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Hálásan köszönjük mindazok 
segítéségét, akik közössége-
inket segítették! 

Köszönjük azoknak, akik 
bármilyen adománnyal, ál-
dozattal, jó szóval tettek va-
lamit azért, hogy Istennek ez 
a népe, a mi közösségünk itt 
és most boldogulhasson! 

Köszönjük a meghívást elfo-
gadó embereket, akik egyik-
másik ünnepünkön jelen vol-
tak, megtisztelve ezzel a Jóis-
tent és egymást is! 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a 
karácsonyi szentmiséinkre. 

A miserend a templomajtó-
kon, hirdetőtáblákon és a 
www.vamosplebania.hu 
honlapon megtalálható, va-
lamit erről a qr-kódról be-
tölthető: 

 

 

Csend van. Éj-
szaka. Minden-
ki álmos, a leg-
többünk már 
alszik. A bárá-
nyok is elpihen-

tek, csupán az éjszakai állatok egy-egy nesze hallatszik. A város felett is úrrá 
lett az éjszaka. Egyszerre minden ragyogni kezd! De csak itt, nálunk, a mi tü-
zünk körül. A mi arcunkat ragyogja be a fényesség! Az angyalé? Vagy az Iste-
né, akinek a fényessége az angyalokon ragyog, majd átragyog miránk? Egy 
biztos, nem a Nap, nem a Hold, más ez a fény: az Istentől érkezett hozzánk! 

Üdvözítő született! 

S ebben a fényességben pásztorként tudni véljük, hogy mit kell tennünk: in-
dulnunk kell a Jelhez! Az Isten gondoskodásának 
jeléhez, az ígéret betelje- sülésének jeléhez, az 
örök élet jeléhez! A csapa- tunkban sokfelöl va-
gyunk; nem mindenki csa- ládtag. Vannak, akik távo-
labbról jöttek, akik még tegnap idegenek voltak, s 
olyanok is, akikkel nemrég vitáink is voltak a legelő 
használatáról. Ezek a kü- lönbségek most eltűntek, 
összeolvadtak, nem is tudom… Ne érdekel már 
senkit! Mindenki a Fény felé fordult és a Fény 
mindenkit megváltozta- tott: menni akarunk 
Gyermeket látni, Jelet látni, Istent látni! S ahogy 
lépünk, a szívünk is egy- szerre dobban, egyre 
szaporábban! Ahogy köze- ledünk a Hely felé, min-
denki lázasan keresi a tarisznyájában, mit is 
tudna adni, ami az övé, s amit szívesen ad, még ha áldozat is. 

Lelkesen értünk oda. Mindenki látni akarta a gyermeket és adni neki valamit. 
Egyiknek sem jutott eszébe, hogy panaszkodjon. Panaszkodjon az éjjel, a fá-
radság, a hideg vagy az ajándékunkról való lemondás miatt. A ragyogást akar-
tuk az arcunkon, amit a Kisdedtől kaptunk, s indultunk vele hazafelé. 

Útközben olyanokkal beszéltem, akikkel még sohasem. De meg kellett oszta-
ni az élményt, az Isten Ajándékát, amit ez az egész éjszaka, az Üdvözítő ígére-
te és érkezése jelentett számunkra. 

Soha többé nem fogjuk elfelejteni! Ez a Titok, amit ma tapasztaltunk olyan 
mélyen beleivódik életünkbe, hogy bennünket már nem lehet ettől elszakíta-
ni!  

A kis Jézus észrevétlenül kiegyenlítette, ami egyenetlen volt közöttünk és 
felerősítette a szeretetet: néppé formált bennünket! Az üdvösségre váró, a 
Messiás elérkezését valló néppé! 

Óh, bárcsak minden embert megérintene és összefűzne az Üdvözítő születése! 

(Gere Dávid Márk SMC, plébános) 
 

A kispásztor naplójából 
…választott nemzettség, (…) tulajdonul kiválasztott nép vagy-
tok!” (1Pét 2,9) 

http://www.vamosplebania.hu/
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Hagyjuk pihenni anyut –  
A betlehem, ami annyira tetszett Ferenc 
pápának 

A december 18-i általános kihallgatás során Ferenc 
pápa ismét a betlehemállításról beszélt, egy meglehe-
tősen különös kompozí-
ciót emelt ki, amely úgy 
ábrázolja a Szent Csalá-
dot, hogy József tartja a 
kezében Jézust, míg Má-
ria pihen. 

Elmondta, hogy 83. szü-
letésnapján mutattak 
neki egy nagyon különös, 
egyedi betlehemet, 
amelynek kedves címe 
van: Hagyjuk pihenni 
anyut. A közösségi olda-
lakon is nagy sikere lett 
a betlehemnek, amely-
ben Mária alszik, míg 
József, kicsit távolabb, a 
karjában tartja Jézust, aki mintha álmában nyújtóz-
kodna. A Szentatya kiemelte, hogy az ábrázolás a csa-
lád, a házasság gyengédségéről tanúskodik. 

„Sokan vannak köztetek, akiknek be kell osztani, hogy 
az éjszaka folyamán mikor lesz a férj, mikor a feleség 
a gyermekkel, aki sír, csak sír és sír” – mondta, mie-
lőtt elmagyarázta a betlehem üzenetét. „Meg is hív-
hatjuk a Szent Családot otthonunkba, ahol örömök és 
gondok vannak, ahol mindennap felébredünk, étke-
zünk és alszunk szeretteink közelében. A betlehem 
házi evangélium.” 

A pápa hangsúlyozta a 
betlehemkészítés ha-
gyományának fontossá-
gát, elmondta, hogy ma-
ga is elment Greccióba, 
ahol Szent Ferenc felállí-
totta az első betlehemet; 
és idén kiadta az Admi-
rabile signum kezdetű 
apostoli levelet, amely-
ben elmondja, mit jelké-
pez ez a hagyomány. 

A katekézisben Ferenc 
pápa arra is rámutatott, 
hogy a betlehemállítás 
egyszerű, ám hatékony 
módja annak, hogy szí-

vünket felkészítsük Jézus születésére. 

Forrás és fotó: Aleteia/Magyar Kurír 

Mi történt 2019-ben? 
válogatás, emlékképek 

Napközis tábor a Fatima-házban 
Öröm, hogy az idei hittan táborban közösségünk új kisgyermekekkel 
gyarapodott. Az egy hetes együttlét alatt a játék, az új ismeretek meg-
szerzése mellett most is az egynapos kirándulás volt a legnépszerűbb a 
gyerekek és a segítő felnőttek között. A tábor olyan testi-lelki tanítás a 
gyermekeknek, ahol megtanulhatják, gyakorolhatják a vallási szokáso-
kat is. A kicsik is megértették az imák fontosságát, ami a nagyobbak 
példamutatása révén könnyedén sikerült. Minden táborozó szeretettel 
fordult társaihoz, a hét végére teljesen összekovácsolódtak, amit talán 
az mutatott a legjobban, hogy alig akartak elszakadni egymástól. Meg-
hitt pillanatokat élhettek át a szülők is, hiszen a hét zárásaként a gye-
rekek egy-egy bibliai történetet megjelenítő kis színdarabot adtak elő, 
természetesen a már megszokott gyerekcsapatukkal. (Firtl Márta) 

Rókapuszta — 2002 óta, egy évet kihagyva minden esz-

tendőben megszervezzük nomád hittanos táborunkat. Míg a kezdeti években egyre nagyobb lelkesedés-
sel érkezett, aki csak tudott, ma inkább csak a bátrak jönnek – annál lelkesebben. Hiszen a tábor semmit 
sem veszített a varázsából! A szabad ég alatt játszani, tábortűz körül műsort vagy mesét hallgatni, éne-
kelni vagy éjszaka őrködni: csodálatos dolog. A tábor egy láthatatlan közösséget hozott és hoz létre ma is, 
fiatal felnőttek gyermekkoruk legszebb emlékeit köszönhetik ennek a tisztásnak, a szervezőknek, 
mindennek, amit ez a hely az itt táborozóknak jelent. Mára sokat változott a tábor „kényelme”, hiszen 
melegvizes, zuhanyzós fürdésről korábban még szó sem volt. De a lényeg maradt: a közösség, amely va-
lahol mégiscsak a Teremtő Isten miatt találkozik itt évről évre. 
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Őszi zarándoklat Búcsúszentlászlóra és Vasvárra 
Ez év október 22-én újabb kegyhely került fel arra a 
képzeletbeli térképre, amelyen a Nemesvámos és 
társközségeinek idősebb hívei zarándokhelyeit tar-
talmazza. Ezen a napon ugyanis kétbusznyi hívő in-
dult el Búcsúszentlászlóra Márk atya szervezésében. 
Örömünkre szolgált, hogy Pius atya is velünk tartott, 
és így közösen mutattak be szentmisét az elsőként 
felkeresett, Szent László királyunk rendeletére épített 
és a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére felszentelt 
templomban. A szentmise után felkerestük a közel-
ben lévő Kálvária-kápolnát, megnézhettük a hozzá-

tartozó stációkat, és a bátrabbak ittak is a Szent Lász-
ló forrás vízéből. 
Zarándoklatunkat Vasváron folytattuk, ahol felkeres-
tük Magyarország legrégebbi, ma is álló domonkos 
kolostorát és kiváló idegenvezetés mellet a rendház-
ban kialakított múzeumot. 
Utunk utolsó állomása a Szentkút-völgye híres Mária-
búcsújáróhelye a Szentkúti kápolna volt, ahol a le-
genda szerint egy huszár visszanyerte a látását. 
Köszönetünk a lelki és szellemi gazdagodást adó él-
ményért a zarándokúton résztvevők nevében: 

Stadler Ferenc és dr. Bésán János 

 
 
Egy szép őszi napon 
indultunk Márk atya 
két buszával hittanos 
kirándulásra. Úticélunk 
a Gemenci erdő és Kalocsa volt. Az erdőbe egy szuper, 
nyitott, zöld, fapados erdei vonattal zötyögtünk. Útköz-
ben a Duna árterében nagyon sok fát, bokrot, szép őszi 
dús avart láttunk. Nagyon figyeltünk, hátha erdei vadak-
kal is találkozunk. Láttunk vaddisznókat, őzeket, mada-
rakat. Kb. 20 perces utazás után bent az erdő mélyén, 
gyalogosan mentünk egy kis kilátóhoz. Közben gyűjthet-
tünk őszi terméseket, szép színes faleveleket. Nagyon 
szép volt az idő és a jó levegőn tölthettük el a délelőttün-

ket. Ezután tovább indul-
tunk a Dunán átkelve Ka-
locsára. Ebben a kisváros-
ban nagyon érdekes volt, 
hogy a házak eresze alatt 
paprikakötegek lógtak 
zsákokban. Megtudtuk, 
hogy így szárítják meg a 
finom kalocsai paprikát. 
Meglátogattuk a Falumú-
zeumot is, ahol a csodála-
tos kalocsai hímzést lát-
hattuk a falakon, ruhákon. 
A városban sétáltunk is egy kicsit a parkban, itt volt egy 
víztorony, egy szökőkút és az óriási Kalocsa felirat mel-
lett szuper fényképeket is tudtunk készíteni. A város 
közepén van egy szép nagy, kéttornyú templom is, amit 
megnéztünk, de csak kívülről. (A kalocsai székesegyház 
sajnos rendezvény miatt erre a napra bezárt. – a szerk.) A 
nap végén egy másik, kisebb templomban misén vettünk 
részt és hálát adtunk a szuper, tartalmas, érdekes, élmé-
nyekkel teli együtt töltött kirándulásért. (Patkó Balázs) 

Őszi hittanos kirándulás 
a Gemenci erdőbe és Kalocsára 
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Köszönet az egyházi adó rendszeres fizetéséért! 

Köszönjük minden testvérünk egyházfenntartói hoz-
zájárulását! A rendszeres fizetés anyagi stabilitást és 
biztonságot jelent a közösség számára, mely így terv-
szerűen tud gazdálkodni és a feladatait ellátni. 
Akikhez nem jutott el adószedő megbízottunk, vagy 
nem alkalmas időpontban jutott el, kérjük, hogy a fel-
tüntetett egyházközségi számlaszámokon utalja át az 
egyházi adó 2019-es összegét (10.000 Ft/kereső, havi 
83 ezer forintos jövedelem alatt 8.000 Ft/kereső). 
Köszönjük segítségét és támogatását! A tartósan be-
tegség miatt munkaképteleneknek és a szegénységgel 
küszködőknek nem kell hozzájárulást fizetniük, ők 
bátran keressék a plébániát, ha segítségre szorulnak, 
igyekszünk mindenre megoldást találni! 

Közösségeink támogatási lehetősége, bankszám-
laszámaink: 

(Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben jelölje 
meg, hogy melyik egyházközség számára utal, illetve 
adja meg pontos címét is! Köszönjük!) 

Balatonakali és Dörgicse egyházközségek: 
10918001-00000012-78880004 (UniCredit)  
Hidegkúti egyházközség: 
10918001-00000106-53170001 (UniCredit)  
Nagyvázsony és Pula egyházközségek: 
10918001-00000012-78890003 (UniCredit)  
Nemesvámos és Veszprémfajsz községek: 
73200086-11200321 (Takarék)  
Tótvázsonyi egyházközség: 
10918001-00000106-52960005(UniCredit)  
Vászoly és Pécsely egyházközségek: 
10918001-00000012-78860006 (UniCredit)  
Vöröstó, Barnag és Mencshely egyházközségek: 
10918001-00000012-78850007 (UniCredit)  

Kérjük, támogassa alapítványainkat! 

Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány: 
73200127-10010574 (Takarék)  
Tündöklő Csillag Alapítvány:  
10918001-00000069-04720019 (UniCredit) 
 

Karbantartót keresünk februártól 

2020. február 1-i belépéssel központi karbantartó munkatársat 
keresünk! 
Az ideális munkavállaló 

- kreatív és rugalmas a feladatmegoldásban, 
- műszaki affinitása vagy ilyen irányú végzettsége van, 
- rendelkezik legalább B, de még jobb, ha C és D típusú 

jogosítvánnyal, 
- katolikus vallású, lehetőleg bérmálkozott és vallását 

gyakorló. 
Előnyt jelent, ha van épületkarbantartói tapasztalata. 
Feladatköre a plébánia hatókörébe tartozó épületek felügyele-
te, karbantartási munkáinak végzése, illetve elvégeztetése. 
Bérezés a vállalt munka mennyisége szerint. Alkalmasság ese-
tén párhuzamos foglalkoztatást tudunk biztosítani a Vattantyu 
Kft-nél. Jelentkezés Gere Dávid Márk plébánosnál. 

 

Készülő események 2020-ban 

 
 
január 4. Képviselőtestületek fogadalomtétele 
január 6. este 6 óra Háromkirálynap 
február 22. Farsang a Fatima-házban 
február 26. Hamvazószerda (szigorú böjt) 
március 28. Hittanos kirándulás 
március 29-31. Egyházközségek lelkigyakorlata  

(vasárnap-kedd) 
április 5. 16 óra Egyházközségek keresztútja  

Veszprémfajszon 
április 9. nagycsütörtök 18 órakor szertartás  

Nagyvázsonyban 
április 10. nagypéntek (szigorú böjt) 

15 órakor Vöröstón keresztút,  
majd szertartás a templomban 

április 11. 19.30 húsvéti vigíliaszertartás  
Nemesvámoson 

április 21. Idősek zarándoklata 
május 13. Fatimanap 
május 24. vasárnap 13-19.30 Elsőáldozók lelkinapja 
május 31. Pünkösd 
június 6. Elsőgyónások Nemesvámoson  

és Nagyvázsonyban 
június 7. Elsőáldozás 15.00 Nemesvámos 
június 11. Úrnapja Tótvázsonyban 18.30 
június 14. Úrnapi ünneplések – Vászoly 11.45 
június 18. Bérmálkozók lelkinapja 
június 21. Bérmálás 16.00 
június 22-26. Napközis tábor kisiskolásoknak 
június 28- július 4. Rókapuszta-tábor fiataloknak 
október 3. Hittanos kirándulás 
október 13. Fatima-nap 

 
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  

mailto:iroda@vamosplebania.hu
http://www.vamosplebania.hu/

