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itört a vakáció, túl va-
gyunk az első komo-

lyabb hőhullámon is, és el-
indult a nyaralási szezon. 

Érdemes feltennünk ma-
gunknak a kérdést: mi a 

szerepe a pihenésnek, a ki-
kapcsolódásnak a keresz-

tény ember életében? A lel-
ki írók manapság sokat ír-

nak arról, hogy nem vesz-
szük komolyan azt a tényt, 

hogy emberek vagyunk, és 
bizony létünknek vannak 

korlátai. A nyári szabadság 
jó lehetőség mindnyájunk 

számára, hogy egy kicsit 
más szemmel nézzük az 

életünket, a szürke hétköz-

napok küzdelmeit. Úrnap-
ján megkezdtük a lelki fel-

készülést a 2020-ban meg-
rendezésre kerülő Nemzet-

közi Eucharisztikus Kong-
resszusra. A kongresszus 

mottója igazán közel áll a 
szívemhez. „Minden forrá-

som belőled fakad” (Zsolt 
87,7). Ez a zsoltáridézet 

mindannyiunkat szembesí-
teni akar azzal a kérdéssel, 

hogy mik azok a belső erő-
források, amelyek éltetnek 

minket? Lelkigyakorlatokon 
szeretem feltenni azt a kér-

dést a résztvevőknek: hol 
veszítünk el feleslegesen 

energiákat? Az idegeske-
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dés, a stressz, az aggodal-

maskodás, a neheztelés 
olyan rossz beidegződések, 

amelyek hihetetlenül sok 
energiát emésztenek fel, ér-

telmetlenül. A nyári sza-

badság idejét érdemes fel-
használni arra, hogy ve-

gyük számba, hogy hol ve-
szítünk értékes energiákat. 

Ugyanakkor keressük meg 
azokat a belső erőforráso-

kat, amelyek a valódi életet 
táplálják bennünk. Istennel 

nagyon különböző helyze-

tekben tudunk találkozni. 
Fedezzük fel minél több 

helyzetben, tapasztalatban 
és találkozásban az Ő sze-

rető és éltető jelenlétét. Le-

gyen ebben segítségünkre a 
fentebb idézett mottó, va-

lamint Jézus boldogmon-
dása: „Boldogok a tisztaszí-

vűek, mert ők meglátják az 
Istent!”  

Janó atya 
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Kántorunk, Ács Dávid 

Egy újabb vasárnap reggel. Szüle-

immel a délelőtti 10-es gyerekmisén 

felmegyünk a kórusra, leülünk a 

szokásos helyünkre a karzat szélén, 

ahonnan jól rá lehet látni az orgona 

játszóasztalára. Bakonyi Árpi bácsi 

mise kezdése előtt két perccel felro-

bog, bekapcsolja az orgonát, a motor 

felzúg az előtérben, az öreg fúvók 

recsegve, nyikorogva működésbe 

lépnek, megszólal a harang, a csen-

gő, s felcsendül a több mint 100 éve 

hűen szolgáló hangszer, s Árpi bácsi 

felejthetetlen, egész templomot be-

töltő hangja. Valahol itt kezdődhetett 

az, hogy beleszerettem a templomi 

szolgálatba.  

A péceli zeneiskolába 5 éves korom-

tól jártam, ahol zeneoviban Márti 

néni megszerettette velünk a zené-

lést. Később nála kezdtem el zongo-

rázni, de ő a nagyoknak orgonát is 

tanított, hiszen Budapesten kántor is 

volt. Azt mondta, ha nekem is leér a 

lábam a pedálokig, én is tanulhatok 

orgonálni. Láss csodát, fél év múlva 

már le is ért. :) 

A templomban misék után kipróbál-

hattam egy-egy zongoradarabomat, 

később tanultam népénekeket is, és 

nemsokára a Jöjj, Szentlelket már én 

orgonálhattam az evangélium előtt. 

Árpi bácsi szépen, sorban tanította 

meg, hogyan kell népéneket kísérni, 

mikor kell játszani az állandó mise-

részeket, hogyan kell zsoltárt kísér-

ni. 

Szüleim nem tanultak zenélni, 

anyum szeret énekelni, az ő édesapja 

volt városi muzsikus. Édesanyám az 

egészségügyben dolgozik, az Orszá-

gos Orvosi Rehabilitációs Intézetben 

a fizioterápia részleget vezeti, édes-

apám villamosmérnök, Pécelen van 

számítástechnikai boltja. Bátyám 

klarinét, hangkultúra szakon konzer-

vatóriumban végzett. 

A pesti Bartók Konziban voltam kö-

zépiskolás, orgona és szolfézs-

zeneelmélet főtárgyakkal végeztem 

2013-ban, közben a nyári szünetek-

ben tanultam a Harmat Artúr Köz-

ponti Kántorképzőben, 2011-ben 

szereztem kántor oklevelet. 2012-

ben, még érettségim évében Árpi 

bácsi nagyböjt 5. vasárnapja előtt 

átjött hozzánk. Műtétre készült, 

mondta, hogy nem fogja tudni ellátni 

a kántori szolgálatait, így történt, 

hogy 17 éves koromban kezdtem el 

kántori szolgálataimat Pécelen. 

Jelenleg a Zeneakadémián tanulok 

klasszikus orgona előadóművész 

szakirányon, most fejeztem be az 
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MA első évemet. Idéntől kántorkép-

zőn is tanítok. Ha minden jól megy, 

2019-ben fejezem be tanulmányai-

mat. Több különböző kórusban te-

vékenykedtem, többek között tagja 

voltam a Vass Lajos Kamara Kórus-

nak, 2 évig voltam a Deák téri 

Lutheránia Énekkar korrepetitora, 

jelenleg a Divitiae Vegyeskarban 

vagyok korrepetitor, kórustitkár. 

Szabadidőmben galgázom. 

Szeretném a gödöllői egyházközség-

ben szakmai felkészültségemet leg-

jobban a közösség szolgálatába állí-

tani. Készülve a templom felszente-

lésének 10. évfordulójára, a jelenleg 

alkalmilag szolgáló énekkar számára 

augusztustól heti rendszerességgel 

szeretnék próbákat tartani, s szeret-

ném, hogy rendszeres szolgálataink-

kal színesebbé tegyük az egyházi év 

ünnepeit. Szeretettel várjuk a lelkes, 

énekelni szerető testvéreket! Idővel 

nagyon jó lenne gyerekekből álló 

szkólát kinevelni, szintén állandó 

szolgálati lehetőségekkel. Tervezem 

felvenni a kapcsolatot a szomszédos 

egyházközségek zenei vezetőivel, 

hogy miként tudnánk közösen előre 

mozdítani a város katolikus zenei 

életét. Valamint szeretném elindítani 

azt a projektet, hogy mind a Blahai 

kápolnában, mind a Szentháromság-

templomban valódi, sípos orgona 

szólhasson Isten dicsőségére, s az 

emberek örömére. 

 

Ács Dávid László

 

Egyházmegyei találkozó Csévharaszton 
Mottója „Ti adjatok nekik enni!” (Márk 6,30-44) 

 

2017. június 24-

én rendezték 

meg a tizenhar-

madik Váci 

Egyházmegyei 

Találkozót a Pest 

megyei Csévha-

raszton, a Szent-

háromság-

plébániatemp-

lomban. A talál-

kozó védnöke 

dr. Beer Miklós 

püspök atya volt, 

jelen volt ven-

dégként dr. Varga Lajos váci segédpüspök és Mocsári Balázs polgármester. 

A házigazda feladatát Antal András plébániavezető látta el. 
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A találkozó megnyitóját követően 

Brandhuber Lilla bemutatta a helyi 

tanoda működését, majd dr. Török 

Csaba professzor tartotta meg elő-

adását. A délelőtt további részében 

énekes és zenei előadásokat hallgat-

hattak meg az egybegyűltek, majd a 

déli harangszó után közösen énekel-

ték el az Úrangyala imát. 

A közös ebéd elfogyasztása után a 

lelki táplálékot Vizi Elemér JS el-

mélkedése adta. Majd a település-

környéki cigány énekegyüttes mutat-

ta be kulturális műsorát. Ezt követő-

en közös szentségimádásra és kör-

menetre került sor. A délutáni prog-

ramot családvédelmi előadás is szí-

nesítette: „Keresztény élet a társada-

lomban” címmel. 

Beer Miklós püspök atya egy épület-

ből átalakított kápolnát és annak ha-

rangját szentelte fel, valamint a 

Csévharaszti Szentháromság Plébá-

nia közösségi házának avatása al-

kalmából megáldotta az új épületet. 

A nap csúcspontját a váci püspök 

által bemutatott öt órai záró szentmi-

se jelentette. 

A találkozón különleges esemény-

ként szerepelt a Pusztatemplom-rom 

látogatásának lehetősége és a lovas 

kocsizás. 

Az eseménydús, léleképítő és érde-

kes programok mellett a plébánia-

templomban folyamatos csendes 

szentségimádásra is volt alkalmuk a 

jelenlévőknek. A szervezők a sátrak-

nál és a templomban is biztosítottak 

gyónási lehetőséget. 

A tizenharmadik Váci Egyházme-

gyei Találkozót egyházi könnyűzenei 

koncert zárta az UNLESS együttes 

közreműködésével. 

 

forrás: Bölönyi Gabriella 

Váci Egyházmegye 

 
 

Templomunk búcsúünnepe 
Szentháromság vasárnapján az esti, 

búcsúi szentmise fő celebránsa Kis 

Dávid salgótarjáni káplán atya volt, 

aki Janó atyával együtt mutatta be a 

szentmiseáldozatot. Az ünnepélyes-

séget növelte, hogy asszisztáltak 

azok a testvérek, akiket a következő 

hetekben szenteltek pappá, illetve 

diakónussá a váci, illetve egri egy-

házmegyében. 

Ugyanakkor még egy Dávidot kö-

szönthettünk, Ács Dávidot, új kánto-

runkat, aki lelkesen gyakoroltatta 

velünk a mise előtt az ott elhangzó 
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énekeket, hogy a kórussal együtt tud-

junk énekelni. Nagy örömmel fogad-

tuk őt, és kórusunk szolgálatát. 

Dávid atya homíliájában a Szenthá-

romság titkáról, a három személy 

mibenlétéről, egymás közötti és ve-

lünk való kapcsolatáról beszélt.  

A szentmise után a templomunk előt-

ti térre vonultunk, ahol az énekkar 

még egy dallal köszöntötte a tavalyi 

búcsú óta megkeresztelt gyermeke-

ket és hozzátartozóikat, majd a szü-

lők megkezdték a rózsatövek ülteté-

sét. Az ötven megkeresztelt gyermek 

családjából hozzávetőleg negyven 

jött el. Nagy öröm volt látni a mo-

solygó totyogó csöppségeket. Ezek a 

rózsatövek élő tanúi annak, hogyan 

növekszik, gyarapodik évről évre 

egyházközségünk. Istennek legyen 

hála!  

S.Erika 

 

 

 

Kápolnabúcsú 
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned! 

Június 23-án, pénteken tartottuk meg 

a blahai Jézus Szíve kápolna búcsú-

ját. Immár harmadik éve tartjuk a 

búcsút a napján, pénteken, és nem 

vasárnap. Emiatt a hívek száma 

(egyelőre) kevesebb, de ennek elle-

nére idén mégis sokkal hangosabban 

és bátrabban énekeltek az ünneplők, 

hiszen (a hívek adományá-

ból) kivetítő került a ká-

polnába. Köszönjük! 

A szentmise utáni agapén 

jó hangulatban beszélget-

tünk, ettünk, ittunk.  

Terveink szerint a kápolna 

nemsokára napközben is 

nyitva lesz, így bárki be-

térhet és elcsendesülhet a 

Jelenlétben. 

„Jöjjetek hozzám mind, 

akik fáradtak vagytok és terhet hor-

doztok, és én felüdítelek titeket. Ve-

gyétek magatokra igámat, és tanulja-

tok tőlem, mert szelíd vagyok és alá-

zatos szívű – és nyugalmat találtok 

lelketeknek.” (Mt 11, 28-29) 

Bacsi-Nagy Ágnes 
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Úrnapja 2017. június 18.  
Krisztus szent testét és vérét ünne-

peljük ezen a napon. Mint minden 

ünnepnek, ennek is megvannak a 

szép hagyományai. A feldíszített ol-

tárok a vasárnapi ebédek melegét, a 

keményre vasalt fehér abroszt, a te-

rített asztalt, a színes, illatozó virá-

gokat, az ételek íncsiklandozó illatát 

juttatják eszembe. Az úrnapi körme-

net, amint a kislányok és a kisfiúk 

ünnepi öltözetben az Oltáriszentség 

előtt szórják kosaraikból a rózsa-

szirmot, a felcsendülő dicsőítő éne-

kek mind azt a képet vetítik elém, 

ahogy Krisztus majd a mennyben 

maga köré gyűjti nagy 

családját, és közös lako-

mára hív. De addig is itt 

a földön Krisztus minden 

szentmisében meghív 

minket mennyei asztalá-

hoz, hogy az Eukarisztia 

ünneplésével mindannyi-

an ugyanahhoz a tiszta 

forráshoz járulhassunk.  

Fontosak ezek a külsősé-

gek, de ennél lényege-

sebb, amit Krisztus szent testének a 

vétele a szívünkben és a lelkünkben 

végbevisz – eggyé tesz bennünket. 

Ferenc pápa tavaly Budapestet jelöl-

te meg a 2020 szeptemberében tar-

tandó Nemzetközi Eukarisztikus 

Kongresszus színhelyéül, és Janó 

atyát érte a megtiszteltetés, hogy a 

váci egyházmegye felelőse legyen.  

 

S.Erika 

 

 

A szentmiséken a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia leve-

lét olvasták fel az atyák. Részlet a levélből: 

 

„A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem 

áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. 

Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segí-

tő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja ki-

árasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az ir-

galmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megvál-

tó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, 

hogy átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a feltámadt 

Krisztus szavaitól lángra lobbant az emmauszi tanítványok szíve 
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(vö. Lk 24, 30-32), felismerték őt a kenyértörésben és belső kész-

tetést éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úr-

ral való találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál pá-

pa tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000. június 21-én) 

amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia megtört 

és kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek és közösségek 

nem maradhatunk közömbösek azzal a hívással szemben, hogy 

ezt az ajándékot másokkal is megosszuk és magunk is a világ 

életéért adott kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat 

ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház 

közössége a világ történelmében véghezvihet.” 

 

 

Ezentúl a vasárnapi szentmiséken imádkozni fogunk a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért, és kérjük a 

Mennyei Atyát, hogy áldja meg Janó atya felelősségtel-

jes új szolgálatát!  

 

 

 

Ima a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért: 

 

Mennyei Atyánk, 

minden élet forrása! 

Küldd el Szentlelkedet, 

hogy az önmagát értünk feláldozó 

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust 

felismerjük és egyre jobban szeressük! 

Ő Urunk és Mesterünk, 

barátunk és táplálékunk, 

orvosunk és békességünk. 

Adj bátorságot, 

hogy az ő erejét és örömét 

elvigyük minden emberhez! 

Add, hogy a készület ideje 

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 

egész hívő közösségünk, 

fővárosunk, népünk, 

Európa és a világ 

lelki megújulására szolgáljon! 

Amen. 
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Házas hittan évzáró 2017. június 10. 
Az idei tanév utolsó al-

kalmára gyűltünk össze a 

plébánián a nagyterem-

ben. Ismét megerősítettük 

egymást abban, hogy kö-

zösségünk nagy kincs, Is-

tennek olyan értékes aján-

déka, melyet nagyon meg 

kell becsülni, ápolni és 

éltetni. Krisztusért jövünk 

össze, az Ő teste vagyunk, 

és ha a testben bármi vál-

tozás történik, az hatással 

van a test többi tagjára is. Óriási kegyelem, hogy ajándék lehetünk egymás-

nak, és a köztünk megszülető Krisztus szeretetét átadhatjuk családunknak, 

barátainknak, munkatársainknak, és minden embernek, akivel találkozunk.  

Miután együtt részt vettünk a szentmisén, késő estig folytatódott a vidám be-

szélgetés, evés-ivás. Minden kedves házas testvérnek, Janó atyának és Zoli 

atyának is kívánunk sok kegyelmet a nyárra, igazi testi-lelki feltöltődést. 

Szeptemberben újra találkozunk ilyen formában is. Hiányozni fogtok! 

„Te alkottad veséimet, te szőttél engem anyám méhében.” (Zsolt 139, 13) 

S.Erika 

Baba-mama csoportok találkozója –  

Gödöllő, 2017. május 31. 
 

A gödöllői és Gödöllő 

környéki baba-mama 

csoportok éves találko-

zóját tavaly a 

máriabesnyői, idén pe-

dig a premontrei közös-

ség szervezte. 

 9 órától gyülekez-

tünk a premontrei 

templom udvarán. Fél 

10-kor kezdődött a szentmise, melyet Piusz atya mutatott be igen nagy gye-

rekzsivaj közepette.☺ Ezen a misén adtunk hálát az anyaságért, gyermekein-

kért, férjeinkért, családjainkért. 
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 A mise után a templomkertben folytatódott az összejövetel, mivel sze-

rencsére jó időnk volt, nem volt hőség. 

 Nagyné Fodor Bernadett és Csigi Imréné megható, megrázó, felemelő 

tanúságtételét hallgathattuk meg, ezek mindannyiunkat megerősítettek abban, 

milyen hálásak lehetünk, hogy Istenhez és ezekhez a közösségekhez tarto-

zunk. 

 Ezután következtek a baba-mama csoportok rövid bemutatkozásai, kü-

lönös tekintettel arra, mi történt az utóbbi egy évben. 

 A délelőtt kötetlen együttléttel, batyus agapéval, a gyerekek felhőtlen 

játékával folytatódott. Nagyon jó volt beszélgetni egymással, a védőnővel, 

ismerkedni, megosztani az örömöket, problémákat, és látni, milyen sok ke-

gyelmet kapunk Istentől egyenként és közösségenként is a gyerekneveléshez, 

a krisztusi családi élet kialakításához. 

 Jövőre a Szentháromság-templom baba-mama klubja szervezi a talál-

kozót, mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki még nem tartozik egyik cso-

porthoz sem! 

BFA 

Elérhetőségek: 

Máriabesnyői Szent Mónika kismamacsoport: 
Kolozsi Anita: anita.kolozsi@yahoo.com 

 

Premontrei baba-mama csoport: 
Nényei Sára: nenyeis@yahoo.com 30-490-9415 

Ollé Melinda: olle.melinda@freemail.hu 20-440-7175 

 

Szentháromság-plébánia baba-mama klub: 
Kissné Gizi: 30-524-0776 

Heltainé Hedda: hedda74080@gmail.com 

 

Szadai kismamacsoport: 
Morzsányi Katalin: morzsanyi.kati@gmail.com 20-459-7798 

 

Édesanyák imája: 

 

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édes-

anyai hivatást adtad, hálát adok neked, és áldom szent nevedet! 

Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szere-

tetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. 

Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette 

se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni. 

Amen. 

mailto:anita.kolozsi@yahoo.com
mailto:nenyeis@yahoo.com
mailto:olle.melinda@freemail.hu
mailto:hedda74080@gmail.com
mailto:morzsanyi.kati@gmail.com
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Elsőszombati áhítat Mátraverebély-Szentkúton 
 

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti 

Kegyhelyen minden hónap első 

szombatján 17 és 20 óra között egy-

egy egyházközség zarándokcsoportja 

vezetésével imádkozzák a hívek a 

rózsafüzért, amelyet szentmise kö-

vet. Július 1-jén Kálmán Peregrin 

OFM plébános atya meghívására, 

Janó atya vezetésével és a gödöllői, 

valamint a valkói egyházközség hí-

veinek közreműködésével tartották 

meg az áhítatot. Gödöllőről és Val-

kóról egy nagy busszal és három 

kisbusszal, valamint személyautók-

kal érkeztek a hívek, akik megtöltöt-

ték a bazilikát.  

Az elsőszombati áhítat ebben az év-

ben különös je-

lentőséggel bír, 

ugyanis a fatimai 

jelenések 100. 

évfordulóját ün-

nepeljük. Szűz 

Mária Fatimában 

nyilatkoztatta ki 

az első szombat 

megszentelésére vonatkozó ígéretét. 

A rózsafüzért az örvendetes titkokkal 

imádkoztuk, amelyet a gyermeket 

várókért és gyermekáldásért ajánlot-

tak fel a zarándokok. Az imádság 

után Sarlós Boldogasszony ünnepé-

nek előesti szentmiséje következett, 

amelyen arról emlékeztünk meg, 

hogy Szűz Mária meglátogatta Er-

zsébetet. Kálmán Peregrin OFM atya 

homíliájában felhívta a figyelmünket 

arra, hogy ahelyett, hogy életünk 

problémáin bánkódnánk, szegezzük 

a tekintetünket az Úrra. Általa ve-

gyük észre életünk örömteli pillana-

tait, mert küldetésünk, hogy ebből az 

örömből adjunk át azoknak, akikkel 

találkozunk. Kiemelte, hogy úgy kell 

Isten dicsőítenünk, ahogy Mária és 

Erzsébet dicsőítette Őt nagy csoda-

tetteiért.  

A liturgia után gyertyás körmeneten 

vettünk részt a bazilika melletti té-

ren. A szent kútnál megújítottuk ke-

resztségi fogadalmunkat, a Lourdes-i 

Szűzanya szobra előtt a betegekért 

imádkoztunk, majd a kegytárgyak 

megáldása következett. A körmenet 

a bazilikában folytatódott, ahol a 

kegyszobor előtt térdre borulva sze-

mélyes imáinkat vihettük, Mária 

közbenjárását kérve, Isten elé. Ezt 

követően vesperással (esti dicséret-

tel) folytattuk közös imánkat, majd 

végezetül hazánk erkölcsi megújulá-

sáért imádkoztuk a Kiáltás imát, 

amelyet a Mária Rádió élőben köz-

vetített. Az áhítatról felemelt szívvel 

és lélekkel tértünk haza. 

Uram, hálát adok neked csodáidért, 

amelyeket a mai korban is végbevi-

szel. Adj hitet, hogy a Te ígéreteidet 

szívből elhiggyük, és így Benned ta-

láljuk meg az igazi boldogságot. 

Áldd meg és segítsd azokat a házas-

párokat, akik gyermekáldásért imád-

koznak. Mutasd meg hatalmadat, 

Uram! 

„Boldog, aki hitt annak beteljesedé-

sében, amit az Úr mondott neki!” /Lk 

1, 45/      

   ifj. Máthé László 
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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 

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 
 

Körülvesz a szeretet 

„Ha a hétköznapok az Istennel való találkozás helyévé vál-

nak számodra, akkor átalakulnak. Ha minden cselekede-

tedre odafigyelsz, felfedezed életedben a Lélek finom fu-

vallatát. A Lélek ajándéka, ha teljesen jelen vagy, ha megle-

led az összhangot önmagaddal, az eseményekkel és a dolgok-

kal. Ezt a figyelmet azonban nem pusztán ajándékba kapjuk, 

hanem naponta gyakorolnunk kell. 

 A föld virág, a menny szépségét hordozza magában, s minden szépség 

megnyitja számunkra a mennyország kapuját. Ha ezt a tanítást befogadod a 

szívedbe, akkor megváltoztatja a látásmódodat. Egyszer csak másképpen te-

kintesz a világra. Egyszer csak észreveszed a téged körülvevő dolgok csodá-

ját:  

- a házad előtti kertben, 

- az íróasztalodon lévő virágban, 

- a zenében, amit hallgatsz, 

- a csöndben, amit nem sajnálsz magadtól.  

 A szépség már rendelkezésedre áll: csupán észre kell venned. Ha a szí-

veddel látsz, akkor a virágban találkozol a Teremtő szépségével, a földben 

erősen gyökerező fában rátalálsz a személyiség titkára. 

Ha a szíveddel látsz, egy erős, mélygyökerű fa megpillantásakor ráis-

mersz legnagyobb vágyadra: szeretnéd, hogy mások biztonságra, vigasztalás-

ra leljenek a közeledben. 

 Csak a szív látja meg mindenben a legrejtettebb valóság és bizonyosság 

nyomait. Minden emberi arcról, minden kőről és minden fűszálról ez tekint 

vissza rád, és elmondja neked: mindenben, amit látsz, körülvesz a szeretet.” 

 

Részlet: Anselm Grün: Minden napunk út a boldogsághoz című kötetéből. 

F.I. 

A rendek 1950-es feloszlatása a premontrei rend tevékenységé-

nek is véget vetett, s közel négy évtizedig a „föld alá” kénysze-

rülve, illegalitásban működött. Ez a kötet ezeknek az évtizedek-

nek 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 került sor a könyv bemutatására. 
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  
 

július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) 
Áldott vagy te az asszonyok között! 

 

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! 

 

július 18. Szent Hedvig királynő 
Áldjad, én lelkem, Urunkat, Istenünket! 

 

július 22. Szent Mária Magdolna 
Megtaláltam, akit szeret a lelkem. 

 

július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje 
Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem 

 

július 25. Szent Jakab apostol 
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért 

 

július 26. Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei 
A többi szem jó földbe hullott. 

 

július 29. Szent Márta 
Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön! 

 

július 31. Loyolai Szent Ignác áldozópap 
Aki közületek nem mond le mindarról, amije van,  

nem lehet az én tanítványom. 
 

augusztus 6. Urunk színeváltozása 
Ruhája fehér volt, mint a hó. 

 

augusztus 9. Keresztről elnevezett Szent Teréz Benedikta  
  (Edit Stein)  szűz és vértanú, Európa társvédőszentje 

Segíts meg, Uram, mert egyedül vagyok, és senkim sincs rajtad kívül! 
 

augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus, vértanú 
Aki nekem szolgál, kövessen engem. 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-07-22
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-07-26
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-07-29
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-08-09
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augusztus 11. Szent Klára szűz 
Istenem, te vagy nékem az én örökségem! 

 

augusztus 14. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú 
Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. 

 

augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)  
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap. 

 

augusztus 19. Szent Bernát apát és egyháztanító 
Azt akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok. 

 

augusztus 20. Szent István király (főünnep)  
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein. 

 

augusztus 24. Szent Bertalan apostol 
Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. 

 

augusztus 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító 
Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten. 

 

Nyári tanácsok 
Végre itt a nyaralás! Nagy szükségünk van rá. Ha elhanyagoljuk a pi-

henést, felborulhat belső egyensúlyunk is.  

Legyen igazi felüdülés, kikapcsolódás a mindennapok hajszájából, de 

nem „kikapcsolódás Jézusból”. Ne hagyjuk el az imát, a Szentírás olvasását, 

a vasárnapi szentmisét, hiszen ott kapjuk meg azt a fényt, amivel meg tudjuk 

különböztetni a jót a rossztól.  

Célunk egész személyiségünk és kapcsolataink sze-

retetben való megújítása legyen. Keressük nyáron is a 

kapcsolatot egymással, hogy megoszthassuk örömeinket.  

Figyeljünk, és testvéreinket figyelmeztessük szere-

tettel a templomhoz méltó öltözködésre! Jézushoz jö-

vünk, Vele találkozunk. 

Nyaralásunkat tervezzük meg, hiszen szükség van 

akkor is a jó időbeosztásra. De még inkább a rugalmasságra, az egymásra fi-

gyelésre. Ami egyikünknek pihenés, nem biztos, hogy a másiknak is az. 

Hagyjuk olykor, hogy az legyen, amit a többiek akarnak. Látva örömüket, és 

velük együtt örülve azt fogjuk mondani, hogy megérte.  

Hagyjuk, hogy Isten kegyelme felüdítsen bennünket. „Jöjjetek hozzám 

mindnyájan, akik megfáradtatok, és az élet terheit hordozzátok, majd én fel-

üdítelek benneteket.” (Mt 11,28) 

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-11
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-14
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-19
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-28
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
 

2017. július 1-jén 10 órakor diakónus-

szentelés volt a váci székesegyházban. 

Beer Miklós megyéspüspök diakónussá 

szentelte Kovács Zsoltot és Torma Zsolt 

Joelt, valamint állandó diakónussá Lauer 

Tamást, Dénes Jánost és Molnár And-

rást. Imádkozzunk értük, hogy Isten aka-

rata szerint éljék meg hivatásukat.  
 

 

John Baptist Bashobora ugandai atya 

egy év után ismét lelkinapot tart temp-

lomunkban. 2017. július 20-án az egész 

napos lelkigyakorlat keretében meghall-

gathatjuk tanítását, szentmisén vehetünk 

részt, és gyónásra is lesz lehetőség. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 

szervezők! 

 

2007. augusztus 23-án szentelte fel Beer 

Miklós püspök atya templomunkat. A 

tizedik évfordulót augusztus 27-én sze-

retnénk méltón megünnepelni, hogy hálát 

adjunk Istennek templomunkért és közös-

ségünkért. Ugyanazt kérhetjük most is, 

mint amit annak idején Péter atya mondott: 

„Kérjük a Szentháromság egy Istent, hogy azt a templomot, amelyet az Ő ke-

gyelméből az Ő dicsőségére építettünk, Szentlelke által mindenkor be tudjuk 

tölteni szentháromságos életével.” 

A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, 

amelyre minden testvérünket szeretettel 

várunk, a püspök atya a bérmálás szentsé-

gében részesíti katekumenjeinket. Ugyan-

csak ez alkalommal köszöntjük Szecsődi 

Péter atyát, abból az alkalomból, hogy 40 

éve szentelték pappá.  

A szentmise után agapé lesz az udvaron. 
A testvérek segítségére számítanak a szervezők, Szilasiné Katinál és Máthé 

Lászlónál lehet érdeklődni.  
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A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 
Veni Sancte-ja 

2017. augusztus 31-én 15.30-kor lesz 
templomunkban. 

 

 

 

 Ennek a számunknak az ön-

költségi ára 65 Ft. Ezért kérjük, aki 

teheti, adománnyal segítse megjelen-

tetését. 

 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 ket-

ten vagy hárman összegyűlnek a ne-

vemben, ott vagyok közöttük” (Mt 

18,19-20) 

 Figyeljünk idős vagy beteg, 

templomba járni nem tudó testvé-

reinkre! Kérésükre elsőpénteken-

ként az atyák felkeresik őket, és ki-

szolgáltatják nekik a szentségeket. 

Jelezzük a sekrestyében!  

 Gyóntatás a nyári időszakban: 

Csütörtökön a szentségimádás 

alatt: 18 és 19 óra között.  

Pénteken a mise előtt 18 és 19 óra 

között.  

Szombaton az esti szentmise előtt 

18.30-tól, vasárnap 18.30-tól, amíg 

vannak gyónók.  

Kérjük a kedves híveket, hogy idő-

ben érkezzenek, ha gyónni szeretné-

nek.  

 Templomunkban csütörtö-

könként este 6-tól 7 óráig csendes 

szentségimádást tartunk nyáron is . 

 A nyári miserend június 12-én, 

hétfőn kezdődik és augusztus  

 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). 
 

 

 

 A Filia gitáros énekkar minden hónap 2. és 4. vasárnap esti 

szentmiséjén szolgál – a nyári szünet kivételével.. A kórus szeretettel 

várja jó hangú fiúk és lányok jelentkezését. Csatlakozni lehet a vasár-

nap esti mise előtt, 16.30-kor kezdődő próbákon. 
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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 kézműves tábor és a két hittantábor befejeződött, a 

beszámolókat majd szeptemberi számunkban olvashatják.  
 

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 
 

 

 

 

Nyári miserend 2017. június 12-től augusztus 27-ig 

 
 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, szerda,    7.00, 

csütörtök, péntek, szombat  19.00  

csütörtök                                                18.00 szentségimádás 

vasárnap      9.00,   10.30,   19.00  
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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! 
 

július 1. szombat 

 19.00  Igekörök 

július 2. vasárnap 

 9.00  Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 19.00  Ifjúság 

július 8. szombat 

 9.00  Bibliakör 

július 9. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Imacsoport 

 19.00  Házasok 

július 15. szombat 

 9.00  Cursillo 

július 16. vasárnap  

 9.00  Igekörök 

 10.30  Szeretetláng csop.

 19.00  Cserkészek 

július 22. szombat 

 19.00  Házasok 

július 23. vasárnap 

 9.00  Bibliakör 

 10.30  Cursillo 2 

 19.00  Fiatal házasok 

július 29. szombat 

 19.00  Befogadó családok 

július 30. vasárnap 

 9.00       Szt. Lipót imacsoport 

 10.30  Fiatalok 

 19.00  Családközösség 

augusztus 5. szombat 

 19.00  Igekörök 

augusztus 6. vasárnap 

 9.00  Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 19.00  Ifjúság 

augusztus 12. szombat 

 19.00  Bibliakör 

augusztus 13. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Fiatal házasok 

 19.00  Cserkészek 

augusztus 19. szombat 

 19.00  Cursillo 

augusztus 20. vasárnap  

 9.00  Igekörök 

 10.30  Szeretetláng csop.

 19.00  Házasok 

augusztus 26. szombat 

 19.00  Házasok 

augusztus 27. vasárnap 

 9.00  Bibliakör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Egyháztanács 
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben augusztus 27-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)     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. július 

 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

