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Várakozás 
„Örök várakozásban élünk mindig, de az advent decemberi csendje 

hatalmába keríti az embert. Nincs bizonytalanság az érkezés felől, biztosak 
vagyunk, hogy eljön, akit várunk, eljön a karácsony. Sorra elégnek a 
gyertyák, meleg kalács illata tölti be életterünket, lelkünkben fehéren hull a 
hó, felvesszük ünneplő ruhánkat, mert így illik várni az ünnepet. Az 
üzletekben hatalmas tolongás, mindenki ajándékot vásárol, meglepetést 
készít szeretteinek, tele vagyunk külső csillogással, de vajon felkészítettük-e 
a lelkünket a Megváltó befogadására? Megsokasodnak a tennivalók, 
kitakarítjuk a lakást, ünnepi ételeket, süteményeket készítünk, karácsonyfát 
díszítünk, alatta már ott vannak az ajándékok, tehát minden kész van, 
mindent elvégeztünk. Sok volt a dolgunk, s nem maradt időnk, hogy 
lelkünket is megtisztítsuk, pedig Krisztus nem a tiszta szobába akar belépni, 
ő a lelkünk ajtaján kopogtat, s bizony nagyon sokan nem készültünk fel a 
vendégfogadásra. Nem tudunk ajtót nyitni, vagy már az ajtónkat is 
befalaztuk? – A betlehemi csillagot köd, felhő takarja el, nem mutat utat 
pásztorló életünknek. De sohasem késő megtenni az első lépést. Halljuk meg 
a kopogtatást lelkünk ajtaján, mely nem tolakodó, lágyan, finoman, 
rezzenés-szerűen hangzik. Nézzünk szembe önmagunkkal, s az ajándékok 
mellé tegyük oda a szívünket is, hogy általa igazi értéket adhassunk. 
Mélységében érezhessük meg a szeretet ünnepét, hogy általunk is jobbá 
váljék a világ. Életünk befogadó jászol legyen, hogy bennünk is 
megszülethessék a Krisztus! 

Amikor jelek lepik el a mennyet,  
álmunkból kelni itt az óra már.  

De ha hozzám jössz, pedig megüzented,  
angyalod mégis álomban talál.  

Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;  
 

Nem voltál rest naponta jönni hozzám.  
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.  

Éjszakámból feléd fordítom orcám:  
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!  

Szüless meg a szívemben, Szeretet! 



Adventi kalendárium 

Advent 1. hete 
 

Csönd, elmélkedés, imádság.  
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk 
többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, 
szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá. 
 

„Légy erős, kitartó, őrizd a hitedet, és készülj föl rá, 
Hogy küzdelmed során le kell győznöd magadban a kicsit, 

A gyengét, a gyávát, a hitetlent- saját árnyékodat. 
/Müller Péter/ 

Advent 2. hete 
 

Bűnbánat: A közelgő karácsony várakozásában szorgosan, 
mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől! 
 

„A Hit tízszer erősebb, mint a Lelkesedés, 
És százszor erősebb, mint az Akaraterő – 

Ez jusson eszedbe, amikor úgy érzed, elfáradtál, nem bírod 
tovább.” 

Advent 3. hete 
 

Figyeljünk a másikra 
Foglalkozzunk többet embertársainkkal! Ne engedjük, hogy belekerüljünk a 
karácsonyi „vásárláslázba”. Nagyobb ajándék egy-egy jó szó, segítő kéz, törődés, még 
a legdrágább luxuscikkeknél is. 
 
„A szeretet, amelyre vágyom, bennem kezdődik. Ha olyan döntéseket hozok, amelyeket 
a szeretet diktál, tapasztalni fogom, hogy a körülöttem élők is jobban fognak szeretni, 

és az életem megtelik majd szeretettel. Ez a szeretetkör, amelynek én vagyok a 
kiindulópontja.” 

/Richard Carlson/ 

Advent 4. hete 
 

Őrizzük meg adventi lelkületünket az egész évre. 
„Legyünk hát jobbak, és ne csak így decemberben!” 
 

„ A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény 
csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.” 

/Hamvas Béla/ 



Jubileumi ünnepség az Egyházközségben 

2009. november 20-án a Badacsonytördemici és Szigligeti Egyházközség Képviselő 
Testülete egy kisebb ünnepséggel köszöntötte fel Kovács Károly címzetes esperes urat 
abból az alkalomból, hogy immáron harminc éve látja el a plébánián plébánosi 
feladatait. Ezen az estén köszöntötték fel továbbá Lukács Elvira kántort, aki húsz éve 
vezeti a települések kórusait. 
 
Az ünnepséget a szigligeti Galériában tartották. A jeles alkalmon részt vettek a két 
község egyházközségi képviselőtestületének tagjai, valamint Balassa Balázs Szigliget, 
és Vollmuth Péter Badacsonytördemic polgármesterei is. A köszöntőt Pupos Lajos 
egyházközségi elnök tartotta meg, amelyben megköszönte Plébános úr munkáját, és jó 
egészséget kívánt további lelkipásztori tevékenységéhez. Megköszönte továbbá 
Szentiványi Imre segítségét is, aki ha teheti, szívesen jön Tördemicre, de igyekszik 
Budapestről is tartani a kapcsolatot az itteni hívekkel. Lukács Elvira minden vasárnap 
szép énekekkel készül már 20 éve, és róla sem feledkeztek el az ünnep alkalmával. A 
köszöntő után agapéval folytatódott az ünnepség. 
 
Kovács Károly a győri Czuczor Bencés Gimnáziumban, 
majd az Esztergomi Szemináriumban végezte 
tanulmányait. 1968. június 20-án szentelték pappá 
Veszprémben. 7 évig volt káplán Zalamerenyén, 
Sümegen, Nagykanizsán, és Siófokon, majd 1975-től 
plébánosként tevékenykedett Balatonbozsokon. 1979. 
szeptember 13-tól plébános Badacsonytördemicen, és 
innen látja el Szigliget, Hegymagas, és Raposka 
templomait. 
 
Károly atya egy Fekete István-idézettel köszönte meg az 
ünnepséget: „Az idő múlhat, de a szépség, a jóság, a 
szeretet és az igazság nem múlhat el az emberekkel, 
nem múlik el az évszakokkal, hanem örökös, mint a 
testetlen valóság, s ezekből mindenki annyit kap, 
amennyit megérdemel.” 
 

Lukács Elvira 1989-ben került Badacsonytördemicre, 
mint kántor. Első bemutatkozása a karácsonyi ünnepségen 
volt, amikor misztériumjátékot adtak elő az akkori 
hittanosokkal. Akkor még 140 hittanos látogatta a 
hittanórákat, de sajnos mára le kellett mondania a 
hitoktatásról. Azóta minden vasárnap szép énekekkel teszi 
ünnepélyesebbé a szentmiséket. Az előírt szentmise-énekek 
mellett szívesen válogat Sillye Jenő, Signum, Gável 
Testvérek dalaiból, az „Énekelj az Úrnak” c. 
kottáskönyvből, Taizé-i énekekből, az „Áldjad én lelkem az 
Urat” c. közösségi énekgyűjteményből, „Erőm és énekem 
az Úr” c. a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
énekeskönyvéből.  
 



 

Ezúton is gratulálunk a kerek évfordulók alkalmából, köszönjük az Egyházközségért tett 
fáradozásaikat, Isten áldja meg munkájukat, és jó egészséget kívánunk! 

A legszebb hivatás a világon; 
Istent szolgálni a szent oltáron. 

Lehívni Krisztust, halkan, nesztelen 
S szemébe nézni: Ez a Végtelen... 
Törölni könnyet, elhintni békét, 
S kigyújtani az örök-út mécsét. 
Emelni porból, sárból magasba 

Iszapból gyöngyöt hozni a partra. 
Megérteni s ha kell, halni érte 

Amit a lélek súg a lelkébe. 
Emberi testben mint angyal élni 

A lélek szárnyán az égben idôzni... 
A pap hivatása legszebb a világon: 
Önmagát áldozza az égi oltáron... 

 

„A zene nem kotta, a zene 
mindig személyes. Lelkünk 

örömét, bánatát, hitét is 
megszólaltatjuk vele. Imádság 

énekszó alatt – mint valami 
drága és jó illatú fűszerrel 

megízesített étek –édesebben 
esik: isteni szeretetre, lelki 
töredelmességre, istenes 

indulatokat támaszt az emberek 
szívében.” 

Adventkor 
 
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek, 
a földön sárguló, elkínzott levelek. 
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap 
sugárnyalábja felhőtlen megakad. 
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul 
és ahogy megvirrad, be is alkonyul... 
Este tompa fények remegnek az utcán, 
megtörnek a tócsák fodródozó foltján. 
De a hétköznapok bágyadt szürkesége 
nem törheti meg azt, ami bennünk béke. 
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás: 
Ránk köszöntött advent,  
                                boldog Jézus-várás... 

 
Ágh Tihamér 

 

Tanácsok H1N1 ellen 
 

1. Mossunk gyakran kezet! 
 
2. El a kezekkel a szánktól! 
Minél kevesebbet nyúljunk az 
arcunkhoz és a szánkhoz! A 
cseppfertőzés nem csupán a 
levegőben, de a tárgyak 
fogdosásával is terjed! 
 
3. Gargarizáljunk sós vízzel! 
Napi kétszeri, meleg és sós 
vizes gargalizálással jó 
vírusölő hatást válthatunk ki. 
 
4. Tisztítsuk ki az orrunkat sós 
vízzel. Naponta legalább 
egyszer érdemes. 
 
5. Folyadék, folyadék, 
folyadék! Gyümölcslé, 
ásványvíz, tea, gyenge kávé, 
kakaó… 
 
6.  C-vitamin! Elsősorban a 
déli gyümölcsökben található, 
de tablettával is bevehető. 
Erősíti az immunrendszert! 


