
 

„Az Úr közel!” 

Egyházközségünk apraja-nagyja igyekszik komolyan 

venni Keresztelő János megtérésre intő figyelmeztetését, a 

roráték és egyéb adventi megmozdulásaink által is. De a 

„külsőségek” csak segíthetnek abban, ami bennünk törté-

nik. Mert a fontos dolgok itt belül történnek.  

Jézus közeledik, és vár ránk, hogy létrejöhessen a ta-

lálkozás - Vele 

Te engem vársz. A szívemet.  

Enélkül még a minden is kevés. 

Emészt a vágy: találkoznom Veled…  
 (Gerzsenyi Sándor) 

Ny. L. 

 

Adventi gondolatok 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, akik 

a halál országában laknak, azokra világosság ragyog... gyer-

mek születik nekünk, fiú adatik nekünk.” (Iz 9,1, 5) 

Advent, várakozás, készülődés. Ismerős már, tudni véljük, 

hogy mire készülődünk, gyakorlottak vagyunk a karácsony 

előtti teendőkben. A családapák talán már keresik a fenyőtalpat 

és a fejszét, az édesanyák és nagymamák felmérik, hogy milyen 

alapanyagokat kell még beszerezni az ünnepi finomságokhoz, 

a gyerekek pedig hosszú - és drága - listákat készítenek, hogy 

„mi legyen a fa alatt”... A világ már október közepe óta kará-

csonyi énekekkel, dekorációval, vásárokkal, akciókkal támad, 

és nekünk, hívőknek egyre komolyabb feladat, hogy ebben a 

forgatagban tudjunk az igazán fontosra figyelni. 

Isten a készületi időket kegyelmi időnek adja: az adventi 

gyertyagyújtás, a roráté misék, az olvasmányok és prédikációk 

egyre közelebb vezetnek ahhoz a pillanathoz, amikor Isten 

ígéretének beteljesedését ünnepelhetjük. A készület azonban 

még nem az ünnep, az advent nem egy karácsony, csak kicsi-

ben... Várakozás, ami során a legfontosabbak a szívünkben tör-

ténnek.  

A várakozásban, vágyakozásban ott a hiány, a szükség. 

Nézzünk szívünkbe, kérjük a Szentlélek segítségét! 

- Mivel van tele a szívem, életem? Mi tölti be a napjaim, gon-

dolataim? 

- Hiányzik-e Isten? Megelégedem a megszokottal, vagy vágya-

kozom-e egyre többre az Ő jelenlétéből? 

- Hordozok-e terheket, fájdalmat, kilátástalanságot? Van-e ben-

nem „sötétség”, ahol Isten világosságára van szükségem?  

Ha mindenünk megvan, már nem várunk semmit... Ha felis-

merjük hiányainkat, szükségeinket, felébred bennünk a vágy a 

beteljesülésre. 

„Minden ember szívében van egy Isten alakú vákuum, 

melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. 

Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.” 

(Blaise Pascal) Szívünk legfontosabb szüksége Isten jelenléte, 

melyet semmi mással nem pótolhatunk. Az advent során „ké-

szítsük el az Úr útját” a szívünkben, készítsünk számára még 

nagyobb helyet, és így vágyakozzunk arra a beteljesedésre, me-

lyet csak Ő adhat - így igazán megélhetjük karácsony csodáját, 

hogy Isten önmagát ajándékozza nekünk. 

Lesták Zoltán állandó diakónusunk adventi gondolatai 

után egy kis bemutatkozással is jelentkezik, hiszen még mindig 

vannak, akik megkérdik egy-egy homíliája után, ki volt ez?  

Köszönjük a szolgálatát, az Úr kísérje és segítse munkál-

kodását, hogy általa is erősödjön hitében egyházközségünk! 

(Szerk.) 

Lesták Zoltán vagyok, az Esztergom Városi Plébánia ál-

landó diakónusa. Feleségemmel négy gyermeket nevelünk. Fő-

pásztorunk 2017-ben szentelt, azóta a Belvárosi Plébánián, 

majd az Esztergom-Városi Plébánián szolgálom a közösséget. 

Igehirdetés, igeliturgia, keresztelés, jegyesoktatás, esketés és 

egyéb feladatok mellett már régóta részt veszek karitász mun-

kában is - mely a civil munkámhoz is kapcsolódik - így László 

atya kinevezett a megújult karitász csoport vezetőjévé. 

Plébániánk karitász csoportjának tagjai november 20-án, 

szentmise keretében tettek fogadalmat, és együtt kértük Isten 

segítségét a munkánkhoz. 28-án tartottuk első találkozásunkat. 

A megújult karitász jó helyzetben van, hiszen nem a sem-

miből próbálunk felépíteni egy szolgálatot, hanem a két régi 

plébánia, jól működő és komoly karitatív tevékenységet végző 

csoportja egyesül. Az első találkozásunkkor a közös imádság 

után a lelki alapokról beszéltünk, áttekintettük az eddig végzett 

munkánkat, a közös út első lépéseit terveztük, majd röviden 

áttekintettük a ránk váró teendőket.  

Advent és karácsony kapcsán kiemelten sok feladat áll 

előttünk: a megszokott tevékenységek mellett a roráté szent-

misék utáni agapé szervezése, tartós- és élelmiszerbankos osz-

tás és az év végi adminisztráció is.  

A válság a karitász munkát is érinti: egyre több rászoruló 

mellett kevesebb adománnyal számolhatunk, keressük az új le-

hetőségeket, és természetesen továbbra is számítunk minden 

jóakaratú testvérünk adományára is. Jó, hogy a tagok önkéntes 

segítsége mellett számíthatunk plébániaközösségünk más tag-

jainak a segítségére is, akik bár nem tettek fogadalmat, és nem 

tartoznak szorosan a csoporthoz, de felismerték, hogy a rászo-

rulók segítése minden hívő feladata. 

Az előttünk álló munkához kérjük  
Isten áldását és a hívek imáját! 

 

Sok pici láng a hajnali sötétségben… 

Adventben igyekszünk elcsendesedni, ám a világ zaja mi-

att ez sokszor csak felületes módon sikerül. Hitünk mélyebb 

megélésében viszont segíthetnek a roráték, hajnali misék, 

ahol Jézus első eljövetelére, és második, megígért jövetelére 

fókuszálnak a szentírási részek. Persze, miután részt vettünk 

reggel egy szentmisén, újra belevetjük magunkat a mindenna-

pok teendőibe, de az ember lelkében, emlékeiben benne marad 

a roráté békéje, nyugalma, így ebben a lelkületben tudja élni a 

napot.  

Advent első vasárnapja óta a Szent Anna (és természete-

sen a Szent Péter és Pál) templomban is megtartjuk ezeket a 

hajnali miséket, melyeken a Kerekben - ez évben először - csak 

gyertyák, mécsesek világítanak. Persze, ez csak külsőség, de 

mégis, gyertyafényben valahogy könnyebben elmélyül az em-

ber imádkozás közben.  

Ki tudja miért, talán azért, mert nem lát annyi mindent 

maga körül, így nehezebben vonódik el a figyelme. De igazából 

nem is az ok a fontos, hanem az, hogy templomunkba belépve, 

reggel sok-sok apró lángocskát láthatnak a hívek, ami különle-

ges atmoszférát ad a szentmisének, talán még ünnepélyesebbé 

téve azt.  
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A gyertyás roráté ötlete közel egy éve fogalmazódott meg 

bennem, amikor volt szerencsém részt venni egy hasonló szent-

misén. Így november közepén az ötletet elmondtuk a Nyitrai 

házaspárnak, akik lelkesen fogadták, majd továbbították azt 

László atyának, aki hasonlóan fogadta, így megkezdődhettek az 

előkészületek.  

Laci bácsi – a biztonság érdekében – állványokat és tálcá-

kat készített, amikre a mécsesek kerültek. Aztán egy csütörtök 

este megtartottuk a „főpróbát”, ahol megnéztük, hogy a mécse-

sek és a gyertyák mennyire világítják be a templomot, majd ad-

vent első hétfőjén a templomba lépő híveket már sok-sok pici 

láng fogadta. 

A padban ülve akaratlanul is eszünkbe juthat, hogy vala-

hogy így nézhetett ki az is, amikor évszázadokkal ezelőtt a kata-

kombákban gyűltek össze a keresztények – hasonló fényviszo-

nyok közepette. Erre a hangulatra templomunk kerek alakja 

még jobban ráerősít. Azok az emberek az életüket kockáztatták 

azért, hogy ott lehessenek. Nekünk, csupán erőt kell venni ma-

gunkon, és fel kell kelnünk, hogy elmehessünk a hajnali misére.  

Farkas Lilla 

A megvalósításban segített: Horváth György, Gál Gyula, Erős 

Norbert. A reggeli „gyújtogatást” a Farkas család végzi, né-

hány korábban érkező közreműködésével. (Szerk.) 

 

Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek! (1 Tessz 4,2) 

Mindenszentek vagy Halloween? 

A mai fogyasztói társadalomban nagyon fontos, hogy 

milyen értéket adunk gyermekinknek. Minden keresztény ün-

nep előtt tisztáznunk kell, mit is ünneplünk valójában: Mikulást 

várjuk a Télapó helyett; karácsonykor nem a fenyőfát, hanem 

Krisztus születését ünnepeljük, illetve húsvétkor a nyuszira 

való várakozás helyett, a keresztények legnagyobb ünnepére, 

Krisztus feltámadására emlékezünk. 

Felvetődik a kérdés, hogy Mindenszentek előestéjén mi 

keresztények, tényleg halloweent ünneplünk-e? 

November 1-je, Mindenszentek napja, IV. Gergely pápa 

nevéhez kötődik. Ekkor a megdicsőült Egyházra, azokra a szen-

tekre emlékezünk, akik már megtisztultak a tisztítótűzben, s a 

mennyországban vannak. Az utóbbi időben az emberek próbál-

ják más tartalommal megtölteni ezt az ünnepet, így egyre in-

kább elhalványulni látszik a Mindenszentek egyházi jelentése. 

A kelta hagyományból 

származó pogány hallo-

ween a nyugati kultúrá-

ban éledt újjá, most re-

neszánszát éli nálunk, 

nincs köze a Minden-

szentek ünnepéhez, és a 

keresztények nem ün-

neplik. Mi még gyer-

mekként megéltünk te-

metéseket, beszélgettek 

velünk a halálról, nem is 

hallottunk halloweenről.  

A mai gyerekekhez sokkal könnyebben jutnak el inter-

neten, a nyugati filmekben vagy az áruházakban megjelenő 

divatos trendek, amelyek magukkal sodorják őket, és felülírják 

a Mindenszentek ünnepének valódi tartalmát, jelentését. Éppen 

ezért hatalmas felelősségünk van nekünk, hitoktatóknak, peda-

gógusoknak, szülőknek; hogyan neveljük tudatosan a gyerme-

keket, megfelelő választ tudjunk adni kérdéseikre.  

Ennek fényében indítottuk el László atyával azt a kezde-

ményezést, hogy Mindenszentek havában, Krisztus király va-

sárnapján, a diákmisén a Mindszenty iskola 1. b osztályosai 

 

beöltözhettek szenteknek, bemutatkozhattak, megismerkedhet-

tek azok életével, jelképeikkel. Öröm volt látni, amilyen átélés-

sel, csillogó szemekkel, élvezettel vonultak fel a gyermekek. A 

szentmisét követően halloween-party helyett, agapéra, játszó-

házra, társasjátékozásra és kézműves foglalkozásra invitáltuk a 

családokat a Mindszenty iskolába. 

Imádkozzunk azért, hogy a szentek, akik előttünk jártak, 

adjanak nekünk a hitben útmutatást, őket kövessük! Harcoljunk 

együtt a jóért! Emlékezzünk meg halottainkról, imádkozzunk, 

gyújtsunk gyertyát értük! 

„…Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek…” 
Ujpesti Gizella 

 

„Angyal vagy te is!” 

2022. december 3-a estéjén került megrendezésre váro-

sunkban az I. Esztergomi Angyaljáték. Kaj Ádám, a Babits Mi-

hály Színház rendezője kereste meg intézményünket azzal a 

kéréssel, hogy a Mindszenty iskola diákjai részesei lehetnének 

ennek a különleges produkciónak, melynek hagyománya 1977 

óta egy bajorországi városhoz, nevezetesen Augsburghoz köt-

hető. Ott ugyanis az a szokás, hogy az adventi időszak kezdetén 

a reneszánsz városháza ablakaiban és erkélyén 23 zenélő angyal 

jelenik meg.  

Ezt tovább gondolva fordult hozzánk Ádám: 15 felső ta-

gozatos jelentkezőt kért, köztük 3 énekelni tudót, akik a pró-

bákkal és előadással járó feltételeket teljesíteni tudják. Az 

iskola vezetése nagyon örült a megkeresésnek, és végül az 5., 

6. és 7. évfolyam lány tanulóiból választottunk szereplőket. A 

gyerekek is nagyon lelkesek voltak már a kezdetektől, szívesen 

vállalták a részvételt. Erre az alkalomra angyalruhát készítettek 

nekik, melyhez angyalszárnyak és paróka is járt. 

Juhász Marianna igazgató-helyettessel közösen készítet-

tük fel a gyerekeket, és kísértük el őket a próbákra és a fellé-

pésre. Az esemény megrendezése előtt 2 héttel kezdtük el a fel-

készülést az előadandó dal megtanításával, az utolsó héten pe-

dig már a helyszínen próbáltunk, ahol a fények, a jelmezek, a 

zene és a mozgás is véglegesítésre került.  

Az előadásnak a ba-

rokk stílusban épült eszter-

gomi városháza adott otthont 

a Széchenyi téren. A fellé-

pők az épület előtt adták elő 

műsorszámaikat, miközben 

diákjaink az első emeleti ab-

lakokban és a központi erké-

lyen jelentek meg angyaljel-

mezben, egymás után. A zá-

ró számban a három énekes 

tanulónk is megjelent, és 

gyermeki tisztasággal adták 

elő a zeneszám refrénét, 

melynek zeneszerzője Ágos-

ton Máté, szövegírója Ágoston Petra volt.  

„Hó fedi a téli tájat, szél lebbenti anygyalszárnyad, 

Suhanj, repülj, libbenj, vágtass! Rád vár most az embertársad. 

Angyal vagy te is, ölelő, a gyengéket felsegítő. 

Válladon hozod a krisztusi fényt, Hitet, Szeretetet és a Reményt!” 

A produkció végén minden szereplő együtt énekelte el a 

Mennyből az angyal kezdetű dalt. Az előadás nagy sikert aratott 

a főtéren - a hideg időjárás ellenére is - nagy számban össze-

gyűlt közönség körében.  

Köszönjük a felkérést Kaj Ádámnak, a Babits Mihály 

Színház rendezőjének és az Esztergomi Turisztikai Nonprofit 

Kft-nek. Gratulálunk minden fellépőnek és külön köszönetet 

érdemelnek fellépő diákjaink.  
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Reméljük, hogy az első esztergomi angyaljáték hagyományt 

teremt, és iskolánk a jövőben is részese lehet majd ennek az 

egyedülálló eseménynek.  

Az előadás közreműködői a következők voltak a Mind-

szenty József Katolikus Általános Iskola diákjain kívül: Cseke 

Brigitta, Maronka Csilla, Öller Roland, Szántó-Szalkári Réka, 

Szondi Péter, Tóth János Gergely színművészek, a Babits Brass 

Band, a Balassa Bálint Vegyeskar és a Temesvári Pelbárt Fe-

rences Gimnázium énekkara.   Gálné Antal Éva 

 

„Engedjétek hozzám a gyermekeket!” 

A szentségimádások csodálatosak és hasznosak, hiszen 

Jézussal együtt tölthetünk időt. Csak a gyerekeknek unalmas, 

nem tudnak csendben lenni egy óráig, odafigyelni. Viszont 

nekik is fontos Jézus jelenléte! Ez a kérdés felmerült korábban 

is, így Harmai Gábor atya idejében elkezdődtek a gyerekeknek 

a szentségimádások. 
Minden hónap második szombatján, délután négy órától 

tartottuk a belvárosi templomban. Itt minden korosztály előfor-

dult, általában 4-12 éves korig. Először Dóri néni vezetésével, 

pár éve Gabi nénivel, de voltak alkalmak, amikor mások, pél-

dául egy ferences nővér jött hozzánk. Először gyertyát gyúj-

tottunk, a kisebbeknek segítettek a nagyobbak. Utána énekel-

tünk, beszélgettünk. Egy csomó érdekes témát megbeszéltünk, 

majd képeket nézegettünk, bibliai történeteket hallgattunk, de 

volt, amikor bibliai tematikájú kirakót is hoztak, vagy adtak 

nekünk pontösszekötőt, színezőt.  

Voltak olyan kérdések, amikor mindenki mesélhetett egy 

kicsit magáról, de voltak csendes részek is. Igazából mindegy 

volt, hogy mit csináltunk, hiszen az volt a lényeg, hogy Jézus 

mellett lehettünk. Kisebb koromban én is, amikor csak tudtam, 

mentem ezekre az alkalmakra, és nagyon szerettem őket. Ver-

senyeztünk, hogy ki tud egy évben a legtöbbre elmenni, volt is 

egy kis naplónk, amiben gyűjtöttük a szentségimádásos pecsé-

teket. Az alkalmak végén körbeálltuk az oltárt, és együtt éne-

keltük a Kicsi vagyok én kezdetű dalt, majd kézen fogva el-

mondtuk a Miatyánkot. 

Nagyon szerettem ezeket, és bár igaz, hogy már kinőttem, 

de a testvéreim most is mennek. Sajnos a covid alatt nem volt 

szentségimádás. Most, hogy templomunkat újítják, most sin-

csenek, viszont, ha készen lesz a templom, újra elkezdődnek.   

Lesták Eszter 

 

Projekt nap a Mindszentyben 

A gyerekek tananyagon kívüli fontos ismereteket is szerez-

hetnek tanulmányaik során. Erre szolgálnak a projekt napok, 

amikor iskolán belül vagy éppen kívül, szervezett keretek közt 

ismerkedhetnek a világgal. A legutóbbi alkalommal a fiúk egy 

csoportja a szemináriumba, a lányok pedig a ferences nővé-

rekhez látogattak el. (Szerk.) 

Látogatás a szemináriumban 

A projekthét első napján látogatást tettünk a kispapoknál. 

Reggel elindultunk az Esztergomi Papnevelő Intézetbe az év-

folyamomba járó fiúkkal. Amikor megérkeztünk, a kispapok 

örömmel fogadtak. Ketten közülük körbe vezettek minket. 

Megnéztük a hangulatos kertjüket, amely egyik részében Szűz 

Mária szobra állt. Betekintést nyertünk egy próba prédikáció 

órára. A kispapok ekkor olvashatták fel egy megadott témáról 

szóló prédikációjukat az evangélium alapján. Nekem nagyon 

tetszett, örülök, hogy ott lehettünk!   Rétki Máté 

A Ferences Szegénygondozó Nővéreknél 

A projekt hét keretében voltunk náluk, hogy megismerjük 

az ő életüket, munkásságukat, mert a pályaválasztás volt a 

témánk. A nővérek nagyon kedvesek voltak velünk.  

Sok mindent megtudtunk arról, hogy mit is csinálnak, ho-

gyan élnek. Itt az esztergomi házban öten laknak. Sajnos az 

egyik nővérrel nem tudtunk találkozni, de négyen ott voltak 

velünk. Például azt is megtudtuk, hogy három helyen van ilyen 

házuk, sőt még öregotthonuk is van. Az esztergomi ház az 

anyaház, azért mert itt lakik a főnővér.  

Krisztina nővér, aki a legfiatalabb, 20 éves, vagyis még 

csak jelölt nővér, elmesélte, hogy ő hogyan lett tagja a rendnek, 

ami azért volt érdekes, mert egy teljesen átlagos kislány volt, 

aki még focizott is. 14 éves korában megismerte Assisi Szent 

Ferenc életét, és ez nagyon megérintette őt. Ekkor döntötte el, 

hogy nővér lesz. Ez után jött az igazi kamaszkor, amikor egy 

kicsit eltávolodott Istentől, de az a jó, hogy visszatalált hozzá. 

Azt is megtudtuk egy játék keretén belül, hogy a legidő-

sebb nővér 102 éves (ha jól emlékszem). Elmesélték nekünk, 

hogy vannak ferences családok, akik szintén segítenek a rászo-

rulóknak.   Szabó-Melisek Flóra 

 

Jézus összetört szíve, 

irgalmazz minekünk! 

Rövid ismertetővel került 

kihelyezésre templomunkban a 

Kálvária kápolnában össze-

tört Jézus Szíve szobor töre-

déke: 

A Kálvária kápolnába, ere-

deti nevén a Fájdalmas Szűz 

kápolna – többször betörtek. 

Kevés mozdíthatót találván 

„megelégedtek” egy kis ron-

gálással… Szerencsére a Pieta 

oltár – Mária és Jézus – szob-

rai jelenleg jó állapotban, vé-

dőburkolat alatt várják a ká-

polna felújítását. A Jézus-

szíve szobrot pedig összetörték. Az itteni töredék emlékez-

tessen bennünket Mesterünk összetört szívére! 

Krisztusunk, mentsd meg a mi szíveinket a 

legújabb kori hitetlenség és közömbösség vandáljaitól! 

A kivitelezésben és kihelyezésben Erdős Péter segített. Bizako-

dunk, hogy ezen mementót lesz módunk majdan visszavinni a 

felújított Kálvária kápolnába… (Szerk.) 

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Sírhelygondozók! 

A Belvárosi templom kriptájában lévő sírhelyek újrapar-

cellázásra kerültek, ezért adategyeztetésre van szükség.  

Időpont kérésére a 06-20/476-7910 telefonszámon hétfőtől-

péntekig, 14:30 - 15:30 óráig van mód. Kérünk minden hozzá-

tartozót, hogy a sírhelyekkel kapcsolatos szerződéseket, nyug-

tákat legyenek kedvesek az egyeztetés időpontjára elhozni. 

A sírhelyek érvényességi ideje érvényes szerződés hiányában: 

urnasírhely esetén megváltástól számított 25 év  

koporsós sírhely esetén megváltástól számított 60 év 

Hosszabbítás esetén, fenntartási hozzájárulási díj: 

urnasírhely    25 évre 1000,- Ft/év 

koporsós sírhely    60 évre 1000,- Ft/év 

Új sírhely vásárlása esetén: 

koporsós sírhely díja:  1.000.000,- Ft/rendelkezési jog 

szimpla urnasírhely díja:  125.000,- Ft/rendelkezési jog 

dupla urnasírhely díja:  250.000,- Ft/rendelkezési jog 
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ALAPÍTVÁNYUNK már újra támogatható, adataink: 

 

Röviden… 

 Felhívásunkat meghallva bizonyára már mindenki ren-

dezte egyházközségi hozzájárulását, ami – emlékeztetőül – az 

éves nettó jövedelmünk 1%-a. Ha még nem, ezt a sekrestyében, 

irodánkban, vagy átutalással is megtehetjük, hiszen egyházköz-

ségünk támogatása erkölcsi kötelességünk. 

 Nagy sikere volt az adventi vásárunknak az első két ad-

venti hétvégén. Sok adomány érkezett, és sok érdeklődő, vá-

sárló is akadt. Jelentős bevételt könyvelhetünk el, hiszen vásár-

lásainkkal a plébániánkat segítettük. Köszönet minden támo-

gatónknak, különösen is a vásár szervezőinek, lebonyolítóinak, 

minden közreműködőnek! 

 Hosszú idő után újra testületi ülést tarthattunk, ahol meg-

beszéltük aktuális dolgainkat. Újra van éves programtervünk, 

amit eddig a járványhelyzet miatt nem volt célszerű terveznünk. 

Most nagyobb bátorsággal és reménnyel tekintünk a következő 

évre, és testületünk is sűrűbben fog találkozni. 

 Plébániai alapítványunkkal is szeretnénk komolyabban 

foglalkozni, László atya tájékozódott a lehetőségeinkről, biza-

kodunk, hogy az alvó állapotból feléledünk, és hasznos segítség 

lesz majd ez az alapítvány közösségünk életében. 

 Menetrendünk a következő időszakra: 

» 18-19-20-án adventi triduumot tartunk a Szent Anna 
templomban. A 18 órakor kezdődő szentmisék homíliáit 
Szabó Gábor diakónus mondja. 

» 18-án az esti szentmise után élő betlehem előadás lesz a 
Kerektemplom előtt. 

» 19-20-21-én a roráték a Szent Annában, 22-23-án a Szent 
Péter és Pálban lesznek, reggel 6 órakor. 24-én már nem 
lesz roráté! 

» 24-én, szombaton délután 3 órakor pásztorjáték lesz a Ke-
rektemplomban, majd éjfélkor mindkét templomunkban 
éjféli szentmisét tartunk. 

» 25-én, vasárnap a Kerektemplomban 9, 11 és 18 órakor, a 
Belvárosi templomban 10.30-kor lesznek ünnepélyes kará-
csonyi szentmisék. 

» 26-án, hétfőn a Belvárosi templomban 10.30-kor, a Kerek-
templomban 18 órakor lesz szentmise. 

» 27-30-ig, keddtől szombatig a Kerektemplomban nem lesz 
szentmise. 

» A Belvárosi templomban 27-én a szentmise és 29-én az Ige-
liturgia elmarad. 

» 31-én, szombaton a Belvárosi templomban 17 órakor, a Ke-
rektemplomban 18 órakor lesz a lelkipásztori beszámolóval 
egybekötött év végi hálaadás. 

» Január 1-jén, vasárnap a Belvárosi templomban 10.30-kor, 
a Kerektemplomban 11 és 18 órakor lesz ünnepélyes szent-
mise. Ezen a napon, a délelőtti szentmiséken megáldjuk a 
családokat is. 

» Január 6-án vízkereszt ünnepe, a Belvárosi templomban 17 
órakor, a Kerektemplomban 18 órakor lesz ünnepi szentmise.  

 Továbbra is hívjuk és várjuk híveinket az elsőszombati 

Mária tiszteleti imádságunkra (jan. 7. 17 óra, Kerektemplom), 

és az elsővasárnapi keresztutunkra, a kálváriára (jan. 1. 15 óra). 

Anyakönyvi adatok 

Kereszteltek:  Horváth Léna  Horváth Liána 

Márton Benedek   Szabó György Koppány 

Szabó Liza Takács Odett 

Elhunytak: 

Villás Jánosné, Kormos Erzsébet 55 éves 

Kápolnai Dezsőné, Pózna Zsuzsanna 79 éves 

Bende Lajos Árpádné, Rapai Mária 94 éves 

Hegedűs Jánosné, Schrems Anna Julianna 78 éves 

Beták Lajos István 68 éves 

Hadráné Kurucz Gizella 96 éves 

Gyuricza Lászlóné, Hambach Teréz 75 éves 

 

Kálvária kápolna 

Bár egyelőre nem látszik, de van haladás a bontással kap-

csolatban! A kivitelező valóban átvette a munkaterületet, csak 

még nem találták meg a feljutás módozatát, bár kétszer is 

próbálkoztak. 

Mindez információt újabb kérdésemre/jelzésemre kap-

tam. Közben alpolgármesterünkkel, Steindl Balázs úrral is 

bejártuk a helyszínt, megmutattam a kápolnákat (Jó Pásztort is) 

kívül-belül, és elmeséltem az eddigi történéseket. Kértem a 

segítségét a közben valóban veszélyessé vált torony körül a 

figyelmeztetések/kerítés felújítására, vagy felújíttatására a 

kivitelezővel – a bontásig. Kértem intézkedését, hogy a kálvária 

szerpentinen ne parkolhassanak autók, mert ez még inkább ne-

hezíti a munkagépek feljutását. És kértem a kálvária-szerpentin 

tulajdonjogának rendezését.  

Visszajelzése alapján mindhárom dologban történnek lé-

pések, és talán a torony is tartja magát még egy kicsit. A torony 

kikötését biztosító köteleink kezdenek feszülni, tehát a torony 

tovább dőlt… 

Keresztút-imádkozó csapatunk „az imaháttér”, mindjárt 

újév napján kezdjük is! Várunk mindenkit, imádkozzunk együtt 

a békéért, meg ezért a kápolnáért – elődeink hitével! 

Nyitrai László 

Siklós József: Ajánlás  

Ünnepelj, de ne vesztegelj  
ott a jászol mellett.  
Azt ismerd meg, kiben minden  
ígéret betellett!  
Hited reményt, békességet,  
üdvösséget úgy hoz, 
ha eljutsz a kisdedtől 
a győzelmes Krisztushoz.   

 
 
 

Minden Testvérünknek  
kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt  

és boldog, békés, hitben gyarapodó új évet kívánunk! 
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