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Karácsony esti szentmisék 

Sokak karácsonyi ünneplése kezdődik a 
templomban, sokan pedig az éjszakai 
misét tartják fontosnak. Idén éjjel nem, 
csak az esti órákban lesznek szentmi-
sék: 14:45 Pula, 16 óra Nemesvámos, 
18:30-kor Nagyvázsony és Vászoly tele-
püléseken! 
December 25-én a vasárnapi időpon-
tokban lesznek a szentmisék! 

Biztonsági szabályok a templomban 

A szentmisékre vonatkozó biztonsági sza-
bályokat nagyon fontos betartani: 

1. A templomba csak maszkban lehet be-
lépni és az áldozást kivéve mindig abban 
kell lenni! Ez alól csak a szolgálattevők je-
lentenek bizonyos helyzetekben kivételt! 

 

Nézz a fény felé! És ne félj! 

Egy szép kép jutott eszembe valamelyik adventi tanítás alkalmával: 
ha többen körbeállunk egy gyertya körül, vajon mit fogunk látni? 
Nemde a gyertya fényét egymás ragyogó arcán? És mi lesz az árnyé-
kunkkal? Nos, egy ilyen helyzetben azt észre sem vesszük. 

Karácsonykor álljunk az igazi fényesség köré! Ha a megtestesült Is-
tenre koncentrálunk, akkor az ő fénye beragyogja arcunkat. És nem 
azzal foglalkozunk, ami körülöttünk lesújt, félelemmel tölt el, rab-
igába görbít, nyomorgat és összetöri a reménységünket. Tele va-
gyunk sötétséggel, kételyekkel, mindennel, ami elveszi az életked-
vünket. Ezért most kell igazán hátat fordítani ennek a szorongató 
gyűrűnek! Ránézni a Fényre, Jézusra, megérteni az Örömhírét, észre-
venni a másik ember ragyogó arcát és „felfele távozni”! A körülmé-
nyeinket sok esetben nem tudjuk, vagy csak lassan tudjuk változ-
tatni. Ha azonban nézőpontot váltunk, felülről szemléljük az életün-
ket, akkor más lesz fontos, mint eddig. A pásztorok ezer dologgal nem 
foglalkoztak, amivel lehetett volna. Csak egy érdekelte őket: lássák, 
hogy velünk az Isten. 

Kívánom, hogy mindenki megélhesse szűk családjában a karácsony 
igazi fényességét és örömét! Aki pedig a szomorú körülmények miatt 
egyedül marad, érezze Jézusban az igazi társat, kösse össze sok-sok 
hasonlóan magányos emberrel az imádság köteléke!  

(Gere Dávid Márk SMC, plébános) 
 

Családi ünnep 
Ahány család annyi féle karácsonyi szokás. Egy biztos, idén a többség 
változtatni kényszerül. Sok-sok töprengés, aggódás, engedni is aka-
runk a járványnak, meg nem is. Szabadok szeretnénk lenni, de na-
gyon nehéz jó döntéseket hozni. A fiatalok általában nagyon féltik az 
idősebbeket, az idősebbek sokszor bátrabbak, nekik előrébb való a 
találkozás fontossága, mint akár saját egészségük. A vélemények és a 
döntések függenek korunktól, személyes meggyőződésünktől. Az 
azonban elég világosan látszik, hogy ugyanazt a problémát nagyon 
sokféleképpen látjuk. Talán egy nagyon komoly szempont ne merül-
jön feledésbe: megérteni a másikat mindig nagy feladat. Ehhez az 
erőfeszítést pedig nekünk magunknak kell megtenni. 

 

2. A belépés után kézfertőtlenítés szükséges! 
3. A nem egy családban élők kivételével meg 

kell tartani a legalább 1,5 méteres védőtá-
volságot! 

4. A szentmise folyamán mellőzük a kézfo-
gást, a béke átadása a mellettünk állókkal 
és csak szemkontaktussal történik! 

5. A perselyadományok elhelyezése a szent-
mise előtt vagy után történik a bejáratnál, 
utána pedig kézfertőtlenítés szükséges! 
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Karácsonyi miserend 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk karácsony-

szenteste (2020. december 24.) 

du. 4 órára a nemesvámosi  

Fatima-templomba 

ünnepelni 
Jézus születését, 

a szeretet, a béke és az irgalom Istené-

nek megtestesülését! 

Az idei esztendőben a szentmisét meg-

előző rövidebb műsorral és a betlehemi 

láng átadásával tesszük teljesebbé ün-

nepünket. 

A templomot az ünnepre befűtjük. 
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Annak ellenére, hogy a mögöttünk hagyott éve nem a 
közösségfejlesztésről szólt, nem kellett teljesen meg-
valósulás nélkül hagyni terveinket. 

A Magyar Falu prog-
ram révén a nemesvá-
mosi egyházközség 
programpályázata 
nyert, annak keret-

ében több tábo-
runk egy-egy elemére, illetve általános-
ságban véve táborozáshoz, programok-
hoz felhasználható felszerelésre nyer-

tünk támogatást. 

Ugyancsak a Magyar Falu program révén megújult a 
veszprémfajszi temető és a tótvázsonyi plébániaépü-
let. Ez utóbbihoz Tótvázsony település önkormány-
zata és a település Német Nemzetiségi Önkormány-
zata is hozzájárult, melyet ezúton is köszönünk! 

A Magyar Kormány támogatásával Nagyvázsonyban 
elkészült és átadásra került a Szent István templom 
belső faragott berendezésének régen várt teljes felújí-
tása. Ugyancsak Nagyvázsonyban a Szent Ilona-temp-
lomra nyert támogatást a Nagyvázsonyi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat. 

Balatonakaliban szintén kormányzati támogatást 
használtunk fel a torony festéséhez. 

Pécselyen készül a kápolna új villamos bekötése, saj-
nos erre nagyon sokat kell várnunk. 

A Fatima-templomban kisebb munkákat végeztünk, az 
Érsekség korábbi 6 millió forintos támogatását is fel-
használva. Ideiglenes belső világítást készítettünk, el-
készült az oldalbejárat előtti szabadtéri misézőhely és 
lépcső, valamint decemberben megkezdődött a kórus 
és a bejárati ajtó közötti üvegtető kivitelezése.  

A vírushelyzet okozta közvetítési igények miatt sok új 
eszközt vásároltunk és folyamatosan bővítjük tudá-
sunkat és informatikai rendszereinket, hogy jobban 
megfeleljünk a kihívásnak. 

A vírus érkezése előtt csupán néhány közösségi prog-
ramot tartottunk, de eljutottunk Mohácsra a busójá-
rásra és farsangi mulattságunk is volt. 

Minden plébániánkkal pályáztunk közösségi progra-
mokra és végül meg is kaptuk ezeket a támogatásokat, 
a hét plébánia összesen 3,5 millió forintot.  

Ezért az ősz folyamán sok értékes programra volt le-
hetőségünk: 

Szeptember – október hónapban kilenc szerdai este 
gyűltünk össze közös imádságra tíz településről. Októ-
ber 13-án Dr. Udvardy György érsek atya vezette a Fa-
tima-napunkat. Érsek atya a nyár folyamán a Róka-
puszta-tábornak is vendége volt. 

Több kirándulásunk is volt. Családok számára rendez-
tük a szeptember 6-i budapesti kirándulást, hittano-
sok és családok számára az október 3-i szentendrei 

programot. 
Szeptember 22-én 

Rönökre, október 20-
án Márianosztrára 

zarándokoltunk 
az idősebbekkel. 

Tótvázsonyi felsős iskolásokkal Veleméren voltunk 
szeptember 21-én, november 5-én pedig a 8. osztályo-
sokkal a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyén Buda-
pesten. Ugyancsak tótvázsonyi tanárkollégákkal nov-
ember 7-én Kőszegen volt csapatépítő kirándulás. 

A cserkészközösség őszi programja Dömösön volt, ok-
tóber 22-től 24-ig 45 cserkész portyázott együtt plé-
bániáinkról. 

A vírushelyzet 
és a rendez-

vénytilalom 
miatt az ad-
venti koszorú-
kötések sok 
helyen elma-
radtak. A ne-

mesvámosi 
hittanosok Judit néni jóvoltából a technika teremben, 
iskolai keretek között meg tudták kötni koszorúikat. 

A gyertyagyújtások online eseményekké váltak, mely-
ben a liturgikus szolgálatot egy-egy cserkészőrs látta el. 

Szintén a vírushelyzet hívta életre a polgármesterek-
kel közös közvetített gyertyagyújtásokat is. 

Az esztendő sok-sok kihívást és feladatot adott szá-
munkra. Evangéliumot hirdetni nemcsak lehetősé-
günk, hanem kötelességünk is. Hiszen hitünket azért 
kaptuk Krisztustól, hogy továbbadjuk: a közösségi élet 
szervezésének színterén, a liturgikus eseményeken és 
a világban való jelenlétünkön keresztül. 

 

Nagyon hálásak vagyunk minden támogató szóért, 
minden mosolyért és minden adományért. A kölcsö-
nös elismerés mindannyiunk számára adjon erőt ah-
hoz, hogy szolgálatunkat és küldetésünket Isten aka-
rata és tetszése szerint végezzük!  

Mozaikok 
2020-ból 
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Családi szertartás  
otthonra 

A szertartás kezdődhet már meggyújtott gyertyák 
mellett is, de az is szép, ha az ének alatt gyújtják 
meg azokat. 
Ének: Mennyből az angyal 

Szentírásolvasás: 
Evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből (Lk 2,1-
20.) 
Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz csá-
szár rendeletet adott ki, hogy az egész földkereksé-
get írják össze. Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria 
helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga vá-
rosába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Ná-
záret nevű városából Júdeába, Dávid városába, 
Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségé-
ből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriá-
val együtt, aki áldott állapotban volt. 
Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a 
szülés ideje. Mária megszülte 
elsőszülött fiát, bepólyálta és já-
szolba fektette, mert nem jutott nekik hely 
a szálláson. 

Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég 
alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre 
csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta 
őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az an-
gyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örö-
met adok tudtul nektek és az lesz majd az egész nép-
nek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, 
az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy já-
szolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen 
mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és 
dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a 
magasságban Istennek és békesség a földön a jóaka-
rat embereinek!” Mihelyt az angyalok visszatértek a 
mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Men-
jünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszé-
det, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra kel-
tek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban 
fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről 
nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hal-
lotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária 
meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében 
egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és 
magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallot-
tak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. 

Ének: Dicsőség, mennyben az Istennek! 

Ima: (A szülők egyike imádkozza.) 

Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk az ünne-
pen! 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 a legnagyobb békesség legyen csalá-
dunkban, ahol megtapasztaljuk a szeretet teljessé-
gét! Segíts elfogadnunk egymást és észrevenni a 
másikban a jót! Hálát adunk neked azért, amink van, 
köszönjük, hogy lehetővé tetted számunkra a mun-
kát és hogy gyarapodhatunk! Segíts minket, amikor 
gondokkal küzdünk, segíts, hogy akkor sem felejt-
kezzünk el a mennyországról, ahová Te hívtál meg 
bennünket! 
Áldásodat kérjük azokra, akik szegények, betegség-
gel vagy más nyomorúsággal küszködnek. Adj ne-
kik reményt sugallatoddal, bennünket pedig se-
gíts, hogy észrevegyük, ha tudunk rajtuk segíteni! 

Imádkozunk azokért is, akik most is, az ün-
nep szent perceiben is máso-
kért, mások egészségéért, má-

sok biztonságáért, védelméért, testi 
és lelki jólétéért dolgoznak! Áldj meg minden 

szolgálatot, amit bárki ezen a földkerekségen 
most másokért végez ezen a legszentebb estén! 

Add, hogy beragyogja arcunkat a betlehemi csillag 
fénye, a Te arcod ragyogása!  
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 megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek, 
és ne vigy minket a kisértésbe, 
de szabadítsd meg a gonosztól! 
Ámen.  

Ének: Pásztorok keljünk fel! 

Az ének alatt a gyerekek (ha 
több van, akkor akár születési 
sorrendben) csillagszórókat 
gyújthatnak. 
A szülők egyike szülői áldást 
ad: Az Úr áldjon meg bennün-
ket, védelmezzen mindannyiun-
kat és vezessen el az örök 
életre! 

Mindenki feleli rá: Ámen 
Boldog karácsonyt! 

Ének: Kiskarácsony, nagykarácsony  
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Dr. Udvardy György érsek atya volt a vendégünk október 13-án 

Közösségeink támogatási lehetősége, 
bankszámlaszámaink: 

Kérjük, amennyiben még nem tette, utalja át 2020. évi 
egyházfenntartói hozzájárulását egyházközsége bank-
számlaszámára nevének és címének megadásával! 

Az egyházfenntartói hozzájárulás minimálisan kért ösz-
szege 2020-ban:  

bevétellel rendelkező személyenként 10.000 Ft. 
Havi 83.000 Ft nettó bevétel alatt  

8.000 Ft 

50.000 Ft alatti jövedelem esetén nincs elvárt egyház-
fenntartói hozzájárulás. 

 

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

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

A nemesvámosi templomépítést és a hozzá kapcsolódó tár-
sadalmi tevékenységet a Nemesvámos Katolikus Templo-
máért Alapítvány támogatásával segítheti. Az alapítvány 
számlaszáma: 73200127-10010574. 

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, 2020. december 18. 

Tervezett programjaink 
2021. 

Február 13. Farsang a Fatima-házban 
Március 21-23. Lelkigyakorlatos napok 

felnőtteknek 
Március 28. Egyházközségek keresztútja  

Veszprémfajszon 

Április 1. Nagycsütörtök 
Április 2. Nagypéntek 
Április 3. 20 óra Húsvéti vigília 
Április 4. Húsvét 
Április 10. Családos kirándulás 
Május 13. Fatima-nap 
Május 18. Idősek zarándoklata 
Május 23. Pünkösd 
(Lehetséges csíksomlyói zarándoklat) 
Május 29. Elsőáldozók lelkinapja 
Június 6. Elsőáldozás 
Július 4-10. Rókapuszta-tábor 
Július 17-25. Cserkésztábor 
Július 20-23. Kiscserkésztanya 
Szeptember 5-12. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus 
Szeptember 11-12. Kiemelt NEK programok  

Budapesten 
Október 5. Idősek zarándoklata 
Október 9. Családos kirándulás 
Október 13. Fatima-nap 
November 27. Adventi gyertyagyújtás 

 

 
Uram, 

áldd meg 

 a karácsonyunkat!  

Áldd meg, hogy ne a miénk 

 legyen,  

hanem  

a Tiéd. Olyan, 

amiben Rólad hallhatunk 

és nem magunkról. Olyan,  

amiben azt látjuk, hova tartunk 

és nem 

 azt, hogy 

 hol vagyunk.  

Add meg, hogy felnézzünk 

 a csillagra és az beragyogja arcunkat!  

Kell, Uram, a Te fényességed! Kell, mert Nélküled 

eltemetne a baj. A betegség, a járvány, az éhség, a  

szegénység és a nyomor. Kell, hogy felfele nézzünk!  

Uram, segíts felfele nézni! 

Ámen. 

 

(Márk atya) 
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