember szívét! 
Advent a várakozás ideje! Kedves testvérem! Te hogyan készülsz Jézus fogadá-
sára? Felkészítetted-e a lelkedet a Megváltó fogadására? Megteremtetted-e a 
csendet magadban? Isten a csend barátja. Az Ő jelenlétét a csendben érzed 
meg… Gondold, át ki jön el hozzád… Hogyan készülsz erre a találkozásra? Adj 
időt a gondolatnak… A legnagyobb erő ez… A csend gyümölcse az ima, amely-
nek gyümölcse a hit, a hit gyümölcse pedig a béke. Figyelek-e arra, hogy mindig 
késszen álljak az Üdvözítő fogadására? Hogy méltó hajlékot találjon bennem… 
Hagyjam belépni a házamba! Engedjem Őt a szívembe! Jézus békéje és vilá-
gossága töltse el a családunkat! Engedjük, hogy Isten Fia megújítsa szívünket, 
életünket!                                                                             Szlovicsák Balázsné 

Decemberben a kilencedet imádkozzák 

December 6.-án 
hétfőn 17 órakor 

otthonainkból imád-
kozzuk az örvende-
tes szentolvasót. A 

kis oltárainkhoz 
meghívjuk drága ÉGI ÉDESANYÁNKAT közös együttlétre ebben a szent órá-
ban. Elmélkedünk arról, hogy milyen felfoghatatlan az a titok, hogy Isten a meg-

testesülés csodáját egy názáreti fiatal lány döntésére bízta. Az egyházatyák 
írták, hogy az Angyali üdvözletkor az egész mennyország elcsendesedett, mint-
egy lélegzetvisszafojtva várták Mária válaszát. Amikor elhangzott a LEGYEN 

akkor az angyalok és a mennyei seregek hatalmas örömujjongásban törtek ki. 
Jézus, Mária által jött közénk, hogy Isten Fiát megmutassa az embereknek. Ő 
az élő Tabernákulum. Krisztus jelenlétének hordozója. A legtisztább és legalá-

zatosabb szolgáló. SZŰZ MÁRIA ÉGI ÉDESANYÁM, köszönöm, hogy vala-
hányszor a hit éjszakájában, vagy ennek a világnak a sötétjében elveszettnek, 
talán már Istentől is elhagyottnak éreztem magam akkor mindig jöttél, és szelí-

den, de határozottan megmutattad Jézust, mint a betlehemi éjszakában. Hálát 
adok, hogy ma is közbenjársz Nála értem és értünk. Mária, Te mindig közel 

voltál hozzám. Gyöngéden és kitartóan kísértél, mint ÉGI ÉDESANYÁM! Ezért 
fogadd el Hozzád intézett gondolataimat, érzéseimet! 

                                        Szlovicsák Balázsné 

Ha a 
házamat 

fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csi-
lingelő harangocskákkal díszítem fel, de a 
családom felé nincs bennem szeretet, nem 
vagyok egyéb, mint díszlettervező.  
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi 
süteményeket sütök kilószámra, ízletes 
ételeket főzök, és az evéshez csodálato-
san megterített asztalt készítek elő, de a 
családom felé nincs benne szeretet, nem 
vagyok egyéb, mint szakácsnő.  
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az 
öregek otthonában karácsonyi énekeket, 
és minden vagyonomat segélyként elaján-
dékozom, de a családom felé nincs ben-
nem szeretet, mindez semmit nem használ 
nekem. 
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és 

horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 
ezernyi ünnepen veszek részt, a 
templomi kórusban énekelek, de 
Jézus Krisztus nincs a szívemben, 
akkor nem értettem meg, miről is 
szól a karácsony.  
A szeretet félbeszakítja a sütést, 
hogy a gyermekét megölelje.  
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és meg-
csókolja a házastársát. 
A szeretet barátságos az idő szűke ellené-
re is.  
A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán 
és odaillő asztalterítő van.  
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy 
menjenek már az útból, hanem hálás érte, 
hogy vannak, és útban tudnak lenni.  
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől 

kap is valamit, hanem örömmel ajándékoz-
za meg épp azokat, akik ezt nem tudják 
viszonozni.  
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr.  
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngy-
sorok elvesznek, a számítógépek elavul-
nak, de a szeretet ajándéka megmarad.  
A szeretet soha el nem múlik. Áldott kará-
csonyi készülődést! 
 
http://havannacsoport.hu/ 

Adventben 
 

Amikor a szívem Rád várakozik, 
Testem és a lelkem örömmel eltelik. 

A várakozás örömétől lángoló szívem 
Egészen feltöltekezik. 

 

Átalakul a mindennapok rendje 
Reggelre várva a hajnali misére 
Ahol a Szűz Anyát köszönteni  

Gyűlünk hívők össze. 
 

ÉGI ÉDESANYÁNK már vár minden lelket, 
Hogy vele együtt készítsük fel szívünket-, lelkünket 

Arra a nagy napra, amikor majd eljön közénk 
A Szűz Anya által Jézus, a mennyei fény, 

 

Aki nekünk a szív békéjét hozza 
Lelkünk megváltója, Isten ajándéka 

Köszönet és hála a Mennyei Atyának 
És általa drága szent családnak 

 

Mária igenje az én igenem is. 
Szívem ajándéka, életem útja is. 

Engedd, hogy egészen a Tiéd lehessek 
Veled várakozzak, Veled örülhessek! 

 

Veled oszthassam meg bánatom, örömöm 
A mindennapok gondját Veled hordozni öröm 

Köszönöm, hogy életem útján megismerhettelek 
Hála érte az Atyának, a Fiúnak és a szentléleknek!   

Ámen  
2016 adventjén  Szlovicsák Balázsné 

Egy perc bölcsesség… 

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 fenyőfái össze súgnak-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, 

Melyet nekik szent törvényed mutat. 
 

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

Pedig őket is Uram Te alkottad… 
Szabadszárnyú szellemük kézműved… 

Te formáltad derült, nyílt homlokuk… 
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! 
 

2003 karácsonyán Szlovicsák Balázsné 

Dec.2-től 10-ig:  
Nagy Jenőné,  
Győrvári Istvánné,  
Surányi Zsoltné,  
Tóth Jánosné. 
Dec.7-től 15.-ig:  
Lovas Imre,  

Stitzné Szántó Ilona,  
Debreczeni Lászlóné 
Dec.16.-tól 24.-ig:  
Szlovicsák Krisztina,  
id. Nagy Istvánné,  
Szecsődi Tóth Rita. 
Dec.25.-től jan.2.-ig:  

Nagy Vidorné, Csermák 
Béláné, Nagy Tiborné,  

Mészáros Jánosné  
Csermákné Molnár Anna,  

Geigerné  
Moldvai Mariann. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

29.  
6 óra 
Roráte 

20.  
6 óra 
Roráte 

1. 
 

2.  
 
 

3.  
6 óra 
Roráte 
 
Betegek és idő-
sek látogatása 

4. 5. Advent 2. 
vasárnapja 
11.30 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

6  
6 óra 
Roráte 

7. 
6 óra 
Roráte 

8.  
Szeplőtelen 
Fogantatás 

9. 
 

10.  
6 óra 
Roráte 

11.  
 

12. Advent 3. 
vasárnapja 
11.00 óra 
Szentmise 
17 óra 
Ifjúsági gitáros 
mise 

13. 
6 óra 
Roráte 

14.  
6 óra 
Roráte 

15.  16.  
 

17.  
6 óra 
Roráte 

18. 
 

19. Advent 4. 
vasárnapja 
11 óra 
Szentmise 
17 óra  
Szentmise 

20.  
6 óra 
Roráte 

21.  
6 óra 
Roráte 

22  23.  
 

24. 
Szenteste 
20 óra 
„Éjféli” Szentmise 
 

25.  
Karácsony 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

26.  
Karácsony 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

27.  
 

28.  
 

29. 
 

30.  
 
 

31.  
18 óra 
Évvégi hálaadás 

1.Szűz Mária, 

Isten anyja 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

2.  
11.00 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! 

Adventi gyóntatás 
 

Advent 3. vasárnapján 
(december 12.) az esti  
szentmise előtt, alatt,  

és ha szükséges, utána is  
Ft. Mészáros Csaba örkényi 

plébános atyánál el lehet végez-
ni a karácsonyi szentgyónást. 

Éljünk a lehetőséggel,  
szeretettel várunk Mindenkit!  

Advent 3. vasárnapján az esti szentmise  
ifjúsági—gitáros—szentmise lesz. 

Ünnepi MISEREND  
 

December 24., péntek:   
20.00 - „Éjféli” mise 

 

December 25., szombat:   
11.00 és 17.00  

 

December 26., vasárnap:  
11.00 és 17.00  

 

December 31., péntek: 
18.00 Hálaadó szentmise 

 

2022. január 1., szombat:   
11.00 és 17.00 


