
 

 

HHOOLL  VVAANN  IISSTTEENN  AA  BBAAJJBBAANN??  
 

indnyájunkat megdöb-
bentett a Veronában tör-

tént tragédia. És ilyenkor na-
gyon sok kérdés vetődik fel, 
köztük a címben szereplő kér-
dés. Ez a kérdés egyébként 
egy izgalmas könyvnek a címe 
is, amit egy jezsuita szerző, 
Richard Leonard írt. A könyv 
alcíme: gondolatok a hitről és 
a szenvedésről. Egy nagyszerű 

mű, ami nekem abban segí-
tett, hogy eszembe se jusson 
olyan leegyszerűsítő és sema-
tikus választ adni a feltett 
kérdésre, amire mi, hívő em-
berek, bizony hajlamosak va-
gyunk. A könyv szerzője sze-
mélyesen átélte ezt, hiszen 
amikor a nővére egy súlyos 

baleset következtében, nyaktól 
lefelé lebénult, akkor a legkü-
lönbözőbb módon próbálták 
megmagyarázni, hogy Isten-
nek mi volt a szándéka ezzel a 
balesettel. Jobb helye lesz a 
mennyben. Isten csak az erő-
seknek ad nagy keresztet. Va-
lamilyen nagy bűne miatt ve-
zekel, és ezekhez hasonló 
gondolatokkal „vigasztalták” a 

családot. 
 szerző hét pontban foglal-
ja össze, amit megsejtett a 

szenvedés titkával kapcsolato-
san. Ezeket most szó szerint 
idézem. 1. Isten nem küld ránk 
közvetlenül fájdalmat, szenve-
dést és betegségeket. Isten 
nem büntet. 2. Isten nem küld 
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ránk szerencsétlenségeket 
azért, hogy megtanítson ne-
künk ezt-azt, bár igaz, hogy 
minden szerencsétlenségből 
tanulhatunk. 3. Isten nem idéz 
elő földrengést, árvizet, aszályt 
és más természeti csapásokat. 
Ha imádkozunk, azt kérjük Is-
tentől, hogy alakítson át min-
ket úgy, hogy át tudjuk alakí-
tani a világot. 4. Isten akarata 
inkább a tágabb összefüggé-
sekben érvényesül, mint a 
szűkebbekben. 5. Istennek 
nem volt ’szüksége’ Jézus vé-
rére. Jézus nem pusztán azért 
jött, hogy meghaljon, de Isten 
felhasználta a halálát arra, 
hogy hírül adja a halál végét. 
6. Isten olyan világot teremtett, 

amely korántsem tökéletes, 
olyan valóságot, ahol van 
szenvedés, betegség és fájda-
lom; ha nem így lenne, a vilá-
gunk azonos lenne a mennyor-
szággal. A gondok jelentős ré-
szét mi magunk idézzük elő, 
de Istent hibáztatjuk értük. 7. 
Isten nem tesz tönkre minket. 
Azt hiszem, hogy illő és üdvös 
átimádkozni ezeket a gondola-

tokat. A szerző ezt a hét pon-
tot elemzi a művében.  
Aki szeretne elmélyedni ebben 
a témában, annak ajánlom, 
hogy olvassa el ezt a könyvet. 
Richard Leonard SJ: Hol van 
az Isten a bajban? Ursus Lib-
ris 2014 

Janó atya 
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Országos Lelkipásztori–Teológiai Napok Egerben 
 

Az Országos Lelkipásztori Intézet 

január 23. és 26. között Egerben, a 

Szent János Továbbképző Központ-

ban szervezte meg az immár hagyo-

mányos Országos Lelkipásztori–

Teológiai Napokat. 

A rendezvény témája: Életadó kap-

csolatok – életadó plébánia. Jelmon-

data pedig: „Szítsd fel magadban Is-

ten kegyelmét…” (2 Tim 1,6). 

A program során hazai és határon túli 

magyar lelkipásztorok és közvetlen 

munkatársaik találkoztak. A konfe-

rencia lehetőséget adott az ismerke-

désre és a tapasztalatcserére. 

A konferencia nyitószentmiséjét 

Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. 

Szentbeszédében a főpásztor az élet-

adó plébánia fogalmát határozta meg, 

amelyhez a megtérésben való meg-

újulást tartja szükségesnek. „Sokszor 

apró dolgokon múlik, közvetíteni tud-

juk-e a szeretetet. A keresztény éle-

tünk nem szakadhat el a mindennap-

októl, az emberekkel való találkozá-

sokban kell megélnünk kereszténysé-

günket.” 

Az azt követő nyitó előadásban Varga 

László, kaposvári plébános, iroda-

igazgató beszélt arról, hogy nincs más 

lehetőség, mint a Krisztushoz való 

megtérésünk, a benne való élet.  

A második nap délelőttjén Heidl 

György tanszékvezető egyetemi do-

cens tartott előadást a házasságról és 

a családról az Amoris laetitia teoló-

giatörténeti összefüggésében. 

Lothringer Éva szociális testvér a mai 

családi élet örök értékeit és annak 

gyakorlati tapasztalatait vázolta 

elénk. Mélyre ható látleletet adott a 

családok mai valóságáról, ami az 

alapja kell hogy legyen annak, amit 

ma családsegítés, családtámogatás 

címén nekünk, mint Egyháznak és 

plébániának tennünk lehet és kell. A 

szociális testvér három pont alapján 

építette fel gondolatmenetét. 

A család, mint örök érték, be kell 

hogy töltse funkcióját, mégpedig egy 

megváltozott világban. 

A második gondolatkörben a házas-

ságra való érettséget vizsgálta az elő-

adó. Beszélt a fiatalok „mozaikos 

érettségéről”, ami a stabil kötődés ki-

alakulását jelentősen megnehezíti.  

Harmadik gondolatként a „lesznek 

ketten egy testté” ige mentén a mi-

tudat kialakulásának akadályait, ne-

hézségeit mutatta be.  

A Parázs Pasztorális Központ több 

munkatárssal tartotta meg előadását. 

Hortobágyiné Nagy Ágnes és munka-

társai a családi életben való megerősí-

tés és kísérés nehézségeiről és erőfor-

rásairól osztották meg gondolataikat a 

résztvevőkkel. 

Délután öt különböző témájú mű-

helymunka közül választhattak a je-

lenlevők. Szó volt többek között a 

sejtevangelizációról, az imádság tanu-

lásáról és tanításáról, a természetes 

családtervezésről, családi tabutémák-

ról, a plébániai evangelizáció lehető-

ségeiről. 

Szerdán Udvardy György pécsi püs-

pök tartott előadást: Papként a XXI. 

században – kihívások, erőforrások és 

a remény jelei címmel. A pap külde-

tését Lukács és Márk evangéliuma, a 
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papszenteléskor elhangzó imádság, 

valamint Ferenc pápa egyházképe 

alapján határozta meg: a lelkipásztor 

jelenvalóvá teszi Isten irgalmát, társul 

szegődik az ember mellé, szolidáris 

vele, küzd érte. Az evangélium kate-

góriái szerint látja és értelmezi a kort, 

és az alapján ad válaszokat. Hangsú-

lyozta, hogy a kibontakozás feltétele 

a közösségépítés, az örömet sugárzó, 

emberközeli plébániai élet, az evan-

gélium radikális képviselete, a világ-

gal való együttműködés, a világot ér-

tő, a jelekből olvasó közösség meglé-

te, valamint a pasztorális megtérés. 

Ezt követően Gorove László diakónus 

és felesége a közösség természetes 

növekedéséről beszéltek és megosz-

tották a magától végbemenő (közös-

ség)fejlődés titkait. 

Délután ismét fórumtémák közül vá-

laszthattak a konferencián megjelen-

tek. Volt műhely csak papok részére, 

hallhattak a kötelezően választható 

etika, hittan kihívásairól, az Alpha 

kurzusról, és arra is keresték a vá-

laszt, hogy hogyan hívjuk megtérésre 

a híveket. 

Csütörtökön A Krisztussal való talál-

kozás küldetéssel jár: válasz a kor ki-

hívásaira – eszközök és módszerek a 

XXI. század emberhalászai kezében 

címmel tartott előadást Fábry Kornél, 

a Budapesti Nemzetközi Euchariszti-

kus Kongresszus Általános Titkársá-

gának Főtitkára. 

A konferencia közös hálaadással, 

megosztással, tanúságtétellel záró-

dott. 

Szerda délután a görögkatolikus atyák 

közreműködésével az Akathisztosz-

himnuszt, a Legszentebb Istenszülő 

tiszteletére írt imádságot énekelték. 

Esténként szentségimádáson vettek 

részt a jelenlévők. A konferencia to-

vábbá lehetőséget adott városnézésre 

és sportolásra is. 

Az előadásokat az Országos Lelki-

pásztori Intézet honlapjáról hallgat-

hatják meg, vagy megtekinthetik a 

Szent István Televízió honlapján. 

a Magyar Kurír alapján 

 

 

A karácsonyi ünnepek elmúltával néha visszagondolunk azokra a 

kegyelmi pillanatokra, amelyek az Istenben való életet jelentették. 

Ilyenek voltak az együtt megélt roráték, ahova sokszor a gyerekek 

hozták a szüleiket, és nem fordítva. A pásztorjáték, amellyel az 5. osztályo-

sok örvendeztettek meg kicsiket és nagyokat. Az éjféli mise előtti áhítat ka-

rácsonyi ünneplésre hívó csodaszépen kiválasztott műsorszámai. Az ünnepi 

szentmisék. A szilveszteresti szentmise, amelyen Janó atya szavai elgondol-

koztattak bennünket arról, hogy igazán irgalmasak vagyunk-e, hogy örven-

dező lélekkel találkozunk-e Urunkkal az Eukarisztiában, és igazi Isten iránti 

hálára indítottak mindazért, amit az elmúlt évben kaptunk. A családok meg-

áldása az újévi esti szentmisén, ahol köszönetet mondhattunk egyházközsé-

günk családjaiért.  

Áldunk Téged, Urunk ezekért a fénnyel teli pillanatokért! 
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December utolsó hetének csütörtök dél-

utánján a már hagyományos közös já-

tékra, beszélgetésre, kötetlen együttlétre 

hívtuk egyházközségünk tagjait. 

Idén a megszokottnál kisebb létszámú, de annál lelkesebb csapat gyűlt össze a kö-

zösségi házban, akiket sok-sok társasjátékkal, teával és zsíros kenyérrel vártunk. 

Több tapasztalt játékos is eljött, akik nagy szeretettel és türelemmel magyarázták a 

szabályokat a játékokban kevésbé jártas érdeklődőknek. 

A már megszokott és megszeretett társasokon túl újak is előke-

rültek, amelyek szabálykönyvein közösen próbáltunk kiiga-

zodni. 

Nagyon gyorsan eltelt a délután, majd az este is, de sebaj! 

Folytathatjuk otthon családi körben, a barátainknál ven-

dégeskedve, a nyári táborokban… és természetesen egy 

év elmúltával újra itt, a közösségi házban, ahová az idei-

hez hasonlóan, nagy szeretettel várunk majd mindenkit, 

mert játszani, vidám hangulatban együtt lenni nagyon jó!!! 

R.Jutka 

Szilveszter 
A tavalyi sikeres egyházközségi szilveszter után nem volt kérdés, hogy a lel-

kes kis csapat 

újra vállalja 

a 2016-os év 

búcsúztató 

bulijának 

megszerve-

zését. 

Elkészültek a 

profi plaká-

tok, nyilvá-

nossá tették a 

jelentkezési 

táblázatot 

ami  – jó ma-

gyar szokás sze-

rint – három hétig üres maradt, majd az utolsó 48 órában megtelt. De az a 

lényeg, hogy megtelt! 
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December 31-én délután összejött jó néhány ember, és a közösségi házat át-

alakították táncteremmé, játékbarlanggá, és teaházzá, illetve svédasztalos 

vendégváróvá. 

A hálaadó szentmise után szép számmal érkeztek a bulizni vágyók. 

A sok enni- és innivaló mellett mindenki magával hozta a vidámabbik énjét 

is. 

A fergeteges zene megalapozta a jó hangulatot, sokan kedvet kaptunk a tánc-

hoz. 

Zoli atya is 

megmutatta, 

hogy leg-

alább olyan 

jól táncol, 

mint amilyen 

jól prédikál. 

A játékot 

kedvelők 

csendesebb 

vizekre evezhettek az emeleti termekben, ahol finom kávét és teát is lehetett 

inni. 

Éjfél előtt Janó atya vezetésével imával zártuk a régi, és köszöntöttük az új 

esztendőt. Éjfélkor nekünk is volt saját „egyházközségi tűzijátékunk”, gyer-

mekeink 

nagy, és a 

templom 

körül la-

kók ki-

sebb örö-

mére. 

Ezután 

pezsgőz-

tünk, virs-

lit ettünk, 

és folyta-

tódott a 

tánc. 

A csapat legelkötelezettebbjei hajnali 3-ig ropták, majd aznap délutánra 

megint jöttünk néhányan és visszarendeztük a közösségi házat, hogy az új 

évben is tudjuk élni krisztusi nagycsaládunk mindennapjait. 

Bazsik Erika 
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IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT 
Két beszámoló 

„Krisztus szere-

tete sürget min-

ket…” (2Kor 

5,14-20) 

Ezzel a mottóval 

a szívünkben 

kerestük fel Gö-

döllő egyes templomait és vettünk 

részt a különböző felekezetek isten-

tiszteletein. Az imaalkalmakon való 

részvétel nem csak azért volt külön-

leges ajándék számomra, mert képet 

kaphattam arról, milyen gazdagság-

gal áldotta meg Isten az Ő népét, ha-

nem igazi lelki élményt jelentett az 

egység megtapasztalása, amiért Jé-

zus a főpapi imájában imádkozik. 

„Legyenek mindnyájan egyek… és 

így elhiggye a világ, hogy te küldtél 

engem.” (Jn 17, 21-22).  

Janó atya is ezt idézte prédikációjá-

ban, hangsúlyozva, miért fontos az 

ökumené. Ma nem azt kérdezik, mi-

lyen felekezetű vagy, hanem hogy 

keresztény vagy-e. Akkor vagyunk 

hitelesek és hatékonyak, ha megva-

lósul köztünk az egység, hogy a vi-

lág higgyen. 

Igazán lélekemelő volt a hétfői isten-

tiszteleten templomunkban együtt 

énekelni a taizéi énekeket a többfe-

lekezetű kórussal, vagy megtapasz-

talni, hogy a református istentisztele-

ten a gyülekezet tagjai hangosan 

imádkoztak, meghallgatni a zsoltá-

rokat, és hogy náluk kicsit másképp 

szól a Miatyánk is. 

Albert Gábor evangélikus lelkészt 

könnyekig meghatotta az a karácso-

nyi hangulat, amit a zenekar és a 

Szentháromság-templomot megtöltő 

közösség elébe hozott. Olyan volt 

ez, mint mikor egy nagy család 

együtt ünnepel, leszáll közéjük a 

Szentlélek, és elhozza a megszületett 

Megváltó örömhírét. Ez az öröm 

született meg az én szívemben is új-

ra, mikor azt éreztem, hogy a külön-

bözőségeink ellenére van valami, 

ami összeköt és testvérekké ková-

csol minket, és ez a Krisztusba vetett 

hitünk.  

Janó atya a péntek esti istentisztele-

ten visszautalt a nyitó imaalkalom 

karácsonyi hangulatára és Ferenc 

pápa „Az evangélium öröme” c. 

apostoli buzdítására, miszerint ne-

künk, keresztényeknek két felada-

tunk van: Isten dicsőítése és az 

evangélium hirdetése. Kérjük a 

Szentlélektől a bátorságot, hogy hir-

dethessük az örömhírt, szóval és éle-

tünkkel, és ne várjunk arra, hogy 

majd akkor, ha tökéletesek és szen-

tek leszünk. Régen sem a szentek 

hirdették Isten országát, hanem, aki-

ben tűz volt  

Jó volt látni, mennyi idegen arc vesz 

körül templomunkban, de még na-

gyobb öröm volt, milyen sokan 

gyűltünk össze mi, katolikusok, más 

felekezetek imaalkalmain, és a sze-

retetvendégségek alkalmával megál-

lapíthattam, hogy mind katolikus, 

mind református testvéreink szívü-
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ket, lelküket beleadták, hogy ne csak 

lelki, hanem finom földi táplálékkal 

is kedveskedjenek egymásnak.  

S. Erika 

„Krisztus szeretete sürget minket” 
Mire is sürget a mi Urunk 

bennünket? Ezt a kérdést jártuk 

körül január 3. hetében Gödöllőn is, 

ahogy az ország és a keresztény 

Európa számos városában, az 

egységért fohászkodva. 

Számomra az ökumené egész évben 

tart, több mint negyed évszázada 

áthatva az életemet. 

Így az idén január 15-én, az 

imanyolcad hivatalos kezdőnapján 

az ökumenikus csoporttal 

imádkoztunk együtt az előttünk álló 

hét kegyelmeiért. 

Hétfőn – a hagyományoknak 

megfelelően – a Szentháromság-

templomban gyűltünk össze, ahol 

ökumenikus énekkar dicsőítette 

együtt az Urat. Ahogy Albert Gábor 

evangélikus lelkész fogalmazott, az 

egységben a karácsony csodáját 

élhettük át újra. Két szót helyezett 

ezen az estén a szívünkre, a 

programot, melyet Jézus világosan 

mutatott meg nekünk és élt elénk a 

szeretetben, és az akarást, melyre 

szükségünk van ahhoz, hogy 

megtaláljuk azt a személyes utat, 

mely Felé, Hozzá vezet. A 

lélekemelő alkalom után az agapén 

kézzelfoghatóvá tettük a 

szeretetünket testvéreink felé. 

Kedden Máriabesnyőn találkoztunk, 

ahol ünnepi vesperás tette 

különlegessé az alkalmat. Lőrik 

Levente, baptista lelkipásztor 

hirdette az igét. 

Szerdán baptista testvéreink voltak a 

házigazdák. Itt is sok, énekként 

felhangzó imádság szállt az ég felé. 

Ezúttal Ullmann Péter premontrei 

atya elmélkedett. Mondanivalója 

központi gondolata az volt, hogy 

igyekeznünk kell a múlt sérelmein 

túllépni, a sebeket begyógyítani, 

megbékélni és előre tekinteni, 

különben sóbálvánnyá válunk, mint  

Lót felesége. 

Csütörtökön a görögkatolikus 

templomban Balogh Tamás, 

református lelkész arra irányította 

figyelmünket, hogy minden 

gyülekezetnek megvan a 

különlegessége, sajátos nézőpontból 

látja az igazság egy szeletét, melyet, 

ha megosztunk egymással, közelebb 

kerülünk az ezerarcú Isten 

megismeréséhez. 

Pénteken a református templomban 

gyűltünk össze, ahol a kórus által 

vezetett vesperást énekeltük együtt. 

Hugyecz Janó atya prédikált, az 

örömhír továbbadásának örömét 

helyezve a szívünkre. 

Mindnyájunknak fel kell tennünk a 

kérdést napról napra, mit (t)együnk. 

:-) Adjuk tovább az általunk 

megtapasztalt örömhírt úgy, hogy 

lelkünket Isten igéjével tápláljuk. 

Az alkalom itt is agapéval zárult, 

ahol finom falatok mellett személyes 

beszélgetések által gazdagíthattuk 

egymást, Janó atya mit együnk 

kérdésére gyakorlati választ is 
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találva. 

A záró alkalomra az evangélikus 

templomban gyűltünk össze. Nyolc 

lelkész fejezte ki jelenlétével vágyát 

az egység iránt, mely egyezik 

Krisztus akaratával. Stella Leontin 

atya prédikációjában csúcsosodott ki 

a válasz a bevezetőmben feltett 

kérdésre: Mire sürget minket 

Krisztus? A szeretetre, mely a 

keresztény tanítás lényege. 

Rendkívül gazdagon, személyes 

példákkal tűzdelt igehirdetésében 

konkrét kérdéseket tett fel 

mindnyájunknak az élet minden 

területéről, mikor és hogyan 

fejezzük ki szeretetünket 

embertársaink felé? Hiszen ha nem 

szeretjük felebarátunkat, akit látunk, 

hogyan állíthatjuk, hogy szeretjük 

Istent, akit nem látunk? 

Figyelmeztetett bennünket az aznap 

hajnalban történt veronai 

buszbaleset kapcsán, szeressünk 

addig, amíg erre Isten lehetőséget ad 

nekünk, nehogy késő legyen! 

Krisztus szeretete ugyanis sürget 

bennünket. 

A templom előtt a jéghidegben 

dideregve forralt bor, tea és házi 

sütemények segítettek megerősíteni 

bennem azt az érzést, melyet mindig 

átélek ezeken az alkalmakon: mintha 

a Mennyország a Földre költözne 

egy hétre. 

És aki nem csak januárban szeretné 

ezt az egységet újra és újra átélni, 

minden péntek délben csatlakozhat a 

református templomban ahhoz az 

imaközösséghez, mely a 

világbékéért fohászkodik. 

Szedmák Ágnes  
 

Kongresszuson Castel Gandolfóban 
Egyházközségünkből egy 13 fős kis csapat 2017. január 12-15. között Castel 

Gandolfóban volt, a Fokolare Mozgalom kongresszusán, ahonnan megújult 

elköteleződéssel tértek haza. Első alkalommal rendezték az elkötelezettek 

találkozóját olyan módon, hogy átfedésben volt a papi találkozóval, így az 

első 2 napon 800 atya és 700 világi ünnepelte együtt a plébániai mozgalom 

megalakulásának 50. évfordulóját. A magyar volt a harmadik legnépesebb 

népcsoport, az erdélyiekkel és a délvidékiekkel együtt száz fő körüli volt a 

magyar csapat létszáma – harmincnál is több pappal. A találkozó mottója „A 

közösség magvai”  volt. 

A mozgalom vezetői felhívták a figyelmet mindannyiunk szolgálatára, hogy 

mindenki körül megszülethessen az egyház, hogy kérdés, kétely esetén Jézust 

választva az egység gyümölcseit teremhessük. A Fokolare Mozgalom alapí-

tója Chiara Lubich ennek módját a következő öt lépésben vázolta fel: 1. Rá-

tekinteni a valóságra. 2. Visszatérni a forráshoz, a Szentháromság valóságá-

ba. 3. Új pillantással tekinteni a valóságra: krisztusi szemmel nézni a világot, 

meglátni mindenkiben Jézust. 4. Élő sejteket létrehozni: a kapcsolatokból 

születnek akciók. 5. Mindent megosztani, mindenhova elvinni Jézust, hogy 
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az új kultúra terjedjen. Keringtetni a szeretetet, hiszen az élet szeretet – ha 

nincs szeretet, nincs élet. 

Pino Petrocchi püspök a csevegés, a hallgatás és a meghallgatás különbségé-

re hívta fel a figyelmet, utóbbit úgy definiálta: „Felajánlok a szívemben szá-

mára egy helyet”. Előadásában sokunkat megragadott a kis, látszólagos jók 

összevetése a nagybetűs JÓ-val, előbbi, mint kísértés, utóbbi, mint Isten aka-

rata jelenik meg életünkben.  

A találkozón sokszor idéz-

tek Ferenc pápától: „Adjá-

tok a testvériség jeleit, a 

kölcsönösséget (ahogy 

Krisztus meghagyta), legye-

tek egy, hogy a világ higy-

gyen!” Ugyanez a gondolat 

Chiaránál 2004-ben ez így 

hangzik: „Az egyház a 2-3 

ember közötti egységben 

jelenik meg.”  

Fabio Ciardi atya, a havi 

életige-magyarázatok szer-

zője pedig a következő mó-

don buzdított bennünket: 

„Jézus mindent adott: 30 év 

máriás életet, 3 év prédiká-

ciós életet, 3 órát a keresz-

ten, anyját, testét, vérét, vé-

gül az Atyával való egysé-

gét, így az elhagyott Jézus a 

modell a szeretetben, ezen a 

módon kell nekünk is sze-

retni testvéreinket.”  Chiara 

megfogalmazásában: „Az 

elhagyott Jézus egyesítette 

az embereket egymással és Istennel.” 

A találkozó napjai végtelen hosszúnak tűntek, az éjszakák pedig igen kurtá-

nak és hidegnek (Olaszországban is hidegrekord volt ekkor), ennek ellenére 

mindannyiunknak sikerült erőt merítenünk az elkövetkezendő időszakra ah-

hoz, hogy komolyan vegyük Ciardi atya gondolatát: „Mindenkivel találkoz-

zunk úgy, hogy tanulni akarunk tőle – és valóban, van is mit tanulni egymás-

tól:)           Zita és Balázs 
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Muflon őrs 

Tíz negyedikes fiúból áll őrsünk, a Muflon őrs. Bár kicsit sokat kell fegyel-

mezni őket az őrsi foglalkozásokon, rendkívül lelkesek. A srácok nagyon 

szeretik a cserkészjátékokat, kedvenceik közé tartozik például a vámpíros és 

az intelligens puff. Mindannyian nagyon izgatottan várják már, hogy rálép-

hessenek a cserkésszé válás kalandos és kihívásokkal teli ösvényére. 

Névsor: 

 Vass Ákos 

 Szmodits Zsadány 

 Árvay Ambrus 

 Szücs Sándor 

 Leskó Gábor 

 Magó Máté  

 Kőrösi Gergely  

 Fancsovits Mihály 

 Hatfaludy Ábel 

 Gyulai András 

 

 

CSALÁDTÁBOR 
 

Idén ismét lesz családtábor közösségünk tagjainak, Balatonlellén, köz-

vetlenül a parton található Hotel Lellében. 

Időpontja: 2017. augusztus 3-7. 

A 4 éj/5 nap költsége teljes ellátással: 

0-3 éves korig (étkezés nélkül) ingyenes 

3-6 éves korig: 16.000 Ft 

6-14 éves korig: 18.000 Ft 

14-18 éves korig: 20.000 Ft 

felnőtteknek: 26.000 Ft 

Jelentkezési lap a sekrestyében vagy a csaladtabor.godollo@gmail.com 

címen kérhető.  

Jelentkezni 2017. március 19-ig a jelentkezési lap visszajuttatásával és 

az előleg befizetésével lehet. Érdeklődni a fenti e-mail címen Péterné 

Szilasi Katinál. 

  

mailto:csaladtabor.godollo@gmail.com
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET  

 

 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű ka-

tolikus 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 egyhá-

zunk, 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 
A Kinyújtott Kéz szolgálata 

 

„Egy fiatal lelkész elmesélte nekem élete legnagyobb és leg-

merészebb vállalkozását: falujában volt egy ember, aki iszá-

kossá lett búbánatában. Goromba, kegyetlen volt, és min-

denki kitaszította, megbélyegezte. Ez a lelkész sokáig 

imádkozott érte. Egyszer egy Igében azt kapta, hogy Csele-

kedj! – Akkor ő nagyon merész lépést tett (nem tudom, hogy 

egy idősebb lelkész meg merné-e tenni?). Ő megtette: ezt az 

embert kérte fel kurátornak! 

 Aki faluhelyen ismerős, tudja, mit jelent ez. Az egész falu felzúdult, 

mint a méhkas: »Pont ezt az iszákost, pont ezt a részegest… Az öreg pap 

megfordul sírjában… Hogy a tiszteletes úr ilyen-olyan…« – No, nem részle-

tezem. A fiatal lelkész így mondta nekem: 

– Megvallom, gyöngyözött a homlokom, amikor esténként leborultam az Úr 

elé, és könyörögtem: »Uram, Isten, most vagy rám borul a gyülekezet, vagy 

vállalsz engem ezzel az iszákos kurátorral…« 

És megtörtént a csoda. Ez a kitaszított ember, aki leprásnak érezte magát a 

faluban, attól kezdve, hogy ő lett a kurátor, egy korty bort sem ivott többé. 

Megváltozott az élete. És ma ez a falu csodája, mert merte vállalni az a fiatal 

lelkész a Kinyújtott Kéz szolgálatát. Egy lélekben leprást magához ölelt, és 

attól a szeretettől az az ember meggyógyult – ezt semmilyen orvos vagy el-

vonókúra nem tudta volna vele megcselekedni. (…) 

A »Kinyújtott Kéz szolgálata« mindannyiunknak komoly kötelesség; tanul-

gassuk!” 

(Részlet Gyökössy Endre: Mélységeken át az öröm titkáig című kötetéből.) 

F. I. 

 

Lejárt az Egyházközségi Tanács mandátuma, ezért meg kell újí-

tani azt. A jelöltek névsora 2017. január 22-e és február 5-e 

között van kifüggesztve a hirdetőtáblán. Ha valamelyik jelölt-

tel kapcsolatosan kétség merül fel valakiben, az írásban, indok-

lással megteheti a plébánosnál. Ezután a plébános felterjeszti a 

jelöltek névsorát a megyéspüspök úrnak, aki 3 évre nevezi ki a 

Lelkipásztori és Gazdasági Tanács tagjait.  

Ezekben a napokban különösen is imádkozzunk egyházközsé-

günkért, hogy felismerjük a mi Urunk akaratát. 
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HÍREK, HIRDETÉSEK  
 

 Ennek a számunknak önkölt-

ségi ára 65 Ft. Ezért kérjük, aki tehe-

ti, adománnyal segítse megjelenteté-

sét. 

 Kérjük testvéreinket, ha bár-

mit szeretnének a templomi hirde-

tőtáblára kitűzni, forduljanak Ja-

nó atyához, mert csak az ő bele-

egyezésével tehetik meg. 

 Felhívjuk lisztérzékeny test-

véreink figyelmét, hogy lehetőség 

van arra, hogy áldozásnál 

gluténmentes ostyát kapjanak. Ér-

deklődjenek az atyáknál. 

 Imádkozzunk hittel egyház-

községünk 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 első-

péntekenként az atyák felkeresik 

őket, és kiszolgáltatják nekik a 

szentségeket. Jelezzük a sekrestyé-

ben!  

 Gyóntatás a hétköznapi esti 

szentmisék előtt fél órával, a csütör-

tök esti szentségimádás alatt (18-19), 

valamint a vasárnap esti szentmisék 

előtt és alatt. Kérjük a kedves híve-

ket, hogy időben érkezzenek, ha 

gyónni szeretnének.  

 A blahai kápolnában csütör-

tök esténként fél 6-tól fél 7-ig szent-

ségimádást tartanak.  

 A Krisztus Király Minist-

ránscsapat a képzési alkalmait min-

den szerdán 16.45-től 17.30-ig tart-

ja. Várjuk minden fiú jelentkezését, 

aki volt már elsőáldozó! További in-

formáció: Bacsi-Nagy Gergely lek-

tornál a képzési alkalmakon vagy 

telefonon: 06-30/60-83-986 

 Templomunkban csütörtö-

könként este 6-7 óráig csendes 

szentségimádást tartunk. 

 Minden hónap első szombat-

ján a reggel 7 órai mise után 

elsőszombati ájtatosságot tarta-

nak testvéreink az Oltáriszentség 

előtt. Alatta gyónásra is van lehe-

tőség. Február 4-én volt ilyen al-

kalom, legközelebb március 4-én 

lesz. 

 Keddenként az esti mise 

előtt 17.30-tól rózsafüzért imád-

kozunk a világosság titkaival. 

 Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasár-

napi misékre autóval érkezéskor a 

lakótelepiek parkolóhelyeit ne fog-

lalják el, hanem a templomhoz tarto-

zó parkolóhelyeket használják. Ha 

azok már megteltek, akkor a Szent 

Imre iskola mögötti mögé parkol-

junk(a tömbfűtőmű mellett). 
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 Február 3-án volt Szent Balázs 

ünnepe. Vasárnap, február 5-én is 

lesz minden szentmise után 

balázsáldás. 

 Március 1-én, hamvazószer-

dán megkezdődik a nagyböjt, hús-

véti lelki készületünk időszaka. 

Hamvazószerda szigorú böjti nap.  
 

 

A betegek szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatása március 19-

én, vasárnap lesz a 10.30-kor kezdődő szentmisén. Előtte 

szombaton, délelőtt 10 órától bűnbánati liturgiával ké-

szülünk a szentség vételére. Itt kapják meg a szentségben 

részesülni szándékozók azt a kis kártyát, melyet a szent-

ség kiszolgáltatásánál leadnak. 

Szóljunk a környezetünkben, ismerőseink körében, csa-

ládunkban, hogy minden rászoruló testvérünk részesül-

hessen a szentség kegyelmében!  

Előzetes jelentkezést kérünk az irodában vagy a sekres-

tyében.  
 

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  

Gondoljunk rá, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadónk  

kétszer 1 %-ával magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, mási-

kat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk. A Magyar Katolikus Egy-

ház technikai száma: 0011. Ha adónk másik 1%-át egyházközségi is-

kolánknak és óvodánknak szeretnénk adni, akkor a Nepomuki Szent 

János Iskola Alapítvány javára kell rendelkezni, melynek adószáma: 

19185387-1-13. Rendelkező formanyomtatványok az irodában kapha-

tók. 

A személyi jövedelemadó egyház számára felajánlott 1 %-a a püspö-

ki konferenciához, illetve az egyházmegyékhez (püspökségek) kerül, 

belőle közvetlenül nem jut az egyházközségeknek, nem a plébániák mű-

ködésének fedezésére szolgál. Országos és egyházmegyei célok megva-

lósítására fordítják. Nagyobb renoválásokra, beruházásokra egy-egy 

plébánia kap belőle.  
 

 

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 kiegészül-

ve, Illésy István vezetésével.  



Fény és Forrás   2017. február 
 

18 
 

Farsangi bálunkat február 11-én, 

szombaton tartjuk a Szent Imre is-

kolában. Gyülekezés 4 órától. A 

műsor pontban 5 órakor kez-

dődik, melyet tombola (200 

Ft), evés-ivás, tánc és játék kö-

vet. Belépőjegyek az irodában 

válthatók, a felnőttjegy 600 Ft, a 

gyermekjegy (6-18 éves korig) 

300 Ft. A helyszínen a jegyek ára 

1000 és 300 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 jöj-

jenek vendégeikkel. 

A tombolához szívesen fogadunk kisorsolandó tárgyakat. 

Kérjük, hogy minél többen segítsünk közös mulatságunk szervezésében, le-

bonyolításában. További információért Bedőné Grébel Anitát (06 20 220 

4119) és Hankóné Hrágyel Zsuzsát (06 30 440 1119) kereshetik. 
 

 

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 fel-

irat is mutatja, a szegények, rászorulók részére adhatunk feleslegünkből.  

„Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kénysze-

rűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7) 
 

 

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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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  
(Forrás: www.katolikus.hu) 

február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez 

február 3. Szent Balázs püspök és vértanú, Szent Anszgár püspök 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot! 

február 6. Miki Szent Pál és társai japán vértanúk 

Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! 

február 10. Szent Skolasztika szűz 

Mária a jobbik részt választotta 

február 14. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társ-

védőszentjei 

Az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés 

február 22. Szent Péter apostol székfoglalása  

Te Péter vagy, és neked adom a mennyek országa kulcsait 

február 24. Szent Mátyás apostol  

Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok 
 

 

 
 

A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgá-

lattal is részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise ol-

vasmányait, perselyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk 

bizalommal! 
 

február 4. szombat 

 18.00  Igekörök 

február 5. vasárnap 

 9.00  Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

február 11. szombat 

 18.00  Bibiliakör 

február 12. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Képviselőtestület 

 18.00  Cserkészek 

 

február 18. szombat 

 18.00  Házasok 

február 19. vasárnap 

 9.00  Igekörök 

 10.30  Szeretetláng ima-

csoport 

 18.00  Fiatal házasok 

február 25. szombat 

 18.00  Cursillo 

február 26. vasárnap 

 9.00  Bibliakör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Házasok 

 

  

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-02-06
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben  
 
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)     17.30 
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 (vízkereszt és advent között) 
kedd         6.45 
szerda        7.00 
péntek        6.45 (gitáros) 
 
SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek    18.00 
vasárnap          9.30 
 

 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség  
2017. február 

 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

