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Kedves Szülő! 

Engedje meg, hogy a közelgő advent alkalmából külön is megszólítsam Önt, aki gyermeke 

növekedéséhez a vallásos nevelést is biztosítani igyekszik! Különösen is szeretnénk 

együttműködni azon szülőkkel, akik számára a hittan és a szentségek vétele fontos. 

Szeretnénk, ha egész családjuk otthont találna az egyházközségben, éreznék azt a 

biztonságot, amelyet a Jézushoz tartozók közössége, az Egyház nyújtani szeretne mind 

a gyerekeknek, mind a szülőknek, mind a családok egészének. 

Az év során megannyi programra hívjuk közösségünk különböző korosztályú tagjait, de az 

emberi növekedés szempontjából nagyon kiemelkedő az adventi időszak. Ebben az 

időszakban a jócselekedetek sokasága által értjük meg, hogy a hitünk akkor igazán 

értékes, ha annak segítségével ki tudunk nyílni a másik emberre. Ugyanakkor a téli 

sötétségben megjelenő gyertyák, a különböző karácsony-váró fények emlékeztetnek és 

megerősítenek abban, hogy Krisztus a világ világossága, vagyis az Ő követése az emberek 

számára gyógyír lehet sok-sok emberi problémánkra. 

A Fatima-ház közel tizenkilenc éves működése alatt -különösen az első években- nagyon 

jelentős ünnepünk volt az advent első vasárnapját megelőző szombaton a családi koszorúk 

elkészítése, valamint a plébániaközösség koszorúján az első gyertya imádságos 

meggyújtása. Ez egy jó kezdet, egy erőt adó lelki program, nem is hosszú, ugyanakkor 

nagyon tartalmas. A vírusos járványhelyzet sok hagyományos és jó programunkat 

pusztította. Most, amikor jelenkorunkban talán leginkább szükség van összefogásra, 

közösségalkotásra és lelki megerősödésre, újra nagy örömmel és jó szívvel hívjuk és 

várjuk a családokat advent kezdő együttlétünkre 2022. november 26-án, szombaton 

délután 4 órára a nemesvámosi Fatima-házba (Fészek u. 5.). A koszorúk elkészítése 

után rövid közös ima következik, amelynek keretében az újonnan elkészített koszorúkat 

is megáldjuk. Programunkat úgy tervezzük, hogy 17:30 körül befejeződjön és aki szeretne, 

kényelmesen átérjen az Önkormányzat épülete előtti falukoszorú első gyertyájának 

ünnepélyes meggyújtására 18 órára. 

A koszorúk alapanyagát ingyenesen biztosítjuk, azonban megköszönjük, ha valaki erre a 

célra adományt hoz, hiszen mindenki látja, hogy bizony komoly ára van már mindennek. 

Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ebben a szép élményben részesüljenek, 

ezért ez az adomány valóban önkéntes. 

Adventben a vasárnapi szentmisék a szokott időben, reggel 9 órakor kezdődnek. 

Ugyancsak szépek az adventben szokásos hajnali szentmisék, melyek a szokott időben, 

hétfőtől szombatig reggel 6 órakor kezdődnek a Fatima-ház kápolnájában. 

Szeretettel hívom egy szép adventi időszakra, töltekezésre, erősödésre! 
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