
 

A karácsonyeste liturgiájának egyik 
evangéliumi szakasza hosszan so-
rolja fel az Ábrahámtól Máriáig tartó 
családfát, hogy pontosan lássuk, az 
Atyától érkező Fiúisten egy emberi 
család tagjaként testesült bele a vilá-
gunkba. Ez a felsorolás azonban 
eszembe juttat egy másik gondola-
tot is. Milyen csodálatos, ahogyan az 
emberek évszázadokon át hordoz-
ták és adták tovább egymásnak a 
Messiás ígéretet! Milyen szép lehe-
tett arra gondolniuk, hogy egy-
szer majd az ő családjukból szü-
letik meg az az ember, aki újra 
jóvá változtatja a világot! 
Mi, közel kétezer esztendővel 
Jézus születése után már ponto-
san tudjuk, hogy a Betlehemben 
megszületett Kisded a világ 
Megváltója! Pontosan tudjuk, 
hogy Ő az, aki lehetővé tette, hogy a 
világ megváltozzon, akár olyan jó le-
gyen, mint amilyennek elképzeljük a 
teremtés hajnalán. 
Az Ígéret hordozói között megjelent 
az Isten. Sokan befogadták, voltak, 
akik nem. De, akik befogadták, azok-
nak megújult az életük, eltöltötte 
őket a Szentlélek és képesek lettek 
más szemmel tekinteni a világra. Ké-
pessé váltak arra, hogy minden kö-
rülmények között szeressék az Is-
tent és minden körülmények között 
jót tegyenek másokkal! Ez a szemlé-
let boldoggá tette az életüket. 
Akárhogy is nézzük, a világnak még 
mindig jócskán szüksége van erre az 
ígéretre! Az Úr érkezése ugyan meg-
történt, de még mindig nem jutott el 
mindenki szívébe. Éppen ezért van 
fokozott szükség arra, hogy az ígére-
tet hordozzuk. Nem úgy, mint ko-
rábban a választott nép, hanem 

tanúságot téve arról, hogy az Isten 
már elküldte a Megváltót, rendelke-
zésre áll a szava, a tanítása, az öröm-
híre. Karnyújtásnyira van tőlünk a 
boldogság és az örömteli élet lehető-
sége. 
A mindennapi tapasztalatunk sajnos az, hogy sokan, nagyon so-
kan nem arra nyújtják ki a karjukat, hanem inkább a másik em-
berre emelnek kezet. Meggyőzhetetlen felek állnak szembe 
egymással a háborúban, konfliktusok tucatjai borítják el éle-
tünket. Nem kellene ennek így lennie! 
Talán azt gondoljuk, hogy kicsik vagyunk a világ megváltozta-

tásához. És nyilván van olyan 
probléma, ami nem a mi súly-
csoportunk. De van ami igen, 
van, amin mi változtathatunk, 
van, ami rajtunk áll! 
A Messiás ígéretét hordozni a 
mai világban azt jelenti, hogy 
nap, mint nap tanúságot te-
szünk a Szeretetről. Arról a Sze-

retetről, amely eljött közénk, lehajolt hozzánk, amely ad a saját 
szeretetéből, hogy egymás között ne háború legyen, hanem 
béke, ne feszültség, hanem kiengesztelődés, ne megszólás, ha-
nem dicséret.  
A saját életünkben kell megtenni, ami lehetőségünkben áll… És 
akkor jobb lesz a világ. Először itt, aztán ott, aztán amott, távo-
labb és talán egyszer mindenhol. Tegyünk tanúságot, hordoz-
zuk a Megváltó ígéretét a mindennapokban, a közösségeink-
ben, a templomban, iskolában, munkahelyen, mindenhol! Mert 
a világnak erre van szüksége! (Gere Dávid Márk SMC, plébános) 

Urunk, Jézus Krisztus! 
Adj békét a világnak! Kérünk, küldd el Szentlelkedet a 
döntéshozókhoz, hogy megvilágosodjék értelmük és 
belássák, a háború tengernyi szenvedést okoz ártatlan 
embereknek! Adj világosságot és vezesd el a népek ve-
zetőit az őszinte párbeszéd útjára, segítsd legyőzni 
mindannyiunkban a gőgöt, a fölényességet, a jogtalan 
önbíráskodást! Segíts, hogy ne kötözzük meg magunkat 
saját vélt bölcsességünk hálójával, hanem kinyílva örök 
igazságod felé a népek megnyissák egymás felé szívü-
ket! Vezess el bennünket betlehemi jászladhoz, ahol 
testvért láthatunk egymásban, s ahonnan talán elkezd-
hetnénk építeni az áldott békét. Akár 2022 karácso-
nyán. Ámen. 
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Családi  
szertartások 

Olvassa be  
mobiltelefonjával! 

 

„Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére 
és bevégzőjére, Jézusra!”  
Tapasztaljuk, hogy válság van az élet szinte minden te-
rületén. Hittanárként szomorúan látom, hogy a hit 
sem kivétel ez alól. Hitünk, annak gyakorlása, meg-
élése sokak számára teljesen életidegen lett. A világ az 
utóbbi évtizedekben jelentősen és rohamosan meg-
változott körülöttünk. A családok életéből fokozato-
san kikopott a régen még teljesen magától értetődő és 
megszokott családi imádság, illetve a vasárnap szent-
misével való közös megszentelése.  

Mit tehetünk mégis, hogy ne legyünk reményvesztet-
tek? A szentírás szava buzdít bennünket, hogy „Emel-
jük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jé-
zusra!” „Csak” ennyit kellene tennünk? Igen, de ezt na-
gyon komolyan!  

Karácsony üzenete örömmel hirdeti újra és újra min-
den évben számunkra a titkot, az ajándékot, a legna-
gyobb valóságot, az isteni szeretetet, Jézust! 

„Az Ige megtestesült Názáretben, 
Kit Mária szűzen szült Betlehemben. 

Itt vagyon elrejtve kenyérszínben, 
Imádjuk mindnyájan egyetemben.” 

Minden karácsonyi énekünkben benne van 
katolikus hitünk lényegi örömhíre, hogy 
Jézus itt van velünk! Ahogy az evangélium 
is kikiáltja „Íme, a szűz fogan és fiat szül, 
Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Ve-
lünk az Isten!” 

Velünk az Isten Jézusban, ezért Őrá kell 
emelni tekintetünket!  

Hittananárként Jézusra mutatni a legfontosabb felada-
tom. Istennek hála, közel 25 éve lelkipásztori kisegítő 
is vagyok, így egy picit több a lehetőségem is. Az első 
szentáldozásra való készületbe igyekeztem beépíteni 
a Jézussal való személyes találkozás lehetőségét, a 
gyermekszentségimádást. Minden hónapban egyszer 
beszélgetünk az Úr előtt és taizéi énekekkel próbáljuk 
lecsendesíteni a szívünket, hogy Rá figyeljünk. 

Számomra nagyon reménykeltő, mikor utána ilyen 
mondatok hangzanak el a gyerekek szájából, hogy: „ez 
olyan jó volt, hogy ezentúl vasárnap jövök misére…” 
illetve „ez olyan jó volt, kár, hogy nem minden héten 
van ilyen…” 

A virtuális világ térhódítása mellett nagy kihívás meg-
tanulnunk személyesen jelen lenni Jézus és természe-
tesen egymás számára is. Készséggé és belső igénnyé 
kell alakítanunk a Vele való párbeszédet, odafigyelést, 
mert csak így képes növekedni a hitünk, reményünk 
és szeretetünk. 

Kedves Olvasó! 2022 karácsonyán legyen az az aján-
dékunk Istennek, hogy elhatározzuk, megtanuljuk újra 
megszentelni a vasárnapokat és az ünnepeket a szent-
misével! Gyűljünk Jézus köré! Emeljük tekintetünket 
Őrá, mert egyedül Ő ad reménységet, biztonságot és 
békességet! (Marosi Szilvia, világi lelkipásztori kisegítő, hittanár) 

Örömváros és dologváros 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy város, amit 
Örömvárosnak hívtak. Akik itt éltek sokat nevettek, 
beszélgettek, és szívesen jöttek össze ünnepelni egy-
mást. A legszebb napjuk a vasárnap volt. Az emberek 
örömmel gyűltek össze a templomokban, hogy imád-
kozzanak, énekeljenek az Úrnak, meghallgassák pap-
jaikat és azután ugyanezzel az örömmel térjenek haza 
otthonunkba. A családtagok, szülők és gyerekek 
együtt fogyasztották el a vasárnapi ebédet. Örömváros 
nagyon barátságos hely volt. Egyetlen gondjuk volt 
csupán, hogy senki nem tudott meggazdagodni! Há-
zaik kisebbek, utcáik rövidebbek voltak, mint a kör-
nyező városok lakóié. Ezért, ha városukból kitették a 
lábukat, úgy érezték, hogy szégyenkezniük kell. „Itt az 
idő, változtatni kell” – így döntöttek Örömváros polgá-
rai, és meg is tárgyalták, hogy miként.  

„Töröljük el a vasárnapokat és minden ünnepet, hogy 
több idő jusson a munkára” – ez volt az első javaslat, 

amit mindnyájan megszavaztak. „Több 
munkásra lenne szükség” – mondták, és 
ezért a nőket is elküldték dolgozni a gyá-
rakba. Az anyáknak viszont már otthon a 
családban is rengeteg dolguk volt, gondot 
viseltek a gyerekekre és a nagyszülőkre. 
Így hát a város polgárai újabb döntést hoz-
tak: „A gyerekek járjanak óvodába, az öre-
gek költözzenek idősek otthonába, a bete-
geket pedig vigyék kórházba”. 

Örömváros olyan lett, mint egy hatalmas 
gyár. Vállalatok sora dolgozott azon, hogy 
lerombolja a régi házakat, és újakat épít-

sen. Egyre hosszabbak és szélesebbek lettek az utcák! 
„Egyáltalán honnan ez a név, hogy Örömváros – kér-
dezte egyszer valaki. – Mennyivel jobb lenne Dologvá-
rosnak hívni ezt a helyet:” Az ötlet annyira megtetszett 
mindenkinek, hogy azonnal meg is változtatták vá-
rosuk nevét. Dologváros mást se csinált, csak növeke-
dett: nagy lett, zajos, unalmas és veszélyes. Az utcákon 
száguldoztak a kocsik, a gyalogosok meg rettegtek mi-
attuk. Az emberek már nem jártak össze, mint egykor, 
sőt már meg se ismerték egymást, még a köszönés is 
kiment a divatból. A vasárnap olyan lett, mint a többi 
munkanap. Egyszer a gyerekek meglátogatták a nagy-
szüleiket és megkérdezték tőlük: 

„Igaz, hogy Dologvárosnak régen Örömváros volt a 
neve?” –„Igaz” – válaszolták. „És tényleg több örö-
münk volt akkoriban?” –„Sokkal több” – válaszolták a 
nagyszülők. „De, hogy lehet akkor, hogy minden meg-
változott” – faggatták tovább a nagyszülőket. „Azzal 
kezdődött minden, hogy eltöröltük a vasárnapot és az 
ünnepeinket:” A gyerekek tágra nyílt szemmel kérdez-
ték: ”Ünnep? Mit jelent az, hogy ünnep?” 
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Egy életkép 
Ez egy jellemző kép. De sokkal több van benne, mint 
ami látszik. Ebben a képben benne van a legtöbb tö-
rekvésünk, benne van a legtöbb erősforrásunk és 
benne van egy sor eredményünk. És benne vannak 
sokkal többen, mint ahányan a képen látszanak. 

A kép a 20 éve indult Rókapuszta-tábor 2022-es cso-
portképe. Felülről fényképezve. Kicsit olyan, mint aho-
gyan Isten szemlél bennünket, amelyben nagyobb ösz-
szefüggések tárulnak fel. Középen van a Kereszt és a 
zászlók. Az összegyülekezés alapja Jézus. A Nemzet és 
az Egyház zászlói alatt. A képen gyerekek, kicsik és na-
gyobbak, fiatalok, fiatal felnőttek és egyházi szolgálat-
tevők: hittanárok és papok. Ez egy nagy közösség, ahol 
mindannyian szeretnénk elérni a minél boldogabb 
földi életet, de leginkább azt, ami majd ezután jön: a 
Mennyországot. A fiatalok és fiatal felnőttek régen is 
itt voltak: itt, ebben a táborban nőttek fel, azaz innen 
indult az az életük, amely képes felelősséget vállalni 
másokért. A kisebbek azért vannak itt, mert jól érzik 
magukat. A nagyobbak már többért, a még nagyobbak 
még többért jönnek. Összeköt bennünket a láthatatlan 
szeretet. 

Ebben a táborban vannak szent dolgok, vannak az éle-
tünk szempontjából nélkülözhetetlen dolgok és van-
nak játékok. Mind látszik a képen. A kereszt, a kápolna 
bejárta, a konyhasátor és az étkező, az irányítóköz-
pont, a lakósátrak, a trambulin és a jó keretek: a mező. 
Olyan, mint az életünk. 

Ezen a képen nem látszik, de ott vannak a szülők, akik 
bátorítják a gyerekeket, hogy jöjjenek ide, mert itt ta-
nulni tudnak egymástól. Jöjjenek ide, mert itt bizton-
ságban vannak. Jöjjenek ide, mert itt igazán jó kapcso-
latokat kaphatnak ajándékba az életükhöz. 

Ezen a képen szintén nem látszanak, de ott vannak 
egyházközségeink idősebbjei, akik sokszor anyagilag 
is támogatják a tábort, de imádságaikkal is kísérik. 
Mert tudják, hogy ez fontos dolog. 

Nem látszanak a képen azok a polgármesterek sem, 
akik majd két évtizede minden esztendőben anyagilag 
is támogatják ennek a tábornak a létrejöttét. Nem lát-
szanak azok sem, akik valamilyen más támogatással 
vagy szolgálattal vannak vagy voltak jelen idén vagy a 
20 tábor valamelyikében. 

Nem látszanak, de itt vannak a plébánia munkatársai, 
akik hűségesen segítik a tábor meghirdetését, az anya-
giak előteremtését és az elszámolásokat. Mindig. Hogy 
rend legyen. 

Temérdek munka eredménye ez a kép. A sok-sok pá-
lyázaté, amelyből egyik vagy másik sátor áll, a szerve-
zés, a programok, nagyon sok számolatlan óra, nagy-
lelkűség, áldozat, fáradtság és öröm. 

Rend van a képen. Szokatlan nagy rend. Mert a rend jó 
keret arra, hogy boldogság is legyen. 

És Isten? Istennek a „tenyerét” láthatjuk, amelyen 
élünk. Amelyen küzdünk, ahol összegyűlünk és tanul-
juk a szeretetet. Ez a mi Közösségünk. 

Tervezett programjaink  
2023. 

Január 6. Vízkereszt, 18:00 Cserkészek háromkirálynapi 
ünnepe 

Február 2. 17:00 Gyertyaszentelő és könyörgés papi hiva-
tásokért érsek atya vezetésével a Fatima-
templomban 

Február 18. Farsang a Fatima-házban 
Március 5-7. Egyházközségi lelkigyakorlat 
Március 11. Hittanos kirándulás 
Március 26. Egyházközségek keresztútja  

Veszprémfajszon 
Április 2. Veszprémi passió 
Április 6. Nagycsütörtök 
Április 7. Nagypéntek 

15:00 Keresztút Vöröstón 
kb. 16:00 Szertartás Vöröstón 

Április 8. 20:00 Húsvéti vigília Nemesvámoson 
Április 9. Húsvét 
Április 25. Idősek zarándoklata 
Május 6. Elsőáldozók lelkinapja 
Május 12. Esti Fatima-ünnep, gyertyás körmenet érsek 

atyával 
Május 13. Zarándoklat Gizellanapra - 

Gizellanap Veszprémben 
Május 21. 16:00 Elsőáldozás 
Május 28. Pünkösd 
Június 26-30. Napközistábor a Fatima-házban 
Július 2-8. Rókapuszta-tábor 
Július 14-23. Cserkésztábor - Kerületi nagytábor 
Július 16-19. Kiscserkészek a nagytáborban 
Október 6-8. Őszi cserkészportya 
Október 13. Fatimanap 
Október 14. Hittanos kirándulás 

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, 2022. december 23. 

mailto:iroda@vamosplebania.hu
http://www.vamosplebania.hu/
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Pályázati forrásból megvalósult vagy 
elindult fejlesztések 2022-ben 

Magyar Falu Program-EKT/2021 Fatima-ház kazáncsere, 
napelem-rendszer, parkolófelújítás I. ütem (17,2 MFt) 
Magyar Falu Program-EKT/2022 Fatima-ház hőleadók 
informatikai fejlesztése, parkolófelújítás II. ütem (8,3 
MFt) 
Magyar Falu Program-FFT/2022 Vászolyi temető 
fejlesztése (kapu, kerítés, villanypásztor, kertészet) (5,9 
MFt) 
Magyar Falu Program EKEB/2022 Eszközök Rókapuszta 
táborhoz (1,9 MFt) 
EEÖR-KP-1-2021 Fatima-templom tetőszigetelése (15 
MFt) 
EEÖR-KP-1-2021 Veszprémjaszi templom felújításának I. 
üteme (falak víztelenítése) (15 MFt) 
EEÖR-KP-1-2021 Vászolyi templom felújítása I. (tervezési 
és engedélyezési szakasz) (15 MFt) 
Lechner Tudás Központ Vászolyi templom felújítása II. 
(15MFt) 

Saját forrásból megvalósult fejlesztések 
Fatima-ház fűtőklíma-berendezések beszerzése (2,6 
MFt),  
Parkoló és templom közötti útszakasz leburkolása, 
elektromos munkák (2 MFt) 

Külső finanszírozással megvalósult fejlesztések 
Vattantyu Kft finanszírozásában: Fatima-ház bejárati híd 
szélesítése, bejárati út burkolása (2MFt) 
A Nagyvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
pályázati forrásból újította meg a Nagyvázsonyi Szent 
Ilona plébániatemplomot. (40 MFt) 

Közösségi célú program (KCP) - pályázatok 
támogatásai 
Balatonakali Plébánia (400 eFt) 
Ünnepi napok a Balaton-felvidék kicsiny településein 
Hidegkút Plébánia (400 eFt) 
Közös lelkigyakorlat kistelepülések idősei számára 
Nagyvázsony Plébánia (400 eFt) 
Őszi lelkigyakorlat őszülő testvéreinknek 
Nemesvámos Plébánia (400 eFt) 
Sugárzó arcok a nyári napsugárban! 
Tótvázsony Plébánia (400 eFt) 
Tótvázsonyi fiatalok zarándoknapjai 
Mária Keresztes Közössége (400 eFt) 
20 éves a Rókapuszta-tábor! 
Vászoly Plébánia (400 eFt) 
Kistelepülési fiatalok őszi találkozója 
Vöröstó Plébánia (400 eFt) 
A balaton-felvidéki családokért programsorozat 

Közösségeink támogatási lehetősége,  
bankszámlaszámaink: 

Kérjük, amennyiben még nem tette, utalja át 2022. évi 
egyházfenntartói hozzájárulását egyházközsége bank-
számlaszámára nevének és címének megadásával! 

Az egyházfenntartói hozzájárulás minimálisan kért ösz-
szege 2022-ben 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. 

2023. évre kért egyházfenntartói hozzájárulás  

Az Egyházi Törvénykönyv 1262. kánonja és a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia kiegészítő szabályai-
nak 12. cikkelye alapján a keresettel rendelkező hívek 
egyházfenntartói hozzájárulása az éves nettó jövede-
lem 1 %-a. Egyházközségünkben 2023-tól minimum 
12.000 Ft éves hozzájárulást kérünk, 100.000 Ft 
havi nettó jövedelem alatt 10.000 Ft-ot, 65.000 Ft havi 
nettó jövedelem alatt pedig eltekintünk a hozzájárulás 
fizetésétől. 

 

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: 
73200086-11200321 (Takarék)  
Tótvázsonyi egyházközség: 
10918001-00000106 -52960005(UniCredit )  
Vászoly és Pécsely egyházközségek: 
10918001-00000012 -78860006 (Un iCredit )  
Vöröstó, Barnag és Mencshely egyházközségek: 
1091800 1-00000012 -78850007 (Un iCredit )  

Az Ifjúság körében végzett munkánkat a Tündöklő Csillag 
Alapítvány támogatásával segítheti! Az Alapítvány számla-
száma: 10918001-00000069-04720019. Hálásan köszön-
jük, ha személyi jövedelemadójának 1 %-át ifjúságneve-
lési célunkra irányítja. Az Alapítvány adószáma: 
19384081-1-19. A 2022-ben az adó 1 %-ból befolyt összeg 
99.371 Ft volt, melyet hálásan köszönünk, s melyet őszi sü-
megi programunk lebonyolítására fordítottunk. 

A nemesvámosi templomépítést és a hozzá kapcsolódó tár-
sadalmi tevékenységet a Nemesvámos Katolikus Templo-
máért Alapítvány támogatásával segítheti. Az alapítvány 
számlaszáma: 73200127-10010574. Amennyiben szívesen 
ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 %-át erre a célra, 
ezt hálásan megköszönjük! Az alapítvány adószáma: 
18923535-1-19. A 2022-ben az adó 1 %-ból befolyt összeg 
175.726 Ft volt, melyet hálásan köszönünk, s amelyet a 
2022. évi fejlesztésekhez használtunk fel. 

Céges adományozók tartós adományozási szerződés esetén 
adókedvezményben részesülhetnek! Az alapítványok az 
iroda@vamosplebania.hu címen érhetők el. 

Minden adományt hálásan köszönünk! 

mailto:iroda@vamosplebania.hu

