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húsvéti időszak vasárnapjain János evangéliumából
olvasunk fel részleteket, főleg Jézus utolsó vacsorán elhangzott szavait idézzük fel újra.
Mennyire más füllel, szívvel olvassuk-hallgatjuk ezeket a gondolatokat, mint nagycsütörtök
este! Jézus mennybemenetele
nem volt könnyű tapasztalat az
apostolok számára. Így szól hozzájuk az angyal: „Galileai férfiak,
miért álltok és néztek az égre?
Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az
égbe felmenni láttátok” (ApCsel
1,11). Jézus az utolsó vacsorán
megígérte, hogy nem hagyja árván az apostolokat, mert visszatér hozzájuk. Ez a visszatérés
pünkösdkor
következett
be,
amikor Jézus – ígéretéhez híven

A

– elküldte a Szentlelket, akit az
utolsó vacsorán „Paraklétosz”nak nevez. Ezt a görög nevet
többféle módon lehet fordítani.
Szó szerint azt jelenti ez az elnevezés, hogy „valaki mellé hívott
személy”, tartalom szerint pedig
a következő kifejezésekkel adják
vissza a magyar nyelvű bibliafordítások: pártfogó, ügyvéd, védelmező, vigasztaló. A katolikus
fordítások az utolsóként említett
elnevezést részesítik előnyben.
Így számunkra kicsit furcsa a
többi kifejezés. Pedig a szöveg
eredeti jelentésének leginkább a
védelmező szó felel meg.
ézus tehát a Szentlelket a
„másik Védelmezőnek” hívja.
Ennek alapján Ő az első Védelmező. És ha az evangéliumokat
olvassuk, akkor felfedezhetjük,
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hogy Jézus tényleg védelmezte a
tanítványokat. Volt, amikor a
viharos tengeren mentette meg
őket, máskor pedig a farizeusok
és az írástudók vádló szavaitól
védelmezte
őket.
Jézus
a
mennybe ment, de nem hagyott
magunkra minket. Szentlelkében visszatért hozzánk. Vajon
mitől védelmez a Szentlélek
bennünket, mában élő keresztényeket? A gonosz nem változott.
Róla írja János evangéliuma: „A
tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (Jn
10,10a). A Szentlélek az, aki

megvéd minket a gonosz támadásaitól. Ő az, aki erősíti hitünket és reményünket, valamint a
szeretetünk minőségét is a Lélek
tudja tökéletesíteni. Ezt a Lélek
a lehető legegyszerűbb módon
viszi végbe. Eszünkbe juttat egy
szentírási mondatot; találkozunk valakivel, és az a testvér
ránk mosolyog, és mond néhány
bátorító szót. Legyünk mindnyájan a Szentlélek élő eszközei,
engedjük, hogy általunk védelmezze mások életét és szeretetben való növekedését.
Janó atya
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Húsvét vigíliáján
Nagyszombaton, húsvét vigíliáján történik hagyományosan a felnőttek megkeresztelése és a katekumenek elsőáldozása. Az idén egy testvérpár és egy
felnőtt keresztelésére került sor, majd a három elsőáldozó, Bacsi-Nagy Fruzsina, Simon Géza és Hasznosi János vehette magához életében először
Krisztus testét és vérét. Számomra ez kettős ünnep volt, mert bal oldalamon
férjem, Géza, jobb oldalamon Fruzsi foglalt helyet, akinek én vagyok a kezese. Áldozás után mindkettőnek megfogtam a kezét és egész szívemet, lelkemet egy boldogító gondolat járta át: most már mind a hármunkban ott van
Krisztus! Nagyon felemelő érzés volt!
Az elsőáldozók így élték meg:
Számomra az elsőáldozás egy csodálatos élmény volt, amit már előtte nagyon vártam. A megelőző hónapokban az Úr kezembe adta Margaritha
Valappila nővér: Jézus ma is él című könyvét, amiben nagyon megfogott egy
ige: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20). Ezen
az igén való elmélkedés mélyen megérintett és lelkileg segített felkészülnöm
az Úr testének első vételére. Életemben először vettem részt a nagyszombatesti vigílián. Nagyon megérintett az ünnep szertartása, és hatalmas öröm volt
a számomra, hogy életem feltámadása az Eukarisztia vételével összeérhetett
Urunk feltámadásának csodálatos ünnepével.
Hasznosi János
Nagy izgalommal vártam az elsőáldozást. Azt éreztem, hogy most már igazán és teljesen ehhez a közösséghez tartozom.
Simon Géza
Az elsőáldozás számomra a teljes befogadást jelentette, és hogy fizikailag is
még közelebb kerültem Krisztushoz.
Bacsi-Nagy Fruzsina

Urunk mennybemenetelének ünnepe
Ascensio Domini – a húsvét utáni hetedik vasárnapon ünnepeljük, hogy kereszthalála és feltámadása után negyven nappal mennybe ment Krisztus
Urunk. Az ősegyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte.
Szent Ágoston szerint az egész világon elterjedt ünnep. Az Úr utolsó rendelkezéseit, a
Vígasztaló megigérését és a menybemenetelt beszéli el a liturgia.

„Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk... Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk
hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add,
hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de
nem tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél...”(Szent Ágoston)
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Jézus nevében rejlő erő
életünk minden problémájától. A kereszten Jézus azt monda: „bevégeztetett”, ami azt jelenti, hogy elnyerte
számunkra a győzelmet és megváltást
az Ő vére által. Az egyetlen módja,
hogy ebben a diadalban részesedjünk,
és örökre győzedelmeskedjünk az az,
ha hittel és hatalommal megvalljuk
Jézus nevét. Alleluja!

Jézus nevének jelentése
Jézus héberül azt jelenti, hogy „Isten
megszabadít”. Az angyali üdvözletkor
Gábriel angyal olyan nevet adott Jézusnak, amely kifejezi az Ő személyét
(Isten fia) és az Ő küldetését (Isten
népének megmentője). Ezért fel kell
ismernünk, hogy Jézus a mi lelkünk
megmentője, és annyira szeret bennünket, hogy mindig kész, hogy megszabadítson a bánattól, fájdalomtól, depressziótól, problémáktól, betegségektől és legfőképpen a BŰNTŐL (Katolikus Egyház Katekizmusa 430).

Használd a hatalmadat!
Nézzünk meg egy példát arra, ahol Jézus nevét hatalommal használták, és a
bizonyítékot, hogy Isten ereje volt jelen. Az Apostolok cselekedetei 3. fejezet 1-11. versben olvashatunk a születésétől fogva béna emberről, aki az
Ékes-kapunál koldult. Pénzt várt Pétertől és Jánostól, amikor a templomba
készültek bemenni, de Péter így szólt:
“Ezüstöm, aranyam nincs, de amim
van, azt neked adom: a NÁZÁRETI
JÉZUS KRISZTUS nevében kelj fel
és járj!” És az ember AZONNAL elkezdett járni! Alleluja! Ha hiszel, hasonló dolgokat tehetsz te is. Nagyon
fontos azonban, hogy tudjuk, ha hatékonyan akarjuk használni Jézus nevét,
meg kell tagadnunk a bűnt, és fel kell
adnunk életünk rossz útjait. Nem szolgálhatunk két úrnak! Jézus nagyon szeret bennünket, és ma is hív, hogy élvezzük és használjuk az Ő nevében rejlő természetfeletti erőt! Ámen.

A név hatalommal bír
Jézus neve minden keresztény ima szívében benne van, és minden liturgikus
ima a „a mi Urunk Jézus Krisztus által”
szavakkal fejeződik be, mert az Ő nevében Isten meghallgat és válaszol az
imáinkra. Ezt a Filippiekhez írt levél 2.
fejezet 9-11. vers tovább magyarázza,
ahol az írás azt mondja, hogy „Isten
felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott
neki, amely minden más név fölött van,
hogy Jézus nevére HAJOLJON MEG
minden térd az égben, a földön és az
alvilágban, és minden nyelv vallja,
hogy Jézus Krisztus az Úr.” Jézus nevének hatalma van a démonok, betegségek, zűrzavar és nehézségek fölött,
mert, ahogy az 1 János 3. fejezet 8.
versében olvashatjuk: „Azért jelent
meg Isten Fia, hogy az ördög műveit
lerontsa.”
A probléma azonban az, hogy a keresztények nem ismerik a Jézus nevében
rejlő erőt, és nem értik, hogyan használhatnák azt. Nekünk is hinnünk kell
Jézus nevében! Ez a mi hitünk az Ő
nevében, hogy megszabadít bennünket

Gregory Obozuwa
(Nigéria)
a Szent István Egyetem hallgatója,
egyházközségünk
tagja
fordította: ifj. Máthé László
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11. Élő Rózsafüzér Zarándoklat
Május 13-án
ismét imádkozva, elmélkedve,
énekelve
zarándokoltak Budapest körül
kilenc útvonalon testvéreink. Az
első szakasz
most
is
Máriabesnyőn indult és Fóton illetve Kerepesen zárult szentmisével. . A zarándoklatot Zoli atya vezette. Nagyon különlegesen építette fel az elmélkedéseket a 20. század történelmi eseményeire alapozva. (Következő számunkban
erről részletesebben szólunk.)
A premontrei templomban zsolozsmát imádkoztak a résztvevők az atyák vezetésével. A Szentháromság-templomban Zoli atya elmélkedését hallgattuk,

majd imádkoztunk és énekkel zártuk a liturgiát. Egyházközségünk tagjai pogácsával kínálták az úton levőket, és ásványvízzel olthatták szomjukat, akik
felfrissülésre vágytak. Bár többször is eleredt az eső, ez nem állította meg a
résztvevőket. A zarándoklatképeit megtalálják honlapunkon is.
szerk.
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Fiatal házasok lelkigyakorlata
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház, Leányfalu

Május második hétvégéjét néhányan
együtt tölthettük Leányfalun, a lelkigyakorlatos házban. A minket körülvevő csend, egyszerű, üde tisztaság
segítette, hogy befelé figyeljünk, és
átgondoljuk, hol tart a házasságunk a
szentháromságos élet megvalósításában, hol tartunk házaspárként az Istenhez vezető utunkon. Janó atya elmélkedései adták meg ennek vázát,
amelyekben Ferenc pápa Amoris
letitia című enciklikájának fejezeteiből emelt ki számunkra fontos gondolatokat. Az elmélkedések mellett páros beszélgetésekre is sor került, ahol
megbeszélhettük, hogyan valósulnak
meg az elhangzottak saját házasságunk mindennapjaiban. Szép élmény
volt a szombat délutáni rózsafüzér a
fatimai jelenések centenáriumán. A
szombati nap hivatalos része a szentmise és vacsora után fórummal zárult,
amelyben a neveléssel kapcsolatos
kérdésekkel foglalkoztunk. Ezután
késő éjjelig folytatódtak a beszélgetések: komoly eszmecserékre, meghitt,

találkozásokra és anekdotázásra, társasjátékozásra is adódott lehetőség. A
vasárnap délelőtt kiscsoportos beszélgetéssel telt. A csoportunkban megosztott értékek megerősítettek abban,
hogy a tudatosan megélt és ápolt keresztény házasságban Isten terve és
szeretete ragyog a házasfelekre és a
körülöttük élőkre, Isten kegyelmével
pedig a kilátástalannak tűnő helyzetekben is van remény. A lelkigyakorlat zárásaként összegyűltünk a kápolnában, hogy értékeljük a hétvégét.
Sokféle érzést, gondolatot, felismerést
hozott felszínre mindenkiben ez a két
nap. Volt, aki megérkezésről számolt
be – volt, aki visszatérésről. Egyesek a
hála érzéséről beszéltek, mások komoly döntésekre jutottak az életvezetésükkel kapcsolatban, és azt osztották
meg velünk. A záró imádságban úgy
éreztem, szorosabbra vontuk a kört a
szeretetet és erőt árasztó Jézus körül –
vasárnap ebéd után egy megerősödött
közösség indult vissza Gödöllőre.
Cz. Zsuzsa
6

Fény és Forrás

2017. június

Túrázz Istennel!
A „Föld sója” ifjúsági imacsoport fél éve alakult meg a gödöllői Szent István Egyetemen. A nemzetközi és magyar fiatalokból álló közösségben Isten
szaváról beszélgetünk, és így barátainkkal közösen növekedünk a hitben.

Úgy gondolom, hogy Istenhez sokféleképpen kapcsolódhatunk, hiszen minden ember más módon tud közelebb kerülni az Úrhoz. Egyesek a csendes
nyugodt imában, míg mások egy gyülekezetben, közösségben élik meg legmélyebben istenkapcsolatukat. Hozzám mindkettő közel áll, a legintenzívebben mégis a természetben tudok Istenhez kapcsolódni.
Számomra a természet Isten szeretetét, nagylelkűségét, könyörületét és hatalmát fejezi ki. Minden egyes madár, virág, a hegyek, a folyók, a legkisebb
élőlénytől kezdve minden olyan különös gonddal lett megteremtve, hogy Isten jelenlétét tükrözi. A friss levegő és a kék ég számomra tökéletes kísérője
az imának, és ezt az imacsoportbeli és a más vallású, vagy „kereső” barátaimmal is szerettem volna megosztani.
Miután eljött a tavasz és a nappalok is egyre melegebbek lettek, Pankával
felvetettük a csoportnak, hogy tegyünk egy 15 km-es túrát Nagymaros közelében, a Julianus kilátónál. A kirándulásnak a „Túrázz Istennel” címet adtuk. Összesen 25-en voltunk különféle országokból, így Ghánából, Nigériából, Kenyából, Madagaszkárból, Jordániából, Algériából, Üzbegisztánból,
Törökországból, Kazahsztánból, Ecuadorból, Romániából és Magyarországról.
A túra során többször megálltunk, hogy felolvassunk egy-egy rövidebb bibliai idézetet, majd az utunkat ennek fényében folytattuk. Az egyik szakasz a
16. zsoltárból származott, amely életünk ösvényéről szól. Vajon mit mond
nekem Jézus az életutam során? Mi segít nekem abban, hogy az Úr örömében
járjak a mindennapokban? Ezekről a kérdésekről gondolkodtunk a séta további szakaszán.
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Az utolsó pihenőnk egy hegyoldalban volt, ahol gyönyörű kilátásunk nyílt a
Dunára. Tökéletes hely volt arra, hogy a 104. zsoltár 12., 28. és 30. verséről
elmélkedjünk. Kicsit lecsendesedtünk, hallgattuk a természet hangjait, majd
megosztottuk egymással, hogy miért vagyunk hálásak a kirándulás kapcsán.
Egy igazán örömteli napot töltöttünk együtt kereső, keresztény és muzulmán
testvéreinkkel. Reméljük, hogy közösségünk tovább növekedhet és erősödhet
a hitben.
Fernanda Ramos Díaz, ecuadori hallgató a SZIE Vidékfejlesztés MSc szakán
Fotók: Baross Tétény és Estefanía Peña
Fordítás: Hegyi Panka

Zarándokúton – határtalanul
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul pályázattal
május 2-től 5-ig a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola hetedikes diákjaival Erdélybe utaztunk. A kiránduláson 40 gyerek,
4 pedagógus és egy kísérő vett
részt. Sok élménnyel gazdagodtunk az úton és szép helyeken
jártunk.
Nyitott szívvel indultunk
felfedezni Partium és Erdély kulturális és történelmi nevezetességeit. Utunk első állomása a
nagyváradi székesegyház volt,
ahol imádkoztunk nemzetünk
erkölcsi megújulásáért és a
kincstárat is felkerestük. Itt őrzik
Erdély védőszentjének, Szent
László koponyacsontjának egy
darabját, amit hermában tartanak. Idén Szent László koronázásának 940. és szentté avatásának 825. évfordulóját ünnepeljük, ezért a győri ereklyetartó, mely eredetileg Nagyváradon
volt, 400 éves távolléte után május 14-én ismét visszatér a városba.
Ezután Kolozsvárt bejárva megkoszorúztuk Mátyás király szobrát és a
Házsongárdi temetőben fejet hajtottunk nagyjaink sírja előtt. A történelmi
nevezetességek mellett felemelő érzés volt látni a természeti szépségeket is.
Séta a Tordai-hasadékban, a torockói Székelykő látványa és megmászása,
örökké megmaradó emlék mindenkinek. Nagyenyeden, Gyulafehérváron,
Déván is jártunk, és a gondviselés kegyelmeit sokszor éreztük az út során.
8
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Itthon esett, mi pedig ragyogó napsütésben jártuk a történelmi magyar területet.
Déván meglátogattuk a Böjte Csaba atya által alapított Szent Erzsébet
Gyermekotthont, és átadtuk az iskolában gyűjtött adományt és a jó állapotú
magyar nyelvű tankönyveket. Nagy élmény volt az ott élő gyermekekkel való
találkozás és a velük való rövid beszélgetés. Itt és az aradi vesztőhelyen, mikor a Himnuszt elimádkoztuk, és elhelyeztük iskolánk koszorúját, bizony sokunknak könny szökött a szemébe.
Reméljük, hogy a gyerekek jól a szívükbe vésték ezeket az emlékeket,
és majd igyekeznek múltunk sebeit gyógyítani életük folyamán.
Pedagógusok és diákok

Aranytoll egyházmegyei helyesírási verseny
Április 27- én, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában ismét megrendeztük
az ARANYTOLL egyházmegyei helyesírási versenyt. Tizenhat katolikus iskolából (Ceglédtől Pásztóig, Szolnokon át Szécsényig) 186 gyermeknek 45 perc
alatt kellett kitöltenie a feladatsorokat. Minden évfolyamból iskolánként két
versenyző mérhette össze tudását. A zsűri tagjai is a résztvevő intézmények tanárai voltak, akiknek egy óra állt rendelkezésre a tesztek kijavítására. Amíg a
felnőttek dolgoztak, a résztvevő
tanulók
a
Frédéric Chopin
Zeneiskolából
érkező táncszínház előadásában
nézhették meg
Saint-Saёns: Az
állatok farsangja
című darabját.
Az előadás nagy
sikert aratott, talán mindenkinek sikerült kicsit megfeledkeznie a verseny izgalmairól. Ezúton is köszönjük, hogy megörvendeztettek bennünket! A bíráló
bizottság hosszas tanácskozás után hirdette ki a legjobb helyesírók névsorát.
Minden évfolyamból az első három helyezett részesült könyvjutalomban. Az
első helyezettet most is „arany” tollal jutalmazta a zsűri, amit idén Puskás Balázs főigazgató-helyettes úr adott át a fenntartó EKIF képviseletében, valamint a
házigazdák részéről Varga András igazgató úr és Weidl Beatrix szervező tanár
hirdette ki a helyezéseket. Számos szép eredmény született és sok diák boldogan mehetett haza.
Cseri-Holzmann Lili
A képeket készítette Szajdek Réka.
9
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Történelemverseny
A XIII. Takáts Sándor Országos Történelem versenyen, melyet a Katolikus
Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet írt ki, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda nyolcadikosokból álló csapata nagyon szép
eredményt ért el. „Kapud felé…” – A kereszténység ezer éve Erdélyben volt a
verseny témája. A három írásbeli forduló után második helyen jutottak döntőbe, ahol a 10 legügyesebb csapat versenyzett tovább. Május 20-án, szombaton Kiskunhalason a sok izgalmas feladat sikeres megoldása után a Csillagösvény csapat (Nagy Zsófia, Szepessy Orsolya, Kréz Gellért, Mészáros Tamás) megszerezte az országos első helyet.
Sok szeretettel gratulálunk diákjainknak!
GA

Nepomuki nap
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda hagyományos tanév végi
„gálaestjére” május 19-én került sor. Az ünnepélyes megnyitóban Hugyecz
János plébános atya beszélt arról, hogy Nepomuki Szent János az igazságot
védt, és ezért adta az életét. Az örök igazság maga Jézus. Ezt az értéket, Jézust kell átadni a szülőknek is gyermekeiknek.
A köszöntő szavak után a színpadra szólították Dr. Herdovicsné Kohári Mária tanítónőt, aki június 10-én Vácon az egyházmegyei Te Deumon kapja

majd meg a Te Deum-díjat munkássága elismeréséért. Most előzetesen egy
liliomos kitűzőt kapott ő és Pataki Anikó szolfézs és zenetanárnő, akit sok
éves iskolánkban való jelenlétéért, kimagasló oktató és nevelő munkájáért az
iskola tiszteletbeli pedagógusává fogadott.
10
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Az elismerő szavak után jöhetett a tánc. Az óvodásoktól a nyolcadikosokig
minden évfolyam megmutathatta az év folyamán szerzett tudását a néptánc
és klasszikus táncok területén. Az egyes táncos produkciókat versek és zenés
előadások színesítették. Igazán öröm volt látni a lelkes gyerekeket és szülőket. Mindenkinek hálásan köszönjük a támogatást!
GA

ÓVODA
Gyerekszáj
Pillangó csoport
A böjti időszakban arról beszélgettünk, mit is jelent a böjt.
Lázár feleli: Valamiről lemondani, amit szeretünk. Lilla is hozzászólt: Én
nagyon szeretem az óvodát, le akartam mondani róla, de apukám nem
engedte.
Katica csoport
Bernát: Sziámi harcos halam babát vár.
Zazu: Kalavom (kavarom) a levest.
A lelki percek alatt így imádkoznak a gyerekek:
Isti: Köszönöm Istenem, hogy Ágit megteremtetted, és add, hogy mindig a jó úton járjon.
Laura: Köszönöm Istenem, hogy ide járhatok, és hogy anya pocakjában
volt a nővérem és én.
Bernát: Istenem add, hogy a szegényeknek legyen pénzük, és a gazdagok adjanak nekik.
Süni csoport
Előd szövés közben felkiált: Te jó ég, hogy én milyen ügyes vagyok!
Zsuzsi: A burgonya íze hasonlít a krumpli ízéhez.
Borka és Szilárd ebédnél beszélget. – Képzeld Kati néni, az óvoda után
apa munkahelyére megyünk, és estig ott maradunk. – Mi is megyünk apa
munkahelyére – így Szilárd –, de mi csak éjfélig maradunk.
A fiúk társasoznak. Bence feláll, és azt mondja - Na én elmegyek nyugdíjba.
Kati néni kérdezi: Ki a napos? Dani válaszol: Én szülinapos vagyok.
Vili: Ez a film karika alatti, mert vígjáték. (Egy Bud Spencer filmről beszélgettek.)
11
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Boldi: A pizzás csiga az kakaós csiga, csak pizza van benne.
Kati néni kérdezi: Hol a Bence? Bence válaszol: Itt ülök naposat. (Ő volt
a napos.)

„Megint egy évvel öregebb lettél…”
A 2016/17-es nevelési év nagy eseménnyel kezdődött óvodánk számára
szeptemberben ünnepeltük az óvoda
10. születésnapját.
Ősszel ellátogattunk a gyerekekkel a
Hatvani Vadászati Múzeumba, ahol
megismerkedtünk a vadászat történetével.
Jártunk
a
gödöllői
Grassalkovich kastélyban, a Habakuk bábszínház előadásában gyönyörű meséket láthattunk megelevenedni óvodánkban az év során.
Többször vettük nyakunkba a várost
hol a Művelődési Ház színpadán
csodáltuk –például- a Világszép
nádszálkissszony énekét, hol izgalmas múzeumpedagóiai foglalkozáson vettünk részt, sőt a Városi Múzeumban még a Mikulással is találkozhattunk.

Tavasszal óvodánk apukái megmérethették erejüket a gödöllői arborétumban Bacsi-Nagy Gergely szervezésében. Az édesapák rendkívül elszántnak bizonyultak, mindenki kiállta a próbát az Apák napi csapatépítőn. (lásd a következő cikket.)
Jártunk a Vácrátóti Arborétumban,
az aranylábú nagyfiúk a Bozsik
program fordulóin vettek részt,
nagycsoportosaink az iskola által
rendezett Nepomuki napon is bemutathatták, hogy mi is az a „Katona
dolog”.
Sok szép élményben volt részünk
idén is, hátra van még a gyereknap,
kirándulások, s az iskolába készülő
nagyok búcsúja.

Hej, óvoda,
óvoda,
ég veled, te kacsalábon
forgó, ékes palota!
Elhagyjuk sok
fényes termed
többet nem sétálunk benned,
isten veled, óvoda!
Holnap mi már
nemcsak játszunk,
fogócskázunk,
bújócskázunk:
hív a komoly kötelesség,
hív minket az iskola.
12
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III. Apák napi csapatépítő
Az első két év sikere után harmadszorra is nekirugaszkodtunk az apák napi
csapatépítőnek a Szent Imre ovi apukáival és csemetéikkel március 25-én. A
célunk idén is hármas volt: érezze jól magát gyerek és felnőtt, ismerjük meg
egymást jobban, és legyen egy apás nap, mikor apát veri le a víz, hogy „Hol
a gyerek???” – persze ez utóbbi csak kitaláció, a képzelet szüleménye .
Az idei évben áthelyeztük a helyszínt a Boncsok tövétől a Gödöllői Arborétumba. Ennek oka a nagyobb, tágasabb téren túl az, hogy szeretném népszerűsíteni családjaink körében a kissé elfeledett, ám erdészeti vonatkozásban
egykor kiemelkedő arborétumot. Maga a csapatépítő kilenc órakor kezdődött,
csapatok alakultak, újonnan készített csapatzászlók lendültek a magasba,
majd nekivágtunk a rengetegnek.
Csodálatos időjárás adatott, és így adtunk hálát az elején Istennek, és kértük
Szent József, az apák védőszentjének közbenjárását.

Aztán belevágtunk a játékokba: volt itt mocsárjárástól kezdve az apaetetésen
át kötélhúzásig minden, néha jólesett egy kis pihenő is, és előkerült az elemózsia, hiszen délig bizony megéhezik a kis csapat.
A végére mindenki elfáradt, de acélosabban, jókedvűen beszélgetve hagyta el
a Mammutfenyők tisztását.
Köszönöm Istennek a balesetmentes, jól sikerült alkalmat, illetve köszönöm
minden résztvevőnek a jelenlétet, hogy hozzátette önmagát ehhez a szép
naphoz!
Bacsi-Nagy Gergely erdőmérnök
www.barkocaET.hu
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Ministránstalálkozón voltunk
2017. április 22-én, szombaton ministránstalálkozón voltunk Vácott a
Krisztus Király ministránscsoport
négy fős különítményével. Olvassuk
el erről a 4. osztályos Rompos Tamás beszámolóját: „(…) Délelőtt
meghallgattunk egy tanulságos történetet, amely a kitartó munka eredményességéről szólt. Ezután részt
vettünk a püspöki szentmisén, ahol
gyónási lehetőség is volt. Személyesen kérdezhettünk püspök atyától.
Emlékbe kaptunk egy-egy nyakba
akasztható fakeresztet. Ebéd után

fagyiztunk Gergővel. Közös fényképet készítettünk a Duna parton. Nagyon jól éreztük magunkat.”
Hadd tegyem hozzá, hogy a kis lurkók aranyosakat és sokszor vicceseket kérdeztek a püspök atyától.Megmaradt bennem, mikor az
egyik kis 2. osztályos, számomra
ismeretlen kisfiú azt kérdezte, hogy
„Hogy megy a papság, püspök
atya?”.
A találkozóra a szervezők adatai
alapján háromszáz ötvenen jöttek el;
a székesegyházat megtöltöttük.
Bacsi-Nagy Gergely lektor

Akolitus képzés – Záró alkalom
2017.04.27-30.
Utolsó alkalommal gyűltünk össze a
váci Althann házban, hogy a Váci
Egyházmegye akolitus képzésének

házmegyéből összesen harminc férfi
gyűlt össze, ami a szokásos évfolyam létszám nagyjából kétszerese.
Talán a Szentlélek akarata is ez a
szép szám, mivel a programot összefogó Turai János atya idei áthelyezésével járó feladattöbblet nem tette
lehetővé, hogy 2017-ben indulhasson évfolyam. Beer Miklós püspök
atyánknak azonban töretlen szándéka, hogy a képzés tovább folytatódjon, ezért a következő évfolyam
várhatóan elindul.
A program csütörtökön szentmisével
kezdődött a püspöki palota kápolnájában. A kis kápolna szinte teljesen
megtelt a végzős akolitus jelöltekkel. A mise után János atya köszöntött minket, és a képzés utolsó alkalmának fő témájáról, küldetésünkről, az akolitus szolgálatról beszélt.

záró alkalmán részt vegyünk. A
képzés két éves volt, melyre a gödöllői Szentháromság Plébániáról
hárman jelentkezhettünk, – BacsiNagy Gergely, Herczeg Péter és ifj.
Máthé László – hogy tovább bővítsük a templomunkban szolgáló
akolitus testvérek táborát. Az egy14
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Reggelente Laudessel kezdtük a napot, reggeli után előadások, majd
kiscsoportos beszélgetések következtek, ahol átbeszélhettük az elhangzottakat és megoszthattuk gondolatainkat, tapasztalatainkat, meghallgathattuk idősebb vagy bizonyos
szolgálatokban gyakorlottabb testvéreink jó tanácsait, ötleteit. Esténként
szentmisével zártuk a napot.
Péntek reggel dr. Csáki Tibor atya,
Vác-Felsőváros plébánosa tartott
előadást a paradigmaváltásról a lelkipásztorkodásban és az új evangelizációról, melyet este közös fórumon
is megbeszéltünk. János atya pedig
folytatta a küldetésről szóló tanítást.
Szombaton Tibor atya a communió
egyházról, azaz a közösségeken alapuló egyházról és a közösségben
megélt hitről beszélt, mely a népegyházból vezet tovább bennünket a
mai kor emberéhez és a II. Vatikáni
zsinat tanítását teszi élővé. Később a
katekumenátusról beszéltünk, ami
egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy
kapjon a vallástalanodó világban.
Délután a II. vatikáni zsinat előzményeiről és fogadtatásáról beszélt János atya. Ezt követően pedig megnéztünk egy kevéssé ismert doku-

mentumfilmet is „A zsinat szele”
címmel, amely a zsinatot elindító
XXIII. János és a zsinatot befejező
VI. Pál pápa tevékenységét, a zsinat
körülményeit és nem utolsó sorban
fogadtatását mutatta be. A szentmise
után szentségimádást tartottunk.
Vasárnap dr. Tomka Ferenc atya látogatott meg bennünket, és Ferenc
pápa személyéről, az őt érő kritikákról és az Egyház megújításáról tartott előadást. Az előadás végén
özönlöttek a kérdések és észrevételek, szerencsére a szűkös idő ellenére is sikerült választ találnunk a legtöbb kérdésünkre. Az előadás után a
küldetési szentmise következett,
amelyet dr. Csáky Tibor atya János
atyával együtt mutatott be, s melyen
Tibor atya mindannyiunk felett személyesen imádkozott, az oltárra pedig mécseseinkkel együtt minden
kétségünket és vágyunkat is oda helyezhettük az Úr Jézus Krisztus lábai elé.
Az akolitus jelöltek avatása szeptember 30-án lesz a váci székesegyházban.
Gödöllő, 2017.05.18.
Herczeg Péter

Majális 2017
Május elsején egyházközségünk egy
vidám, örömteli napot töltött együtt,
hagyományosan Blahán. 11 órakor a
levegőt már a gőzölgő babgulyás
illata töltötte be, aminek elkészítését
ismét Varga Árpi vállalta, az épületben pedig mi, asszonyok szorgalmasan kentük a több száz palacsintát

túróval, lekvárral és kakaóval. Délre
megtelt a táborhely, egyesek a teraszon foglaltak helyet, mások, főleg a
kisebb gyerekekkel a fűbe terített
pokrócokra ültek le, hogy együtt ünnepeljük munkás Szent József napját
a szentmisében. Janó atya arról prédikált, hogy Isten a munkával nem
15
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büntetni akar minket, hanem
együttműködésre hív, hiszen ő is
szüntelenül munkálkodik. Ha munkánkat azzal a tudattal végezzük, hogy ezzel mások
javát szolgáljuk, akkor
öröm és megelégedés lesz
a gyümölcse a fáradságunknak, és Isten országát
építjük. Nagy öröm volt
látni, hogy ez a közösség
ilyen szép számú kisebbnagyobb gyerekkel is milyen
fegyelmezett,
és
mennyire komolyan veszi a
Krisztussal való találkozást.
Mise közben megérkezett a
két póni is, melyekre felülhettek a
gyerekek és tehettek pár kört. A finom ebéd után lehetett még tovább
beszélgetni, a kisebb gyerekek a

Janó atya és Zoli atya összeöltöztek,
mindketten világos színű szalmakalapot viseltek, és mindenben benne

voltak, lelkesen szurkoltak a focicsapatnak is. Istennek legyen hála,
hogy olyan pásztoraink vannak, akik
velünk és köztünk vannak, élet és
öröm sugárzik
belőlük,
nem
csoda,
hogy
olyan sok gyerek és fiatal veszi őket körül.
Jó volt találkozni és jobban
megismerni
egymást, és szívünkben hazavinni a békét és
a megnyugvást,
hogy jó helyen
és jó közösségben, jó hangulatban
töltöttük el ezt a napot.

homokozóban óriási várakat építettek, a nagyobb fiúk és felnőttek fociztak, a lányok arcát macskának
festették ki, sőt még Pókemberrel is
találkoztunk.

S. Erika
16
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A várva várt horgászverseny
Május 20-án került sor a hagyományőrző, családi nappal egybekötött horgászversenyre a dányi tónál. Szokásosan a verseny reggel 6-kor kezdődött 35
horgásszal,
és
ezúttal 12:15-kor
végződött. Mindenféle korosztály lelkesen és
kitartóan horgászott. Gizi néni
friss pogácsája
és Zsuzsa néni
finom szendvicsei és egyéb
frissítők rögtön
otthonossá tették a helyszínt. A felnőtt kategóriában harmadik lett Gódor Balázs, második Lukács Zoli, első Péter atya. Gyerekeknél harmadik helyezett
Schnörch Áron, második a Gyulai-, Kolozs-, Varga csapat, első a Kozák-,
Bedő-, Péter-, Hankó csapat. Az ebéd is szokásosan Gazdag család által készített raguleves gazdagon volt, ami nagyon finomra sikerült. Ekkor már 110120 -an voltunk. Délután a kávé és az otthonról hozott sütik elfogyasztása
mellett, sokat beszélgettünk, társasoztunk, kártyáztunk, napoztunk, fociztunk,
lábat lógattunk a tóba. Jó volt együtt lenni, kicsit másképp egymásra figyelni
a természetben, nyugodt környezetben. Köszönjük a szervezők munkáját és
mindenki jelenlétének ajándékát!
H.H.Zs
Mindig csak adni
Belenézek - tükre rám ragyog:
„Hiszen a forrás nem én vagyok!

Az öreg kút csendesen adja vizét,
Így telik minden napja…

Árad belém… Csak továbbadom
Frissen, vidáman, szabadon.”

Áldott élet ez! – fontolgatom:
Csak adni minden napon!

Hadd éljek ilyen kút-életet!
Osszak áldást, szeretetet.

Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni… teljes életemben!

Nem az enyém, Krisztustól kapom,
Egyszerűen csak továbbadom!
Túrmezei Erzsébet

Csak adni… terhet is jelenthet…
Jó kút, mondd, nem érzed te ezt?
17
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Ünnepi szentmise és fogadalomtétel Kistarcsán
A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata minden évben felvételt hirdet azoknak,
akik önkéntes beteglátogatóként
szeretnék szolgálni beteg embertársukat. A kistarcsai Flór
Ferenc Kórházba 2017-ben öt új
önkéntest vettünk fel, majd az
első képzésen részt vettek Vácon, s még két képzésen a kórházban.
A kórházban minden szombat délelőtt 10 órakor kezdődik a katolikus
szentmise a betegek és a kórházi
dolgozók részére. 2017. április 1-én,
az új önkéntesek ezen a szentmisén
tették le fogadalmukat, valamint
kapták meg egységes köpenyüket és
kitűzőjüket a szolgálathoz. Új önkénteseink: Bódis Edit, Makai Éva,
Márkus Dóra és férje dr. Máthé
László, valamint Raukó Jánosné.
Velük együtt már 21 önkéntes segíti
nemcsak a testi, hanem a lelki
gyógyulását is a 18 fekvőbeteg osztály betegeinek.
A misét Barotai Péter Endre püspöki
tanácsos celebrálta és a Két Legszentebb Szív Gyermekei zenekar
tagjai gitáros énekekkel szolgáltak,
emelték közelebb szíveinket Istenhez. Közel ötvenen vettünk részt a
szentmise áldozaton. Régebben
szolgáló önkéntesek együtt örültek
az új fogadalomtévőkkel, betegek
különböző kórházi osztályokról,
mankóval, kerekesszékkel is érkeztek, az új önkénteseket családtagjaik
is elkísérték erre szép, ünnepi

szentmisére. Barotai atya a homíliában is szólt a betegek szolgálatába
lépőkhöz, hogy milyen lelkülettel
forduljanak beteg embertársai felé,
hogyan legyenek közvetítői Isten
szeretetének, figyeljenek és hagyatkozzanak a Gondviselésre. Felajánlás előtt került sor a fogadalomtételre, majd felvették szolgálati köpenyüket, kitűzőjüket kitűzték. Ezután
a lelkigondozói szolgálat nevében
szeretettel köszöntöttük őket a csoport tagjaként. Áldás után jó volt
látni a sok mosolygó arcot, betegeket és segítőket egyaránt, akik megtapasztalták az Eukarisztia békéjét,
örömét és eggyé váltunk Őáltala és
Őbenne.
„Jézus néz rám a két szemedből, arra
kér, arra vár, hogy megértsem.
Jézus néz rám a két szemedből, arra
kér, arra vár, hogy szeressem.
Jézus arra kér, mert bennünk, emberekben él, hogy meglássam és szeressem,
ha eljön hozzám valakiben!”
Bálint Brigitta és Szabóné Szekeres Ildikó,
lelkigondozók
forrás: www.korhazlelkesz.hu
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Cserkésznap Nagykovácsiban
Április 29-én csapatunk jelentős része részt vett az I. és X. cserkészkerület
által szervezett cserkésznapon Nagykovácsiban. A nap keretmeséjéül a Legendás állatok és megfigyelésük című film szolgált. A kiscserkész és cserkész korosztály számára egy forgóval készültek a szervezők délelőttre. A különböző állomásokon volt lehetőség közösségépítő játékokat játszani. A kósza korosztály ez alatt egy akadályversenyen vett részt Budapest több pontján. A gyerekek minden állomáson kaphattak egy matricát, amelyet az ebédszünetben „galleonokra”, azaz gyöngyökre lehetett váltani. Ezek a galleonok
szolgáltak fizetőeszközül a délután folyamán. Ez a programblokk vásárszerű
volt, mindenki oda mehetett ahova szeretett volna és néhány galleonért cserébe mászhatott rekeszt, ehetett egy hotdogot vagy egy kókuszgolyót és részt
vehetett különböző ügyességi játékokban. A palettán szerepelt a varázslósakk, a lasertag és természetesen a táncház is. A nap végén mindenki fáradtan, de jókedvűen ült fel a hazafelé tartó buszra.
Léber Lili és Kertész Boróka
a Kaktusz őrs vezetői
A Csengettyűs Rezgőgomba raj portyája
Nagymaroson volt április 22-én és 23-án.
Az első nap a zökkenőmentes vonatozás
után játékkal, papírhajtogatással, a Duna
part meglátogatásával és énekléssel telt.
Másnap pedig meghódították a Dunakanyar hegyeit. Még a havas táj sem vette
el a kedvüket. A remetebarlangokat is megtalálták, majd a kilátó-

ból gyönyörködtek a Dunában és a körülötte lévő tájban. Este ismét játék következett, majd Taizé-i énekek éneklésével zárták a napot.
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A POKOLBÓL KI EMEL FEL?
Nehéz
megmondani, mitől is vagyunk
boldogok.
Sokszor talán
éppen mi magunk állunk
saját boldogságunk útjába
azzal,
hogy
foggalkörömmel ragaszkodunk valamihez, ami tulajdonképpen nem is a mienk.
Húsz évvel ezelőtt egy francia nővér különleges elhívást kapott Istentől. Nem
sokkal később, félretéve addigi életét, a Fülöp-szigetekre indult, hogy egy miszsziót alapítson az ottani hátrányos helyzetű fiatalok számára. Ezalatt az idő alatt
Európa egy másik részén, Magyarországon is megfogant valakiben ugyanez a
gondolat.
1997 októberében Fabian Edit Mirjam és Sophie nővér megalapították az
ACAY missziót Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában. Új missziós közösségük pedig a Mária Misszionáriusai elnevezést kapta. Küldetésük a mai napig
ugyanaz: reményt adni azoknak, akiket minden reménytől megfosztottak.
Az ACAY egy keresztény misszió, melyet a Mária misszionáriusai szerzetesrend nővérei alapítottak. A rend elhivatott közössége arra tette fel életét, hogy a
veszélyeztetett és hátrányos helyzetben élő fiatalok számára esélyt teremtsen a
teljes életre. Olyan fiatalokkal foglalkoznak, akik rendkívül hátrányos szociális
helyzetük, vagy gyermekkori traumáik miatt nehéz helyzetbe kerültek és segítség nélkül már képtelenek lennének normális életet élni. Az ACAY misszió célja, hogy reményt és jövőt adjon ezeknek a fiataloknak, hogy életüket újra méltósággal és bátorsággal élhessék. Céljuk, hogy a fiatalokban elmélyítsék az
egészséges családi élet, a személyes és társadalmi felelősségvállalás, a másoknak való önzetlen segítségnyújtás, valamint a kreativitás kultúráját.
Megtisztelő számunkra, hogy a Magyarországon működő shoeshine.hu alkotói közösség készíthette el azt a filmet, mely először hozza elérhető közelségbe Európa számára az ACAY Misszió megrendítő szolgálatát Ázsiában.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akit érdekel egy igazán gazdag és felemelő történet a nyomorról, a reményről, és az Istenből fakadó új élet lehetőségéről.
A film dedikált weboldala és előzetese itt érhető el:
facesoflove.shoeshine.hu
Mint a plakáton láthatják, a gödöllői vetítés június 2-án este 6 órakor lesz.
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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
https://www.facebook.com/szentimrekatolikusaltalanosiskolaesovoda/
 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
Jézussal könnyebb!
„Hadd mutassak egy példát a beismeréssel kapcsolatban
Luis Kretz orvos könyvéből. Ez a híres orvos elmeséli,
hogy egykori iskolatársa özvegyéhez hívták, aki egészen
magányosan élt, mert egyetlen fia a második világháborúban fogságba esett, és azt a hírt kapta róla, hogy tífuszban
meg is halt. Az orvos megvizsgálta az idős asszonyt, majd
kórházba vitette. Ott a röntgenkép ökölnyi daganatot mutatott
ki. Konzíliumot hívott össze, és a leletek alapján úgy találták, hogy inkább
nem operálják meg, mert így talán tovább élhet. Az asszonyt megnyugtatták,
ellátták némi gyógyszerrel, és hazaengedték azzal, hogy majd egy hónap
múlva jelentkezzék felülvizsgálatra.
Az asszony valóban egyre betegebb lett, erősen fogyott. Ám a fia, akinek halálhírét hozták, de akiért nem szűnt meg sohasem imádkozni – váratlanul megérkezett! Még édesanyjánál is soványabban, betegebben. A beteg
édesanya még aznap felkelt az ágyból. Ápolni és táplálni kezdte a fiát. – Nem
részletezem. Az asszony csak akkor ment el az ellenőrző vizsgálatra, amikor
a fia tökéletesen felépült. Az orvos alig ismert rá. Megvizsgálták, megröntgenezték: daganat sehol! Leletei is egytől egyig a teljes gyógyulást mutatták.
A neves orvos, aki egyáltalában nem mondható vallásosnak, így fejezte be
könyvében ennek az esetnek a leírását: »Be kell ismernem, hogy ezt az aszszonyt Istenbe vetett hite és a fia iránt érzett szeretete gyógyította meg. Be
kell ismernem, hogy ma is történnek csodák. Kár, hogy se ezt a hitet, se ezt a
szeretetet nem tudom felírni receptre… «
De és hadd tehessem hozzá: ingyen kapható, és Isten adja is annak, aki
nemcsak azt ismeri meg, miért él, nem csak azokat ismeri fel, akikért él, hanem élete nehéz pillanatában be meri ismerni: Istennek a lehetetlen is lehetséges.”
(Részlet Gyökössy Endre: Mélységeken át az öröm titkáig című könyvéből.)
F. I.
A rendek 1950-es feloszlatása a premontrei rend tevékenységének is véget vetett, s közel négy évtizedig a „föld alá” kényszerülve, illegalitásban működött. Ez a kötet ezeknek az évtizedeknek állít méltó emléket az 1980-as évek végéig Ullmann Péter
atya visszaemlékezései által, kiegészítve korabeli fotókkal,
rendőrségi és bírósági dokumentumokkal. A memoárkötetet Ö.
Kovács József történész szerkesztette.
Június 2-án a Premontrei Auditóriumban, június 8-án pedig a
Városi Könyvtárban kerül sor a könyv bemutatására.
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek,
magyarkurir.hu/hirek, www.plebania.net)
június 4. PÜNKÖSD, a Szentlélek kiáradása
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek

június 11. Szentháromság vasárnapja
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal!

június 13. Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
június 15. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
június 18. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk; mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk.
június 21. Gonzága Szent Lajos szerzetes
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel
június 23. Jézus Szent Szíve (főünnep)
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
június 24. Keresztelő Szent János születése (főünnep)
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
június 27. Szent László király
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
június 29. Szent Péter és Pál apostolok (főünnep)
Az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
július 3. Szent Tamás apostol
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!
július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító
Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják!
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HÍREK, HIRDETÉSEK

Ennek a számunknak önköltségi ára 75 Ft. Ezért kérjük, aki teheti, adománnyal segítse megjelentetését.

Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével tehetik meg.

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség
van
arra,
hogy
áldozásnál
gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál!

Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten
közületek valamiben egyetértenek a
földön, és úgy kérik, megkapják
mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt
18,19-20)

Figyeljünk idős vagy beteg,
templomba járni nem tudó testvéreinkre! Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket.
Jelezzük a sekrestyében!

Gyóntatás hétfőn, kedden és
szerdán az esti szentmisék előtt
17.30-tól. Csütörtökön a szentségimádás alatt: 18 és 19 óra között.
Pénteken 17 és 18 óra között. Szombaton az esti szentmise előtt 17.30tól, vasárnap 17.30-tól, amíg vannak
gyónók. 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-tól 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.
Legközelebbi alkalom június 3.

Május hónapban, hétköznapokon, az esti szentmisék után elimádkozzuk a loretói litániát. Csütörtökön szentségimádás, alatta
gyóntatás, utána pedig májusi litánia.
 Június 5-én, pünkösdhétfőn
reggel 9-kor és este 6 órakor lesz
mise a Szentháromság-templomban.
A blahai kápolnában nem lesz mise.
 Úrnapján, június 18-án vasárnap a körmenet a 9 órai mise után
lesz. A négy oltárt csoportjaink díszítik: családközösség, cserkészek,
igekör és cursillo közösen, bibliakör
és rózsafüzér közösen. Virágot, virágszirmot hozzunk, a sekrestyében
lehet leadni.
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 A nyári miserend június 12-én,
hétfőn kezdődik


Keddenként az esti mise előtt
17.30-tól rózsafüzért imádkozunk a
világosság titkaival.

Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a
lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha
azok már megteltek, akkor a Szent
Imre iskola mögötti mögé parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett).

 Ballagás a Szent Imre iskolában: 2017. június 17. 9 órakor
szentmise
a
Szentháromságtemplomban.
 A Te Deum június 23-án 16
órakor lesz.
 Június 24-én Csévharaszton
rendezik meg a XIII. Váci Egyházmegyei Találkozót.

Templombúcsúk
Plébániatemplomunk búcsúját Szentháromság vasárnapján, június
11-én tartjuk. A búcsúi mise 18 órakor kezdődik. A szentmisét celebrálja és
ünnepi szentbeszédet mond Kiss Dávid újmisés, salgótarjáni káplán atya.
A szentmise után, immár hagyományosan, az előző év búcsúja óta keresztelt
gyermekek szülei egy-egy rózsatövet ültetnek a templom előtti Szentháromság-parkban.
A Blahai kápolna búcsúi miséje június 23-án, pénteken, Jézus Szíve
ünnepén 19 órakor lesz, és utána lehetőség lesz egy rövid ünneplésre.
Búcsút az nyerhet, aki a megszentelő kegyelem állapotában van
(meggyónt), valamint a pápa szándékára a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a
Hiszekegyet elimádkozza a nap folyamán.
A Filia gitáros énekkar minden hónap 2. és 4. vasárnap esti szentmiséjén szolgál. A kórus szeretettel várja jó hangú fiúk és lányok
jelentkezését. Csatlakozni lehet a vasárnap esti mise előtt, 16.30kor kezdődő próbákon.
Evangélium-szöszölő
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmise
alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott hónapban
elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Megköszönjük
a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát. A hirdetőtáblán részletesebb információt találnak pontos
dátumokkal és tematikával. A következő alkalom június 18. Júliusban és augusztusban nem lesz evangélium szöszölő.
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Táboraink
Kézműves tábor:
június 19-23. Szent Imre iskola
KLIK-es iskolák hittantábora: június 19-21. Kemence
Hittantábor:
június 26-30. Balatonalmádi
Cserkésztábor:
július 7-16.
Lovasberény
Kiscserkész tábor:
augusztus 11-15.
Buják
Családtábor:
augusztus 3-7. Balatonlelle

A számos tavaszi egyházi és egyházközségi esemény és program miatt idén a könyvbörzét nem most, tavasszal, hanem az
ősz folyamán fogjuk meghirdetni. A nagy érdeklődésre való
tekintettel mindenképpen megszervezzük.

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

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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Nyári miserend 2017. június 12-től
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombat
csütörtök
vasárnap

7.00,
19.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 19.00

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!

június 3. szombat
18.00
Igekörök
június 4. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
június 10. szombat
18.00
Bibliakör
június 11. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Egyháztanács
18.00
Cserkészek
június 17. szombat
19.00
Cursillo
június 18. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng csoport
19.00
Házasok
június 24. szombat
19.00
Házasok
június 25. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Cursillo 2
19.00
Fiatal házasok
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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
2017. június
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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