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lkezdődött az új tanév, 
ami egyházközségünk 

életében is fontos tény, hiszen 
a nyári szünet után újra in-
dulnak a különböző közösségi 
alkalmak, együttlétek. És itt 
rögtön egy húsbavágó kérdés-
sel szembesülhetünk. Vajon 
miért megyek a közösségem-
be, imacsoportomba? Azért, 
mert éppen ráérek, nincsen 
más elfoglaltságom; vagy 

azért, mert hiszem, hogy Isten 
rajtam keresztül is meg akar-
ja ajándékozni a közösséget. 
A krisztusi közösségben való 
létem nem csupán azért fon-
tos, mert „nem jó az ember-
nek egyedül lennie”, hanem 
azért is, mert Istennek az az 

akarata, hogy így éljük meg a 
köztünk lévő Isten országát. 
Nem szabad elfelejtenünk azt 
az igazságot, hogy az Isten 
országát nem mi hozzuk létre. 
Varga László kaposvári plé-
bános atyát idézem.  
„A kereszténység nem morális 
társasjáték; ki a szentebb, ki 
tud lekörözni másokat az 
erények gyakorlásában. Sok-
kal inkább létmód, életmód, 

életstílus, életvitel Krisztus-
ban.” 
 

ak azt tudom mások-
nak adni, amit én is 

megkaptam, ajándékba. 
Krisztus tanítványaként egyre 
jobban tudatosulnia kell ben-
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nem, hogy megajándékozott 

ember vagyok. Minden egyes 
nap lehetőséget kell teremte-
nünk arra, hogy Isten szól-
hasson a szívünkhöz. Az éle-
tünk legkeményebb harca az 
imaidőnkért folyik. Ki kell 
szakítanunk az időt, hogy 
egyszerűen a Mester lábánál 
legyünk. Az ima a szív léleg-
zése. Az ima találkozás azzal, 

Akit szeret a lelkem. Teréz 
anyát szeptember 4-én szent-
té avatták. Az ő szellemi ha-

gyatéka az egész Egyház szá-

mára az az igazság, hogy az 
imádság és a szolgálat egy-
másból fakad. Ő mondotta 
nővéreinek: „Addig nézzétek 
az Eukarisztiában a megtört 
Krisztust, amíg észreveszitek 
Őt a megtört emberben is.” 
Akkor tudunk hitelesen tenni, 
ha megtanulunk az Úr előtt 
lenni. 
 

Janó atya
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XII. Váci Egyházmegyei Találkozó  

2016. június 25. 
Ebben az évben Vecsés volt a házigazdája összejövetelünknek, amelynek mot-

tója az irgalmasság szentévéhez kapcsolódott: „Boldogok az irgalmasok, mert 

ők irgalmasságot nyernek”(Mt 5,7). 

Az egyházmegyei találkozót Varga Lajos 

segédpüspök nyitotta meg. Meghívott elő-

adóként Székely János esztergom-budapesti 

segédpüspök és Hartai Gábor szalézi atya 

szólt a résztvevőkhöz.  

A közös ebéd után a kulturális műsor kere-

tében nemzetiségi tánccsoportok és népdal-

körök léptek fel.  

Az irgalmasság imaórája 15 órakor kezdődött. Ezután a keresztény közösségi 

csoportok mutatkoztak be, melyek a nap folyamán sátraikban várták az érdek-

lődőket.  

A rendezvény 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárult, melynek kereté-

ben sor került az ünnepélyes zászlóátadásra is: jövőre Csévharaszt ad otthont 

az egyházmegyei találkozónak.  

A nap folyamán a szentgyónás mellett a Szent Kereszt-templomban szentség-

imádásra is lehetőség volt, míg a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templom za-

rándokhelyként várta a híveket.  

A gyermekek külön programokon vehettek részt. 

Egyházközségünkből szervezetten nem, de egyénileg többen is ellátogattak 

Vecsésre, hogy találkozzanak az egyházmegye más településein élő testvére-

ikkel. 
forrás: Magyar Kurír 

 

 

Teréz anya szentté avatási szertartását lapunk megjelenésével egy időben, 

szeptember 4-én tartják Rómában a Szent Péter téren. A szentmisét Fe-

renc pápa mutatta be az irgalmasság szentéve önkénteseinek jubileuma 

keretében. A szentté avatás dátuma a Szeretet Misszionáriusai szerzetes-

rend alapítója halálának évfordulójához kötődik. Teréz anya 1997. szept-

ember 5-én hunyt el az indiai Kalkuttában. 2003. október 19-én avatta 

boldoggá II. János Pál pápa. 

Kalkuttai Szent Teréz anya könyörögj értünk! 
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A Katolikus Világifjúsági Találkozó idei helyszíne Krakkó volt, és július 25-től 

31-ig tartott. A váci egyházmegye csoportja július 18-án indult, hogy a 

Łodzban tartott előtalálkozó során lelkileg felkészülve induljon Krakkóba.  

Itt most beszámolókra és az események leírására nincs hely. Bárki elolvashatja 

azokat a mente.hu oldalon, vagy a világtalálkozó honlapján: 

http://krakko2016.hu 

Képeket is ott találtok. Csak egyetlen kis benyomást közlünk Zuzu tollából. 
 

Köszönjük! Dziękuję! 

Csak egy hétig voltunk náluk, de 

ők úgy fogadtak, mintha mindig is 

ismertek volna. A vendégszeretet-

ük határtalan volt. Bármilyen kí-

vánságunkat teljesítették, ugrottak, 

amikor kértük őket… Ilyenek vol-

tak a lengyelek. 

Sokszor éreztük azt, hogy már nem 

bírjuk el a kedvességüket, képte-

lennek éreztük eléggé megköszönni 

azt, amit értünk tettek. Nem volt 

közös nyelv, amivel kommunikálni 

tudtunk volna, mégis mindig meg-

értettük egymást. 

Ha kellett, hajnalig vártak ránk, és 

már korán reggel hozták a reggelit. 

Mindig mosolyogtak, és csak akkor 

láttuk rajtuk a fáradtságot, amikor 

azt hitték, elbújhattak előlünk. Ki-

hívás volt ez az egy hét  mind szá-

munkra, mind az ő számukra. Még-

is  hősiesen állták a sarat, amitől mi 

csak még hálásabbak lehettünk. 

Kevésnek éreztük, mikor az utolsó 

nap, elég hamisan, ráadásul telje-

sen összevissza elénekeltük nekik 

az ároni áldást. Nem értettek belőle 

egy kukkot sem, még csak szép 

sem volt. Mégis a házigazdánk 

könnyekben tört ki. 

Sírt valamin, amit nem értett, mert 

valahol mégis megértette. 

Nem éreztük elégnek, az Úr azon-

ban azzá tette. 

Nem kellett hatalmas dolgot ten-

nünk, Isten mégis hatalmassá tette. 

Innen köszönöm meg újra és újra 

azt, amit értünk tettek. 

Áldja meg őket az Isten, és őrizze 

meg őket!   Nagy Zuzu 
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Isten hozott Zoli atya! 
Új káplánunk bemutatkozása 

Kedves Testvérek! Engedjétek meg, 

hogy bemutatkozzam nektek. A tel-

jes nevem Polcz Zoltán József Ágos-

ton, de csak a Zoltán keresztnevet 

használom. 1979. augusztus 28-án 

születtem Budapesten. Két testvérem 

van, az idősebbik Violetta, ő Buda-

pesten él és a fiatalabbik Szilárd, aki 

jelenleg külföldön dolgozik. Szüleim 

- édesanyám Viola, édesapám Szi-

lárd - már a jól megérdemelt nyugdí-

jas éveiket élvezik.  

Általános iskolába Pesterzsébetre 

jártam, majd az Eötvös Lóránd szak-

középiskolában folytattam tanulmá-

nyaimat. Fémszerkezeti technikusi 

szakon végeztem, és ugyanebben az 

iskolában elvégeztem a környezet-

védelmi gépésztechnikus szakot is. 

Ebben az esztendőben (2001) a szü-

leim Nógrád községbe költöztek az 

öcsémmel. Lánytestvérem és én 

Pesterzsébeten maradtunk. Ezután 

Szarvason környezetvédelmi szakon 

végeztem - levelező tagozaton. Köz-

ben a BME Központi Könyvtárában 

dolgoztam. A diploma megszerzése 

után egy betongyártó céghez majd az 

OTP-hez kerültem, utóbbinál pénz-

ügyi tanácsadó voltam. Életem leg-

érdekesebb szakaszának tekintem az 

ott eltöltött időt, kiváltképp azért is 

mert már 2006 óta foglalkoztatott a 

papság gondolata, ami az évek múlá-

sával egyre erősödött.  

Szüleim nem neveltek vallásosan, 

bár ők vallásos neveltetést kaptak, de 

úgy gondolom, hogy a környezet, 

ahol gyerekkoromban éltünk a 80-as 

években nem igen volt alkalmas a 

vallás gyakorlására. Mindenesetre én 

tizenéves koromban sokat foglalkoz-

tam a vallással és számos könyvet 

elolvastam. Kiolvastam a Bibliát, a 

Koránt, a Tibeti Halottas Könyvet, a 

Talmudot és számos nagy vallással 

foglalkozó könyvet. Mondhatni – ez 

a mai világban igen elterjedt kifeje-

zés – hittem a magam módján Isten-

ben. Amikor már főiskolára jártam 

és mellette a könyvtárban dolgoz-

tam, egy kolléganőm „csábított” el 

életem első szentmiséjére. Ez 2002 

advent 3. vasárnapján volt. Megrázó, 

varázslatos és még számos csak szu-

perlatívusszal kifejezhető érzés kerí-

tett hatalmába. Valóban azt éreztem, 

hogy Jézus beköltözött az életembe. 

Pontosabban szólva Ő már ott volt 

csak én ekkor vettem észre. Elkezd-

tem rendszeresen szentmisére járni 
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és azon kaptam magam, hogy már 

nem csak vasárnap, hanem hétköz-

napokon is járok templomba. Szüle-

im ekkor már Nógrádon laktak és 

édesanyámmal ott jártunk vasárnap 

szentmisére. Talán három hónap 

múltán Nógrádon felkerestem az ak-

kor plébánost Varga András atyát, és 

elkezdtem hozzá lelki beszélgetések-

re járni, majd katekumenként ké-

szülni a keresztség szentségének fel-

vételére. Időközben plébános váltás 

volt Nógrádon, és Győry Csaba atya 

folytatta a felkészítésemet. Csaba 

atya révén teljesen elkötelezetté 

kezdtem válni, és úgy gondolom, 

hogy az ő papi karaktere nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a papi hiva-

tást válasszam. Ő lett és azóta is ő a 

lelki vezetőm. Mindemellett egyre 

erősebben éreztem két dolgot: vágy-

tam az emberek szolgálatára, de ez a 

fajta szolgálatkészség nem elégített 

ki a munkámban, valami többre 

vágytam. Talán ezt tudnám elsősor-

ban megemlíteni, hogy miért is akar-

tam pap lenni. A másik fontos mo-

mentum az volt, hogy időközben sok 

átimádkozott és átelmélkedett év 

után rájöttem és elfogadtam – és ezt 

minden nagyképűség nélkül szeret-

ném mondani – hogy olyan ajándé-

kot kaptam a Jóistentől, hogy meg 

tudom nevettetni az embereket. Na-

gyon fontosnak tartom, hogy az em-

berek újra tudjanak nevetni ebben a 

rohanó, gondokkal teli világban. Va-

lahogy ilyen képen jutottam el a papi 

hivatásom végső megszületéséhez. 

Aminek pedig a legjobban örülök, 

hogy mind a családom, mind a bará-

taim és ismerőseim teljes mellszéles-

séggel támogattak abban, hogy ez a 

hivatás ki is tudjon teljesedni.  

2008 karácsonyán végleg a papság 

mellett döntöttem, fél évig szüleim-

hez költöztem Nógrádra, mintegy 

„remeteségbe” vonulva, hogy fél 

éven keresztül átimádkozva készül-

hessek a felvételire a Váci Egyház-

megyébe. 2009 júniusában dr. Beer 

Miklós püspök atya felvett a papnö-

vendékei közé, megkezdtem a készü-

letemet a papságra. Az első évet, az 

előkészítő évet Vácott töltöttem, 

majd a püspök úr Budapestre a Köz-

ponti Papnevelő Intézetbe küldött a 

tanulmányaim folytatására. A diakó-

nus szentelés előtti évet az Eszter-

gomi Érseki Papnevelő Intézetben 

töltöttem. 2015. júniusában megyés 

főpásztorom diakónussá szentelt és 

egy év gyakorlatra Bag, Hévízgyörk 

egyházközségekbe küldött, ahol a 

„végső simításokat” Ft. Karácsondi 

Mihály plános úr végezte el. Püspök 

atya idén júniusban szentelt áldozó 

pappá és első szolgálati helyemként 

Gödöllőt jelölte ki.  

Nagy szeretettel és lelkesedéssel vá-

rom az itt eltöltendő, ki tudja milyen 

hosszú időszakot. Nagy szeretettel 

kérlek benneteket, imádkozzatok ér-

tem, hogy feladatomat, szolgálato-

mat a papi jelmondatomnak megfe-

lelő lelkesedéssel és szeretettel tud-

jam ellátni: „Mindig örüljetek!”. 

Isten éltessen benneteket! Dicsértes-

sék a Jézus Krisztus!  

Zoli atya 
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András és Attila atya búcsúztatója 

 
2016. július 31-én az esti szentmisé-

ben vettünk búcsút András és Attila 

atyáktól, és köszöntöttük Polcz Zol-

tán újmisés atyát, akit augusztus 1-

jével nevezett ki a püspök atya egy-

házközségünk káplánjává.  

Először Janó atya intézett hozzájuk 

kedves szavakat, ellátta őket jó taná-

csokkal. Azt javasolta, hogy András 

atya továbbra is tartson napi egy óra 

szentségimádást, és szemlélje Jézus 

arcát. Attila atyát arra biztatta, hogy 

emelje fel az embereket, akik majd 

az egyházközségébe fognak tartozni.  

András atya azzal búcsúzott tőlünk, 

hogy ha ő szeret valakit, annak rajzol 

valamit. Ezért rajzolt nekünk egy 

gyönyörű Krisztus-képet boldog Fra 

Angelico festménye alapján. A kép 

az egyik hittantermünkbe kerül. 

Attila atya felsorolta a különböző 

csoportokat, a cserkészeket, a biblia-

kört, vagy a házasok és fiatal háza-

sok csoportját, ahol megfordult a ná-

lunk töltött egy év során. Bevallotta 

azt is, hogy a bibliakör volt a szíve 

csücske.  

Ezek után bemutatkozott Zoltán atya 

is, és biztosított minket afelől, hogy 

nagyon sokat fog beszélni az örven-

dezésről. Ez a hozzáállás rögtön lát-

szott ebben a rövid bemutatkozásban 

is.  

A szentmisében Dr. Petróczki Ká-

roly az egyházközség nevében bú-

csúzott el András és Attila atyától, és 

a virágok mellett átadta azokat az al-

bumokat, amelyekbe a közösség tag-

jainak személyes emléklapjai kerül-

tek.  

A szentmise után a kertben agapéval 

ünnepeltünk tovább, ahol Janó atya 

átadta a két búcsúzó atyának a Gö-

döllő vége táblát, melyet a jelenlevő 

hívek aláírásukkal láttak el.  

András és Attila atyának kívánjuk, 

hogy Isten áldása és kegyelme kísér-

je őket útjukon, és adjon nekik erőt 

és bátorságot, hogy az Ő akarata sze-

rint minél jobban el tudják látni lel-

kipásztori feladataikat.  

 

S.Erika 

 

 

 

Dr. Beer Miklós püspök úr szeptember 1-jei hatállyal Hidász György Iz-

raelt a gödöllői plébánia állandó diakónusává nevezte ki. 
A következő számban fog bemutatkozni. 
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Győztesek 

 

Az iskola befejezése után, június 20-

tól 24-ig Balatonalmádiban táboroz-

tunk 43 diákkal, Janó atya lelki veze-

tésével.  

Idén Patricia M. St. John Győztes 

című írása volt a kerettörténetünk. 

Jézus korában és nyomában jártunk a 

főhőssel együtt, és igyekeztünk mi is 

megnyitni a szívünket, hogy befo-

gadjuk Őt az életünkbe.  

Jézus befogadása mindannyiunk éle-

tét átformálja. Egyszerű, konkrét 

dolgokban mutatkozik meg, és álta-

lunk rajzolódik ki Krisztus arca. Ak-

kor válhatunk igazán „győztesekké”, 

ha Jézust befogadjuk, és az Ő szere-

tetét adjuk tovább, Őt szeretjük a 

másikban. Ki volt téve a közösségi 

helyiségben egy textíliára ceruzával 

rajzolt Jézus arc, amire a nap végén 

az nyomdázhatott egyet az ujjára 

kent festékkel, akinek sikerült a jézu-

si szeretetet megélni, tettekre váltani.  

Hogy minél nagyobb gyakorlatot 

szerezzünk a kölcsönös szeretet be-

gyakorlásában: őrangyaloztunk, 

számháborúztunk, métáztunk, igét 

kerestünk. Az időjárás lehetővé tette, 

hogy a Balatonban is többször füröd-

jünk, játsszunk, figyeljünk egymásra. 

Természetesen egyek voltunk a szur-

kolásban is. A magyar-portugál mér-

kőzés végére a nagy lelkesedésben 

mindenkinek elment a hangja. Jó volt 

látni a métázásnál, hogy egy-egy si-

kertelenség után az elkeseredett ki-

sebbeket milyen nagy szeretettel 

próbálták megvigasztalni a nagyob-

bak. Többen írták a tábor végi ta-

pasztalatukban, hogy „jó volt a mise 

is minden nap”- így az Eukarisztiá-

ban is egyek lehettünk.  

És a tábor végére az a bizonyos 

Krisztus-arc kezdett felismerhetővé 

válni. Reméljük nem csak a textílián, 

hanem minden résztvevő szívében, 

hogy valóban győztesek lehessünk 

mindannyian! (Az elkészült képet be-

szegettük, meg lehet nézni majd a 

templomban.)     Vera, Zsuzsi, Anita 
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Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra 2016.június 21-én  
Attila atya vezetésével indultunk a bibliakör tag-

jaival együtt erre a zarándoklatra. A rózsafüzér 

imádkozása közben az ő segítségével magunkban 

azon elmélkedtünk, milyen szándékkal keltünk 

útra, mi az, amit várunk ettől a zarándoklattól, és 

hogy miért adunk hálát Istennek.  

Szentkúton az idegenvezető hölgy egy rövidfil-

met vetített nekünk a zarándokhely történetéről, 

majd egy kiállítást tekinthettünk meg azokról a 

papokról, akik fogságban, üldöztetésben tettek 

tanúságot Krisztusról.  

A szentmise után finom ebéd várt bennünket, 

majd egy ferences atya bemutatta nekünk a temp-

lomot és a szabadtéri oltárt. Megtudtuk, hogyan 

maradhatott fenn a templom a Szűzanya oltalma 

alatt az évszázados támadások során, és hogyan 

menekült meg a lebontástól azzal, hogy VI. Pál 

pápa „basilica minorrá” nyilvánította, és 2006-

ban búcsújáró nemzeti kegyhellyé vált. 

A templom melletti tér a Szentkúttal, ami a hét 

szentséget ábrázolja, a Lourdes-i Mária barlang-

gal, padsoraival, a páratlan szépségű mozaikalko-

tással, és az egész fölé magasodó fák sűrű lomb-

koronájával valóban olyan hatást kelt, mintha 

egy templomban ülne az ember.  

Meglepődve hallottuk, 

hogy a nem festett, 

természetes színű kö-

vekből készült mozaik-

képet hétfő délutántól 

csütörtökig készítette el 

tizenöt római mester.  

A szabadidőben volt, aki 

elsétált a Szent László- 

forráshoz, volt, aki fel-

kapaszkodott a remete-

lakásokhoz. ahol a kis 

barlangokban két kis 

kápolna is állt.  

Ezután végigjártuk a 

keresztutat, majd 

hazafelé a buszon 

egy újabb rózsafüzér 

elimádkozása után 

Attila atya azzal zár-

ta ezt a kegyelmek-

ben gazdag, csodá-

latosan szép napot, 

hogy átelmélkedtük 

a Szentírásból a ká-

nai menyegzőt, amely 

bizonyíték arra, hogy 

Szűz Mária közbenjár 

értünk az ő Szent Fiánál. 

Hát ezért látogattunk mi 

el ide, hogy hálánkat, 

kéréseinket, aggodalma-

inkat, fájdalmainkat, 

örömeinket, egész éle-

tünket a Szűzanya elé 

vigyük, bízva az ő köz-

benjárásában.  
      

S. Erika 
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A Fehér Szív Útja  

a fiatal házasok mini-zarándoklata az életért 
A Gellérthegyen, a kiépített sétautak egyikén alig észrevehetően 15 fehér szív 

van felfestve. Ez egy mini zarándokút, a Fehér Szív útja, amely a Sziklatemp-

lomtól a Gellért-

szoborig vezet. 

Június 25-én a fiatal 

házas csoportból né-

hányan végigjártuk 

ezt az utat. 

A meg nem született 

magzatokért, az élet 

védelméért, gyer-

mekáldásért, és a 

már megfogant 

gyermekekért imád-

koztuk végig a 15 

állomást. Imádsá-

gunk vezérfonala a 

Böjte Csaba testvér 

által – ehhez a mini zarándokúthoz – írt elmélkedés volt. Jó volt együtt lenni, a 

város fölött, kiemelkedve a mindennapi rohanásból, a nagy meleg ellenére 

menni, közösen imádkozni.   

 (A zarándokút kb. 2 óra időtartamú. Időszakonként szervezett formában is 

járható, illetőleg az állomásokhoz tartozó elmélkedések és imádságok gyűjte-

ménye a Sziklakápolna kisboltjában megvásárolható.) 
 

Családközösség 
A családközösség nyaralásának helyszíne ismét 

Balatonföldvár volt. Nagyon vártuk, és nem hiába, 

mert emlékezetesen szép hétvégét töltöttünk 

együtt, kicsik és nagyok, július 21-től 24-ig a BF 

hotelben. A Balaton vize simogatóan lágy volt, az 

ellátás kiváló, a hangulat remek. Volt bográcsozás 

és sütögetés, kézműveskedés és vízi röplabda. Jani 

rengeteg kávét és teát készített nekünk, Laci, bár 

korlátozott volt a mozgásában, megszervezte és 

lebonyolította a kisfiúk focimeccseit. Igazi rang-

adók voltak. Gizi összehívta a kisgyerekes anyu-
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kákat, így mini baba-mama klub alakult. A kirándulás az új földvári kilátóba 

igazi élmény volt, a panoráma - Keszthelytől Almádiig - lenyűgöző volt, a 

kiállítás is mindenkinek 

tetszett, de arról, hogy a 

kilátótorony épülete, a ha-

jót formázó beton épít-

mény szép-e, már meg-

oszlottak a vélemények. 

Bár pénteken éjjel a ziva-

tar okozott egy kis kava-

rodást, horgászaink mégis 

eredménnyel dicsekedhet-

tek.  Az étkezéseknél 

mindig volt vállalkozó, 

aki dajkált egy-egy kicsit, 

hogy édesanyja elkölthesse ebédjét. Társasoztunk és nagyokat beszélgettünk. 

Érdekelt testvérünk élete, 

örültünk az örömének és 

nagyon megértettük bána-

tát. Ismét éreztük, hogy 

egymáshoz tartozunk, tu-

dunk egymásról. Szeretet-

ben voltunk együtt. Az esti 

áhítaton szívből énekelhet-

tük: „Békesség legyen ve-

lünk, itt van Jézus köz-

tünk.” 

      

 -hh- 

„Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát 

is mind többen adjanak az Isten dicsőségére.” (2Kor  4,15) 

Pécsre kirándult a keddi imacsoport 
Imacsoportunk életében már-már 

hagyománynak tekinthető, hogy a 

rendszeres közös imádságon, lelki 

beszélgetéseken, szolgálatokon és 

lelkigyakorlatokon kívül gyakran 

szervezünk különféle társas szabad-

idős programokat. Ez évben az au-

gusztus 12-14. közötti hétvégén Pécs-

re kirándultunk. A ferences rend ál-

tal fenntartott egyetemi diákkollégi-

umban, a Collegium Seraphicumban 

kaptunk szállást, ami központi fek-

vése miatt kényelmes kiindulópontja 

volt nagy városi sétáinknak. A város 

panorámáját a székesegyház harang-

tornyának kilátójából, valamint a 
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Kálvária-domb tetejéről is megcso-

dáltuk. A sok séta után jólesett egy-

egy üdítőt vagy sört meginni egy 

igazi „retró” kerthelyiségben. Va-

sárnap délután Harkányba utaztunk 

egy kiadós fürdőzésre, ahol ki-ki 

kedve szerint áztathatta magát a 

gyógyvízben, róhatta a hosszakat az 

úszómedencében, vagy egy-

szerűen csak vigyázhatott az 

árnyékban a többiek csomag-

jára.  

Az esték beszélgetéssel teltek, 

pénteken Máté András, szom-

baton pedig Bakos Hilda és 

Korompai Ági tett tanúságot 

életéről, hitéről. Mindannyian 

megosztottuk a többiekkel éle-

tünk legnagyobbnak gondolt 

örömeinek történetét, azok vál-

tozatos, egyéni megélését. Ezeken a 

beszélgetéseken nemcsak informáci-

ókat kapunk egymásról, hanem újra 

és újra rácsodálkozunk arra a színes 

valóságra, amivel Isten megajándé-

koz minket. Látjuk, hogy együtt, 

testvéri szeretetben haladunk utun-

kon, mégis mindannyian sajátos, 

egyedi földi utat járunk végig.  

Szombaton az Assisi Szent Ferenc 

Plébánia Templomban, vasárnap 

pedig a dóm szentmiséjén adtunk 

hálát az Úrnak a jó hangulatért, az 

összetartozás érzéséért, egyszóval 

egymásért. A vasárnapi szentmise 

különösen emlékezetes marad 

számunkra, hiszen Tamás Roland 

kerületi esperes homíliájában a tűz 

bibliai értelmezéséről, szimboliká-

járól szívünket-lelkünket megérin-

tő szentbeszédet mondott. 

Köszönjük a Berei, a Bihari és a 

Miklós házaspárnak az előkészítő és 

szervező munkát. Hálát adunk neked 

Istenünk ajándékaidért. Hálát adunk 

családunkért, társainkért, a magyar 

városok, közöttük Pécs szépségeiért, 

értékeiért, az együtt átélt, közössé-

günket építő örömökért. Add, hogy 

mi is ajándékká tudjunk válni a na-

gyobb közösség számára! Add, hogy 

ne tévesszük szem elől Krisztus ter-

vét, szolgáljuk ennek megvalósulá-

sát!  

Páll Gabriella 
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EGYHÁZMEGYEI ULTREYA GÖDÖLLŐN 
2016. július 23-án, szombaton, Gödöl-

lőn tartottuk a VÁCI EGYHÁZME-

GYE cursillósainak éves találkozóját, 

amit a Spanyolországból indult 

cursillo nyelvén ultreyának nevezünk. 

A szó jelentése: ELŐRE. Ezzel biztat-

ták egymást a Santiago de 

Compostellába zarándokló, a cursillo 

mozgalmát elindító fiatalok.  

Gyönyörű nap volt az ultreyánk napja, 

átragyogta a Szentlélek fénye, a talál-

kozás öröme, a testvéri együttlét sze-

retete. A 156 résztvevő közül 61 volt 

a gödöllői. Olyanok is eljöttek, akik 

„szebb koruk” miatt kiscsoportba már 

nem járnak, sőt néhányan olyanok is, 

akik még csak érdeklődnek a cursillo 

iránt. 

Nagy örömmel találkoztunk két ré-

gebbi káplánunkkal, Gyurkovics Ist-

ván és Kozsuch Zsolt atyával, akik az 

ötpapos szentmisén az oltárnál szol-

gáltak, és délután is velünk maradtak. 

A szentbeszédben Janó atyától kap-

tunk nagyszerű útravalót közössége-

ink életéhez. Sokunkat megragadott a 

hosszútávon elgondolkodtató kérdés: 

vajon azért megyek el a kiscsoportba, 

mert ráérek (értsd: nincs egyéb elfog-

laltságom, nincs „jobb” dolgom), 

vagy – a temérdek tennivalóm ellené-

re – a többiekért, akiknek szüksége 

van rám éppen akkor és éppen ott? 

A tanúságtevők közt boldogan hall-

gathattuk egyházközségünk tagja, 

Pecze Dani megrendítően őszinte sza-

vait megtéréséről, egyre mélyülő is-

tenkapcsolatáról, keresztény elkötele-

zettségéről. 

A Bense család által készített finom 

gulyásleves udvaron történő elfo-

gyasztását előbb a tűző nap, később a 

hirtelen jött zápor akadályozta meg, 

így a közösségi terek az alagsortól az 

emeletig ebédlővé, majd pedig a kis-

csoportos beszélgetések tereivé ala-

kultak. Köszönet a helyzetet felismerő 

és azonnal ügyesen intézkedő „rende-

zőknek”. 

A kiscsoportos beszélgetésre kapott 

Szentlélek-ajándékok – „meglepő” 

módon – mindenkit úgy szólítottak 
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meg, ahogy arra éppen szüksége volt! 

Számomra, és azt hiszem mindannyi-

unk számára mindig nagy ajándék az 

ismeretlen, vagy alig ismert szemé-

lyek egészen őszinte megnyilatkozása 

ezekben a beszélgetésekben. Ilyenkor 

valóban Krisztusban válunk testvé-

rekké a Szentlélek által, aki szinte ta-

pinthatóan köztünk van. Ennek a meg-

tapasztalása sugárzott a templomban 

tartott összefoglaló megosztáson is, 

amelyen a keresztény kisközösség 

megtartó, megerősítő, életet formáló 

erejéről tettek tanúságot az „asztal-

csoportok” szószólói. 

Hála a mi jóságos Istenünknek, a ta-

lálkozó szervezésében és szeretetteljes 

lebonyolításában igen sokan tevé-

kenykedtek. A felelősséggel és egy-

másra figyelve vállalt munkálkodás 

igazi jézusi közösséggé formálta kis 

csapatunkat, és örömteli keresztény 

együttléttel ajándékozta meg az egy-

házmegyéből érkező cursillóso-kat.  

Köszönet mindenkinek, aki segített, és 

aki jelenlétével gazdagította ezt a 

szépséges napot! 

Anna 
 

Lelkinap a Szentháromság-templomban 
 

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” /Jn 10,10/ 
 

Július 27-én, szerdán lelkinapot tartott templomunkban John Baptist 

Bashobora ugandai atya.  

A közös programot Szűz Mária köszöntésé-

vel, a rózsafüzér imádkozásával kezdtük. Az 

imát Isten dicsőítésével folytattuk, és kértük 

a Szentlelket, hogy árassza ránk Isten min-

dent betöltő gyógyító szeretetét. Az atya há-

rom egymásra épülő tanításban beszélt arról, 

hogy Isten miként került kapcsolatba az em-

berrel, hogyan akar jelen lenni az életünkben, 

és hogy mennyire szeret minket. A tanításo-

kat rövid színdarabok színesítették, amelye-

ket az atya irányításával a jelenlévő fiatalok játszottak el. A kis előadások ab-

ban segítettek, hogy belehelyezkedjünk a tanítás lényegébe, és egy kis vidám-

sággal még nagyobbra nyissuk szívünket az Ige befogadására. Délután ismét 

dicsőítő énekekkel áldottuk az Urat, az Egyetlent, aki méltó a dicséretre, és le-

borultunk az Oltáriszentség előtt, hogy az ő valós jelenlétében legyünk. Három 

órakor az Irgalmasság Rózsafüzért imádkoztuk közösen, amelyet az atya utol-

só tanítása követett. Hat órakor szentmisével ünnepeltük a legszentebb eucha-

risztikus lakomát, amelynek végén John atya, közbenjáró imában testi-lelki 

gyógyulásokért imádkozott.  
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Istenünk, hálát adunk neked szolgádért, John Baptist Bashobora atyáért, akit 

elküldtél hozzánk, hogy a te irgalmas, gyógyító szeretetedről tegyen tanúságot. 

Áldd meg az ő munkáját, szolgálatát és hivatását, és áraszd rá kegyelmeidet 

Szentlelked által! Engedd Urunk, hogy úgy merjünk imádkozni, ahogy az 

apostolok tették kétezer évvel ezelőtt a Lélekben megerősödve: „Te pedig 

nyújtsd ki kezedet gyógyításokra, hogy jelek és csodák történjenek szent Fiad-

nak, Jézusnak neve által.” /ApCsel 4, 30/ 

ifj. Máthé László 

Horgásztábor a dányi tónál  
2016. július 29-től 31-ig 19 gyerek és 12 felnőtt táborozott együtt a dányi tónál 

Hrágyel Zsuzsa és Pali házánál. A gyerekek péntek délután érkeztek és sátrat 

vertek.  

A szombat délelőtt focival, 

horgászattal telt. Aznap 

Hrágyel Pali elméleti oktatást 

is tartott az etetőanyagokról.  

A szombati ebédet, a paprikás 

krumplit, Gazdag Jani főzte, 

de sokan dolgoztak a keze alá, 

férfiak, nők egyaránt. Péter 

atya is ellátogatott a horgász-

tanyára az első napon. 

Szombat délután Gyulai 

Hajniék kürtőskalács-sütéssel 

kedveskedtek a táborlakók-

nak, valamint volt főtt kukorica és görögdinnye is. Este a tábortűznél közösen 

énekeltünk, és elég későn kerültünk ágyba. A sátrakból kiszűrődött a gyerekek 

imája. Hálát adtak a napért, és kérték Istent, hogy másnap segítsen a halfogás-

ban.  

 Vasárnap már 5 órakor volt ébresztő a horgászverseny miatt. A horgászver-

seny első helyezettje Varga Panna, a második Szabó Barnus, a harmadik pedig 

Hankó Levente lett. de a többi gyerek is nagyszerűen szerepelt. Vasárnap 

ebédre Zsuzsa fantasztikusan finom halászlevet főzött azokból a halakból, 

amiket a gyerekek fogtak. Egy nagy amurt pedig kisütöttünk pirosra, ropogós-

ra.  

Ebéd után szétbontották a sátrakat, és a szülők hazavitték gyermekeiket miután 

ők is megkóstolták az ebédet.  

Hálás köszönet mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy ez a néhány gyerek 

szép, természetes környezetben, jó hangulatban tölthesse el ezt a hétvégét.  

S.Erika 
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A Galga-menti Nagyboldogasszony Közösség nyári táborát 2016. augusztus 5-

től 10-ig rendezték Máriabesnyőn.  

Galgás tábor egy konyhás szemszögéből 
Monori Évi hívott bennünket, lenne-

e kedvünk segíteni a tábor konyhá-

ján. A máriabesnyői Nagyboldogasz-

szony Bazilika plébániájának az ud-

varán állt a hetvenegynéhány fiatal 

sátra. Minket, konyhás testvéreket 

egy nyakba akasztható kis szütyővel 

fogadtak. Feladatunk az volt, hogy a 

fiataloknak reggelit, ebédet és vacso-

rát készítsünk. Hihetetlen mennyisé-

gű hagymát és fokhagymát vágtunk 

fel a pár nap alatt, és óriási edények-

ben készültek az ételek 

 A fiatalok rendkívül kedvesen és 

udvariasan szóltak hozzánk, és min-

denben nagyon segítőkészek voltak. 

Tetszett, ahogy közösen terítették az 

asztalokat, ahogy a „Hová mész te, 

kisnyulacska?” hívogató dalára gyü-

lekeztek az ebédlőben, ahogy imád-

koztak az étkezések előtt és után.  

Azt gondolom, nem igazán lehetett 

panaszuk az ellátásra!  Az első na-

pi ebéd után egyszer csak tapsolni 

kezdtek, és addig tapsoltak, míg ki 

nem mentünk a konyhából, hogy ez-

zel leróhassák nekünk hálájukat. Na-

gyon jólesett! 

Öröm volt nézni, ahogy Monori Ági 

és még pár segítőtársa nyakában 

adó-vevő készülékkel szervezte az 

eseményeket. Látszott, hogy ezek a 

fiatalok nagyon komolyan veszik a 

feladatukat.  

Az egyik nap két születésnapot is 

ünnepeltünk, Ferenczi Anna joghurt- 

-tortáját és egy zöld marcipános tor-

tát osztottak szét a két ünnepelt, egy 

fiú és egy lány között.  

Részt vettem a hétfő esti szentség-

imádáson is, melyen közbenjáró 

imakérésre volt lehetőség. Nagyon 

megindító volt látni, ahogy a fiatalok 

egymás után léptek oda Isten aposto-

laihoz.  

Hálás vagyok a Jóistennek, hogy is-

mét megerősített abban, hogy van-

nak nagyon jó fiataljaink, hogy van 

remény.  

S.Erika 
 

Miért jó a Galga még sok év után is? 
Mert feltölt. Megújít. Megmutat olyan dolgokat, melyeken eddig nem gondolkod-

tam, pedig érdemes. Megtisztít. Helyre teszi bennem az értékrendet. Irányt mutat. 

Lehetőséget kínál a jézusi élet megvalósítására. Tapasztalhatóvá teszi Isten végte-

len, feltételek nélküli szeretetét. Megbocsátást ad. Tiszta lapot. Megerősíti a hi-

temet: önmagamban, a másikban és Istenben is. Megismerhetem jobban Jézust. 

Tudást szerezhetek róla, tapasztalatot, megérthetem, elfogadhatom. Befogadha-

tom. Szerethetem. Szeretem. 

Mi is a Galga?  A Galga találkozás. Istennel, önmagammal és a hozzám ha-

sonlókkal. Valódi találkozás. Nevetés. Végtelenített mennyiségben. Szolgálat. 

Segítő kéz. Kaland és móka. 
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Mini-mennyország. 

Érték. Beszélgetés. Tánc. Közös étkezés. Kirándulás. Közbenjáró imádság. Tea-

ház. Értékes film. Szentségimádás. Minden nap szentmise, néha hajnalban, néha 

vakon. 

Minőségi idő az Úrral. Sátor. Biztonság. Ölelés. Mosoly. Barátság. Erő a min-

dennapokhoz. Hit. Jézusi élet. 
(M.Á.)

Hidd el, nagyon szeretlek
A bűneid falat 

állítottak kettőnk közé, 

add át nekem magad, 

hadd legyek veled örökké. 

Ha minden vétkedet 

megbánva bocsánatot kérsz, 

megbocsátok neked, 

mert sokat érsz. 
 

Hadd érintselek meg, 

hadd öleljelek át legbelül, 

meggyógyul a lelked, 

csupán egy szavamba kerül. 

Vak lelki szemedet, 

kérlek engedd, hogy felnyissam, 

s lelked a szeretet 

elárasztja. 

Nagyon szeretlek, 

mint egy testvér, egy apa, 

mint gyermekét az anya. 

Nagyon szeretlek, 

mint egy barát, egy jegyes, 

feláldoztam magam érted, 

hidd el, nagyon szeretlek. 
 

Imádkozz, bízz bennem, 

és beszélgess velem sokat. 

Engedd feltárnom a csendben 

minden legbensőbb titkomat. 

Fogadj be szívedbe 

engedj engem növekedni, 

s téged nem választhat úgy el 

tőlem semmi. 

Nagyon szeretlek, 

mint egy testvér, egy apa, 

mint gyermekét az anya. 

Nagyon szeretlek, 

mint egy barát, egy jegyes, 

feláldoztam magam érted, 

hidd el, nagyon szeretlek. 

      (B.Zs.)  
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A SZENT LIPÓT IMACSOPORT NYARALÁSA 

Igen, jól látjátok, ahhoz, hogy információhoz jussatok, tenni is kell valamit, meg 

kell fejteni a mondatokat. De megéri!  

 

  

M.Éva 
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Fiatal házasok nyári tábora 
Augusztus 18. és 21. között egy meghosszabbított hétvégét töltöttünk együtt 

Szántódon: betegségek miatt a tervezett 30 család helyett végül kb. 25 család 

tudott eljönni, így is 130 körüli létszámmal vendégeskedtünk a Rév Hotelben. 

Péntek délelőtt máris részünk lehetett egy irodalmi estnek is beillő, dallal, ver-

sekkel, novellákkal fűszerezett előadásban: egy orvos ─ gyógyszerész házas-

pár osztotta meg velünk tapasztalatait. Beszéltek a házasság felnőtté válásának 

ívéről, és párhuzamba állították a szülő - gyerek kapcsolatot Isten és Izrael, a 

választott nép kapcsolatával. Nemcsak az előadás meghallgatása volt öröm 

számunkra, hanem az a tapasztalat is, hogy a nagyobb gyermekeink közben a 

kisebb gyerekekre vigyáztak, játszottak, fociztak velük, lekötötték őket /8 nagy 

a mintegy 60 kicsit!/. 

Az időjárás szélső-

séges arcait mutatta: pénteken dél-

után vihar volt, így kézműveskedés, filmvetítés volt a program, szombaton vi-

szont újra melegen sütött a nap. Délelőtt vidám sorversenyen mértük össze tu-

dásunkat, aztán a földvári kilátóból csodálhattuk meg a szép panorámát. Dél-

után pedig a bátrak még meg is tudtak mártózni, sőt kosaraztak is a Balaton hi-

deg vizében. Este pedig Janó atya villámlátogatásának hála, szentmisével ko-

ronázhattuk meg a napot. 

A reggeli és esti ima a tábor állandó programjai voltak (reggel a gyerekeknek 

szeretet-dobókocka, este a felnőtteknek Tomi gitárkoncertje fűszerezte). A 

gyerekek ima után folytatásokban meghallgathatták Mazsola és Manócska tör-

ténetét, valamint fontos (és sűrűn látogatott) színfolt volt a folyamatosan üze-

melő büfénk, ahol kávé, szörp, egyéb innivaló  és gyümölcs, ropogtatnivaló 

várt mindenkit. Hálás szívvel és feltöltődve térhettünk haza, várjuk az évnyitót 

és az újra induló hittan-alkalmainkat. 

-nn- 
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CSERKÉSZEK 
Idén remek tábort töltöttünk el a cserkészekkel Homokbödögén. Ebben a tá-

borban nem csak a csapatunk, hanem a X. cserkészkerületből még rengeteg 

csapat vett részt kb. 1300 cserkésszel. Az idei tábor keretmeséje vikinges volt, 

táborunk pedig „Odin kiengesztelését” tűzte ki célul. Az egész tábor alatt na-

gyon jó hangulat uralkodott, még akkor sem lankadt, amikor harmadik napja 

esett az eső, és a sárban sétálgattunk. Mindenki sok új ismeretségre tett szert, 

reméljük sok-sok új barátság köttetett. 

A táborról sok-sok képet és információt találtok a facebook-on: X. Kerületi 

Nagytábor 2016. 

 

 
 

A Kerületi Nagytáborunk 2016-os tábori indulója: 

 

Pihenünk a fa tövében, vidáman, de piszkosan, 

Szamócákra, Áfonyákra kacsintgatunk hosszasan, 

Szúnyogokkal, bogarakkal örök harcot vívunk, 

Összefogva közösen mi mindent kibírunk, 

 

Minden reggel madárdalra kelünk, 

És egyre hangosabban énekelünk. 

Ref.: 

Számháború, őrsi főzés, 

Törzsi asztal, róka-, őz- és 

Vaddisznó-vadászat, állítsunk egy sátrat, 
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Favágás és latri ásás, 

Néha napján egy hegymászás, 

Ó-ó 

Lábdobogás hallik, s nagy kacagás harsan, 

Az erdő marad csak meg mellettünk szép halkan, 

S bár mi késő estig lármázunk és játszunk, 

Ő tücsköknek meséjével édesíti álmunk. 

 

S minden reggel madárdalra kelünk, 

És egyre hangosabban énekelünk. 
 

Itt meghallgathatjátok: https://youtu.be/ujLQfRiywrk 

 

A kiscserkészeinkkel augusztus elején töltöttünk el 5 napot Bujákon, sok-sok 

vidám élménnyel gazdagodtunk. Mindenki nagyon lelkesen várta a programo-

kat, és azt hiszem, elmondhatjuk, hogy minden kicsi nagyon nagy élvezettel, és 

igen jó magaviselettel töltötte el velünk a tábort. Ebben a táborban sem szű-

kölködtünk a jókedvben, mint indiánok próbáltuk kiengesztelni a nagy 

Manitut. Szerintem mindkét tábor igazán jó volt, rengeteg izgalmas program-

mal és élményekkel.  

Sánta Csenge 
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OLVASÓLÁMPA 
 

Isten bármire képes 
 

„Az emberek, amikor az életemről olvasnak, vagy saját sze-
szemükkel látják, hogyan létezem, hajlamosak arra, hogy 

gratuláljanak, mert diadalt arattam a fogyatékosságom fölött. 
Azt szoktam mondani nekik, hogy a győzelmeim a megadásból 
származnak. Minden egyes nap adódik valami, amit képtelen 

vagyok egyedül megcsinálni. Ilyenkor megszólítom Istent: »Át-
adom Neked!« Amint megadással viseltetem, az Úr megszünteti minden fáj-
dalmamat, és valami jóvá változtatja azokat. Olyasmivé, ami valódi boldogsá-
got okoz. 
 Mi az a »valami jó«? Számomra ez a cél és a jelentőség. Az, hogy számít az 
életem. Amikor nem találtam az életem jelentőségét vagy célját, és feladtam 
a keresést, Isten közbeavatkozott. Értelmet adott az életemnek, pontosan ak-
kor, amikor senki és semmi más nem volt képes erre. 
 Neked is meg kell értened: Isten mindent lehetővé tesz. Amikor gyenge va-
gyok, Ő akkor is erős. Nekem vannak bizonyos korlátaim, Neki egy sincs. Ha 
korlátok nélküli az életem, annak pusztán az az oka, hogy megadtam magam 
neki, lemondtam minden tervemről, álmomról, vágyamról. Nem adtam fel 
semmit, de megadtam magam. Lemondtam a terveimről, hogy Ő megmutat-
hassa, milyen utat jelölt ki számomra. 
 Ha megadtad magad az Istenben való hitnek, de az élet továbbra is akadá-
lyokat gördít eléd, szólítsd meg Őt: »Ha a Te akaratod, hogy elérjem ezt az 
álmot, akkor segíts nekem.« Hiszem, hogy Isten útja az, ami elvezet minket a 
legnagyobb lehetőségeink beteljesítéséhez. Azt tanácsolom, ismerj meg min-
dent, amit lehet, és megadással fogadd az Ő tudásának következményeit. Idő-
vel a rejtvény megfejti önmagát. Ahogy a Biblia mondja: »A bölcsessége mély, 
az ereje hatalmas.«” 
 
Részlet Nick Vujicic: Nyitott lélekkel. Imák egy varázslatosan jó életért című 
könyvéből. A szerző szeptember 21-én és 22-én újra Magyarországon tart elő-
adásokat. 

F.I. 
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK 

 
 Kérjük testvéreinket, ha bármit 

szeretnének a templomi hirdető-

táblára kitűzni, forduljanak Janó 

atyához, mert csak az ő beleegyezé-

sével tehetik meg. 

 Imádkozzunk hittel egyházköz-

ségünk betegeiért! „Ha ketten közü-

letek valamiben egyetértenek a föl-

dön, és úgy kérik, megkapják meny-

nyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten 

vagy hárman összegyűlnek a ne-

vemben, ott vagyok közöttük” (Mt 

18,19-20). 

 Ne felejtkezzünk meg idős vagy 

beteg, templomba járni nem tudó 

testvéreinkről! Kérésükre elsőpén-

tekenként az atyák felkeresik őket, 

és kiszolgáltatják nekik a szentsége-

ket. Jelentsük be őket a sekrestyé-

ben! 

 Gyóntatás hétköznap az esti mi-

sék előtt (17.30-18), a csütörtöki 

szentségimádás alatt (18-19), vala-

mint vasárnap az esti misék előtt és 

alatt (17.30-19) van. Kérjük a kedves 

hívektől, hogy időben érkezzenek, 

ha gyónni szeretnének. 

 A blahai kápolnában csütörtök 

esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak 

testvéreink csendes szentségimá-

dást. 

 A Szentháromság-templomban 

csütörtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk.  

 Ebben az évben egyházközségünk 

gyermekeinek elsőáldozása szept-

ember 25-én lesz a 9 órai szentmi-

sén. Imádkozzunk értük! 

 Gyermekeink számára külön gyó-

nási lehetőséget biztosítanak az 

atyák. Ennek időpontja szeptember 

30. péntek 14 órától.   

 Felhívjuk lisztérzékeny testvére-

ink figyelmét, hogy lehetőség van 

arra, hogy áldozásnál gluténmentes 

ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az 

atyáknál.  

 Októberben, a Szűzanya hónap-

jában minden hétköznap 17.30-tól 

rózsafüzért imádkozunk a temp-

lomban.  

 Ennek a számunknak önköltségi 

ára 85 Ft. Ezért kérjük, hogy aki te-

heti, adománnyal segítse megjelente-

tését. 

 Gitáros misék  
Minden hónap 2. vasárnapján este ─ 

a nyár kivételével ─ ifjúsági gitáros 

szentmise van Monori Bence veze-

tésével és a Filia újabb generációjá-

nak szolgálatával, az ő dalválasztá-

sukkal 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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Evangélium-szöszölő    

Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmise alatt 

a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott hónapban el-

hangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Megköszön-

jük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az 

assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jel-

zik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom: szeptember 18.  

 

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET  
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katoli-

kus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csator-

nát, 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 töb-

bek között: a vasárnapi hirdetések, az egyházközségi eseményeken készült 

fényképek, a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentsé-

gekhez járulás feltételei, csoportjaink bemutatása. 

http://szentharomsagtemplom.hu 

 

Az éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót bármi-

kor befizethetik; 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, önál-

ló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege 

az éves a nettó jövedelem 1 %-a. 
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Plébániai hittan 

3. osztályosok:        csütörtök 15.45 

4. osztályosok:        csütörtök 15.45 

   (elsőáldozás után Zoli atya) 

5-6. osztályosok:     szerda 16.00  

       (Zoli atya) 

7-8. osztályosok:     csütörtök 16.30 

       (Zoli atya) 
 

Csoportjaink évkezdése és foglalkozásai: 

 

Baba-mama klub:  szeptember 9. péntek 10 óra  

    (minden második és negyedik pénteken) 

Igekörök:    szeptember 5. hétfő az esti szentmise után  

    (minden első és harmadik hétfőn) 

Házas csoport:   szeptember 9. péntek az esti szentmise után  

    (kéthetente pénteken) 

Fiatal házas csoport:  szeptember 13. kedd este fél 9 

    (minden második és negyedik kedden) 

Bibliakör:    szeptember 7. szerda az esti szentmise után 

    (minden szerdán este háromnegyed hétkor) 

 

Katekumen csoportok 

Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (kereszt-

ség, elsőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már ré-

gebben szentségekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a 

katekumen csoportokban tehetik meg. 

A foglalkozások: 

  1. évfolyam   kedd 19.00-20.15 

   első foglalkozás: szeptember 13. 

  2. évfolyam    csütörtök  19.00-20.15  

  3. évfolyam    csütörtök  20.15-21.30      

       első foglalkozás  

       mindkét csoportnál: szeptember 15. 
 

Szeretettel hívjuk meg ismerőseinket! 

Érdeklődni lehet  Hugyecz János plébános atyánál 20 3482601  

     Szilasiné Katinál 20 8231730. 
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A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is 

részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, per-

selyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal! 

 

szeptember 3. szombat 

 19.00  Igekörök 

szeptember 4. vasárnap  

 9.00   Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 19.00  Ifjúság 

szeptember 10. szombat 

 18.00  Bibliakör 

szeptember 11. vasárnap 

 9.00   Tantestület 

 10.30  Képviselőtest. 

 18.00  Cserkészek 

szeptember 17. szombat 

 18.00  Házasok 

szeptember 18. vasárnap 

 9.00   Igekörök 

 10.30  Szeretetláng 

 18.00  Fiatal házasok 
 

szeptember 24. szombat 

 18.00  Cursillo 

szeptember 25. vasárnap 

 9.00   Bibliakör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Házasok 

október 1. szombat 

 18.00  Igekörök 

október 2. vasárnap 

 9.00   Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

október 8. szombat 

 18.00  Bibliakör 

október 9. vasárnap 

 9.00   Tantestület 

 10.30  Képviselőtest. 

 18.00  Cserkészek 

 

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 
 

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 kényszerű-

ségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7) 
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben szeptember 5-től 
 
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat   7.00,  18.00  
csütörtök         7.00    
                                                                          18.00 szentségimádás 
vasárnap         9.00,   10.30,   18.00  
BLAHAI KÁPOLNA 
vasárnap          7.45 
SZADA 
hétfő          18.00 
szerda (görögkatolikus)      18.00 
vasárnap           9.00 
VALKÓ 
kedd          10.00  
vasárnap         10.30 
PREMONTREI   TEMPLOM 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, szombat  7.15 
péntek         18.00 
vasár- és ünnepnap       7.30,  9.30,  18.00 
MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 
hétköznap          18.00  
vasár- és ünnepnap       9.00, 10.30, 18.00 
ORA KÁPOLNA      
kedd, péntek        6.45 
szerda          7.00 
hétfő, csütörtök       7.00   igeliturgia 
szombat         8.00   igeliturgia  
első szombat        7.00   igeliturgia 
SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek    18.00 
vasárnap           9.30 

  
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2016. szeptember 
 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 

A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu  

http://godollo.plebania.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com
mailto:hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com

