
                                             SZENT KERESZT— 2022. JANUÁR 
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XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2022.JANUÁR 2.  

 A családok éve  

Ferenc pápa meghirdette a családok évét. Ez 2021. március 19-én 
kezdődött, és 2022 júniusáig tart, amikor a családok világtalálko-
zóját tartják Rómában. 
Bizonyára sokak számára ismerős, amit írok, de most a családok 
évében még inkább aktuálisabb a családi életről 
való közös gondolkodás. A szülők sokat gondolkod-
nak gyermekük jövőjéről és rengeteg áldozatot hoz-
nak azért, hogy terveik megvalósuljanak. Amit ők 
annak idején nem kaptak meg, azt most biztosítani 
akarják a gyermekeiknek. A lehető legszebb jövőt 
szeretnék neki biztosítani, ezért jó iskolákat keres-
nek számára. Már alsó tagozatból elviszik a helyi 
iskolából egy nagyobb és „erősebb” iskolába, ami 
messzebb van, és ez nem biztos, hogy minden 
esetben indokolt.  Kiskorától fogva gyűjtik a pénzt, 
hogy házat tudjanak neki venni, olykor még a saját 
kárukra is takarékoskodnak, s közben természete-
sen meg vannak róla győződve, hogy egyszer majd 
hálás lesz ezért a gyermek.  Általában nem mindig 
szokott a szülők álma valóra válni e téren, mert 
változó világot élünk és a fiatalok igényei is nagyon 
hamar változnak.  Már vannak babaváró 
kötvények, külön bankszámlák, ahová a 
pénzt gyűjtik a kiskorú gyereknek a szülők, 
illetve a nagyszülők.  Neki már nem is kell 
semmiért megküzdenie az életben, hiszen 
mindent kézhez kap, minden az ölébe hullik. 
És a gyermek kamaszkorban vagy később, 
azt mondja: Nem! Neki más tervei vannak, 
nem akar olyan életet élni, mint amit a szülei 
kitaláltak számára. Nem akar úgy élni, aho-
gyan a szülei, hanem valami mást szeretne. 
Nem rossz számára a családi minta, de 
mégis mást szeretne. Régebben egy udvar-
ban több generáció is együtt élt, és megvolt 
annak is a maga szépsége és hangulata, a 
maga varázslatos környezetében. (pl. háziál-
latok sokasága) A nagymama vigyázott a kis 
unokákra, míg a szülők dolgoztak. Nem volt 
pedagógiai végzettsége a nagymamának, de 
az életre tudta nevelni a gyereket, aki meg-
állta a helyét a világban. Ma sajnos nagyon 
sok fiatal több időt tölt el a telefon és a szá-
mítógép előtt, mint amennyit együtt szerettei-
vel beszélget.  Jogosan mondhatjuk, hogy a 
„gépek” nevelik a gyerekeket, hiszen velük 
van szoros kapcsolatban és nem a család-
tagjaival.  
 Végtelenül tiszteli a szüleit nagyon sok jól 
nevelt fiatal, de önálló szeretne lenni, és 
bilincsnek, kényszernek érzi szülei akaratát. 
A szülők persze lázadást és hálátlanságot 
emlegetnek ilyenkor, végtelenül csalódottak 
és tehetetlenek. Az apa és az anya közösen 
kérdezi a gyermeket: „Miért teszed ezt ve-
lünk?” Ha nem is ennyire szélsőséges for-
mában, de valami hasonló történhetett Jó-
zseffel és Máriával, amikor Jézus 12 eszten-
dős lett. A gyermek eddig mindenben enge-
delmeskedett nekik. A jeruzsálemi zarándok-

lat után is „hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik”, 
ahogyan erről az evangéliumban olvasunk, de mintha itt valami 
megtört volna. A gyermek, a 12 éves Jézus önállósította magát. 
Kiderült róla, hogy önállóan is tud cselekedni, döntést hozni. Önál-

ló gondolatai vannak, amelyeken még a tanult írás-
tudók is elcsodálkoznak.  
„Gyermekem, miért tetted ezt velünk?” – kérdi őt 
Mária. S ekkor kiderül róla, hogy a mindenható Is-
tent az Atyjának tartja. József és Mária elcsodál-
koznak. Lukács evangélista nagyon pontosan fogal-
maz: „Ők nem értették, mit akar ezzel mondani.” 
Azt viszont biztosan megértették, hogy Jézus nem 
lesz majd ács, aki  néhány év múlva József mester-
ségét fogja  folytatni Názáretben és környékén, 
még akkor sem, ha most szívesen segít neki a mű-
helyben. Jézus tehát nem lázadni akar, nem elsza-
kadni anyjától és családjától, de mégis elindul a 
saját útján, azon az úton, amelyet az Atya jelölt ki 
számára. 12 évesen már önálló személyiség, meg-
érti származását és küldetését. Nem József és Má-
ria elvárásainak akar megfelelni, hanem a Mennyei 

Atya elvárásainak.  
A mai gyerek már nem akar megfelelni a 
vallási közösség elvárásainak.  Nem vonzó 
számára már egy litánia, egy rózsafüzér, 
vagy egy hajnali roráté szentmise.  Nem fog 
otthonról „elszökni”, hogy a templomba jöj-
jön, mint ahogy a kis Jézus tette Jeruzsá-
lemben. Megfogni meglehet őket egy pár 
alkalomra, de megtartani már nagyon nehéz 
a templom falain belül. Nagyon sok család-
ban egy „kisistenről” beszélnek, aki maga az 
egyetlen gyerek. Körülötte forog az egész 
világ, és mindenki az ő akaratát teljesíti. A 
másik „félisten” a televízió. Ott van a nappa-
liban és minden ülőgarnitúra, fotel és szék 
feléje irányul, hogy őt nézze és hallgassa.  
A mai gyermekek is önálló személyiségek, 
önálló gondolatokkal és önálló akarattal ren-
delkeznek. Előbb-utóbb el kell őket engedni, 
hogy a saját lábukra álljanak, a maguk útját 
járják. A szülők feladata az, hogy erre az 
önálló életre megtanítsák gyermeküket. A 
szülők felelőssége abban áll, hogy gyerme-
kük felnőttként majd képes legyen önállóan 
élni, családot alapítani, saját gyermekeit 
felnevelni, felkészíteni őket az életre. Nem-
zedékről nemzedékre szálló csodálatos fel-
adat ez minden szülő, minden édesapa és 
édesanya számára.  
II. János Pál pápa a családokat az „egyház 
sejtjeinek” nevezte. Ha lesznek erős keresz-
tény családok, akkor az Egyház is biztos 
lábakon fog majd állni. Imádkozzunk a csa-
ládokért, hogy valóban erős társadalmi réteg 
legyenek, és ismét sok gyerek legyen egy 
családon belül, és ezáltal elinduljon magyar 
nemzetünk és hazánk felvirágoztatása.  
 

Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó  

Reményik Sándor:  
József, az ács, az Istennel beszél 

 
Magasságos, 

Te tudod: nehéz ez az apaság, 
Amit az én szegény vállamra tettél. 

Apja volnék, – és mégsem az vagyok. 
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek, 
Benne ragyognak nap, hold, csillagok. 

Anyja szemei s a Te szemeid, 
Istenem, a Te szemeid azok. 

Gyönyörűséges és szörnyű szemek, 
Oly ismerősek, s oly idegenek… 

Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok… 
Mit tehettem érte?… mit tehetek? 
Én tanítottam fogni a szerszámot, 
Mégis rá fogják majd a kalapácsot. 

Úgy félek: mi lesz? 
Most is ki tudja, merre kóborog, 
Tekintetétől tüzet fog a műhely, 
Tüzet a világ, s egyszer ellobog. 
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 

S azután is óvni a lépteit, 
Fel a templomig, Jeruzsálemig, 

Míg egyszer elmaradt… 
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja 
Borzolta szürkülő szakállamat, 

Ezüst nyomot hagyott már akkor is, 
Komoly nyomot parányi rózsaujja. 

S most olyan más az útja… 
Vezetném és Ő vezet engemet. 
Csak azt tudom, a Te utadon jár, 

Magasságos, 
De ki tudja a Te ösvényedet? 

Te vagy az atyja, – én senki vagyok, 
Az Evangéliumban hallgatok, 

S hallgat rólam az Evangélium. 
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Az Újpalotai Gitáros Kórus 
Budapest „jobb felső” sarkában, a XV. kerületben lévő Boldog 
Salkaházi Sára Templom gitáros kórusa vagyunk. A plébánia-
templom 2008. decemberi felszentelésével Budapest legifjabb 
templomai közé tartozik. 2008 előtt a misék a közösségi házban 
voltak, ahol a kórus havonta egyszer szolgált.  
Alsónémedivel a jó kapcsolatunk Laczkó Mihály atya idejére nyú-
lik vissza. Örömünkre szolgált, hogy néhány éven át itt szolgálhat-

tunk a miséken. Énekkaros „gyerekek” születése megnehezítette 
a lejutásunkat, míg kedves tagunknak, Lacinak eszébe nem jutott, 
hogy felújíthatnánk a kapcsolatunkat. Azóta havonta egyszer 
nagy örömmel jövünk. 
Az énekesekhez a zenei alapot ügyes akkordgitárosunk, Laci és 
kántor végzettségű szintetizátorosunk, Marika szolgáltatja. Ezt 
teszi színesebbé és teltebbé tehetséges szólógitárosunk, Gabi 
kísérete és a basszusgitáron játszó elhivatott hölgy tagunk, Bea. 
Nagyra becsülendő különlegesség, hogy nehézsége miatt más 
ének- és zenekarokban szinte kizárólag férfiak játszanak ezen a 
hangszeren. Könnyed dallamkíséretekkel és szólókkal egészíti ki 
az énekeket fuvolásunk, Viki. Külön ütemhangszereket nem hasz-
nálunk, de egy-egy dalban hallhatunk triangulumot és csörgődo-
bot is a kórusvezető feleségének, Ildinek a megszólaltatásában. 
Neki önként vállalt különleges szerepe is van: minden próbára és 
templomi szolgálatunkra egy kis süteménnyel kedveskedik. A 
kórus vezetője, gitárosa és dalszerzője Sanyi, aki egyesek szerint 
a közösség összetartója és kifogyhatatlan szeretetmotorja.  

Tagságunk szé-
les korosztályt 
ölel fel. A legif-
jabbak, Kinga, 
Linda és Domi 
még általános 
iskolába járnak, 
míg Domi báty-
ja, Alex már a 
középiskolai 
tanulmányait 
folytatja. Édes-
anyjukkal, Nati-

val minden próbánkon nagy lelkesedéssel részt vesznek. Tagjaink 
között tudhatjuk kerületünk három óvó nénijét: Adrit, Esztit és 
Zsuzsit, míg a szomszéd kerület bölcsődéseire Dorcsi vigyáz.  
Az újpalotai templomban általában a hónap első, míg Alsónéme-
din a hónap harmadik vasárnapján énekelünk, a próbákat vasár-
nap délutánonként a közösségi teremben tartjuk. Amikor a gitáros 
misék nagyobb ünnepekkel egybeesnek, egy héttel eltolódik a 
szolgálatunk. Templomunkban karácsonykor a pásztorjátékot is 
színesítjük, az éjféli mise előtt karácsonyi dalokkal és hangszere-
seink darabokkal segítik a készületet. A nagyböjtben a virágvasár-
nap előtti keresztút hagyományosan a gitáros kórusé. Néhány éve 
elhunyt plébánosunk, Béla atyánk verseinek felhasználásával két 
saját oratóriumot írtunk és adtunk elő. 
Saját dalaink és keresztutunk mellett a gitáros egyházzene több 
szerzőjének ismert dalait is énekeljük. A miseénekeket és a misék 
előtti ráhangolódás énekeit is igyekszünk úgy összeválogatni, 
hogy a szertartáson résztvevők könnyen bekapcsolódhassanak. A 
padokra kirakott éneklapok is segítik az együtténeklést. Ha ezeket 
hazavisszük, otthon is dúdolgathatjuk, tanulgathatjuk őket. 
Bár énekkar vagyunk, de közösségünk jóval több, mint csak éne-
kesek és zenészek összessége. Szeretetközösségként vagyunk 
együtt, olyan emberek, akik életükben az Isten és az emberek 
szeretetét, a türelmet, a békességet és az egymásra figyelést 
szeretnék megvalósítani. A hétköznapokban is számos módon 
kötődünk egymáshoz, számíthatunk egymásra, tudunk a másik 
örömeiről és nehézségeiről. 
Bár a tagság kora szinte az összes generációt érinti, szívünkben 
és lelkünkben Isten örökké aktuális lendülete és korszerűsége 
uralkodik. Közöttünk Isten szeretete és örömhírének vidámsága 
lakozik. Bízunk benne, hogy lendületes dalainkon keresztül mind-
ez eljut a miséken résztvevőkhöz is. 

Ichnád Sándor 

Köszönjük szépen az énekkarnak a bemutatkozást és köszön-
jük a sok szép éneket, a zenei kíséretet a miséken.  

 
A következő alkalom, amikor hallhatjuk őket templomunkban, 

2022. január 30-án, vasárnap a 17 órakor kezdődő,  
esti szentmisén lesz. 

Advent 4. vasárnapján, december 19-én az esti szentmise zenei 
kíséretét ők adták.  

A képekért köszönet Csernák Nikinek. 

https://www.ujpalotaitemplom.hu/ 

Templomunkat Althann Mihály Károly püspök úr építtette, és éppen 270 évvel ezelőtt, 1751. 
december 31-én szentelte a Szentkereszt felmagasztaltatása tiszteletére.  
„A régi, lebontott templom termésköveit felhasználták az új megépítésekor. A szentély kőkor-
látja, amely szétválasztja a templom hajójától, az idők viszontagsága ellenére, ha nem is tel-
jességében, de megmaradt. Az új templomban visszahelyezett kőkorlát a régiből maradt fenn. 
Két fajta kőből áll, az erős mészkő a régi, eredeti, az omlós, porhanyós Vác melletti, naszál-
hegyi a toldás, javítás.”   - írta Sisa esperes úr 1932-ben. 

Az építkezés és a szentelés idején Berinkei Márton (1732-1758) volt Alsónémedi plébánosa.  
BP 
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Adventi gyóntatás 
 

Advent 3. vasárnapján (december 12.) 
az esti szentmise keretében Ft. Mész-
áros Csaba örkényi plébános atyánál 

el lehetett végezni a karácsonyi  
szentgyónásunkat. 

Köszönjük szépen a fáradozását!  
 

Isten áldja meg a szolgálatáért  

2021. adventjében újra megren-
dezésre került az  

„Adventi ablakok” játék. 
 

Köszönjük a szervezőnek, és az 
ablakok díszítőinek, hogy ezzel 
is emelték a várakozás idősza-

kának ünnepélyességét  
és izgalmát. 

 
A december 24-i ablak ismét a 

templomon volt, köszönjük Ben-
kó Péternek és családjának. 

 
Reméljük, 2022-ben is  

megismételjük. 

A karácsonyi előkészületek során a templom környéke is megszépült: köszönet a diófák megmetszéséért a plébánia mögött és az 
ereszcsatorna megtisztításáért! 

Kiss Tibor a szőnyegeket iga-
zította, Tüske Menyhért pedig 
az ambó, és a kis előkészítő 

asztal szőnyegezését végezte 
el karácsony előtt.  

Köszönet munkájukért! 

A Karitász csoport és segítőik karácsony előtt csomagokat, 
adományokat osztottak szét. 

Köszönjük a Karitász egész évi munkáját! 

Advent 2. vasárnapjain, december 5-én a 11 órai szentmise után Szent Miklós is ellátogatott  
templomunkba és megajándékozta a gyermekeket. Köszönjük a kedvességet! 
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Korábban, mint ahogy az 
az 1983-as képen is látha-

tó, szokásban volt kará-
csonykor letakarni a Szent 
Kereszt oltárképet. Liturgi-

kus szempontból ennek 
fontos jelentése van: figyel-
münket a kisded Jézusra, a 

Megtestesülés csodájára 
irányítja és nem a Nagy-

pénteken bekövetkező ke-
reszthalálra. Köszönet a 

felajánlónak, aki elkészíttet-
te a kék leplet és köszönet 

a kis Jézus alakjáért!  
Segített megszépíteni  

ünnepünket. 

Köszönet 2 családnak a fenyőfa fel-
ajánlásáért, gyönyörű, szép nagy 

fánk volt idén, köszönet nekik.  
Köszönet a segítőknek is a fa beállí-

tásáért! 

Hugh Oliver:  
A karácsonyi ajándék 
 
Egész álló nap havazott, sűrű hó-
pelyhek lepték be az ajtókat, ablako-
kat, fehér kárpittal vonták be a me-
zőket, és valahol a kanadai préri 
egyik magányos farmján egy gyer-
mek készült erre a világra jönni. 
John, az apa nyugtalanul járkált fel-
alá a nappali szobában. Jessie a 
felesége, harmadik órája vajúdott 
első gyermekükkel. Nem volt már 
éppen fiatal, de nagyon akarta ezt a 
gyermeket. 
- Remélem a Doktor időben ideér – 
gondolta John – csak ez a sok hó ne 
esett volna! 
Később így morfondírozott: 
- Aggodalomra semmi ok, évezredek 
óta így történik és Jessie anyja is 
fenn van, hogy segítsen neki, ha 
kell! 
Odakinn a sötét csendben, csak a 
hópelyhek halk suttogása hallatszott 
és csak néha jajdult fel egy-egy fa 
jeges terhe alatt. John a fahasábo-
kat nyaldosó lángokat nézte elmé-
lyülten, amikor kopogtattak. Gondol-
ta a Doktor érkezett meg, de megle-
petésére, egy idegen állt az ajtóban. 
- Bejöhetek? – kérdezte. John habo-
zott kis ideig, de látva átfagyott, 
szomorú ábrázatát, és a haját, mely-

ben jégcsapokká állt össze a ráol-
vadt hó – beengedte. Havas ruháit 
lesegítette és helyet készített a tűz 
előtt, ahol az éjszakát tölthette a 
jövevény. Vacsorát is adott, amiért 
nagyon hálás volt az idegen. 
- Mit kerestél odakinn ilyen havas 
éjszakában? – kérdezte John. 
- Nagyon sok dolgom van – felelte 
az idegen – Nagyon sok helyre kell 
mennem. 
- De hát hová kell menned ilyen 
időben? 
- Bárhová, - mondta a különös ide-
gen – mindenhová elmegyek ezen a 
világon, ahol szívesen látnak. John 
nem igazán értette mit beszél, de 
nem faggatta tovább, az idegen 
pedig csendben melegedett tovább 
a tűz előtt. Később John elmondta, 
hogy felesége éppen most ad életet 
első gyermeküknek. 
- Tudom – felelte az idegen. 
- De hát honnan tudod? 
- Már odakinn hallottam a sírást. 
John nem értette, hiszen ő semmit 
sem hallott. 
Hajnal kettő volt, mire megszületett, 
élettelenül. Jessie kimerülten mély 
álomba zuhant. Az anyja, - aki végig 
mellette volt – tette a halott csecse-

mőt a bölcsőbe, csak ez után 
ment le elmondani, hogy mi tör-
tént. Johnon dermedt kétségbe-

esés lett úrrá. Látva az asztalt borító 
ajándékokat, a történtek után már 
nem volt képes hinni a karácsonyi 
csodában. 
- Lány volt, vagy fiú? 
- Fiú. – felelte Jessie anyja- Akarod 
látni? 
- Igen. Aztán elviszem, nem akarom, 
hogy Jessie így lássa. 
John szeretettel nézett a sápadt, 
mély álomban lévő feleségére. Há-
lás volt Istennek, hogy legalább őt 
meghagyta neki. Majd pár pillanatig 
meredten nézte a szánalmas kis 
testet a bölcsőben, aztán óvatosan 
karjaiba vette és lement vele a lép-
csőn. Ahogy állt, csendben tartva a 
gyermeket, végtelen bánat fogta 
marokra a lelkét. Az idegen törte 
meg a csendet, kérte, hogy foghas-
sa meg a fiút. John szó nélkül átad-
ta. Karjába véve, ringatni kezdte és 
megcsókolta a fiúcska homlokát. 
- Miért csinálja ezt, hiszen halott? - 
kérdezte Jessie anyja. 
- Meleg kell neki! 
- De hát meghalt! – mondta, szinte 
kiabálva a nagymama. 
Az idegen azonban, csak mosolygott 
és tovább ringatta a gyermeket. 
John arra lett figyelmes, hogy a kicsi 

fiú szeme kinyílik, és halkan sírdo-
gálni kezd. 
- Csoda! Hiszen csodát tettél! – 
kiabált John – Visszahoztad a halál-
ból a fiamat! 
- Nem volt halott. – válaszolt a férfi – 
Nem halhat meg, aki még nem is élt! 
A nagyanyja karjaiba tette a gyere-
ket: - Gyorsan, tegye az anyja mellé, 
mielőtt felébredne! Azután Johnhoz 
fordult: - Mennem kell tovább. 
John azt sem tudta hirtelen mit is 
tegyen, sírjon, nevessen, vagy csó-
kolja össze az idegent? 
- Maradnod kell, maradj velünk, 
kérlek - örökre! 
De az idegen vette a kabátját és már 
az ajtóban állt. 
- Akkor legalább a Karácsonyt töltsd 
velünk! – kérlelte John – Nézd teli az 
asztal mindenféle jóval, szívesen 
megosztjuk veled! Hiszen a legna-
gyobb ajándékot tőled kaptuk. 
Az idegen azonban nem maradha-
tott. Megköszönte a szíves marasz-
talást, de mennie kellett. Halkan 
becsukta maga mögött az ajtót és 
lassan elindult a friss havon. 
Elállt a hóesés. John állt az ajtóban 
és nézte-nézte, a vendéget, amíg 
eltűnt a messzeségben. Befelé in-
dulva döbbent rá, hogy a távolodó 
idegen léptei nem hagytak nyomot a 
frissen esett hóban. 

Egy perc bölcsesség… 
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Köszönet 3 családnak az ünnepi 
virágdíszítésért! 

Köszönjük a sok segítséget a fa 
felállításáért, díszítéséért, a temp-
lomunk ünnepi díszbe öltöztetésé-

ért minden segítőnek.  
(A csoportkép nem teljes, többek 

nem tudták megvárni a kép  
elkészültét.) 

A templomunk karácsonyi,  
ünnepi díszítése és a Betlehem. 

A karácsonyi 
szentmisék vé-
gén apró édes-
séggel kedves-
kedett az egy-

házközség  
mindenkinek. 
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TEMETÉSEK SZÁMA: 35 (2020-ban: 23), Férfi: 9, Nő: 26, Szent-
ségekkel ellátva: 5 fő, urnás temetés: 16, koporsós: 19  
KERESZTELÉSEK SZÁMA: 26 (2020-ban: 22), Fiú: 13, Lány: 13 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA: 6 (2020-ban:8, 2019-ben 10) 
ELSŐÁLDOZÓK SZÁMA: 11, Fiú: 6, Lány: 5 
BÉRMÁLKOZOK SZÁMA: 11, Fiú: 4, Lány: 7 
SZENTÁLDOZÁSOK SZÁMA: kb. 3 000 fő   
 
Egy kis beszámoló a 2021-es év történéseiből: 
Az elmúlt évben rendszeresen voltak szentmi-
sék, szentségimádások ezek által szorosabban 
kötődhettek egyházközségünk tagjai a Jóisten-
hez. Sajnos a vírus végett nagyon sok közös-
ségi program elmaradt és most is szünetelnek 
a pandémia miatt.  
Nem sok lelki dolog, de ahhoz szorosan kapcsolódó munkálatok 
is történtek.  
Tavasszal az öregtemető kitakarítása és rendezése történt meg. 
Pekker Imre atyának emléktáblát állítottunk a közösségi ház fa-
lán. A Haraszti úti kereszt is fel lett újítva és megáldva. A temetői 
kápolna kívül belül megújult.  
A közösségi házban nyári napközis tábort tartottunk 40 gyerek-
nek. Az ifjúsággal egy hetes táborban voltunk Csépán. A szen-
télybe szőnyegeket vásároltunk, amit a bérmálás előtt raktunk fel. 
A templom megáldása után agapé volt a nagy sátor alatt. Kará-
csony előtt a plébánia előtt lévő diófákból is levágtak és a csator-
na is ki lett takarítva.  
Jövő évi tervünk a plébánia kerítésének a lefestése, a templomi 
padok felújítása, az áldoztató rács restaurálása, és a régi temető-
ben lévő keresztút felújítása. Ezekhez szeretnénk hozzáfogni 
Isten segítségével és a hívek támogatásával.  
A pénzügyekről: bevételeink a hozzájárulásokból, adományokból, 
perselyezésekből, és külső támogatásokból tevődnek össze.  
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki a legkisebb 
munkával és imádsággal is hozzájárult egyházközségünk ügyei-

nek az előmozdításához.  
Köszönet a takarítóknak és díszítőknek, akik munkájukkal szebbé 
varázsolták a templomot az év nagyobb ünnepeire. Köszönet a 
kántor úrnak és az énekkaroknak, akik hangjukkal, énekükkel 

emelték a szentmisék színvonalát. 
Szent Ágoston püspök a következőket 
mondja: „Aki szépen énekel, az kétsze-
resen imádkozik.”  Köszönet sekrestyés-
nek és a ministránsoknak, akik szolgála-
tukkal emelték az ünnepek meghitt han-
gulatát. Köszönet illeti a felolvasókat is, 
akik Isten igéjét hirdetik vasárnapról 
vasárnapra.  
Köszönet a pénztárosnak és a könyve-
lőnek, akik naprakészen végzik a mun-

kájukat, az Egyházközség anyagi vagyonát kezelve. Köszönet az 
egyházközség világi elnökének, aki mindenben a segítségemre 
van. Köszönet az Egyháztanács tagjainak és a hívek közösségé-
nek a nehéz és fáradságos munkájukért. Köszönet a hitoktatók-
nak, akik szívügyüknek tekintik a gyerekek vallásos hitének az 
elmélyítését. 
Köszönet a Karitász csoport tagjainak az önzetlen és fáradságos 
munkájáért.  
Köszönet az egyházadót szedő egyháztanácsosoknak, akik évről 
évre szívügyüknek érzik ezt a nehéz és felelősségteljes munkát.  
Ahogy mondani szokták, Isten fizesse meg mindenki munkáját 
százszorosan, akik Krisztus Egyházáért fáradoztak és jutalmazza 
meg őket bőségesen az Ő áldásával.  
A kedves híveknek pedig áldott, békés, boldog ünnepeket, és 
Isten jelenlétében gazdagabb és boldogabb Új Évet kívánok. Adja 
az Isten, hogy valóban legyen egy sikerekben gazdagabb  és 
szebb új esztendő, mindannyiunk számára a 2022. év,  jó egész-
ségben és erőben.  

Alsónémedi, 2021. december 31.  
Kelemen Zoltán, plébániai kormányzó 

Vízkereszt,  
Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe 

 
A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízke-
resztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünne-
pét. A kereszténységben a 4. század elején vált 
vízkereszt napja liturgikus ünneppé, 312 és 325 
között kezdett elterjedni először keleten, majd 
nyugaton. Három eseményre emlékeztet az 
ünnep: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus 
megkeresztelkedésére a Jordánban és Jézus 
első csodájára a kánai menyegzőn. 
Vízkereszt hagyományos elnevezése, az epifá-
nia a görög epiphaneia, megjelenés szóból szár-
mazik, a Szentírásra utal vissza. Az Ószövetség-
ben Isten különféle módokon nyilvánítja ki önma-
gát az embereknek, ahogy megjelenik Mózesnek 
az égő csipkebokorban vagy a tűzoszlop képé-
ben, vagy ahogy prófétái által szól hozzánk. Az 
ószövetségi ígéretek Jézus Krisztusban teljesed-
nek be, amikor Isten emberré lesz. A latin kifeje-
zés is erre utal: Epiphania Domini, magyarul: az 
Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése. Vízke-
reszt ünnepe emlékeztet minket arra, hogy Jé-
zus Krisztusban Isten megjelent közöttünk és 
elhozta nekünk az üdvösséget. A keleti egyhá-
zakban ezért sokáig egyet jelentett a születés és 
az epifánia ünnepe. 
Vízkeresztkor ünnepeljük a napkeleti bölcsek, 
vagy népiesen a háromkirályok érkezését. Az 
evangélium bölcseknek nevezi őket, de nevüket 
nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak, 
a 8. században élt Beda Venerabilis a nevüket is 
említi: Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gás-
pár, Menyhért, Boldizsár. 
Az ünnep először is arra emlékeztet, hogy a 
pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének 
örömhíre. Máté evangéliumában olvassuk: „íme, 
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe” (Mt 
2,1), akik a betlehemi csillag által vezéreltetve 
jöttek keletről Júdeába, hogy az újszülött kis 
Jézusnak kifejezzék hódolatukat: aranyat aján-
dékoztak a Királynak, tömjént az igaz Istennek 
és mirhát a szenvedő Emberfiának, a Messiás-
nak. Az ajándékok előrevetítik Jézus titulusait, 

amelyekkel az evangéliumban találkozunk. A 
királynak kijáró tisztelet jeléül aranyat hoznak 
neki, hiszen Jézus királyi sarj, Dávid király le-
származottja (Mt 1,1). Második eljövetelekor 
királyi dicsőségében fog megjelenni, ő a Királyok 
Királya és Urak Ura (Jel 19,16). A második aján-
dék, a tömjén leginkább a főpapnak kijáró papi 
ajándéknak számított. A Zsidókhoz írt levél ne-
vezi Jézust főpapnak (Zsid 4,14). A harmadik 
ajándék, a mirha, amely több alkalommal is 
megjelenik a Bibliában, akár illatszerként (pl. 
Eszt 2,12), akár orvosságként (pl. Ter 37,25–
27), a fájdalom enyhítésére is szolgált. Jézusnak 
a kereszten ezt akarnak adni: „Mirhával kevert 
bort adtak neki inni, de nem fogadta el” (Mk 
15,23). Jézus halála után a bebalzsamozásához 
is ezt az anyagot használták (Jn 19,39). Jézus 
tehát király, főpap és a szenvedő Emberfia, a 
Messiás is. 
A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 
3,13–17) szerint Jézus elment a Jordán folyó-
hoz, ahol Keresztelő Szent János megkeresztel-
te őt. Ekkor a mennyei Atya szózata kinyilatkoz-
tatta a Fiút: „És íme, egy hang hangzott az ég-
ből: »Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem 
telik«” (Mt 3,17), és a Szentlélek galamb képé-
ben alászállt Krisztusra. Ebben a jelenetben a 
teljes Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát 
az emberiség előtt. Az Egyház nemcsak Jézus 
Krisztus megkeresztelkedéséről emlékezik meg 
január 6-án, hanem annak hatásairól is, amelyek 
között a víz megszentelése is fontos helyet kap. 
Vízkeresztkor hagyományosan vizet szentel a 
szentmise elején szertartást végző püspök vagy 
pap. Innen származik az ünnep közismert elne-
vezése. Ezt a szent hagyományt őrzi a bizánci 
egyház is, mégpedig kettős formában. Vízszen-
telés ugyanis nem csupán az általában január 5-
én, nagy alkonyati zsolozsmával egybekötve 
végzett Szent Bazil Liturgiája végéhez kapcsoló-
dik, hanem a január 6-ai Szent Liturgiához is. Az 
előesti vízszentelés a görögkatolikus egyházban 
a templomokban történik, január 6-án néhány 
pap és a püspök a folyókhoz is kimegy, hogy 
megszenteljék azok vizét, ezáltal még inkább 

bekapcsolódva a Jézus Krisztus megkeresztel-
kedésekor megvalósuló eseménybe. „Ma a vizek 
természete megszenteltetik, és a Jordán ketté-
szakad, s hullámainak folyását visszatartóztatja, 
látván a vizében keresztelkedő Üdvözítőt” – 
hangzik a vízszentelési sztihira. 
Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jézus 
a kánai menyegzőn, édesanyja kérésére, az 
elfogyott bor pótlására első csodatételeként a 
vizet borrá változtatta (Jn 2,1–12). Jézus ezzel a 
cselekedettel kinyilvánította isteni erejét: 
„Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek 
benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten meg-
mutatja dicsőségét, hogy az embereknek segíte-
ni akar, meg akarja menteni és végül meg akarja 
váltani őket. 
A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez 
kötődően különböző népszokások alakultak ki a 
századok során, és hagyományosan ekkor kez-
dődik a húshagyó keddig (a nagyböjt kezdetét 
jelentő hamvazószerdát megelőző napig) tartó 
farsang is. 
Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések 
időszaka, amely a 15. században kialakult szo-
kás. A házszentelés szertartása során a pap az 
újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a 
lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne 
lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszente-
lés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi 
értelmezés szerint a háromkirályok nevének 
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + 
G + M + B + 21. Az eredeti értelmezés szerint a 
három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: 
Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja 
meg e házat”). 
Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy 
Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a 
megváltó Jézus születésével elhozza számunkra 
az üdvösséget, az örök élet reményét. Adja meg 
nekünk, hogy lássuk kezdeményezését, a jele-
ket, amelyek által vezetni akar minket. 
Az ünnepen és azon túl is fordítsuk szívünket a 
megjelenő Isten felé, hogy megláthassuk éle-
tünkben kegyelmi ajándékait! 

Forrás: MKPK Sajtószolgálat, Magyar Kurír 
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2022. jan. 6.-án csütörtökön 18 órakor a járvány miatt otthonainkból 
imádkozunk az Egy óra a szentségi Jézussal című szentségimádási 
könyvből. A januári imaórát családjainkért, betegeinkért, és a járvány 
megszűnéséért ajánljuk fel az Úr Jézus Szent Szívének és az Ő szere-
tett Édesanyjának a Béke Királynőjének a szívének. Rájuk bízzuk csa-
ládunkat, egyházközségünket, országunkat és az egész világ sorsát! 
Köszönjük mind azokat a kegyelmi ajándékokat, amelyekkel megaján-
dékozott bennünket életünk során! Köszönjük Urunk, hogy velünk vagy 
ma is itt a csend mélyén a szívünk tabernákulumában! Itt egyesülhe-
tünk Veled! Vársz minden lélekre! Kérünk Téged, hogy az előttünk álló 
évben is Hozzád emelve szívünket megkaphassuk a Te Szent Lelked 
kegyelmeit és Szent Szíved békéjét! Add, hogy minden lélek az öröm 
ragyogó tengerébe öltözve várhassa a Veled való találkozást! Béke Királynője, 
Égi Édesanyánk! Imádkozz velünk és értünk Szent Fiadhoz, hogy eljöjjön a szív 
békéje az egész emberiség életében! 

Uram! A szívem rejtekén Veled szeretnék lenni én… 
Hol nincsen bűn… nincs veszély… elhal a szó… a szív beszél… 

És én megpihennék szíveden… a szíveden… csendesen!           
Szlovicsák Balázsné 

Januárban a kilencedet imádkozzák 

2022. január 3.-án hétfőn a 
járvány miatt otthonainkból 

imádkozunk este 18ó.-kor. 
A kis oltárunknál egy égő 
gyertya lángja mellett elmélkedünk. Január elseje Szűz Mária Isten Anyja ünnepe. Látogas-

suk, meg aki nekünk a Megváltót hozta el. Gondolkozzunk el rajta, hogy milyen ajándékot 
viszünk Égi Édesanyánknak és az Ő Szent Fiának! A három királyok hosszú utat tettek meg 
gyalog azért, hogy láthassák a KIS JÉZUST! Őket a Csillag vezette. Ezt a Csillagot nevezhes-

sük Szentléleknek is! Minket is ennek a követése vezet el Hozzá! Milyen ajándéknak örülne a 
Szűz Anya és Jézus… A tiszta szívünknek, a szeretetünknek, a lélek örömének. Ezt az aján-
dékot tudja nagyra értékelni Mária, mint Édesanya és a KIS JÉZUS is. A szívünk ajándékával 

meg tudjuk örvendeztetni mindkettőjüket! Imádkozzuk el az örvendetes szentolvasót elmélke-
déssel minden titokról. Köszönjük meg Égi Édesanyánknak, hogy ismét Vele és Szent Fiával 
tölthettük ezt az estét!                                                                                  Szlovicsák Balázsné 

Felajánló ima a Világért. 
 

Istenünk!  
Irgalmas Atyánk! Aki irgalmadat szere-
tett Fiadban Jézus Krisztusban nyilat-

koztattad ki és kiárasztottad ránk a 
szentlélekben a vigasztalóban! Felajánl-
juk Neked ma a világon minden ember 
sorsát! Hajolj le hozzánk bűnösökhöz! 

Gyógyítsd meg gyöngeségünket! Űzz el 
tőlünk minden rosszat! Add, hogy a föld 

minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, 
hogy Benned a Szentháromság egy Istenben 

megtalálják mindig a remény forrását! Örök Atya! 
Fiad keserves kínszenvedéséért és feltámadásá-

ért, irgalmazz nekünk és az egész világnak! 
Ámen.  

Szent ll. János Pál pápa. 

Dec.25-től Jan.2-ig 
Mészáros Jánosné 

Nagy Tiborné 
Nagy Vidorné 

Csermák Béláné 

Csermákné Molnár Anna 
Geigerné  

Moldvai Mariann 

Jan.3-tól 11-ig 
 

Sokorai Józsefné 
Rózsáné  

Pelsőczi Mónika 

Morvai Margit 
Fodor Mária 

Jan. 12-től 20-ig 
 

Győrvári Imréné 
Krasnyánszki Sándorné 

Szlovicsák Balázsné 

Györgyövics Miklósné 
 

Jan.21-től 29-ig 
 

Bársony Istvánné 
Agárdi Erzsébet 

Jakab Róza 

Kiss Lászlóné 
 

Jan. 30-tól-Febr.7-ig 
 

Végh Antalné 
Horváth Albertné 
Győrvári Pállné 

Nagy Balázsné  

2022 bibliai alapigéje: Máté 2,1–12 
 
A napkeleti bölcsek. 
Amikor a júdeai betlehemben Heródes király idejé-
ben jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 
és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk 
csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódola-
tunkat.” Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész 
Jeruzsálem. összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és 
tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. Júda Betlehe-
mében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, 
Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, 
hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek 
pásztora lesz.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcse-
ket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 
Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerez-
zetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelent-
sétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meg-
hallgatták a királyt és útra keltek. s lám, a csillag, amelyet napke-
leten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, 
ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 
Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. 
Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándé-
kot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasí-

tást kaptak, hogy ne men-
jenek vissza Heródeshez, 
más úton tértek vissza 
hazájukba.  
(A Szent István Társulat 
bibliakiadása) 
 
A 2022-es Ökumenikus 
imahét idei füzetét a Közel-
Keleti Egyházak Tanácsa 
állította össze:  
https://www.meot.hu/
dokumentu-
mok/2021kereszteny/
ImahetiFuzet2022.pdf. 
 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökségének 
javaslata alapján az ökumenikus imahét a tagegyházak aktuális 
járványügyi intézkedéseinek betartása mellett tartható meg. 
A nyitó istentiszteletet 2022. január 16-án, vasárnap 18 órá-
tól tartják a Deák téri evangélikus templomban.  

Alsónémedin  
 

2022. január 16-án, 17 órától a katolikus templomban, 
 

2022. január 23-án, 17 órától a református templomban 
 

lesz istentisztelet. 

Az én karácsonyom 
Olyan nagy a készülődés, 
Olyan nagy a vigalom… 

Nagy ünnepre hív a harang 
A világon mindenhol. 

Kicsi szívem gyorsabban ver  
Én Uram, én Istenem! 

Mit adhatnék ajándékul 
Még most el sem képzelem! 

Szegény vagyok, pénzem nincsen… 
Látod, rongyos a ruhám… 
De a szívem olyan tiszta… 

Fogadd el Kis Jézuskám! 
Látom, örülsz, repesel már, 

Kiskezeddel átölelsz, 
Megszorítasz, el nem engedsz, 
Mind mélyebbre hatolsz el… 
Olyan messze, olyan mélyre, 
Hogy minden nap érzem én 

Lelkemben a KIS JÉZUSKÁT 
Érző szívem rejtekén. 

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

Barátja és gyámola! 
Boldogságom égig ér már, 

Nem érzem én, ami nincs… 
Hisz itt van velem kit úgy vártam! 

Nem kell ennél nagyobb kincs!         
Szlovicsák  Balázsné    

2021 karácsonyán 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

27.  
 

28.  
 

29. 
 

30.  
 
 

31.  
18 óra 
Év-végi hálaadás 

1.Szűz Mária, 

Isten anyja 
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

2.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

3  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

4. 
 

5.  
 

6. 
Vízkereszt 
18 óra 
Szentmise 

7.  
17 óra 
Szentmise 

8.  
 

9.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Szentmise  

10. 
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

11.  
 

12.  13.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

14.  
17 óra 
Szentmise 

15. 
 

16.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra  
Ökumenikus  
Istentisztelet 
katolikus  
templomban 

17.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

18.  
 

19  20.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

21. 
17 óra 
Szentmise 

22.  
 

23.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Ökumenikus 
Istentisztelet 
református 
templomban 

24.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

25.  
 

26. 
 

27.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

28.  
17 óra 
Szentmise 

29. 
 

30.  
11 óra 
Szentmise 
17 óra 
Ifjúsági gitáros 
mise 

31.  
8-12 óra 
plébániai  
fogadóidő 

1.  
 

2. 
 

3.  
15-17 óra 
plébániai  
fogadóidő 
17 óra 
Szentségimádás 

4.  
17 óra 
Szentmise 

5. 
 

6.  
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! 

Vízkereszt kötelező 
ünnepnap. Január 
6-án, csütörtökön 
18.00 órakor lesz 
templomunkban 

szentmise. 

A vírushelyzetre való 
tekintettel a januárra  

tervezett  
Katolikus Bál  

elmarad. 
Megértésüket  

nagyon  
köszönjük!  


