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NEM SZŰNIK MEG

B

efejeződött az Irgalmasság
Jubileumi Éve, de Isten
irgalma nem szűnik meg. Ez a
gondolat napok óta ott ég a
szívemben. Ferenc pápa szavai
irányt mutatnak számunkra:
„Mennyire szeretném, ha a következő éveket áthatná az irgalmasság, hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával és
gyöngédségével! Mindenkihez –
hívőkhöz és távolállókhoz is –
jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten már köztünk
jelen lévő országának jele” (Irgalmasság Arca, 5. p.). Az adventi szent időben annak a
csodának az ünneplésére készülünk, hogy Isten egészen

közel jött az emberhez. Olyan
sokszor hallottuk már az igazságot: az Isten emberré lett értünk. De vajon ez az igazság
áthatja-e a mindennapjainkat?
Tudunk-e erőt meríteni belőle,
amikor épp valamilyen nehéz
élethelyzetbe kerültünk? Több
paptestvérem is így szokott köszönni: „Isten velünk!” Olyan jó
ezt hallani, ízlelgetni.

A

z adventi időben a Lélek
arra hív minket, hogy teremtsünk csöndet magunkban
és magunk körül. A hívő embert is megkísérti a szétszórtság és a felszínesség. Ezek ellen tudatosan dolgoznunk kell.
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Egyrészt az Úrral való kapcsolatunkban, az imaéletünkben.
Többet kellene csendben lennünk az Úrral, virrasztva az Ő
igéi fölött. Másrészt az emberi
találkozásainkat is lehet jobbá
tenni. Tudatosan gyakorolnunk kellene azt, hogy a másikat szerető figyelemmel meghallgassuk. Ne vágjak a szavá-

ba, és ne azon gondolkodjam,
hogy mit fogok majd reagálni a
szavaira. Az idei adventünket
próbáljuk
összeszedettebben
és elmélyültebben átélni, és
akkor karácsony ünnepén mi
is meg tudjuk ajándékozni a
betlehemi Gyermeket.
Janó atya

TARTALOM
1
Nem szűnik meg
3
Az irgalmasság szent évének a lezárása
4
Hidász György bemutatkozása
5
Befogadás
7
Krisztus Király ünnepén
8
Galgás találkozó
9
Az MKKM országos találkozója
11
Wageningeni látogatás
12
Márton Áron
14
Ti vagytok a Föld sója
15
Szent Imre ünnep
16
Manila
Cserkészek
17
Olvasólámpa
18
Film – TV – Internet
19
ADVENT
20
Ünnepek
Egyházadó
21
Hírek
23
Karácsonyi miserend
24
Adventi miserend

2

Fény és Forrás

2016. advent

Az irgalmasság szent évének a lezárása
Ferenc pápa Krisztus király ünnepén, a hagyományos vasárnapi mise elején behajtotta a Szent Péter-bazilika szent kapujának (Porta Santa) ajtó-

szárnyait, és ezzel véget ért az irgalmasság szentéve. Előtte, a még nyitott, virágokkal feldíszített
kapunál a Szentháromság segítségül hívása után a
következő imát mondta el:
Ó, Atyánk, szent és mindenható a szeretetben, aki
a te Fiadban, a Szűz Máriától született Jézusban
kinyilvánítottad végtelen irgalmasságod arcát,
nézz jóságosan az imádságban összegyűlt Egyházra a jubileumi szentév lezárásakor. Miközben
hálásan elismerjük a tőled kapott kegyelmi ajándékokat, valamint a szóban és tettben való tanúságtételre hívó bátorításodat, továbbá irgalmas
szereteted gyengédségét, bezárjuk a szent kaput.
A megszentelő Lélek újítsa meg reménységünket
a Megváltó Krisztusban, aki mindig nyitott Kapu
azok számára, akik őszinte szívvel keresik őt,
egyetlen Kapu, aki az eljövendő Országba vezet
bennünket. Teremtő és szerető Atyánknak, a mi

Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus által, a vigasztaló Szentlélekben,
minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké!
Ámen!
Az irgalmasság rendkívüli szentéve – 30. szentév a
római katolikus egyház
történetében – tavaly december 8-án, a szeplőtelen
fogantatás ünnepén, a II.
vatikáni zsinat befejezésének 50. évfordulóján
ennek a kapunak a megnyitásával kezdődött.
Ferenc pápa a hívek tekintetét a szegényekre,
betegekre és szükséget
szenvedőkre akarta irányítani az elmúlt évben,
és ebben ő maga járt elöl
példával.
„Az ünnepség végén hálát adunk Istennek azért
az ajándékért, amelyet az
irgalmasság szentéve jelentett az egyháznak és
sok jó szándékú embernek” - mondta Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala
imádság előtt.
Forrás és fotó: Magyar Kurír

A Szentatya homíliáját és az Úrangyala imádság előtt elmondott beszédét teljes terjedelmében olvashatják: www.magyarkurir.hu
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Hidász György állandó diakónus bemutatkozása
gatói viszonyban egy évet, majd a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola rendes hallgatója lettem, ahol
két évet tanultam.
Óvodás koromtól az a vágy élt bennem, hogy egyszer az oltár másik oldaláról fogok Istenre és a világra figyelni. Az esztergomi szemináriumban avattak lektorrá, majd akolitussá.
Az egyházi szolgálatomat az újpesti,
Megyeri úti szalézi templomban kezdtem lelkipásztori kisegítői feladatkörben 1994-ben Tarjányi Ferenc atya
mellett. Később a Kaba utcai szentcsalád templomban Kovács Gábor
atya vezetésével folytattam ugyanezt.
2008-ban hívott meg egykori filozófiatanárom, Beer Miklós püspök atya
a váci egyházmegyébe, és december
8-án diakónussá szentelt. 2009. január
15-i hatállyal nevezett ki a romhányi
Szent György plébánia plébániavezetőjévé. Itt közel nyolc évig Romhány,
Szátok, Kisecset és Alsópetény falvak
egyházközségeiben szolgálhattam.
Mindig érdeklődve figyeltem a görög
rítusú házas papokat is. A szemináriumból történő távozásom után megismertem Ágnest, és megházasodtunk.
Az évek folyamán hat gyermekünk
született: Mirjam, Ciprián, Glória,
Benjamin, Máté és Gábriel. Feleségem orvos, jelenleg az üzleti életben
dolgozik.
Gondolkodásomra,
világlátásomra
hatással volt Katona István atya, az
Emmausz Közösség alapítója, az egykori ferences, Marik Tamás atya, és

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! Hidász György Izrael vagyok.
1965-ben Dorogon születtem, és az
Esztergom közeli kis faluból, Nagysápról származom. Itt kezdtem meg
iskolás éveimet is. Innen az esztergomi ferences gimnáziumba kerültem.
Az egészségügyben eltöltött éveimet
is az esztergomi belgyógyászaton,
kardiológián kezdtem meg ápolói,
EKG-asszisztensi munkakörben, ahol
közel hét évet voltam. Később az Országos Kardiológiai Intézet coronaria
őrző osztályán egy évet, majd a SOTE
Szív- és Érgyógyászati Klinika szívsebészeti intenzív osztályán két esztendőt dolgoztam intenzív asszisztensi
munkakörben.
A másfél éves sorkatonai szolgálatot a
határőrség kereteiben töltöttem.
Teológiai tanulmányaimat 1989-ben
az esztergomi szemináriumban, hittudományi főiskolán kezdtem. Az itt
eltöltött három év után arra a meggyőződésre jutottam, hogy más keretek között folytatom tanulmányaimat.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karán rendkívüli hall4
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Barsi Balázs ferences szerzetes. Továbbá nagy befolyással volt rám
Szontagh Csaba, az esztergomi kórház néhai igazgatója, egykori főnököm, továbbá Kopasz Jenő igehirdető,
és Gyökössy Endre pasztorálpszichológus, akitől sokat tanulhattam.
Lelkiségemet Assisi Szent Ferenc,
Néri Szent Fülöp és Szárovi Szent
Szerafim lelkisége formálta, a karizmatikus megújulás és Medjugorje
szellemisége alakította. Közel áll hozzám Mahatma Gandhi, Avilai Szent
Teréz és Kalkuttai Teréz anya is.
Életcélom megismertetni az emberekkel Isten szeretetét, a jézusi utat.

Meghívni mindenkit az Élő Isten
megismerésére. Hiszem és vallom,
hogy a Boldog Isten boldogságra teremtette, hívta meg az embert. Nem
az a fontos, hogy honnan indulunk,
hanem az, hogy hová érkezünk. Isten
nem mond le senkiről sem, egyformán
fontosak vagyunk a számára.
Üzenetem, hogy a „Nap nem tud nem
ragyogni”, az Isten nem tud nem szeretni. Mindig velem és veled van az,
aki engem és téged a legjobban szeret! A Mester itt van és téged hív!
Hallod?!
Hidász György

Befogadás
November 20-án a 9-es szentmisében
volt a 36 elsőáldozásra készülő gyermek befogadása. Mivel Krisztus király ünnepe is volt egyben, a szentmisében Janó atya beszélt arról, hogy
hogyan kell kirajzolódnia a szívünkben Krisztus arcának. A hittantáborban készült krisztusarcot ábrázoló képet is bemutatta, hogy mindenki megértse, kis dolgokban is Jézust kell követnünk, így tudunk formálódni mind-

annyian. Majd a befogadás szertartásában a gyerekek kimondták, hogy
készek erre a kalandra, a kezesek pedig vállalták, hogy segítik őket.
Imádkozzunk értük, hogy az első
eukarisztikus találkozásig hátralévő
időben valóban Krisztus arca formálódjon ki szívükben, vágyódjanak a
Vele való találkozásra.
a hitoktatók

A gyerekek befogadáson felolvasott igéi:
Hankó Bence:
„Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam, és innom adtatok, idegen
voltam és befogadtatok engem.” (Mt
25,40)
Azért választottam ezt az igét, mert
segít abban, hogy akivel találkozom,

azzal igyekezzem valami jót tenni,
úgy, mintha Jézusnak tenném. Ezzel
tudom Jézus példáját követni minden
nap.
Vanyó Ágoston:
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„Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön
téged, te győzd le a rosszat jóval!”
(Róm 12, 21)
Azért választottam, mert ez arra hív,
hogy a rossz helyett a jót cselekedjük.
Isten mutatja meg nekünk, mi a jó –
csak figyelnünk kell rá. Szeretnék jót
tenni, mert én is boldogabb leszek tőle.

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja a juhokért.” (Jn 13,34)
Isten elküldte Fiát, aki értünk meghalt
a kereszten. Jó érzéssel tölt el, hogy
Jézus annyira szeret, hogy az életét
adta értem.
Wisznovszky Ildikó:
„Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön
téged, te győzd le a rosszat jóval!”
(Róm 12, 21)
Azért választottam ezt az igét, mert ez
engem arra tanít, hogy ha rosszak velem, én akkor is legyek hozzájuk kedves, mert egy idő után ők is megváltoznak. Jézus is így tett, amikor megbocsátott az ellene vétkezőknek.

Szakál Ágoston:
„Kérjetek és adnak nektek, keressetek
és találni fogtok, zörgessetek és ajtót
nyitnak nektek” (Mt 7,7)
Azért választottam ezt az igét, mert
szeretném keresni az Isten Országát,
és mert jó úton szeretnék járni.
Kozák Kamilla:
„Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát.” (Mt 6,33)
Azért választottam ezt az igét, mert ha
gondom vagy örömöm van, Istenhez
fordulok, és Ő mindenre megadja a
választ.

Bedő Dorottya:
„Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én
őbenne, az bő termést hoz.” (Jn 15,5)
Azért ezt az igét választottam, mert
szeretném Jézus szeretetét elfogadni
és tovább adni embertársaimnak, ahogyan a szőlőtő a vesszőnek a táplálékot, mert én is bő termést szeretnék
hozni.

Pirkó Ábel:
A szülők gondolatai:
Pecze Dániel:
„Mester, jó nekünk itt lennünk!”
Krisztus, a mindenség királya ünnepén szemlélhettük Jézus szenvedő arcát, mely mégis oly méltóságteljes.
Az Úr, a Kísérőn túllépve csak annak
nyitja meg szívét, aki alázatot gyakorol a világ szerinti ösztönein: „... még
ma velem leszel a paradicsomban”

Takács Krisztina:
A befogadási szertartáson kettős szerepkört töltöttem be: kezesként azt a
szép feladatot vállaltam magamra,
hogy Janka mellett állok jó például,
segítőül. Szülőként pedig hatalmas
öröm, hogy kislányom a közösségünk
tagja lehet.
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mondja. Ott ahol majd meglátjuk az ő
ragyogó, megdicsőült arcát.
Ezt a ragyogó arcot láttam ma a befogadásra készülő gyermekekben, kezeseikben és Közösségünk minden tagjában.
Maradnék még Uram – gondoltam –
jó itt lennem. De a Szentmise véget
ért és mennünk kellett, oda ki az ösztönök szerint működő világba. Ahogy
elindultam sok kérdés tornyosult:

Úgy indulunk el minden nap, hogy
visszük ezt a ragyogást arcunkon?
Szülőként, kezesként, a Közösség tagjaként tanúságot teszünk-e szeretteinknek a szürke hétköznapokban,
hogy jó az Úr és örökké szeret bennünket? És akik még távol vannak
tőle, mikor ránk tekintenek látják-e
rajtunk:
„Mester, jó nekünk itt lennünk!”

Krisztus, a mindenség Királya főünnepén, november 20-án

vasárnap az esti szentmisében a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Szimfonikus
Zenekar kamara együttese közreműködésével Haydn: G-dúr miséje, a szentmise
végén Händel: Alleluja-kórusa hangzott el.
A két együttes ezzel kívánta Krisztus Király ünnepét emelkedettebbé tenni.
Örömteli lelki élmény volt mindenki számára.
Ezen a szentmisén
mutatkozott
be
Hidász György
állandó diakónus
úr, aki egyházközségünkben fog
szolgálni.

7

Fény és Forrás

2016. advent

Galgás találkozó Veresegyházon
Ezután következett a szentségimádás
ugyanott. A zenei kíséretről a régió
különböző településeiről érkező fiatalok gondoskodtak. Az ebédet (finom
főtt virslit ) a Szent Pio otthonban
fogyasztották el a résztvevők. Miután
mindenki jóllakott, következtek a
workshop-ok. Ezek között voltak „létszámkorlátos” és anélküli alkalmak is.
Kiemelkedő élmény volt Ferenc pápa
Laudato si' (Áldott légy) című enciklikája, amelyről Farkas Laci atya beszélt. Az enciklika kiválóan ötvözi
magában a környezettudatosságot, az
alapvető fizikai és lelki szükségletek

2016. november 5én, szombaton ismét
Veresegyház volt a
házigazdája
a
Galgamenti találkozónak. Jóllehet a
galgásokat már ezelőtt két ízben is
vendégül látta a veresegyházi egyházközség (először 2009-ben, majd 2011ben), az új templom falai között először az idén került sor a közösségi játékra, szentmisére és lelki programokra.
A találkozó reggelén a regisztrációt,
és az azt kísérő sorban állás után egy
kis „bemelegítős” játék következett,
állat- és ételnevekkel kombinálva. Az
irgalmasságról szóló előadáson az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről volt szó, Baran Zsuzsanna és Ács
Dávid előadásában, majd a 2016-os
krakkói Ifjúsági Világtalálkozón részt
vevő váci egyházmegyések élményeit
osztotta meg egy diavetítés keretében
Tóth Márta.

kielégítésének fontosságát és a közös
felelősségvállalás szerepét.
A találkozót lezáró szentmisét Kovács
Lajos jezsuita atya mutatta be. Aki
még a mise után is maradni akart, azt
a templomépület emeletének egyik
termében otthonosan berendezett,
hangulatos teaház várta, igazi, régimódi, és fülbemászó zenével. Sokan
estig maradtak. A program után a helyi fiatalok állították vissza a rendet.
http://mente.hu alapján
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„Hirdessétek csodatetteit”
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 25. országos találkozója
25. országos találkozójukat tartották a magyar karizmatikusok a káposztásmegyeri jégpalotában november 12-én, amelyen Erdő Péter bíboros mutatott be
szentmisét.
A mintegy háromezer anyaországi és
határon túli magyar
részvételével zajló
találkozón ezúttal a
negyvenéves
magyar karizmatikus
mozgalom meghatározó alakjai tartottak
tanúságtételt három
blokkban, és arról is
beszéltek,
miként
kell magának az
egyik legfiatalabb
lelkiségi mozgalomnak és annak tagjainak megújulnia.
Az Emmausz közöséget vezető Katona István atya, aki a karizmatikus mozgalom hazai megteremtőjének tekinthető, arról szólt, hogy az Úr erejéből miként
szervezett imacsoportokat, szentmiséket, gyógyító és szabadító szemináriumokat még az előző rendszerben. Az első, 1992-es margitszigeti találkozón tízezer
ember magasztalta együtt az Urat. Katona atya szerint fontos, hogy a kezdeti
tűz ne haljon ki.
A már ágyhoz kötött Zselepszki Fábián atya üzenetét a kezdeti idők legfontosabb háttérmunkása, Pintér Ilona tolmácsolta: egy egész élet sem elég, hogy
megismerjük Krisztus életének létgazdagságát. Ilcsi maga többek között az országunkért végzett imádság fontosságára hívta fel a figyelmet.
Az Emmanuel közösséget alapító Marik házaspár 35-40 éves koruk körül, már
négygyermekes szülőkként érezték azt, hogy rendben, hogy hívő életet élnek,
de ennél többet is lehetne adni Istennek. Kemenes Gábor nagykovácsi plébános
is amiatt lett „szentlelkes” pap, mert egyre inkább érezte, hogy sokkal nagyobb
tűzzel kellene tudnia élni. Az első blokk utolsó megszólalói arról is beszéltek,
mennyit számít a lakóhelyünkért, közvetlen környezetünkért végzett imádság.
Marik József szólt a 2007-es városmisszióról, az ennek egyik gyümölcseként
azóta is évről évre megtartott Élő rózsafüzér zarándoklatról és Pünkösd Európa
felett imáról, amelynek keretében a Gellért-hegyen kiterjesztett karral könyörögnek a városért.
9
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Varga László kaposvári plébános, akinek nevéhez fűződik a csendes szentségimádás bevezetése – nem az a fontos, hogy mi mit mondunk Jézusnak, hanem,
hogy Ő mit mond nekünk – rámutatott, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánk-

ból, hogy evangelizálni tudjuk a szegényeket.
Gorove László, a Családok Jézusban közösség alapítója videós üzenetet küldött, amelyben az egyházzal való egységre helyezte a hangsúlyt.
Bartha Angéla szociális testvér azt mesélte el, hogyan lett szinte zöldfülűként
Gorove László után a karizmatikus megújulást irányító Nemzeti Szolgálóbizottság elnöke. „Én nem voltam erre felkészülve, de a Szentlélek igen. Isten benned
is tehet nagy dolgokat, ha bízol benne” – mondta.
A harmadik blokk első megszólalója, Végh Zoltán, az ifjúságot megcélzó Lelkes Napok főszervezője elmondta: jelenleg 15-20 karizmatikus ifjúsági közösség van Magyarországon, ahol fiatalok szolgálnak fiatalokat, egyszerre gyökeret és szárnyakat adva. Nagyon sok alulról jövő kezdeményezés született meg
az utóbbi időben, például az iskolai evangelizáció vagy a 777 keresztény blog.
A karizmatikus körökben Ifa atyaként ismert Hodász András bátyja révén került
közel a mozgalomhoz, amikor kamaszként kellően távol tudott kerülni az egyháztól.
Legvégül a mindössze 22 éves, születésétől fogva karizmatikus Kunszabó Anna
tett tanúságot, aki elmondta: nemcsak neki, mindenkinek anyanyelve a dicsőítés.
Az eseményen Hugyecz János gödöllői plébános, a Nemzeti Szolgálóbizottság
papi tagja mondott összegzést, azt hangsúlyozva, hogy az első szeretetkapcsolat
valóságához kell visszatérni. Három lépés megtételére invitálta a jelenlevőket:
megújult imára, új pünkösdre (azaz a Szentlélek hét ajándékának gyakorlására)
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és új evangelizációra. Kiemelte, hogy senki nem tudja helyettük megvalósítani
az élő istenkapcsolatot, mindenki csak maga képes arra.
A jubileumi találkozón Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét, akivel a találkozón gyóntató számtalan pap mellett Székely János esztergom-budapesti
segédpüspök is koncelebrált.
Az eseményen Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára,
a Karizmatikus Személyi Plébánia plébánosa és Fábry Kornél, a budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főszervezője vezettek szentségimádást. Evangelizációt Kunszabó Zoltán, a Nemzeti Szolgáló Bizottság elnöke tartott, melynek végén – az állandó diakónus felhívására – mintegy százan döntöttek úgy, hogy életükben először átadják Istennek az életüket. Ennek jeleként a
színpad előtt felemelt kereszt elé vonultak, ahol a nap folyamán másokért is
közbenjáró imát végző testvérek köréjük álltak és imádkoztak értük. Magányos
keresztény nincsen, ezért mindenki keressen magának közösséget – mondta
Kunszabó Zoltán.
Az eseményen nem maradhatott el a dicsőítés: azzal kezdődött és azzal is zárult
a találkozó.
A következő országos találkozót 2017. november 11-én fogják megrendezni,
szintén Budapesten.
a Magyar Kurír alapján

Wageningeni látogatás
Az ökumenikus csoport a városi
delegációhoz csatlakozva október 6.
és 9. között egy hosszú hétvégét
töltött Wageningenben.

alakult Coventry imacsoport tagjai
alkották, hiszen a találkozó egyik
sarkalatos pontja a világbékéért szóló
imán való közös részvétel volt.
Ebbe a mozgalomba
városunk
holland
testvéreink
kezdeményezésére
kapcsolódott be, és
azóta minden péntek
délben hálatelt szívvel
fohászkodunk az Úr
asztalánál a református
templomban.
A
hétvége
beszélgetései
az
irgalmasság téma köré
csoportosultak, Alkmaar holland festő

A küldöttség magját a június végén
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erről szóló csodálatos festménye, és a
Máté evangélium 25, 31-46 versei
voltak
elmélkedésünk
kiinduló
pontjai. Mindig különös kegyelem
megtapasztalni, hogy a különböző
felekezetekből,
kultúrákból,
országokból érkező vélemények hogy
forrnak
eggyé
Krisztusban.
Ajándékba Henry J.M. Nouwen
holland szerzetes A tékozló fiú
hazatérése című könyvét kapta a
csoport.
Részt
vettünk
közösen
istentiszteleten,
ahol
a
helyi
gyülekezet
tagjai
családtagként
fogadtak bennünket.

A
lelki
programok
mellett
természetesen jutott idő kirándulásra,
hungarikumok néptáncbemutatóval
egybekötött kóstoltatására a piacon. A
helyi gimnázium diákjaival pedig egy
beszélgetés alkalmával lehetőségünk
volt a migráns-kérdésről eszmét
cserélni, a kissé egyoldalú média
híreket az igazság felvillantásával
árnyalni.
Minden ilyen találkozó erősíti a
gödöllői
felekezetek
közti
kapcsolatot, barátságok alakulnak ki,
azt az érzést megtapasztalva, hogy
együtt építjük Isten országát.
Sz.Ági

Szentmise Márton Áron boldoggá avatásáért
November 8-án az esti szentmisét
Márton Áron erdélyi püspök boldoggá avatásáért tartottuk. „Szakítsunk az
istentelenséggel és az e világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon.” Ezt kéri Szent Pál a Tituszhoz írt levelében.

juk meg, és azon keresztül juthatunk
el Istenhez. Az evangélium arra figyelmeztet, hogy nekünk, keresztényeknek kötelességünk az állapotbeli
feladataink teljesítése. Márton Áron
erdélyi püspökről elmondhatjuk, hogy
egész életében igyekezett ennek megfelelni.
A szentmise után, az alagsori közösségi teremben a püspök életét bemutató kiállítás nyílt, amelyre a december 24-én záródó, a püspök születésének 120. évfordulójára meghirdetett
Márton Áron emlékév keretében került sor.
Az itt látott írások és fotók, valamint
Gondi Mátyás, a Pro Patria Egyesület
elnöke és Gazdag Balázs, a Márton
Áron emlékév koordinátorának szavai
arról tanúskodtak, hogy a szentéletű
püspök híveiért élt, dolgozott.

Janó atya homíliájában kiemelte:
Szakítsunk az istentelenséggel, ez
lenne az első. De ezt csak az tudja
megtenni, aki már megtapasztalta Isten szeretetét. Isten szeretetét sokszor
embertársainkon keresztül tapasztal12
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Jelmondatául a „Non recuso laborem”
– nem futamodom meg a munkától –
mondatot választotta. Ez a latin nyelv
gazdagsága alapján akár így is fordítható: nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést. Mély értelmű utalás ez munkával és szenvedéssel teli életére.
Márton Áron harcolt az első világháborúban, 1939-ben püspökké szentelték, a második világháború alatt beszédeivel biztatást és lelki támaszt
nyújtott a kilátástalanságban. Kiállt az
erdélyi magyarság mellett mondván,
hogy a „teremtő Isten elgondolása
szerint a kis népek létjoga éppoly
erős, mint a nagyoké”. Kommunista
börtönben és tíz év házi őrizetben
volt, de ebben a helyzetben is megmaradt bölcsnek, hajlíthatatlannak,
magatartásában méltóságteljesnek és
szentnek.
Jelenleg folyik boldoggá avatása,
melyhez egy, a közbenjárására tör-

tént, orvosilag megmagyarázhatatlan
csoda leírása volna szükséges.
Testét – különleges szentszéki engedéllyel – 2016 augusztusában exhumálták a gyulafehérvári székesegyház
altemplomában, és megállapították,
hogy a test mumifikálódott, ami magában már egy jel.
A megnyitó után agapé várta a mintegy ötvenfőnyi érdeklődőt. A képek
és dokumentumok megtekintése közben lehetőség nyílt személyes beszélgetésre is, ahol felidézték a szentéletű
püspök alakját, akit többen személyesen is ismertek.
Simon Erika
Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy
mielőbb szentjeid között tisztelhessük,
tanítása és példája világító Jel legyen
mindannyiunk számára.

Mátrai hétvége
A Családközösség őszi kirándulása november 11-tő 13-ig volt. Ismét Mátraházán a református üdülőben töltöttek együtt mintegy hatvanan - felnőttek és gyerekek, idősek és fiatalok - három szép napot. A szép nem az időre vonatkozik,
mert az nem kényeztette el a résztvevőket, de nem is tudta a szemerkélő eső és
hűvös szél elriasztani a természet kedvelőit a sétától és focitól. Az épületben
pedig a szokásos jókedv uralkodott. Lehetett játszani, kézműveskedni, mesélni,
mesét hallgatni és sokat beszélgetni. Az ellátás most is kitűnő volt, köszönték is
a konyhán tevékenykedőknek. Reggeli imával, Isten áldásával kezdődött a nap,
esténként énekkel és imával mondtak hálát az Úrnak. Pénteken Zoli atya is ellátogatott az üdülőbe, hogy együtt töltsön egy délutánt imában, beszélgetésben a
testvérekkel.
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„Ti vagytok a föld sója”
November 15-én, kedden este fél nyolckor elindult a Szent István Egyetem kollégiumában a keresztény külföldi hallgatók imacsoportja. A csoport megalakulásának előzménye a pénteki imaalkalmak voltak templomunk kápolnájában,
amelyről korábban beszámoltam.
Az első kollégiumi
találkozó
igéjének a Máté
5,13: „Ti vagytok
a föld sója” részt
választottuk a segítőkkel. A csoport ökumenikus,
nyitott
minden
keresztény fiatal számára. A segítőkkel (akik magyarok) már egy héttel korábban megbeszéltük a teendőket és izgatottan készültünk az első találkozóra,
imádkoztunk, hogy a fiatalok meghallják a Szentlélek hívó szavát. A felhívást
az egyetem több csatornáján keresztül terjesztettük, mégis bennünk volt az aggodalom, hogy vajon lesz-e aki eljön? Hála Istennek végül tizenhárman voltunk, és nagyon jó csoportbeszélgetésünk volt. Először felolvastuk Máté evangéliumának 5. fejezet 1-16-os verseit, ahol a nyolc boldogságról, a föld sója és a
világ világossága példabeszédekről hallhattunk. Ezt követően mindenki elmondta érzéseit az elhangzott igével kapcsolatban. Megdöbbentő volt hallani a
fiatalok mély gondolatait. Az alkalom végén megosztottuk egymással imaszándékainkat, amelyekért együtt imádkoztunk, majd dicsőítő dalokat énekeltünk.
A pénteki imaalkalmakat nem hagyjuk el, a katolikus fiatalok külön kérése volt,
hogy lehetőségük lehessen az Oltáriszentség előtt imádkozni. A keddi alkalmak
helyszíne a kollégium lesz, ahova reményeink szerint nem csak a keresztények,
hanem idővel a keresők vagy akár a muszlim fiatalok is eljöhetnek.
Istenem, szeretnénk a kollégium, az egyetem, az egyházközség, a város, az ország és az egész világ sója és világító lámpása lenni. Add, hogy a Te Szentlelked által mindig legyen ízünk. Töltsd fel színültig lámpásunkat az Öröm Olajával, hogy úgy tudjunk világítani, hogy az emberek, látva tetteinket, a Te Szent
Neved dicsőítsék. Hálát adok a segítőkért, akik meghallották a hívásodat a
szolgálatra. „Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet!” /Máté 28,
19/
ifj. Máthé László
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Szent Imre - nap
Iskolánkban, névadó védőszentünk ünnepén Szent Márton életét ismerhettük
meg nov. 11-én. A napunk szentmisével indult a Szentháromság–templomban,
ahol újra együtt lehetett az iskola összes diákja. A mise végén Janó atya megáldotta a nyakkendőket és sálakat, majd Dia néni (a Diákönkormányzatot segítő

egyik pedagógus) köszöntötte a jelenlévőket, és felkérte a nyolcadik évfolyamot, hogy adják át azokat az oltár előtt felsorakozott, izgatott kis elsősöknek,
majd iskolánk minden új tanulójának.
Ezek után az iskolában zajlott a további program, ahol a tízórai után a 3.b osztály csodás előadását nézhettük meg „Szent Márton élete” címmel a tornateremben. Janó atya megköszönte a nebulóknak a sok-sok felkészülést, és elmondta, hogy nagyon meghatotta az, ahogy a gyerekek beleélték magukat a
szerepükbe. Igazán lélekemelő előadás volt!
András bácsi az egyéni versenyek eredményeit hirdette ki, Tünde néni pedig a
rajzpályázat nyerteseit jutalmazta, miután abbamaradt a tapsvihar, amivel a
harmadikosokat jutalmaztuk. Miután a nyertesek megkapták okleveleiket, a tanulók elindultak a vetélkedőre, amivel a délelőttöt zártuk. A verseny nyolc állomásból állt, és minden osztály közösen oldotta meg a feladatokat, melyekkel
tanáraink vártak egy-egy teremben. Volt képkirakó, idegen nyelvű szókirakó,
matematikai műveletek évszámokkal, élőkép, ének felismerés, térképismeret,
közmondások értelmezése. Természetesen a téma Szent Márton élete volt.
Az első helyezett a 7.a osztály lett, akiknek ezúton is gratulálunk!
Várnai Virág Zsófia 7. b
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Túléltük Manilát - avagy útinapló a nyomorból
A shoeshin stáb három tagja (Ádám, Domi és Feri) hazaérkezett missziós
filmük forgatásáról Ázsiából. Talán mindannyian tudjátok, hogy októberben
Manilában, a Fülöp-szigeteken forgattak. Nem gondolták, hogy ennyi mindent
fognak tapasztalni és hogy ennyi kihívással, kísértéssel és szenvedéssel fognak
majd találkozni. Bazsik Ádám úgy döntött, hogy útinapló formában teszi közzé
élményeiket. Ezt a www.ifigodollo.hu/blog oldalon olvashatjuk.
Az első nagyobb beszámolót a fenti címmel november 19-én a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi karán tartották fotókkal, videókkal, tapasztalatokkal. Gödöllőn is hamarosan megtartják beszámolójukat.

CSERKÉSZ
Idén ősszel csapatunk toborzó napján újabb 4 őrs kezdte meg kicsi közösségének építését. A negyedikes lányokat és fiúkat egyaránt 2-2 őrsbe osztották az új
őrsvezetők.
A Barackvirág őrs őrsvezetői Bartha Reni és Bella Zsófi. Másik lányőrsünk a
Kaktusz nevet választotta Kertész Boróka és Léber Lili vezetésével. A fiúk két
igazán különleges állatot választottak maguknak. Boldizsár Botond és
Streitmann Máté a Muflon, míg Vass Domonkos és Rajta Márk pedig a Dingó őrsöt (a képen) vezetik. Kiscserkészeink és vezetőik nagy lelkesedéssel indultak neki az évnek, az
őrsgyűlések vidámsággal, sok játékkal és persze egy kis tanulással
telnek.
Természetesen rajportyáink is voltak már:
Susulyka gomba raj: október 21-23.
Csiperke raj: november 4-6.
Tüskegomba raj: november 18-20.
Evangélium-szöszölő
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmise alatt a
nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott hónapban elhangzó
evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Megköszönjük a könnyebb
előkészülés érdekében, ha a szülők az assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06
202015786 telefonszámon jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.
A következő alkalom: december 18.
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OLVASÓLÁMPA
Ne a miértet kutasd!
„Nem tudom, mihez van nagyobb kedvünk: kipróbálni egy modern, vadonatúj lélektani módszert, vagy követnünk Jézus kétezer éves módszerét? Mindegy, egyre megy, de a lényeg,
hogy érdemes egy kis MIÉRT-böjtöt tartanunk a jövőben. Ne
MIÉRTezzünk annyit se otthon, se a munkahelyünkön! Hamar
észre fogjuk venni, mennyivel jobb lesz körülöttünk a hangulat.
Próbáljunk kiindulni az adott helyzetből: Most mit lehet tenni?
Ne kérdezd: Miért nem szeretsz? – Próbáld szeretni őt, hogy szeressen!
– Miért nem jössz haza időben? – Gondolod, hogy ha mindig ezzel várod,
attól hamarabb érkezik majd? Inkább úgy várd, akkora szeretettel, mosolygósan, a kedvenc vacsorájával, hogy örömmel siessen haza!
– Miért sírsz már megint? – Öleld meg inkább, úgy vigasztald!
A sok MIÉRT helyett inkább cselekedjünk! Tegyük meg, ami tőlünk telik: adjunk szeretetet, szolgálatot, kezdjünk egy Krisztus-féle mozdulatot! Nem olvasható a Bibliában, hogy az irgalmas samaritánus MIÉRTezett volna: Miért kellett neki pont erre utaznia, vagy miért nem futott el – ehelyett lehajolt, kötözött,
szeretett, szolgált.
Miért? Jézus szeretetéért!
Ne a MIÉRTet kutasd, hanem megoldást keress a bajra! – Őrizzük meg ezt
a mondatot, amely egyszerre tiszta evangélium és a legmodernebb tanítása a
pszichológia tudományának! Életünkben mindig az legyen a kiindulópontunk,
ami van, ahonnan elindulhatunk, ahol szolgálhatunk szívvel, szeretettel, emberséggel a mi Urunk Jézus Krisztus módján, mert Ő is így cselekedte.”
(Részlet: Gyökössy Endre: Hét miért című kötetéből.)
F. I.
A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az
Ambrus Zoltán köz felől nyílik.
Hivatali órák:
hétfő
14-17.30
kedd
9-12
szerda
9-12
péntek
14-17.30
Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.
Telefon a hivatali órák alatt: 06 28 420 528
Hivatalvezető: Máthé László 06 30 423 3496
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu
 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk,
egyházmegyénk, közösségeink életéről:
www.ifigodollo.hu
http://www.mente.hu
http://uj.katolikus.hu
http://magyarkurir.hu
www.keresztenyelet.hu
www.vaciegyhazmegye.hu
http://mkkm.hu
http://cursillo.hu
http://fokolare.hu
 Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió
 Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amelyen megtalálhatók
többek között:
plébániánk papjai és szolgálattevői,
a kapcsolatfelvétel lehetősége,
a vasárnapi hirdetések,
az egyházközségi eseményeken készült fényképek,
a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,
a szentségekhez járulás feltételei,
csoportjaink bemutatása.

http://szentharomsagtemplom.hu
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ADVENT
November 26-án, szombaton készültek az adventi koszorúk templomunkban.
november 27. Advent 1. vasárnapja
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
december 4. Advent 2. vasárnapja
Tele lesz a föld az Úr ismeretével!
december 11. Advent 3. vasárnapja
Maga az Isten jön
december 18. Advent 4. vasárnapja
Íme, a Szűz méhében fogan és fiút szül
 Adventben hétfőtől szombatig reggel ¼ 7-kor kezdődnek a roráték. Az
első november 28-án, hétfőn lesz. Jöjjünk minél többen és hozzuk a gyermekeket is, hogy egy családként készülhessünk karácsony ünnepére. A misék után
együtt reggelizünk a közösségi házban. Segítsünk a reggeli készítésében és a
termek takarításában is a reggeli után! Kissné Gizinél és a hirdetőtáblán kifüggesztett beosztáson lehet föliratkozni a szolgálatra.
 December 3-án lesz a gyermekek egyházközségi adventi lelkinap-ja. További információt a hitoktatók fognak adni.
Egyházközségi adventi lelkinapunk december 10-én lesz
közösségi házunkban és templomunkban, amelyet Balog
Gyula atya tart.

2016. december 10-11-én és 17-18-án
(advent 3. és 4. vasárnapján)
ismét megrendezzük a nagy sikerű
Adventi Vásárt!
Kiket várunk?

Akik szép, különleges és minőségi ajándékot szeretnének
karácsonyra

Akik ezeket a termékeket saját kezűleg készítik el, és szeretnének
árulni a vásáron.
Utóbbiaknak várjuk jelentkezését a sekrestyében vagy e-mailben a
bacsi.nagy@gmail.com e-mail címen december 7-ig.
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
november 30. Szent András apostol
A hit hallásból ered…
december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
december 6. Szent Miklós püspök
Megnyilvánul az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja
december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú
Isten megígéri a Megváltót
december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító
Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekből

Az éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót bármikor befizethetik, de év végén mindig kérjük a híveket, hogy aki még nem
tette meg, fizesse be, hogy le tudjuk zárni az évet. Fizetni lehet személyesen
az irodán, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy átutalással.
Az átutalás címzettje és számlaszáma:
Római Katolikus Egyházközség 10700196-49270400-51100005 CIB Bank
Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény
rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”. Az Egyház kéri, hogy
egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló keresettel vagy
nyugdíjjal rendelkező személy fizessen.
Ajánlott összege az éves a nettó jövedelem 1 %-a.
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK
Táplánypusztán, Győr mellett, a fogyatékosok otthonában
nagyon szerény körülmények között élnek a gondozottak.
Emberibb ellátásukat lehetne segíteni.
Használt, de még jó állapotú ágyneműre és törölközőre lenne szükségük.
Janó atyával egyeztetve adományt szeretnénk gyűjteni,
és még karácsony előtt szeretnénk eljuttatni.
Miklósné Csilla
Az adományokat címemre kellene elhozni.
Gödöllő, Vőfély köz 3
Tel:70-381-0055 (Miklós Frigyes)
A Krisztus Király Ministránscsapat a képzési alkalmait minden szerdán
16.45-től 17.30-ig tartja. Várjuk minden fiú jelentkezését, aki volt már elsőáldozó! További információ: Bacsi-Nagy Gergely lektornál a képzési alkalmakon
vagy telefonon: 06-30/60-83-986
testvéreinkről! Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és
kiszolgáltatják nekik a szentségeket.
Jelentsük be őket a sekrestyében. Különösen figyeljünk erre most adventben, hogy testvéreink karácsonyi készülete teljes lehessen.
 Karácsony előtt december 23-án,
pénteken mennek ki az atyák a betegekhez.
 Gyóntatás a hétköznapi esti
szentmisék előtt fél órával, a csütörtök
esti szentségimádás alatt (18-19), valamint a vasárnap esti szentmisék előtt
és alatt Kérjük a kedves híveket, hogy
időben érkezzenek, ha gyónni szeretnének. Adventben a roráték alatt és
után is lesz lehetőség gyónásra. Az
ünnepnapokon nem lesz gyóntatás.
 A blahai kápolnában csütörtök
esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak

 Ennek a számunknak önköltségi
ára 75 Ft. Ezért kérjük, aki teheti,
adománnyal segítse megjelentetését.
 Kérjük testvéreinket, ha bármit
szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó
atyához, mert csak az ő beleegyezésével tehetik meg.
 Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra, hogy áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az
atyáknál.
 Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy
hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük” (Mt 18,19-20)
 Ne feledkezzünk meg idős vagy
beteg, templomba járni nem tudó
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testvéreink
csendes
szentségimádást.
 A Szentháromság-templomban
csütörtökönként este 6 órától csendes
szentségimádást tartunk.
 Keddenként az esti szentmise
előtt 17.30-kor rózsafüzért imádkozunk a világosság titkaival.
 Minden hónap első szombatján a
reggel 7 órai szentmise után
elsőszombati ájtatosságot tartunk az
Oltáriszentség előtt. Az ájtatosság
alatt gyónásra is van lehetőség.
December 3. a következő alkalom.
Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják
el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha azok
már megteltek, akkor a Szent Imre
3. osztályosok:
4. osztályosok:
5-6. osztályosok:
7-8. osztályosok:

iskola mögötti (a tömbfűtőmű mellett), illetve a Spar áruház melletti
helyekre parkoljanak. Köszönjük az
odafigyelést!

Perselyeink
Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és
Forrás árához.
A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelyben,
ahogy a felirat is mutatja, a szegények, rászorulók részére adhatunk
feleslegünkből.
„Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy
kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7)

Plébániai hittan
csütörtök 15.45
csütörtök 15.45
(elsőáldozás után Zoli atya)
szerda 16.00
(Zoli atya)
csütörtök 16.30 (Zoli atya)

Katekumen csoportok
Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (keresztség, elsőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már régebben szentségekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a
katekumen csoportokban tehetik meg.
A foglalkozások:
1. évfolyam
kedd 19.00-20.15
2. évfolyam
csütörtök 19.00-20.15
3. évfolyam
csütörtök 20.15-21.30
Érdeklődni lehet Hugyecz János plébános atyánál 20 3482601
Szilasiné Katinál 20 8231730

22

Fény és Forrás

2016. advent

A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is
részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, perselyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal!
december 18. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng
imacsoport
18.00
Fiatal házasok
december 24. szombat
éjféli mise 24.00
Képviselőtestület
december 25. vasárnap Karácsony
9.00
Bibliakör
10.30
Imacsoport
18.00
Házasok
december 26. hétfő
9.00
Igekörök
10.30
Cursillo
18.00
Szeretetláng
imacsoport

november 26. szombat
18.00
Cursillo
november 27. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Cursillo 2
18.00
Házasok
december 4. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Képviselőtestület
18.00
Ifjúság
december 10. szombat
18.00
Bibliakör
december 11. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Imacsoport
18.00
Cserkészek
december 17. szombat
18.00
Házasok

KARÁCSONYI MISEREND
DECEMBER 24. SZOMBAT
Szentháromság-templom
7.00
szentmise
15.30
pásztorjáték
23.15
karácsonyi zenés áhítat
(a templom 22 órától lesz nyitva)
24.00
éjféli mise
DECEMBER 25. VASÁRNAP
Szentháromság-templom
Blahai kápolna

KARÁCSONY
9.00, 10.30, 18.00
7.45

DECEMBER 26. HÉTFŐ
SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
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A SZENTMISÉK RENDJE 2016. advent
november 28-tól december 23-ig
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfőtől szombatig
6.15
18.00
csütörtök
szentségimádás
18.00
vasárnap
9.00, 10.30, 18.00
BLAHAI KÁPOLNA
vasárnap
7.45
SZADA
hétfő
18.00
péntek
roráté igeliturgia
6.00
szerda (görögkatolikus)
17.30
vasárnap
9.00
VALKÓ
kedd
10.00
vasárnap
10.30
PREMONTREI TEMPLOM
hétfőtől - szombatig roráté
6.30
péntek
18.00
vasár- és ünnepnap
7.30, 9.30, 18.00
MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétfőtől péntekig
roráté
6.00
Adventben nincs esti szentmise.
vasár- és ünnepnap
9.00, 10.30, 18.00
ORA KÁPOLNA
Csak vízkeresztet követően, advent első vasárnapjáig vannak szentmisék.
SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek
17.30
vasárnap
9.30
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2016. november
http://szentharomsagtemplom.hu
fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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