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Társegyházközségek
értesítője
Balatonakali  Barnag  Dörgicse 
Hidegkút  Mencshely  Nagyvázsony  Nemesvámos  Pécsely 
Pula  Tótvázsony  Vászoly 
Veszprémfajsz  Vöröstó

VI/2. — 2021. karácsony

között, másodsorban az emberek és
népek mindennapjaiban. Ez a rend a
boldogságunk kulcsa.
Kezdetben rend volt. Amikor az Édenkertről gondolkodunk, valószínűleg
egy olyan kert lebeg a szemünk előtt,
ahol minden gyönyörű, minden a helyén van, minden virul,
zöld, napsütés van, kristálytiszta patakok csörgedeznek. Persze, mert mind tudjuk, hogy a világban jelenlévő rossz az ember
rendetlenségének műve az Ördög felforgatásra uszító viselkedése és az ember rossz döntései nyomán. Azaz, a Megváltó Jézus azt akarja, hogy állítsuk viszsza a teremtésnek megfelelő életet. Ez egy olyan szerteágazó feladatrendszert nyit meg előttünk,
ami kiterjed a teremtés védelmétől – klímaváltozás elleni küzdelem, környezetvédelem, természetvédelem, felelős gazdálkodás
a világban – az emberi kapcsolatok rendezéséig – betegségek,
járványok, szegénység, kizsákmányolás felszámolása, családok
védelme, gyermekek védelme,
biológiai, szociológiai és társadalmi szerepek tisztázása. Jelenkorunk nagy kihívása, hogy a
különböző ideológiákkal megokolt haladásra hivatkozva ne
forgassuk fel a teremtés rendjét. Ugyanis, ha nem lesz rend,
nem tudunk boldogok lenni. Ahhoz, hogy ezt megértsük, nem
kell messzire menni: ha betegek vagyunk, mert valami elromlik
bennünk, az fájdalommal jár és akadálya lesz boldogságunknak. Mindazonáltal az Isten alkotta rend nem uniformizál. Megfér a világban a sokszínűség, az, aminek Isten ad teret és nem
az, amit az ember lázadásból vagy okoskodásból tesz.
Az Isten által megálmodott és bizonyos sokszínűségnek teret
adó rend szavatolja békénket, biztonságunkat és lehetőséget
ad a boldogságra.

Kihívás a meghívás
Advent derekán, az egyik hajnali
szentmisén olvassuk Bileám próféta
történetét. Az „áll, mint Bálám szamara” közmondás talán sokaknak
ismerősen cseng. Hát őróla van szó,
vagyis Bálámról. Bár
a szamár nem is állt
meg, mindenesetre
nem volt hajlandó továbbmenni. Az Úr
angyala megfelelő jel
volt az állat számára,
hogy a gazda, de leginkább a megbízó
szándékát nem szabad végrehajtani: a
feladat az volt, hogy
átkozza meg a választott népet. Bálám
elég nyitott volt az Úristenre, így
eléggé vonakodott végrehajtani a király szándékát, végül mindig áldás
hagyta el a száját. A harmadik, egyben utolsó kísérlet idén nagyon elgondolkodtatott engem. Amikor a
próféta odaárt Izrael táborához, ott
olyan rend uralkodott, amin elámult. És ámulatában megjövendölte a Megváltó érkezését. Van is
egy énekünk erről: „Megmondotta
Bálám próféta, Csillag kél e világra. A
Jákobnak nemzetéből világ javára!”
Bálámnak abból a rendezettségből,
amit látott a teremtés rendezettsége, majd a Teremtő, végül pedig a
világban a rendet helyreállító Megváltó jut eszébe és olyan gyönyörű
áldást mond a népre, amitől a király
kiborul.
Valóban, a Megváltó Jézus a jog és
igazság helyreállítója, azért jön,
hogy újra rend legyen a világban. Isten ugyanis rendezett viszonyokat
akar elsősorban Ő és az emberek

A Megváltó azért jött, hogy ebbe a nagy helyreállításunkba vagy
rendcsinálásunkba helyt adjon az Isten szeretetének, irgalmának, megKarácsonyi miserend
bocsátásának. Nekünk az a dolgunk,
hogy elhatározást hozzunk arra vonatkozóan, hogy a Teremtő alkotta
rendet kívánjuk, megvalósítsuk,
helyreállítsuk. Szeretettel, irgalommal, de nagy céltudatossággal. Ez
egy felnőttséget kívánó karácsonyi
titok.
(Gere Dávid Márk SMC, plébános)

körülmények miatt erre sem 2020-ban, sem 2021 tavaszán nem volt lehetőségük. Elsőáldozás összesen
három helyszínen volt, mindegyiket megelőzte egyegy lelkinap a gyerekek számára.

„Az Úristen vette az embert és
Éden kertjébe helyezte, hogy
művelje és őrizze.” (Ter 2,15)

November
közepén
még óvatosan meg tudtuk valósítani a cserkészportyát,
Bajóton
töltöttünk egy hétvégét
40 fiatallal. Az advent
már
korlátozásokkal
telt, de egy-egy helyszínen még voltak szabadtéri gyertyagyújtások,
illetve Tótvázsonyban
is megvalósult a „Mindenki karácsonya” a katolikus templomban.

Az elmúlt esztendő lelkipásztori
mottója arra irányította a figyelmünket, hogy Isten olyan világgal
ajándékozott meg bennünket,
amely tele van számtalan lehetőséggel. A kert képe a boldogulásunk kerete, a kertben lévő fák, növények, számtalan természeti
szépség mind-mind ajándékok,
amelyek kiteljesedésünket szolgálják. Az egyik embernek ez tetszik, a másiknak amaz, az egyiknek
ez való, a másiknak pedig amaz.

Karcag, 2021. október 9.
Mint minden közösséget, a plébáÖt beruházás előkészünia nagy közösségét és a kisebbeket is nagyon neheleteit végezzük a plébániairodán: Balatonakali új közen érintik a járvány okozta korlátozások. Hisszük,
zösségi épülete, a vászolyi templom, a veszprémfajszi
hogy ezekre szükség van jelenleg a biztonságos életemplom, a Fatima-ház energetikai korszerűsítése, vatünkhöz, ugyanakkor feladatnak érezzük, hogy amit
lamint az új templom továbbépítése zajlik. A két nagycsak tudunk megtegyünk a találkozási lehetőségekért.
vázsonyi templommal kapcsolatos beruházást a Nagyvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Megtartottuk a táborainkat, egy bejárós tábort a FaVeszprémi Érsekség építészirodája irányítja.
tima-házban, Rókapusztán a nomád hittanos tábort,
megvolt a cserkésztábor és a kiscserkésztanya is BarEgyházközségi programjainkat a Miniszterelnökség 8
nag és Tótvázsony között.
különböző támogatással segítette.
Ősszel zarándoklatra mentünk a tótvázsonyi iskoláUgyancsak az ősz folyamán sikerrel zártuk le korábbi
sokkal Mátraverebély-Szentkútra, majd itt volt óriási
pályázataink jelentős részét.
ajándékként a Nemzetközi Eucharisztikus KongreszNem unatkozunk.
szus. A pápai zárómisén is jelentősebb csapattal volSzámtalan előttünk álló feladatunkban azonban legfőbb vezérelvünk az a mottó, amelyet érsek atya a következő évekre kijelölt:

„Őseink hite a jövő reménye”.
Mert semmit sem ér az a temérdek munka, amit a közösségek szervezésére vagy az épületek felújítására,
karbantartására, a pontos adminisztrációra és a szabályos működésre fordítunk, ha nem akarjuk újra
megélni azt a hitet, amelyet őseinktől tanultunk, s
mely egyedüliként lehet garancia arra, hogy boldogok
legyünk. Egyszerű kérdés, amit számos település számára karácsony alkalmával megfogalmazott gondolataim között felvetettem: Mit teszünk a hetünk első
napjává? A hála napját, a vasárnapot a maga Istentiszteletével, vagy a hétfőt, mert mi és a
munkánk volna az életünk középpontjában? Melyik az első és mi következik utána? A munka és végül az
Isten, vagy Isten és a tőle elnyert
erővel a munka?

Szent Miklós hajó, 2021. október 10.
tunk. Hittanos kirándulásunk ezúttal a messzi Karcagra vezetett, s szinte haza se értünk, máris hajós ünnepen vehettünk részt a Balatonon. Ezen a napon külön nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Dr. Udvardy György érsek atya vezette az imádságunkat.
Idén is megtartottuk a kilenc szerdán
keresztül tartó őszi imakilencedünket, s
decemberben új lelki programként elkezdtük megünnepelni az elsőszombatokat. Minden ilyen alkalomra számos
testvérünk jön el a környező falvakból.
Az ősz adott lehetőséget az elsőáldozásokra és a bérmálásra is. Mindkettő esetében két-két évfolyam diákjai járultak a
szentségekhez, mivel a járvány okozta

Azért dolgozunk, hogy Isten első legyen – s legyen közösségünk, ahol
ezt megünnepelhetjük.
Őszi engesztelés a Fatima-templomban
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Ha tudjuk, hogy Isten ilyenformán gondoskodik rólunk, akkor nincs mitől tartanunk, feszengenünk, aggódnunk. Béke költözik a szívünkbe, Isten békéje,
amiről azt hallottuk, hogy meghalad minden értelmet.

Családi szertartás
otthonra
Hálaadó családi szertartás az év utolsó napján vagy
az utolsó napok egyikén. Érdemes meggyújtani egy
gyertyát, vagy ha meghitt hangulat alakítható ki,
akkor a fenyő vagy a családi betlehem mellett is öszszegyűlhetünk.

Ének: Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem
vagy Dicsőség, mennyben az Istennek!
Csend
Gondoljuk végig, mi minden történt velünk az elmúlt
esztendőben. Mi a legszebb emlékünk? Miért vagyunk nagyon hálásak?

Ének: Mennyből az angyal
Bűnbánat

Rövid csend után a családtagok megosztják egymással, hogy mit tekintenek a legszebb emléknek az évből, illetve mi az, amiért egymásnak vagy Istennek
nagyon hálásak. Érdemes megfogalmazni valóban
mindent, amiért hálásak vagyunk. A családban a
legapróbb dolgokért kifejezett hála is nagyon fontos!

Mögöttünk van egy esztendő. Számtalan jóra volt
alkalom, de sajnos hibázunk is. Gondoljuk végig,
hogy mi az az évben, amit esetleg nagyon bánunk,
vagy ami hiányosságunk volt.
Csendet tartunk.
Urunk, bocsánatodat kérjük, amikor
nem voltunk méltó és jó szolgáid. Segíts bennünket úgy élni, hogy
javulni tudjunk és egyre tökéletesedni, egyre jobban hasonlítani a
Te jóságodra! Ámen.

Ima: (A szülők egyike imádkozza.)
Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk az ünnepen! Köszönjük, hogy ünnepelhetjük, hogy eljöttél
hozzánk! Köszönjük, hogy tudunk Rólad és nem kell
lelki sötétségben élnünk! Köszönjük, hogy Te vagy a
Megváltónk!
Bocsásd meg nekünk mindazt, amivel hibáztunk!
Add, hogy ma békesség legyen családunkban, ahol
megtapasztaljuk a szeretet teljességét! Segíts elfogadnunk egymást és észrevenni a másikban a jót!
Hálát adunk neked azért, amink van, köszönjük,
hogy lehetővé tetted számunkra a munkát és hogy
gyarapodhatunk! Segíts minket, amikor gondokkal
küzdünk, segíts, hogy akkor sem felejtkezzünk el a
mennyországról, ahová Te hívtál meg bennünket!
Áldásodat kérjük azokra, akik szegények, betegséggel vagy más nyomorúsággal küszködnek. Adj nekik
reményt sugallatoddal, bennünket pedig segíts,
hogy észrevegyük, ha tudunk rajtuk segíteni!

Ének: Pásztorok, pásztorok örvendeznek
Szentírásolvasás:
Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből olvassuk a 4. fejezet 4-9. sorokat.
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg
mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra
irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes,
igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó,
ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt
váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene. Ez az
Isten igéje.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék
meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg
a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a
kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

Elmélkedés: (A szülők egyike imádkozza.)
Milyen jó, hogy nekünk, keresztényeknek nem kell
félnünk semmitől. Bármit kérünk Istentől, meghallgatja és ha javunkra van, meg is adja nekünk. Így
nem ér bennünket baj. Ezért amikor kérünk, már
rögtön hálát is adhatunk, hogy Isten szeretetből
adja vagy nem adja számunkra, amit kérünk.

Ének: Pásztorok keljünk fel!
A szülők egyike szülői áldást ad: Az Úr áldjon meg
bennünket, védelmezzen mindannyiunkat és vezessen el az örök életre!
Mindenki feleli rá: Ámen
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Mi a teendő, ha haldoklik egy
családtagunk, barátunk?

Közösségeink támogatási lehetősége,
bankszámlaszámaink:

Minden elképzelésnél rosszabb, ha valaki úgy távozik a földi
életből, hogy nem volt módja a szentségekhez járulni. Sosem kételkedünk Isten kegyelmében és irgalmában, de hitünk szerint a szentségek biztos erőforrások a bűnbánatban, az Istenhez fordulás legfontosabb óráiban. A szentségekre még akkor is szükségünk van és akkor is tudhatunk
róla, ha egyébként már esetleg nem lesz semmiféle kommunikációnk a külvilággal. A szentségek ott vannak, gyógyítanak, kegyelmi erőforrást adnak a háttérben.

Kérjük, amennyiben még nem tette, utalja át 2021. évi
egyházfenntartói hozzájárulását egyházközsége bankszámlaszámára nevének és címének megadásával!
Az egyházfenntartói hozzájárulás minimálisan kért öszszege 2021-ben:
bevétellel rendelkező személyenként 10.000 Ft.
Havi 83.000 Ft nettó bevétel alatt
8.000 Ft

Éppen ezért a legfontosabb teendőnk ebben a helyzetben,
hogy papot hívjunk a haldoklóhoz. Ez nem jelent a szerettünkről való lemondást, hanem éppen az iránta érzett szeretetünkből a legnagyobb jó, amit ebben a helyzetben tehetünk. A pap, amint tud a helyszínre siet és a lehetőségek szerint kiszolgáltatja a szentségeket. Ezért a tevékenységért
nem kell semmilyen anyagi ellenszolgáltatást fizetni, nem is
elvárás és zavaró is, ha valaki szóbahozza: az egyik legfontosabb szolgálatunk a haldoklók, betegek szentségekkel
való segítése.

50.000 Ft alatti jövedelem esetén nincs elvárt egyházfenntartói hozzájárulás.
Balatonakali és Dörgicse egyházközségek:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 01 2 -7 8 88 00 04 ( Un iC r ed it )
Hidegkúti egyházközség:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 10 6 -5 3 17 00 01 ( Un iC r ed it )
Nagyvázsony és Pula egyházközségek:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 01 2 -7 8 89 00 03 ( Un iC r ed it )
Nemesvámos és Veszprémfajsz községek:
73 20 00 8 6 - 1 12 00 32 1 ( Ta kar ék)
Tótvázsonyi egyházközség:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 10 6 -5 2 96 00 05 ( Un i C re d it )
Vászoly és Pécsely egyházközségek:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 01 2 -7 8 86 00 06 ( Un iC r ed it )
Vöröstó, Barnag és Mencshely egyházközségek:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 01 2 -7 8 85 00 07 ( Un iC r ed it )

Haláleset esetén szokás, de nem kötelező a halottakért szóló
harangszó, az úgynevezett kiharangozás. Erre azonban csak
akkor van lehetőség, ha az elhunytnak egyházi temetése
lesz.

Tervezett programjaink

Az Ifjúság körében végzett munkánkat a Tündöklő Csillag
Alapítvány támogatásával segítheti! Az Alapítvány számlaszáma: 10918001-00000069-04720019.

2022.

A nemesvámosi templomépítést és a hozzá kapcsolódó társadalmi tevékenységet a Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány támogatásával segítheti. Az alapítvány
számlaszáma: 73200127-10010574.

Január 6. Vízkereszt — Háromkirálynap
Február 26. Farsang a Fatima-házban
Március 2. Hamvazószerda
Március 22. Idősek zarándoklata
Április 4-6. Nagyböjti lelkigyakorlat
Április 10. Virágvasárnap – Egyházközségek keresztútja Veszprémfajszon
Április 14-16. Húsvéti Szent Háromnap
szertartásai
Április 17. Húsvét
Május 13. Fatima-nap
Május 14. Hittanos kirándulás
Június 5. Pünkösd
Július 3-9. Rókapuszta tábor
Július 14-22. Cserkésztábor
Július 17-20. Kiscserkészek a táborban
Augusztus 31- október 26. Őszi engesztelőnapok
szerdánként
Október 13. Fatima-nap
Október 22. Hittanos kirándulás
Október 28-30. Őszi cserkészportya

Egyházközségünkben felnőtt fiatalok segítségével működik
a közép-dunántúli vezetőképző, melyben a 14-18 éves korosztályt készítik fel az ifjúsági vezetői munkára. Tevékenységüket a Közép-dunántúli Ifjúsági Vezetőképző és Nevelési Alapítványon keresztül segítheti. Az alapítvány
számlaszáma: 10918001-00000087-39490015
Céges adományozók tartós adományozási szerződés esetén
adókedvezményben részesülhetnek! Az alapítványok az
iroda@vamosplebania.hu címen érhetők el.
Minden adományt hálásan köszönünk!

Kiadja Nemesvámos Római Katolikus Plébánia
8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.
 +36 88 509 440  + 36 30 616 00 87
Email: iroda@vamosplebania.hu  www.vamosplebania.hu
Felelős kiadó: Gere Dávid Márk SMC plébános
Nemesvámos, 2021. december 22.
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