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A MEGLEPETÉSEK ISTENE

A

z egyházközségi lelki napon Balog Gyula atya arra
hívott meg minket az egyik
elmélkedésében:
engedjük
meg Istennek, hogy meglepjen
minket. Ez a gondolat nagyon
megérintett, hiszen évről évre
megünnepeljük Jézus születését, és bizony megkísérthet az
a gondolat, hogy mi újat
mondhat még nekünk Karácsony ünnepe. Ez olyan kísértés, amire nagyon határozottan nemet kell mondanunk,
de nem úgy, hogy elnyomjuk
magunkban, vagy éppen letagadjuk ezt a negatív gondolatot. A megoldás nem más,
mint az a várakozó hit, amire
a karácsonyi események főszereplői példát adnak ne-

künk. Ők engedték, hogy a
mindenható Isten meglepje
őket. A Szűzanya szívében
forgatta mindazt, amit hallott.
„Istennél semmi sem lehetetlen”- hirdette a főangyal. Ez az
igazság a Szent Szűz egész
életét áthatotta. Akkor is,
amikor úgy tűnt, hogy nem
valósul meg az angyal szava,
hiszen látta meghalni Szentfiát a kereszten. A keleti egyházban vannak olyan ikonok,
ahol úgy ábrázolják a jászolt,
mint egy koporsót; és a Szűzanya úgy tartja a Kisjézust,
mint a Fájdalmas Anya a halott Krisztust. Mély teológiai
üzenete van ennek az ábrázolásnak. A jászolban a Megváltó fekszik, az élő Isten Fia, aki
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azért jött, hogy megszabadítson minket.
születéstörténet
másik
főszereplője Szent József,
aki hihetetlenül vívódott magában, hogy mit is tegyen.
Szent Máté evangéliuma szemérmesen így fogalmaz: „a
férje, József igaz ember volt,
nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen
töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala…” Az
álom lehetőség Isten számára,
hogy szóljon a szívünkhöz. Így
történik József esetében is. Az
isteni üzenet így hangzik: „József, Dávid fia, ne félj attól,

hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a
Szentlélektől van.” Szent József engedi, hogy Isten meglepje, és egy egészen új irányba vigye az életét. Bizonyára
volt egy elképzelése az életéről, de Isten valami sokkal
szebbet ajándékozott neki: rábízta egyszülött Fiát. Engedjük, hogy Isten bennünket is
meglepjen. Tudatosan mondjunk nemet a félelmeinkre és
kishitűségünkre, és engedjük,
hogy Isten valami egészen új
ajándékkal lepjen meg bennünket.
Janó atya

A
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SÖTÉTBEN JÁRUNK, HAJNALRA VÁRUNK
asztalnál. Azt mondta, tőlem kapta
az ötletet, hogyan díszítse fel a saját
koszorúját. Mégis, mikor ez a kicsi
lány elkészült a művével, elámultam, hogy az enyémmel ellentétben
mennyire harmonizálnak a színek,
milyen szépérzékkel válogatta össze
a koszorújára valókat. Végigmentem
az asztalnál és őszinte csodálkozással gyönyörködtem ezekben a kis
mesterművekben, és arra gondoltam,
milyen jó is az Isten, hogy széles
jókedvében mindenkit egyedinek és
megismételhetetlennek
teremtett.
Ahány koszorú, annyiféle volt ott, és
mind egytől-egyig gyönyörű! Volt
köztük olyan is, amin kis csónakokba kerültek a természet apró kincsei.
Némelyek annyira kedvet kaptak,
hogy készítettek egy második koszorút is, így összesen 35 db koszorú
került az otthonainkba. Jó volt látni
mindenki arcán az alkotás örömét,
együtt lenni, létrehozni valami
egyedit, hozzátenni az ünnep fényéhez egy kicsit önmagunkból, megsejteni valamit a szívnek abból a
meghitt, örömteli békéjéből, amit
nem lehet egy virágboltban megvásárolni.
Milyen öröm lesz a családoknak leülni az adventi estéken a koszorú
mellé, énekelni, imádkozni, Krisztus
születésére készülni!

Adventi koszorúkészítés

Az idei advent korán ránk köszöntött, a koszorún már november 27-én
meggyújtottuk az első gyertyát,
ezért 26-án szombatra esett az egyházközségben az adventi koszorúnak az elkészítése. Moha vagy szalma alapú koszorúk közül választhattunk. Gazdag Jani látta el dróttal a
gyertyákat, Bianka és Csizmi pedig
járt körbe, és segített a gyerekeknek
az egyéb hozzávalók összeválogatásában vagy ragasztásban. Papírdobozokban különböző színű szalmavirágok, apró tobozok, bogyók, termések, selyemrózsák, ezüst és arany
díszek, ágacskák, növényi részek és
fényes, csillogó szalagok várták,
hogy rákerüljenek a koszorúkra.
Öröm volt nézni, hogy milyen sok
család érkezett kicsi gyerekeikkel.
Én is egy kislány mellett ültem az
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Roráte misék
tani, segíteni, meggyógyítani? Ne
legyünk felszínesek! Gondoljuk át
emberi kapcsolatainkat! Lehet, hogy
mi magunk vagyunk az elveszett bárány, aki elcsámborgott?
A templom bejáratánál található kis
üzenetek az elhangzottak tovább
gondolására és cselekedetekre ösztönöztek.
De a hajnali szentmisék még egy különleges alkalmat nyújtanak arra is,
hogy a magunkhoz vett Jézussal
együtt megélhessük a kölcsönös szeretetet a misék utáni agapén. A folyosón ott állnak az elmaradhatatlan
csocsó asztalok, amihez Zoli atya
azonnal odapattant, hogy máris lejátsszon pár meccset a kezükben
nutellás vagy lekváros kenyeret szorongató gyerekekkel. Mások ezüst
szálon lógó, piros papírszívekkel a
kezükben sorban álltak, hogy egy
újabb csillagot ragasszanak rájuk,
mindenki annyit, ahány szentmisén
részt vett. Ezek lettek a mi közös karácsonyfánk legszebb ékei. A közösségi teremben alig lehetett hozzáférni az asztalokhoz, gyorsan fogyott a
májkrémes kenyér, a tea, a kakaó és
a finom kakaós kalács. Egész évben
nem eszünk ennyi májkrémes kenyeret, de itt valahogy minden finomabb
volt! Gizus gondoskodott róla, hogy
minden reggeli után legyen elég takarító is. Valamiért ez is nagy öröm
és szórakozás. Hogy mi a titka?
Egyszerű. Jézus megmondta: „Az én
igám édes, az én terhem könnyű.”
(Mt. 11,30)

Van ezeknek a hajnali miséknek valami titka, valami
megmagyarázhatatlan vonzása. Vagy mégsem olyan megmagyarázhatatlan? Miért várom már októberben, hogy egész karácsonyig ne
legyen egy napom sem, amikor kialszom magam? Miért vállalom az áldozatot, hogy fagyban, hidegben,
sötétben elbotorkáljak a templomig
és szinte félálomban beüljek a helyemre, és aztán felvegyem a nap
folyamán elém kerülő kisebbnagyobb kereszteket?
Mi a varázsa ezeknek a szentmiséknek? Segítenek, hogy meg tudjam
teremteni magamban és magam körül a csendet, hogy igazán Krisztusra
tudjak figyelni, hogy napról napra
növekedjen bennem a várakozás izgalma, hogy a karácsony már csak
ennek a misztikus utazásnak a
csúcspontja legyen, hogy úgy érkezzek a megszülető kis Jézus elé, mint
akiben már túlcsordul az öröm, akit
Isten az adventben már roskadásig
elhalmozott ajándékaival.
Hála Janó és Zoli atyának, minden
nap vihettünk haza bőven útravalót.
A sok szép prédikációból csak pár
gondolatot
szeretnék
kiemelni:
Olyan lesz a karácsonyunk, amilyen
az adventünk. Az advent egy szendergős, félálomszerű befelé figyelés
(ami nem is olyan nehéz kora hajnalban). Ébredjünk rá, hogy rokoni kapcsolatban vagyunk a mi
Atyánkkal, és tudjunk hálát adni
mindenért! Hiszem-e, hogy Jézus
Krisztus meg tud tisztítani, szabadí4
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Adventi lelki nap 2016. december 10.
A lelki napot Janó atya nyitotta meg, dicsőítő
énekkel, zsoltárral és rózsafüzérrel.
Majd a délelőtt első felében Balog Gyula atyától
kaptunk tanítást arról, kit is várunk, mi az Isten
titka, ki az Isten. Előadását János evangéliumának prológusára építette: „Tulajdonába jött, de
övéi nem fogadták be.” (J. 1,11)
Ezzel a drámai kezdéssel világította meg, hogy
minden ember Istené, és hogy Ő azért jön el közénk, mert meg akarja éreztetni velünk a szeretetét, és eközben kezdi kiégetni szívünkből a bűnt
és átformálja kapcsolatainkat. Istenképünk formálódik. Egyszer azt tapasztaljuk, hogy ad, máskor, hogy elvesz. Isten szeretetére adandó válaszként Rainer Maria Rilke korai versét idézte Gyula atya:
„Szemem világát oltsd ki – s látlak én,
fülem tapaszd be – s hallak mégis téged;
láb nélkül tudnék menni könnyedén
hozzád, s száj nélkül esküdözni néked.
Törd le karom – és szívem ölel át,
Olyan gyengéden, mint tenné e kéz.
Agyvelőm lüktet, ha leáll a szívem,
s ha miattad agyam lángodba vész,
a véremben hordozlak majd szelíden.”
Ő a jó pásztor. Megköszöntem-e már, hogy megkeresett? Nézzünk új szemmel a feszületre!
Krisztus szeretni akar bennünket, ezért a karácsonyig hátralévő időben engedjük, hogy meglepjen az Isten! - ahogy erről Janó atya is írt karácsonyi elmélkedésében.
A tanítás második részében Gyula atya arra hozott példákat a Szentírásból, hogyan tapasztaljuk
meg Isten szeretetét. Bibliai személyek Krisztussal való találkozását mutatta be, akik hagyták,
hogy Isten meglepje őket. Az előadás utolsó szakaszában pedig Jézus irántunk való végtelen sze5

retetéről szólt a 13 évet
börtönben
töltött,
szentéletű vietnámi bíboros nyomán.
Balog Gyula atya elmélkedései igazi ajándékot jelentettek számunkra adventi készületünkben.
A délután folyamán Juhász Zoltánné Aranka
tanúságtétele hangzott
el, aki elmesélte, hogyan szabadította ki őt
Isten az ezoterikus világból. Vetítéssel egybekötve összehasonlította az okkult és ezoterikus tanokat a kereszténység tanításával, eligazítást nyújtva a mai
világ rendkívül veszélyes és vonzó, kusza
ideológiai halmazában.
Célja az volt, hogy segítséget nyújtson a lelkek megkülönböztetésében.
Janó atya azzal kezdte
ezt a lelki napot, hogy
Gödöllő nem csak a hit
és kultúra városa, hanem az ezotéria városa
is. Zárásképpen erélyesen, hévvel és tűzzel
beszélt a lelkünkre, beszédével hangsúlyozta,
milyen fontos, hogy
minden keresztény vi-
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lágosan lássa, milyen veszedelemnek vagyunk
kitéve, mert a gonosz lélek el akarja törölni a kereszténységet a föld színéről, és ezért minden
szépet és jót ígér nekünk, és báránybőrbe bújt
farkasként próbál megnyerni magának. Janó atya
hangsúlyozta, hogy két dolog jellemzi azt, ami

nem Istentől való:
pénzbe kerül, és nem
kéri a megtérésünket,
nem kér tőlünk semmit.
A napot szentségimádással zártuk.
S.Erika

Megérkezett a Betlehemi láng
Vasárnap, december 13-án Gödöllőre is megérkezett a betlehemi Születés templomában meggyújtott, karácsony napjáig
égő láng. A Gödöllői advent programsorozata keretében a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
ünnepélyes keretek között adta át a Betlehemi lángot a megjelent önkormányzati vezetőknek és minden érdeklődőnek Gödöllő főterén. A Betlehemi láng történetét Dr.
Pappné Pintér Csilla alpolgármester ismertette. Elsőként Pásztor Béla,
Veresegyház polgármestere vette át a lángot dr. Gémesi György polgármestertől. A szokásoknak megfelelően a lángról karácsonyig bárki
meggyújthatja a maga lámpását. A láng templomunkba is eljutott.
Rainer Maria Rilke

Advent
Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,
miként lesz áldott-fényű fa,
és hallgatózik. Szűz utakra
feszül sok ága, tűhegyeszelet fog- készül, nő magasba,
az egyetlen szent éj fele.

Adventi vásár
Ebben az évben is megrendeztük az adventi vásárt templomunk alagsorában.
A harmadik és negyedik adventi hétvégén lehetett válogatni a kézműves termékek között, hogy egyedi ajándékkal lephessük meg szeretteinket. Több
mint tíz standon kínálták portékájukat egyházközségünk tagjai. Volt sajátszövésű terítő, illatos szappan, képeslap, gyertya, mézeskalács, fedőfogó,
méz, lekvár és savanyúság és természetesen kézműves csoki.
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Túrmezei Erzsébet
KENYÉRNEK JÖTTÉL
Kenyérnek jöttél éhező világba,
világosságnak sötét éjszakába,
fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
s kicsiny gyermekként jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!
Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,
mért tévelyegnénk világtalan éjben
tanácstalanul és halálra váltan
és úttalanul a hazug világban,
amikor benned mindent megnyerhetünk
kis jászlad elé odatérdelhetünk
Jézus, Jézus!

Cursillo
November 19-én, szent Erzsébet napján tartottuk az első gödöllői kiscsoport
megalakulásának 20. évfordulóját.
Fél négykor agapéval és kötetlen beszélgetéssel kezdtünk, majd Ferenczi Anna nyitotta meg pár szóval a
megemlékezési ünnepséget. Ezután a kiscsoportok tagjai
számoltak be életükről, terveikről.
Vendégeink is voltak: Isaszegről, Veresegyházról, Fótról és Budapestről. [A legnagyobb sikert Kapecskáné
Erika söpörhette be az isaszegi kiscsoportból, aki azzal kezdte, hogy azelőtt
azt gondolta, a karizmatikusok kicsit lököttek… (Sikerének fényét külön
emeli, hogy ekkor már Janó atya is közöttünk volt.)]
A beszámolók után Janó atya adott mély tanítást:
- mitől is katolikus egy kiscsoport, - mire törekedjünk a jövőben,
- mi a cursillo karizmája az Egyházban.
Zárásként következett a szentmise, ahol hivatalosan nem mi szolgáltunk, de
kisegítettük a házasokat.
Jó volt együtt lenni, találkozni és erőt gyűjteni a következő 20 évre.
Dicsőség a Mennyei Atyának!
De colores!
Zsiráf és Zsiráfné Zsuzsa
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Hagyományaink
Idén Máté evangéliumából a 9,27-31 verseket, a
vak találkozását Jézussal
elmélkedtük át. Délután
gyónással, lelki beszélgetéssel telt az időnk.
A természetfeletti, az Isten megtapasztalása még
a keresztény ember számára sem mindig könnyű
feladat. A gondok közelebb hozzák vagy akár
eltávolíthatják Tőle. Sok
ember számára nehézséget jelent Isten létezésének elismerése, hogy jelen van, működik a világban. Nekünk példával kell elöl járnunk, és evangelizálni kell, hirdetni
Isten jóságos szeretetét. Mi meghalljuk a szavát, és tolmácsolnunk kell
másoknak is. Ezen a téren még sokat
kell fejlődnünk.
Uram köszönjük, hogy összetartasz
bennünket, hitünket növeled és hiszszük, soha semmi sem rendíthet meg
ebben.
Róm 8,38-39
„Biztos vagyok ugyanis benne, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelemségek, sem jelenvalók,
sem eljövendők, sem hatalmasságok,
sem magasság, sem mélység, sem
egyéb teremtmény el nem szakíthat
bennünket Isten szeretetétől, amely
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban
van. ”
Csilla

Keddi imacsoportunknak kialakultak
már a hagyományai.
Vannak olyanok, amelyek a testet
szolgálják, és olyanok is, amelyek a
lelkünket építik.
Ősszel zakuszkát főzünk a Berei család irányításával, télen a Négyökrű
családnál kolbászt töltünk. Sok
munkával, nevetéssel, fáradtsággal.
Advent idején mézeskalácsot sütünk.
Ez utóbbin a családok apraja-nagyja
részt vesz. Kicsi kezek munkálkodnak, nyújtják, díszítik a sütiket, készül a rénszarvas, kiscsizma, angyalka. Hiszen együtt lenni jó a szeretet
légkörében.
Lelkiéletünk is nagyon fontos számunkra. Minden évben december
első hétvégéjén Szabó József „Joe”
atyával lelkigyakorlaton veszünk
részt. Idén Szentkúton jártunk. Mindig nagyon várjuk és készülünk rá.
Joe atya egy kivételes személyiség
az életünkben. Sokan, sokat kapunk
tőle.
8
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Nagy Gáspár
HÓTALAN A HEGYEK INGE
Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség; fehér paplan,
se hó, se hold nem világol amíg fölragyog a jászol
hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot száz darabban,
nincs ajándék semmi tömjén rí Boldizsár, Menyhért meg én.
Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge el kell érnünk Betlehembe!

Angyalok
A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert
ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten (Zsid 13,16)
Kedves Testvéreim!
Csak így lehet megfogalmazni az
érzéseimet. Nem vagytok mások,
mint angyalok.
Már többször sikerült a Szentháromság-templom közösségét megszólítani és a segítségét kérni! Idén a
táplánypusztai sérültek otthonának
gyűjtöttem.
Nagyon megható, mert sok jó szándékú embert megmozgatott. Advent
idején külön kegyelem volt számomra, hogy rengeteg emberrel személyesen találkozhattam, ismerősökkel
és ismeretlenekkel. Mindenkinek csillogott a szeme és örültek, hogy
segíthetnek. A roráték alkalmával nem győztük az adományokat hazavinni. Megtapasztalhattam: Nagyobb boldogság adni, mint kapni
(ApCsel 20,35).
A Jóisten áldjon meg érte mindenkit!
Legyen áldott karácsonyotok!
Szeretettel: Miklósné Csanaki Csilla
9
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Mennyei Atyánk!
Hálát adunk minden kegyelmedért, mellyel egyházközségünket,
családjainkat, valamennyiünket éltettél az elmúlt évben. Végtelen szeretetedből kaptunk mindent.
Hálát adunk Ferenc pápáért, és kérjük kegyelmedet rá az új
esztendőben is, hogy ebben a háborúkkal, szenvedéssel, nyomorral, testi
és lelki nélkülözéssel teli világban minden ember számára remény
legyen.
Hálával köszönjük papjainkat, Janó atyát, Zoli atyát, és Hidász
György diakónust, akik Krisztus egyházát éltetik közöttünk,
egyházközségünkben, családjainkban. Segítenek, hogy hiteles
keresztényként élhessünk.
Köszönjük gondviselésedet, egyházközségünkben a növekedést,
lélekben és számban, az ebben az évben született gyermekeket, az újonnan közénk csatlakozott felnőtteket.
Hálát adunk idős és beteg testvéreinkért, kérünk, hogy segítsd őket
szeretetből felajánlott szenvedéseikben!
Köszönjük az Irgalmasság évét, hogy ebben a kegyelmi időszakban érzékenységgel és nagylelkűséggel tudtuk szolgálni szegény és rászoruló testvéreinket. Adj erőt, hogy ezt a lelkületet
tudjuk tovább is vinni.
Urunk Jézus! Veled közöttünk és testvéreinkkel egységben, reménnyel és imával, feltétel
nélküli bizalommal indulunk neki az új esztendőnek!

ÁLDOTT KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK!
A szerkesztők
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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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OLVASÓLÁMPA
ENYÉM ÉS MINDENKIÉ
„Sok éve rájöttem, semmi az »aranyam«, a »tömjénem« is fogytán, a »mirhával« pedig – Uram bocsá’
– az élő nem sokra megy. Világossá vált, híveim nem
az idézett bölcsességekre vágynak. Nekik is, nekem is a
személyesség hiányzik. Az idők múltán, amennyire mélyült a hitem, úgy szépült körülöttem a karácsony.
Ilyenkor Jézus kilép a Bibliából, s az enyémmé válik. A liturgia
megelevenedik, az ének tőlem száll, a szó belőlem szakad.
Réges-régen abbahagytam az üzletjárást, a véget nem érő csomagolásokat. Inkább üldögélek a betegeknél, és ráérősen gyóntatok a
csendben várakozó templomokban. Annak idején meséltem az ámuló
kicsinyeknek, a nagyobbakkal újból és újból elpróbáltuk azt a szokatlan
pásztorjátékot, amitől megmelegedett sokaknak a szíve. Manapság próbálok papjaimra igaz szívvel ráköszönni, majd pedig szenteste kispapjaimnak apjává válni.
A legszebb az egészben, hogy nem foszlik emlékké. Megtehetem
ma is, hiszen ha Isten az enyém lett, én miért ne lehetnék mindenkié.”
(Részlet Balás Béla: Születésnap közeleg című könyvéből.)
F. I.
Nagy Gáspár
JEGYEZVÉN SZALMASZÁLLAL
-...mindig és mindig:
bűnökben édesült, iramult napok.
habjaiban fuldokló emberek,
egy szalmaszállal, tudjátok-e?
talán a menthetetlent mentitek.
- ...kívül és belül:
poklosan örvényült, háborult világ,
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
(Forrás: www.katolikus.hu)
december 25. Karácsony, Jézus Krisztus születése
Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett
december 26. Szent István diakónus vértanú
Atyátok Lelke fog szólni belőletek
december 30. Szent Család ünnepe
Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet
december 27. Szent János apostol és evangélista
Látta mindezt és hitt
december 28. Aprószentek
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
január 1. Szűz Mária, Isten anyja
Isten elküldte fiát, aki asszonytól született
január 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése
És leborulva hódoltak neki
január 8. Urunk megkeresztelkedése
Íme az én szolgám, akiben kedvem telik.
január 17. Szent Antal apát
Az Emberfia ura a szombatnak is
január 18. Árpád-házi Szent Margit szűz
Jön a vőlegény, menjetek ki elébe
január 21. Szent Ágnes
a Szentlélek által saját magát adta tiszta áldozatul
január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!
január 25. Szent Pál apostol megtérése
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspök
Mert akinek van, még kap
január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
Esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke

január 31. Bosco Szent János áldozópap
Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki!
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HÍREK, HIRDETÉSEK

December 24-én, szombaton
15.30-kor lesz templomunkban a
karácsonyi pásztorjáték. Majd az
éjféli mise előtt, 23.10-kor kezdődő
zenés-verses áhítattal készülünk
Urunk születésének megünneplésére.
A templom 22 órától lesz nyitva.

Ennek a számunknak önköltségi ára 65 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 testvéreinkről! Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik
őket, és kiszolgáltatják nekik a
szentségeket. Jelezzük a sekrestyében!


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.

A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig szentségimádást tartanak.

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


Templomunkban csütörtökönként este 6-7 óráig csendes
szentségimádást tartunk.

Minden hónap első szombatján a reggel 7 órai mise után
elsőszombati ájtatosságot tartanak testvéreink az Oltáriszentség
előtt. Alatta gyónásra is van lehetőség.
A következő alkalom január 7.

Keddenként az esti mise
előtt 17.30-tól rózsafüzért imádkozunk a világosság titkaival.
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December 30-án, pénteken lesz Szent Család ünnepe.
Az ezt követő vasárnap, január 1-én az esti szentmisén
lesz templomunkban a családok megáldása.
Várjuk a családokat, hogy Isten áldását kérjük rájuk, családi életükre. Örüljünk együtt gyermekes családjainknak,
imádkozzunk értük, hogy a Szent Család mintájára éljenek,
és így plébániai nagy családunk igazi alappillérei legyenek.
Ökumenikus imahét a krisztushívők egységéért január 15-től 22-ig lesz.
Az imahét anyagát a németországi keresztyén testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik:
„…Krisztus szeretete szorongat minket…” (2Kor 5,1420)
A országos ünnepi nyitó istentisztelet a Kálvin téri református templomban lesz 2017. január 15-én, vasárnap 18 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet, és igét hirdet Gáncs Péter
evangélikus elnök-püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői.
Gödöllőn az első közös imaalkalom január 16-án, hétfőn lesz a Szentháromság-templomban este 6 órakor, majd utána agapé. A további programot hirdetni fogjuk.
Az éves önkéntes egyházi hozzájárulás vagy más néven egyházadó az év
során bármikor befizethető. De év végén mindig kérjük a híveket, hogy
aki még nem tette meg, fizesse be, hogy le tudjuk zárni az évet. Fizetni
lehet az irodán személyesen, 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.
Minden hónap 2. vasárnapján este ─ a nyár kivételével ─ ifjúsági gitáros
szentmise van Monori Bence vezetésével és a Filia újabb generációjának
szolgálatával, az ő dalválasztásukkal és előadói stílusukban. Minden hónap 4.
vasárnapján este ─ a nyár kivételével ─ a megszokott hangvételű gitáros
szentmise lesz a teljes Filia részvételével, a régebb óta fiatalokkal kiegészülve, Illésy István vezetésével.
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Kedves Érdeklődők!
A tavalyi közös szilveszterezésünk sikerén és a pozitív visszajelzéseken felbuzdulva idén is szervezünk hasonlót. A program a hálaadó
szentmise után veszi kezdetét. Lesz tánc, játék, beszélgetés, eszegetés, iszogatás,- éjfélkor közös imádsággal és énekkel köszöntjük az új
esztendőt. Reményeink szerint idén sem marad el a tűzijáték.
Jelentkezni december 29-ig lehet az elküldött jelentkezési lapon vagy
a sekrestyében.. A részvételi díjakat (amelyből a virslit, a pezsgőt és a
szendvicsek alapanyagait vesszük meg), az irodában, sekrestyében kérjük befizetni: 7-14 évig 300 Ft, 14 év fölött 500 Ft
Finom házi süteményre, némi innivalóra, (ehhez személyenként egy bögrére),
és a jókedvetekre feltétlenül számítunk!
A jó zenéről a szervezők gondoskodnak. Az előkészületeket és a buli
utáni takarítást közösen végezzük. A táblázat minden lényeges tudnivalót tartalmaz.
Szeretettel várjuk előzetes jelentkezéseteket!
A szervezők nevében:
Monori Éva
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A játékdélutánnal kapcsolatos kérdésekre Reznák Judit tud válaszolni.
Telefon:06203329756
Már most hirdetjük:
Farsangi bálunkat február 11-én, szombaton tartjuk a Szent Imre iskolában. Gyülekezés 4 órától. A műsor ½ 5-kor kezdődik, melyet tombola, evésivás, tánc és játék követ. Belépőjegyek az irodában válthatók, a felnőttjegy
600 Ft, a gyermekjegy (6-18 éves korig) 300 Ft. A helyszínen a jegyek ára
1000 és 500 Ft.
Kéréseink:
A belépőjegyeket előre vegyük meg, mert az előkészítés és bevásárlás miatt
fontos tudnunk, hogy hány főre kell számítani.
A mulatsághoz süteménnyel és üdítővel járuljunk hozzá.
Akik egyházközségünkhöz nem tartozó vendéget is hívnak, azok együtt jöjjenek vendégeikkel.
A tombolához szívesen fogadunk kisorsolandó tárgyakat.
Kérjük, hogy minél többen segítsünk közös mulatságunk szervezésében, lebonyolításában. További információért Bedőné Grébel Anitát (06 20 220
4119) és Hankóné Hrágyel Zsuzsát (06 30 440 1119) kereshetik.
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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!
január 8. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
január 14. szombat
18.00
Bibliakör
január 15. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Képviselőtestület
18.00
Cserkeszek
január 21. szombat
18.00
Házasok
január 22. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng
imacsoport
18.00
Fiatal házasok
január 28. szombat
18.00
Cursillo
január 29. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Cursillo 2
18.00
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
december 31. szombat
18.00
év végi hálaadás
Képviselőtestület
január 1. vasárnap Újév
9.00
Szt. Lipót
imacsoport
10.30
Cursillo 2
18.00
Családközösség
január 7. szombat
18.00
Igekörök
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KARÁCSONYI és ÚJÉVI MISEREND
DECEMBER 24. SZOMBAT
Szentháromság templom
7.00
mise
15.30
pásztorjáték
23.15
karácsonyi zenés áhítat
(a templom 22 órától lesz nyitva)
24 óra
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
DECEMBER 30. PÉNTEK
SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Szentháromság-templom
7.00, 18.00
DECEMBER 31. SZOMBAT
Szentháromság-templom
7.00, 18.00 (előesti mise)
Év végi hálaadás az esti misén.
JANUÁR 1. VASÁRNAP
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
A CSALÁDOK MEGÁLDÁSA AZ ESTI SZENTMISÉN LESZ

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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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök
vasárnap
BLAHAI KÁPOLNA
vasárnap
SZADA
hétfő
szerda (görögkatolikus)
vasárnap
VALKÓ
kedd
vasárnap

7.00, 18.00
7.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00
7.45
18.00
17.30
9.00
10.00
10.30

PREMONTREI TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, szombat
péntek
vasár- és ünnepnap

7.15
18.00
7.30, 9.30, 18.00

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
18.00
vasár- és ünnepnap
9.00, 10.30, 18.00
ORA KÁPOLNA (vízkereszt és advent között)
kedd
6.45
szerda
7.00
péntek
6.45 (gitáros)
SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek
vasárnap

18.00
9.30

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2016. KARÁCSONY
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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