
 
 

„„CCSSAALLÁÁDD--IILLLLAATTOOTT  ÁÁRRAASSZZTT””   
Ferenc pápa a családban megélt 
szeretetről írt apostoli körlevelé-
nek 65. pontjában így fogalmaz: 
„Az Ige megtestesülése – amelyre 
emberi családban, Názáretben 
került sor – újdonságával meg-
mozgatja a világtörténelmet. El 
kell merülnünk Jézus születé-
sének misztériumában. (…) Ez 
Karácsony misztériuma és Názá-
ret titka, amely család-illatot 
áraszt.” Minden évben felidézzük 
a Jézus születésével kapcsolatos 
eseményeket. A Szentatya arra 
bátorít minket, hogy merüljünk 
el ebben a szent titokban. Az a 
tény, hogy Jézus úgy lett ember-
ré, hogy közben egy földi család 
tagja lett, a családi hivatás 
nagyságára mutat rá. Istennek 
az a vágya, hogy a családokban 
az a szeretet, odafigyelés, öröm 
és béke legyen, mint a názáreti 
otthonban volt. Ez nem jelent 

valamilyen nehézségektől és 
problémáktól mentes életet. A 
Szűzanyának és Szent Józsefnek 
is számos nehézséggel kellett 
megküzdeniük, de Isten ott volt 
mellettük, ahogyan minden csa-
ládban jelen akar lenni az Isten. 
Ma, amikor sok mindent meg-
kérdőjelez a közgondolkodás, 
sokszor úgy próbálják beállítani 
a családot, mint egy elavult in-
tézményt. De mi hisszük és vall-
juk, hogy a család az a hely, 
ahol a megtestesült Ige jelen 
van. 
 Számunkra az is egészen 
egyértelmű, hogy a család a há-
zasság szentségi szövetségére 
épül. Ebben a szentségben egy 
férfi és egy nő olyan életre szóló 
szövetséget kötnek egymással, 
ahol jelen van az élő Isten. Nem 
véletlen, hogy Szent János evan-
géliumában Jézus első csodája 
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egy menyegzőn történik. Ott van 
a Szűzanya, aki figyelmes szere-
tettel van jelen, és látja, hogy 
fogytán van a bor. A bor a Bibli-
ában szimbolikus jelentéssel bír. 
A bor az öröm, a boldogság és a 
harmónia jelképe. A Szűzanya 
ma is észreveszi, ha valamely 
házasságból valami lényeges hi-
ányzik, és ma is Szentfia köz-
benjárást kéri. Szívleljük meg 
Kalkuttai Szent Teréz anya fi-
gyelmeztetését, aki azt mondta, 
hogy csak az a család menekül 

meg, amelyik imádkozik. Hoz-
zunk egy tudatos döntést, hogy 
az eddigieknél is komolyabban 
vesszük a családi imát. Azokban 
a családokban pedig, ahol még 
nem mindenki ismeri Isten sze-
retetét, ott te kezdj el még tuda-
tosabban imádkozni azért, hogy 
családtagjaid is megismerjék az 
élő Istent, aki azért lett emberré, 
hogy mi Isten szeretett gyerme-
kei lehessünk.  

Janó atya 

 

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ÁLDOTT, BÉKÉS 
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Ima a Nemzetközi Eukarisztikus Kong-

resszusért: 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önma-

gát értünk feláldozó és az Oltáriszent-

ségben velünk levő Krisztust felismer-

jük, és egyre jobban szeressük! Ő 

Urunk és Mesterünk, barátunk és táp-

lálékunk, 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 kö-

zösségünk, fővárosunk, népünk, Euró-

pa és a világ lelki megújulására szol-

gáljon! 

Amen. 

 

Szentségimádás az Eucharisztikus kongresszusért  
2020-ban Ma-

gyarországon 

rendezzük az 

52. Nemzetkö-

zi Euchariszti-

kus kongresz-

szust, mely esemény apropóján került sor november 25-én az országos  szent-

ségimádásra Krisztus király főünnepének előestéjén. A szervezők arra biztat-

tak, hogy különböző helyszíneken, de egy időben, együtt imádkozzunk azért, 

hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisz-

tust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Kb. 20.000 embert vártak a temp-

lomokba aznap. Janó atya vezetésével imádkoztunk, akinek a szívében nagy 

öröm volt, amikor látta, hogy ennyi hívő gyűlt össze erre az eseményre. 

Templomunk a 250 jelen lévő fővel az országban a negyedik helyre került, 

amiért Janó atya kifejezte a közösségnek a háláját, és örömmel jelentette ki, 

mennyire büszke az ő nyájára.  
S.Erika 

 

A szentségimádás iskolája előadássorozat mind a 12 részének hanganyagát és 

videóját itt találják:  

http://www.iec2020.hu/ador/ 
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Bódás János 
NEM AKADT HELY 
Lukács 2:7 
Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak 
- mily szégyen ez - a vaksággal vert ember 
nem adott helyet az Isten Fiának. 
 

Ím, legelőször barmok szeme tágul 
ámulattal az égi jövevényre, 
s egy vén istálló korhadt jászolábul 
elégült meg milliók lelki éhe. 
 

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van, 
száz indulat zsibongó népe lakja, 
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan! 
 

....Feléd vezet ma szent Karácsony napja, 
s szennyes szívem szállásnak felajánlom: 
fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom! 

 

Adventi koszorú készítése  
Az idén december 2-án délelőtt készítettük az ad-

venti koszorúkat. Szandi, Csizmi és Kriszti segítet-

tek nekünk, ellátták az általunk kiválasztott gyer-

tyákat dróttal, segítettek elkészíteni a színes szala-

gokból a masnikat, valamint segítettek a gyerekek-

nek a ragasztó pisztolyok használatában. Ismét nagy 

választék volt a természet ingyenes ajándékaiból, 

szalmavirágok, tobozok, különféle bogyók és ter-

mések kerültek a koszorúinkra. Plusz asztalt is el 

kellett helyezni a teremben, hogy elférjünk. Összesen 32 koszorú készült. En-

gem mindig meglep, hogy a gyerekek milyen művészi érzékkel, harmóniával 

alkotnak. Jó volt köztük lenni és látni, milyen türelemmel és kitartóan vártak a 

sorukra pl. a ragasztópisztolyoknál. Nem voltak villózó fények és a hangszó-

rókból szünet nélkül ömlő elcsépelt karácsonyi dallamok, de a gyerekek sze-

mében láttam az izgatott készülődést, az alkotás örömét, hallottam, amint 

egymással megosztották titkaikat, láttam, hogy a szülők milyen szeretettel töl-

tötték velük ezt a rövid délelőttöt. Kell ennél több ahhoz, hogy valóban Krisz-

tus jelenlétével találkozhassunk a közösségünkben?     S.Erika 
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Gyermekek lelkinapja 
 

Az első adventi vasárnapot megelőző szombaton délelőtt több program is zaj-

lott a plébánián. A koszorúkészítők a nagy közösségi teremben készítettek 

szebbnél szebb adventi koszorúkat, miközben ötvennégy, a plébániánkhoz tar-

tozó általános iskoláskorú gyermek 9.00-től 12.00-ig lelki délelőttön vett részt. 

Janó atya a közös imádságban felhívta mindenki figyelmét, hogy Jézus szüle-

tésnapjára úgy tudunk a legjobban felkészülni, ha időben elkezdjük az ajándék 

elkészítését, nehogy üres kézzel érkezzünk el a betlehemi jászolhoz. Az aján-

dék pedig ne más legyen, mint a Jézusból forrásozó szeretetünk tettei. Ezek 

után korosztályonként elvonultunk, és betöltöttük szinte az plébánia minden 

zegét-zugát. A délelőttöt közös énekkel, tapasztalatok megosztásával és imá-

val zártuk. 

Reméljük, szép adventi készülete lesz minden résztvevőnek! 

Hitoktatók 

Egyházközségi lelkinap 
Közel százan gyűltünk össze 

advent második hetének 

szombatján templomunk-

ban, hogy karácsonyra ké-

szülve részt vegyünk egy-

házközségünk lelkinapján. 

Eredetileg Janó atya tartotta 

volna, de mert megbetege-

dett, Zoli atya vállalta, hogy 

elmélkedéseivel segít ben-

nünket adventi készületünk-

ben. Tíz, az adventre jellem-

ző képet vetített elénk, ezekkel kap-

csolatban kérdéseket tett fel, hogy 

mélyebben, igazabban éljük meg a 

készülődés időszakát, hogy karácso-
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nyi ünneplésünk teljesebb legyen. 

Elmondta, hogy Jézus most különö-

sen is kopogtat a szívünkön, és ha 

nem önző magunkkal vagyunk elfog-

lalva, meghalljuk azt, és beeresztjük 

Őt. Beszélt a várakozásról, ami fe-

szültséggel jár, és ezt a feszültséget 

jól kell kamatoztatnunk. Szólt a vá-

gyakozásról, ami alapvetően az Isten-

re való vágyakozást jelenti és Isten 

vágyakozását ránk, a virrasztásról, 

hogy éberek maradjunk, és ezt az 

éberséget jól éljük meg, a pusztáról, 

lelkem pusztájáról, hiszen arra várok, 

hogy az kivirágozzon. Emlí tette a 

helyes és értelmes böjtöt, ami sza-

baddá, nyitottá tesz, az adventi ko-

szorút, ami a teljességet szimbolizál-

ja, az éjszakát, amit végig kell jár-

nunk, hogy a fényre jussunk és a vi-

gaszról, ami a szilárd alapot jelenti 

istenkapcsolatunkban. Végül pedig a 

csendről beszélt, hiszen advent a 

csend ideje, minden előzőleg említett 

történés, fogalom csak igazi csendes-

ségben vezet a közénk születő Jézus 

befogadására. A képekkel kapcsolat-

ban kérdéseket tett fel Zoli atya: 

Meghallom-e Jézus kopogtatását? 

Hogyan tudom kamatoztatni a vára-

kozás feszültségét? Mit idéz elő a vá-

rakozás izgalma? Meg merjük fo-

galmazni legmélyebb vágyunkat? Be 

merem-e engedni Istent életem pusz-

tájába? Hogyan tudom megteremteni 

a csendet?  

Az első elmélkedés után, a szünetben 

pogácsával és kávéval vártak ben-

nünket a közösségi termekben, majd 

tíz csoportot alakítottunk, és ezekben 

osztottuk meg egymással a kérdések-

kel kapcsolatos gondolatainkat, ta-

pasztalatainkat.  

A második elmélkedés és szünet után 

csendes szentségimádásban beszéltük 

meg az Oltáriszentségben jelen lévő 

Jézussal ugyanezeket a kérdéseket, és 

adtunk hálát adventi készületünk ki-

teljesedéséért.  

A szentségimádás alatt István atya és 

Zoli atya gyónni a testvéreket. Lelki 

napunk befejezéseként szentségi ál-

dásban részesültünk, majd mindenki 

hazatért, hogy otthon is megpróbálja 

megteremteni az adventi csendet, 

amely a Krisztus születésének igazi 

megéléséhez szükséges. 

Köszönjük atyák, köszönjük testvé-

rek! 

-hh- 
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Roráté misék 
Hajnali misék nélkül nem tudom elképzelni az 

adventi készületet. Szívmelengető látvány, 

mikor a templom sorai megtelnek, és bevonul 

az asszisztencia. Néha egész hosszú sort al-

kotnak, az atya, az akolitusok és két oldalt hét-

nyolc ministráns. Jó látni, 

hogy a munkába siető szülők 

gyermekeikkel érkeznek, akik 

innen indulnak az iskolába. 

Ebben az időszakban vala-

hogy jobbak leszünk. Jó 

a reggelt Krisztussal 

kezdeni, megtapasztalni 

az Ő szeretetét már rög-

tön a nap elején. Segít az 

elmélyülésben a bejárat-

nál található színes pa-

pírcsíkokon levő elmél-

kedés is, mely konkrét 

szeretetcselekedetekre 

sarkall. Janó atya és Zoli atya minden 

reggel ellátnak minket megfelelő lelki 

útravalóval. Hála nekik érte! A misék 

utáni agapéra nem a májkrémes és 

lekváros kenyér vonzza be az embe-

reket, hanem a találkozás öröme. Itt 

rögtön van alkalom arra, hogy min-

denkihez legyen egy kedves szavunk, 

egy mosolyunk. Ilyenkor találkozha-

tunk azokkal az embertársainkkal is, 

akiket egyébként évközben csak rit-

kán látunk. Az idén a fenyőfánkra nem csillagokkal megrakott szív, hanem 
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színes szalagokból font lánc kerül. Annyi láncszem, ahányszor részt veszünk a 

hajnali misén. Persze elmaradhatatlanok a folyóson felállított csocsóasztalok, 

ahol életbevágóan fontos mérkőzések folynak még az iskolába indulás előtt. 

Lelkileg feltöltődve indulok innen haza, szívemben azzal a reménnyel, hogy 

minden lehetséges, és azzal a meg-

győződéssel, hogy csakis rajtunk 

múlik, hogy jobb legyen a világ. 

Számomra az adventet nem a lám-

pák, a vibráló fények, a zajos bevá-

sárlóközpontok jelentik, hanem 

hogy valóban meg tud-e bennem 

születni Jézus, valóban jobban oda 

tudok-e figyelni embertársaimra, 

tudok-e velük együtt örülni és sírni, meg tudok-e élni minden percet szeretet-

ben, hogy mikor karácsony éjjelén meggyújtjuk a gyertyát, akkor én legyek az 

ajándék mindazoknak, akik éppen mellettem vannak.  

S.Erika 
 

Sajó Sándor 
KARÁCSONYI ÉNEK  
Akkoron csillag gyúlt az égre 
És rásugárzott a vidékre, 
És Betlehem fölött megállván, 
Egy rongyos istálló homályán 
Tündöklött már a Glória: 
 
Ott ingecskében, szép fehérben, 
Feküdt a jászol szent ölében 
Az Isten egyszülött Fia... 
 
A hír bejárta a világot, 
És jöttek a bölcsek és királyok 
És együgyűek és pásztorok: 
Ott minden lélek egyet érzett 
És sírt és álmélkodva nézett 
És boldogan fohászkodott. 
Örömöt hozván az embernek 
Dicsőség légyen Istennek. 
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Templomtakarítás  
November 25-én került sor templo-

munk őszi nagytakarítására. Ez is 

hozzátartozik az adventi készülődé-

seinkhez, hogy ne csak szívünket és 

lelkünket tisztítsuk meg, hanem 

templomunkat, a karzatot, a kápolnát, 

a közösségi termeket és folyosókat is 

tisztára söpörjük, hogy nagy csalá-

dunk még inkább otthon érezhesse 

magát majd a hajnali miséken, az azt 

követő agapékon és az egész kará-

csonyi ünnepkör alatt.  

Reggel 9-kor gyülekeztünk, mintegy 

harmincöten, kezünkben rongyokkal, 

szivaccsal, partvissal. A férfiak közül 

sokan hoztak teleszkópos ablaktisztí-

tó eszközöket, hogy elérjék a maga-

san fekvő helyeket is. Janó atya fel-

ügyelte a munkát, Anita osztotta ki a 

feladatokat, kinek-kinek megvolt a 

saját területe. A munka gyorsan, für-

gén és szervezetten folyt. Hamarosan 

illatos, friss, tiszta környezet vett 

minket körül, és persze nagyon vi-

dám hangulat.  

Jó volt együtt dolgozni! Még inkább 

magaménak éreztem a templomot, 

úgy takarítottam, mintha a saját ott-

honomat takarítanám.  

Uram, hálát adok Neked a munkáért, 

a közösen végzett tevékenység örö-

méért, azért a felemelő érzésért, hogy 

Istennel együttműködve dolgozha-

tunk egy közös célért, a templomun-

kért, mely lelki fejlődésünknek fo-

lyamatos helyszínéül szolgál.  

Mindenkinek hálás köszönet az áldo-

zatos szolgálatért!  
S.Erika 

 

Iskolánk tanulóinak adventi szolgálata 
December 13-án, Szent Lúcia ünne-

pén a szeretet igazi fényét adták át a 

Szent Imre iskola diákjai idős, beteg 

embereknek. Az iskola énekkara a 

Fővárosi Önkormányzat gödöllői 

Idősek Otthonában körbejárva három 

helyszínen karácsonyi dalok éneklé-

sével vitt örömet az ott lakók szívé-

be, akik nagy lelkesedéssel énekelték 

együtt diákjainkkal az ismert kará-

csonyi dallamokat. 

Délután az ötödik évfolyam Kistar-

csára utazott, és a kórház betegeinek 

adta elő a pásztorjátékot. Nagy örö-

met szereztek azoknak, akik hetek 
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óta betegeskednek ott, és többen az 

ünnepekre sem juthatnak haza. Jézus 

születésének megjelenítése ebben a 

környezetben igazán reményt adó 

ajándék volt mindenkinek. „Mert 

úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

hisz benne, az el ne vesszen, hanem 

örökké éljen.” (Jn 3,16) 

December 16-án (szombaton) 10 

órakor iskolánk pásztorjátékával in-

dult az Adventi Kastélynapok a dísz-

teremben. 

Az ajándékozás sora nem zárult le 

ezzel, hiszen a Mini énekkar (alsós 

énekkarosok) is elindult néhány nap 

múlva, december 19-én az Ady sétá-

nyon található idősek otthonába, 

hogy Isten szeretetét továbbadják, és 

énekeikkel ünnepet vigyenek az ott 

élőknek. 

GA 

Befogadás 
Az elsőáldozásra készülő gyermekek befogadása november 26-án Krisztus Ki-

rály ünnepén a 9 órai misén volt. 

Janó atya a homíliában minden jelenlévőt buzdított, hogy Jézus legyen az éle-

tünk központjában, Ő legyen valóban a királyunk. Ez után az elsőáldozásra 

készülő 34 gyermek ünnepélyesen ígéretet tett, hogy a hit útján szeretne járni, 

és Egyház segítségével egyre jobban elmélyülni a jézusi életben. A kezesek 

pedig a kereszt jelét rajzolták a készülők homlokára. Mindenki választott 

szentírási igét, amit igyekszik életre váltani, néhányan fel is olvasták a misé-

ben.  

A kezesekkel együtt imádkozzunk értük, hogy hűségesen kitartsanak a készü-

letben, hogy szívük egyre jobban vágyjon a Jézussal való találkozásra!  
 

 

Nagy Kristóf: 

Az én választott igém Máté evangé-

liumában található: 

„Gyűjtsetek magatoknak kincseket a 

mennyben” (Mt 6,20) 

Azért ezt választottam, mert aki azt 

gondolja, hogy a földi kincsek, mint 

pénz, autó, utazás a legfontosabb, az 

soha nem lesz boldog. Én a mennyei 

kincseket szeretném gyűjteni. 

Mészáros Lara: 

A választott igém János evangéliu-

mában található. 

 

„Új parancsot adok nektek, hogy sze-

ressétek egymást; ahogy én szerette-

lek titeket, úgy szeressétek ti is egy-

mást. Arról ismeri meg mindenki, 

hogy tanítványaim vagytok, ha szere-

tettel vagytok egymás iránt.” (Jn 

13,34) 
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Azért ezt az igét választottam, mert 

én szeretnék Isten útján járni ebben 

az elsőáldozási készületben. Szeret-

ném még Jézus kéréseit is teljesíteni, 

szeretettel lenni mások felé. 

Tőzsér Bernát: 

A választott igém Máté evangéliu-

mában található. 

„Mindazt, amit szeretnétek, hogy 

megtegyenek nektek az emberek, te-

gyétek meg ti is nekik.” (Mt 7,12) 

Azért választottam, ezt az igét, mert 

arra figyelmeztet, ha én akarok vagy 

elvárok valamit másoktól, akkor azt 

én tegyem meg előbb. 

Grébel Dávid: 

Az én választott igém is Máté evan-

géliumában található. 

„Mert ahol a kincsed van, ott lesz a 

szíved is.” (Mt 6,21) 

Azért választottam ezt az igét, mert 

szeretnék sok jó dolgot tenni. Segíte-

ni másokon, és szeretném, ha Jézus 

szeretete lenne a szívemben. 

Kóthy Márton: 

A választott igém János evangéliu-

mában olvasható. 

„Az én juhaim hallgatnak szavamra; 

én ismerem őket, ők pedig követnek 

engem, és én örök életet adok nekik.” 

(Jn10,27) 

Azért választottam ezt az igét, mert 

én is Jézust szeretném követni, mint 

a juhok a pásztort. Szeretnék mindig 

az Ő szavára hallgatni. Mivel ismer 

engem, tudja, hogy néha rosszalko-

dom, nem fogadok szót, de így is 

szeret, megbocsát és vár a helyes 

úton, ami a Mennyországba vezet. 

Prisztóka Lili Anna 

A választott igém: „Én vagyok az 

élet kenyere, aki hozzám jön, nem 

fog éhezni, és aki bennem hisz, soha-

sem szomjazik meg” (Jn 6,35) 

Azért választottam ezt az igét, mert 

ha imádkozunk és szeretjük Jézust, 

táplálja a lelkünket, mint testünket a 

kenyér. 

GA 
 

25 éves a wageningeni kapcsolat 
Az ökumenikus csoport az 

októberben Gödöllőre érkező 

testvérvárosi küldöttség 

részeként fogadta 

Wageningen egyházi 

delegációját. 

Különös várakozással 

tekintettünk e találkozó elé, 

hiszen a két város 

negyedszázados baráti 

kapcsolatának magját az 

egyházak képviselői vetették 

el.   

25 éve az akkori gödöllői és wageningeni lelkészek aláírása 
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pecsételte meg az együttműködési 

szándékot, mely azóta bőven termő 

fává cseperedett. 

Ez adta mostani együttlétünk 

beszélgetéseinek fő vezérfonalát: 

hogyan lehetnek jelen a mai 

keresztények a társadalomban, 

hogyan tehetünk tanúságot hitünkről 

a hétköznapokban, hogyan 

kapcsolható össze a civil szféra a 

transzcendens dimenzióval. 

A sok kihívás mellett, amivel nap 

mint nap szembe kell néznünk, 

egymásnak bátorító ötleteket tudtunk 

adni, és konkrét eredményekért 

adtunk hálát, amik szintén ennek a 

szeretetkapcsolatnak a termései. 

Ilyen például a béke imacsoport, 

mely Gödöllőn holland 

kezdeményezésre jött létre. 

Felerősödött bennünk továbbá az a 

vágy, hogy a  tavaly januárban az 

ökumenikus imahéten együtt 

szolgáló felekezetközi kórus dicsőítő 

koncertjét szélesebb, városi 

közönség elé vigyük. 

Természetesen most sem hiányzott a 

programból a hihetetlenül gazdag 

magyar kultúra, természeti 

szépségeink és történelmünk 

bemutatása. Budapesti városnézésen, 

hollókői kiránduláson, 

múzeumlátogatáson vettünk részt, és 

a vácrátóti botanikus kert őszi 

pompáján keresztül együtt 

csodálkoztunk rá a teremtett világ 

szépségeire. 

Jó volt megtapasztalni a város 

támogatását, együtt részesülni a 

lélekemelő koncertből, 

fotókiállításból, melyen 

egyházközségünk több tagja láthatta 

viszont magát korábbi találkozókon 

készült fényképen. 

Köszönjük a gödöllői gyülekezetek 

támogatását is, mellyel 

hozzájárultak, hogy ismét 

megtapasztalhassuk a krisztusi 

szeretet nem ismer határokat. 

 Szedmák Ági 
 

Babatvölgyi kirándulás az aranysárga lombok alatt! 
Az évszaknak megfele-

lő, kissé hűvös, boron-

gós reggel fogadta nov-

ember 4-én a 

Máriabesnyői Nagybol-

dogasszony Bazilika 

templom mellett gyüle-

kező „keddi” imacso-

port tagjait, akik a kö-

zös élmények bővítése 

okán ezúttal egy 

babatvölgyi kirándulást 

tűztek ki célul. Már rö-

viddel az indulás után 
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az időjárás is alkalmazkodott a csoport hangulatá-

hoz, fokozatosan kiderült az ég és melegedett a 

levegő. 

Első állomásunk a máriabesnyői temető mellett 

volt. Itt megemlékeztünk a temetőben nyugvó el-

hunytakról, elsősorban is a kiemelkedő történelmi 

jelentőségű egykori miniszterelnökünkről, továb-

bá az egykor világhírű színművészről, valamint a 

szabadságharcos honvéd századosról. Mély ro-

konszenvvel adóztunk a nehéz sorsú Mater 

Salvatoris apácák egyetlen magyarországi sírkert-

jében nyugvó nővéreknek is. 

További utunk során elmélyült beszélgetéseink 

közepette véletlenül alaposan letértünk tervezett 

utunkról, de mivel szilárdan kitartottunk kitűzött 

célunk elérésében, egy kerülővel visszatértünk a 

helyes útra. Bár így legyen ez mindig más össze-

függésben is! 

A babatvölgyi Duna-Tisza vízválasztó gerince 

mellett haladva megtekintettük a sajnálatosan le-

pusztult istállókastélyt, megismerkedtünk történe-

tével és egyéb érdekes ide vonatkozó informáci-

ókkal is gazdagodtunk. Tovább sétálva az arany-

sárga lombok alatt elér-

tük a néphagyomány 

szerinti betyár Papp 

Miska kútját, ahol a 

szokásos vidám hangu-

latban elfogyasztottuk 

kissé füstösre sikerült 

sültszalonnánkat is. 

Az élményekben gaz-

dag kirándulás idején 

sokat beszélgettünk, 

ami kiváló alkalom arra, 

hogy még jobban meg-

ismerjük egymás gon-

dolatait, érzéseit. 

Köszönet illeti a szer-

vező Korompai Ágnest, 

és mindazokat, akik 

részvételükkel is tanú-

ságát adták annak, hogy 

a közösségi érzés ápolá-

sa rendkívül fontos! 

„Minél közelebb vagyunk a természethez, annál közelebb érezzük magunkat 

Istenhez.” (Goethe) 
Máté András  
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Családközösség a Mátrában 
Több mint ötvenen vettek részt a máso-

dik adventi hétvégén december 8-tól 10-

ig a családközösség szokásos összejöve-

telén Mátraházán a református üdülőben. 

Tervezték ugyan, hogy már pénteken 

meghódítják a Kékest, de a nagy szél 

miatt másnapra halasztották a kirándu-

lást. A hóesés nagy örömet szerzett a 

gyerekeknek, de a felnőtteknek is. A 

program a szokásos volt: beszélgetés, já-

ték, kirándulás. Az estéket hálaadó imával és énekléssel zárták. Az étkezések 

jó hangulatúak voltak, mint mindig. Szombaton délután Janó atya látogatott el 

az üdülőbe, szentmisét mondott, és gyónásra is volt lehetőség. Mézeskalács 

most ugyan nem készült, de dugókból kis karácsonyfadíszek igen.  

A résztvevők igazán feltöltődtek lelkileg és fizikailag is.  

-hh- 
 

Első imaest az egyetemi kollégiumban 
Korábban már beszámoltam a Szent 

István Egyetem kollégiumában mű-

ködő, külföldi keresztény csoport 

megalakulásáról, működéséről, prog-

ramjairól. A „Föld sója” csoport nov-

emberben ünnepelte egy éves szüle-

tésnapját, amelyért nagyon hálásak 

vagyunk Istennek. 

Idén október környékén láttam egy 

felhívást az egyetem épületében, 

amely magyar hallgatókat hívott ke-

resztény ifjúsági csoportba. Felkeltet-

te az érdeklődésemet, így felvettem a 

kapcsolatot a csoport vezetőjével, 

mert szerettem volna, ha a magyar és 

külföldi keresztény hallgatók valami-

lyen módon találkozhatnának. A 

„Gödöllői – Ifi” csoport nagyon örült 

a kapcsolatfelvételnek, ők is gondol-

koztak már azon, miként lehetne a 

külföldi hallgatókat megszólítani. 

Elhatároztuk, hogy szervezünk egy 

közös imaestet a kollégiumban, aho-

va minden érdeklődő eljöhet. Nagyon 

lelkesek voltunk, mert éreztük, hogy 

ez egy új kezdete az egyetemi evan-

gelizációnak. Engedélyt kértem a kol-

légium vezetőségétől, akik nagyon 

örültek a kezdeményezésnek, és tá-

mogatásukról biztosítottak bennün-

ket. 

Le is foglaltuk az egyik termet advent 

első vasárnapjára, így megkezdődhe-

tett a szervezés. A magyar csoport 

vállalta, hogy zenészeket hív Buda-

pestről és Gödöllőről. A mi külföldi 

csoportunk pedig azt vállalta, hogy 

előre megírt imaszándékokkal készü-

lünk, valamint a különböző nemzeti-

ségű hallgatók saját nyelvükön éne-

kelnek majd. 

December 3-án vasárnap este hat 

órakor megérkeztek a zenészek: volt 
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két gitáros, egy furulyás és egy fuvo-

lás kíséret is. Jellemzően taizéi da-

lokkal készültek, amelyeket magyarul 

és angolul is énekeltünk. Az érdeklő-

dők szépen lassan megérkeztek a te-

rembe, jöttek magyarok és külföldiek 

egyaránt, akikért nagyon hálásak vol-

tunk Istennek. 

Hét órakor elkezdtük a közös ének-

lést magyarul, majd amikor a dallam 

jól ment, angolul is. A taizéi dalok 

előnye, hogy rövidek, könnyen éne-

kelhetőek, így egyszerűen be tudtak 

kapcsolódni az éneklésbe a külföldi 

diákok is. Ezt követően két nyelven 

felolvastunk egy részt a Bibliából, 

majd egy-egy hallgató imádkozott az 

előre megírt szándékokra: saját or-

szágaikért, családtagjaikért, az egye-

temért, a kollégiumért, a vizsgákért, a 

betegekért, hitetlenekért és hívőkért. 

Az est végén különböző nyelveken 

énekeltünk: a magyar mellett angolul, 

spanyolul és szuahéli nyelven is, 

amelyben a kenyai hallgatók segítet-

tek. A spanyol és afrikai dallamok 

nagyon lelkesítőek voltak, állva éne-

keltünk, tapsoltunk, zenéltünk.  

Öröm volt látni az Istent jókedvűen 

dicsőítő fiatalokat. Szeretnénk havon-

ta szervezni hasonló imaesteket, ahol 

a külföldi hallgatók saját nyelvükön 

is dicsőíthetnek, együtt imádkozha-

tunk és érezhetjük, hogy egyek va-

gyunk Krisztusban. 

Nagy sikere volt a szuahéli daloknak, 

amelyek közül az alábbi refrén most 

is a fülemben cseng: „Ametenda 

maajabu nami siwezi kuelezaa!”   

 („Isten megmagyarázhatatlan csodá-

kat tett velem!”) 

ifj. Máthé László 

Óvodai hírek 
Ez a félév is sok színes, érdekes 

programot kínált ovisainknak. Ősszel 

a szüreti mulatságban táncolhattak a 

gyerekek, ellátogattunk a babati tan-

gazdaságba, részt vettünk múzeum-

pedagógiai foglalkozáson, ahol egy 

régi szatócsboltban „vásárolhattunk”, 

meseszínházban jártunk, és még szá-

mos élmény gazdagította a minden-

napjainkat. 

Decemberben ellátogatott hozzánk a 

Mikulás, akit, mint minden évben, 

most is izgatottan vártak a gyerekek. 

Énekkel, versekkel köszöntötték. 

Ilyenkor, adventben pedig megpróbá-

lunk egy kicsit elcsendesedni, kérni, 

és figyelni rá, hogy az adventi készü-

lődés során „költözzön hozzánk a 

betlehemi béke”. Több éves szokás 

nálunk, hogy ebben az időszakban 

családról családra körbe jár egy ad-

venti imalánc, egy kicsi füzet, a 

Szentcsalád képével, mellyel biztatni 

szeretnénk a családokat a közös imá-

ra, együttlétre. Egy ilyen imával sze-
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retnénk áldott várakozást kívánni 

nektek: 

„Urunk, Jézus Krisztus, teremts ben-

nünk csendet, hogy az adventi időben 

Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, 

szeretetedre figyelhessünk. 

 

 

 

 

Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra 
hívó szavadat! 
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: ember-
ként fogsz megszületni. 
Teremts bennünk csendet! 
A hit ajándékát elfogadó csendet. 
A Te titkaidat elfogadó csendet.  
A Te szeretetedet elfogadó csendet. 
A Megváltó érkezését váró csendet. 
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. 
Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet! 
Amen 

Mosonyi Mária 

 

 

Az élet igéje – 2017. december 

„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” 

 (Lk 1,38) 

 
„A karácsonyi készület időszakában próbáljunk mi is Máriához hason-
lóan egy kis időt szentelni arra, hogy „kettesben” legyünk az Úrral, 
esetleg egy evangéliumi szakasz elolvasásával. 
Próbáljuk meg felismerni a hangját a lelkiismeretünkben, melyet megvi-
lágosít az Ige, és érzékennyé teszi a testvéreink szükségleteire. 
Tegyük föl magunknak a kérdést: Miként tudnék ma Jézus jelenléte 
lenni, hogy ott, ahol élek, az emberek az én hozzájárulásom által is va-
lóban egy családként élhessenek? 
„Íme, itt vagyok” – ha ez lesz válaszunk, akkor lehetővé tesszük, hogy 
Isten a béke magjait hintse szét körülöttünk, és a szívünkben egyre 
nagyobb örömet érezhessünk.” 
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ÉÉVV  VVÉÉGGII  HHÁÁLLAAAADDÁÁSS    22001177  
Mennyei Atyánk!  
Hálát adunk kegyelmedért, végtelen szeretetedért, mellyel egyházközségünket, családja-

inkat, valamennyiünket éltettél ebben az évben is.  
Hálát adunk egyházunk vezetőjéért, Ferenc pápáért. Kérjük kegyelmedet rá az új 

esztendőben is, hogy a háborúkkal, szenvedéssel, nyomorral, testi és lelki nélkülözéssel teli 
világunkban továbbra is minden ember számára remény lehessen.  

Kérjük áldásodat a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünkre. 
Szentlélek Úristen! Adj bölcsességet a szervezőknek, mindannyiunknak mély találkozást az 
Eukarisztiában Krisztussal! 

Köszönjük gondviselésed, hogy egyházközségünk immár tíz éve szolgálhat neked az új 
templomunkban és közösségi házunkban. Hálát adunk a Szent Imre Katolikus Iskola elmúlt 
25 évéért is, és hisszük, hogy az ott zajló oktató és nevelő munka Hozzád vezeti gyermekein-
ket, a Te dicsőségedet szolgálja. Kísérd továbbra is áldásoddal pedagógusaink áldozatos mun-
káját! 

Hálával köszönjük papjainkat, Janó atyát, Zoli atyát, Gyuri diakónusunkat és 
akolitusainkat, kérjük áldásod szolgálatukra az új esztendőben is.  

Köszönjük egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az ebben az évben 
született gyermekeket, az újonnan közénk csatlakozott felnőtteket.  

Hálát adunk idős és beteg testvéreinkért, kérünk, hogy segítsd őket szeretetből felaján-
lott szenvedéseikben!  

Adj erőt, hogy érzékeny lélekkel tudjuk észrevenni és nagylelkűen szolgálni szegény és 
rászoruló testvéreinket.  

Urunk Jézus! Veled közöttünk, reménnyel és imával, feltétel nélküli bizalommal indu-
lunk neki az új esztendőnek! 

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK! 
A szerkesztők 

Dömötör Tibor: 
Karácsony 

Karácsonykor: 
Angyalok szállnak 
Híradást hoznak, 
Béke jegyében, 
Élet fényében, 
Szentség lelkében, 
Hívők hitében, 
Krisztus képében 
Földön jár az Isten. 

Karácsonykor: 
Harangok zúgnak, 
Szent igék szólnak, 
Imádság szárnyán, 
Szíveknek vágyán, 
Zsoltárok hangján, 
Szeretet hídján, 
Bocsánat útján 
Mennyben jár az ember. 
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OLVASÓLÁMPA 
 

 

„…és örömötök teljes legyen” 

 

„Isten mindenhatóságát akkor értettem meg, 

amikor felfogtam, hogy Ő a helyrehozhatatlant 

is meg tudja javítani, Ő a véget, a halált is kez-

detté, életté tudja tenni.  

Ezért küldi el az Atya egyszülött fiát, hogy 

magára vállalja ezt a hímes tojás sorsot, és éppé 

tegye, ami összetört, magához szelídítse a bű-

nöst és megvigasztalja a szenvedőt – hogy örö-

münk teljes legyen (Jn 15,11). És Isten, aki oly 

végtelenül szeret, már előre átéli majdani örö-

münket, és örömmel küldi el fiát hozzánk, ér-

tünk. Isten örök. Számára mindig »ma« van az örökkévalóságban. Ezért a 

Fiú születése is örök. Számára már a karácsonyban benne rejlik a meg-

váltás öröme.  

 Örök »ma«! 

 Karácsonykor Isten részeltet minket az Ő atyai, örök örömében, 

hogy ma fia született. Krisztusért az Atya ránk is úgy néz, mint ma szüle-

tett gyönyörűségére, szenvedésből támadt édes gyermekére. Higgyük el, 

hogy szeme fénye vagyunk, boldog, ha ránk tekint! 

 Mi sem adhatunk nagyobb ajándékot szeretteinknek, mint ezzel a 

gyengéd atyai tekintettel nézni egymásra, mindennap újraéledő teljes bi-

zalommal, elfelejtve minden rosszat, amit egymástól kaptunk. Hiszen 

Krisztus megváltani jött minket, eltörölni minden vétkünket. Ezért van 

öröm a mennyben! 

 Ha szeretjük Istent, teljes szívünkből éljük át az Ő karácsonyi örö-

mét. Legyünk boldog gyermekei! Hiszen Krisztusért mindnyájunknak ezt 

mondja: Édes gyermekem vagy, ma szültelek!” 

 

(Részlet: Nényei Gáborné: A család születése című kötetéből.) 
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET  

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

likus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csa-

tornát, 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/ 

www.szimre.hu 

 Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

 Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat 

http://szentharomsagtemplom.hu 

 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. 

 

Kis útbaigazítás a honlaphoz (nem a gyakorlottaknak) 
 

A kezdőoldalon türelmes görgetéssel lehet megtalálni az oldal közepén balra 

az aktuális hirdetéseket, jobbra a legfrissebb híreket kissé bővebben, alattuk 

balra az egyházi hozzájárulás módját, jobbra pedig a már megtörtént esemé-

nyeket. A lap legalján az eljövendő eseményeket. Az aktuális miserend és 

gyóntatási rend a Miserend rovatban van, az egy-egy ünnepre vagy időszakra 

vonatkozó miserend pedig a hirdetések között.  

  



Fény és Forrás   2017. karácsony 

20 
 

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, 

magyarkurir.hu/hirek , www.plebania.net) 

 

 

december 25. Karácsony, Jézus Krisztus születése  

Ma született az üdvözítő Dávid városában 

 

december 26. Szent István diakónus vértanú 

Atyátok Lelke fog szólni belőletek. 

 

december 27. Szent János apostol és evangélista 

Látta mindezt és hitt 

 

december 28. Aprószentek 

Ráchel siratja fiait 

 

december 31. Szent Család vasárnapja 
Soknak romlására és föltámadására lesz ő 

 

január 1. Újév, Szűz Mária, Isten anyja 

 Mária szívébe véste szavaikat   

 

január 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök,  

  egyháztanítók 

Én csak vízzel keresztelek 

 

január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése  

És leborulva hódoltak neki 

 

január 7. Urunk megkeresztelkedése 

Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem 

 

január 17. Szent Antal apát 

Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez 

 

január 18. Árpád-házi Szent Margit 

Jön a vőlegény, menjetek ki elébe 

január 20. Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa vértanú,  

  Boldog Özséb pálos rendalapító  

Hit és türelem által örököljük az ígéreteket 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
http://igenaptar.katolikus.hu/2017/nap/index2016.php?holnap=2016-12-27
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január 22. Szent Vince diakónus vértanú,  

  Boldog Batthyány-Strattmann László családapa 

Aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot 

 

január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító 

A magvető az igét veti 

 

január 25. Szent Pál apostol megtérése 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot 

 

január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspök 

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés 

 

január 31. Bosco Szent János áldozópap 

Nem az ács ez, Mária fia? 

 

február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben 

 

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

Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok 

 

február 5. Szent Ágota szűz és vértanú 

Aki csak hozzáért, meggyógyult 

 

február 6. Miki Szent Pál és társai japán vértanúk 

Isten parancsát nem tartjátok meg 

 

február 10. Szent Skolasztika szűz 

Fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte 

 

 

 

  

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-02-06
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EGYHÁZKÖZSÉGI SZILVESZTER 2017. 
 

 

Idén is lesz egyházközségi szilveszterezés a közösségi házban. A program a 

hálaadó szentmise után veszi kezdetét. Lesz zene, tánc, játék, beszélgetés, 

eszegetés - éjfélkor közös imádsággal és énekkel köszöntjük az új esztendőt. 

Reményeink szerint idén sem marad el a tűzijáték! 

Jelentkezni és a részvételi díjat befizetni az irodában/sekrestyében lehet. Ebből 

vesszük meg a virslit, a pezsgőt és a szendvicsek alapanyagát.  
 

Részvételi díj: 

7 éves korig ingyenes, 

7-18 év között 400,- Ft, 18 év fölött 700,- Ft. 
 

Finom házi süteményre, némi innivalóra és a jókedvetekre feltétlenül számí-

tunk!  A jó zenéről a szervezők gondoskodnak. Az előkészületeket és a buli 

utáni takarítást ezúttal is közösen végezzük.  

 

Előkészületek: december 31. 15.00-18.00 óráig. 

Takarítás: január 1. 16.00-18.00 óráig. 
 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket! 
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Társas – játék – délután 

Szeretettel hívunk benneteket barátaitokkal, családtagjaitokkal együtt ha-

gyományos téli közösségi alkalmunkra! 

Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk január 6-án szombaton, délután 2 

órától a közösségi házban egy vidám társasozásra, kártyázásra, beszélge-

tésre. 

Az egyházközség játékkészletével várunk benneteket, de ti is hozzátok el 

kedvenceiteket, és mutassátok meg nekünk! 

Kérdéseitekkel, kéréseitekkel, ötleteitekkel bátran keressetek! 

Reznák Judit 

20/3329-756 

Emlékezzetek G.B. Shaw szavaira  
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK 
December 31-én, Szentcsalád vasárnapján az esti 

szentmisén kerül sor templomunkban a családok meg-

áldására.  

Várjuk a családokat, édesapát, édesanyát, gyermeket 

vagy gyermekeket, hogy Isten áldását kérjük rájuk, csa-

ládi életükre.  

Örüljünk együtt gyermekes családjainknak, imádkoz-

zunk értük, hogy a Szent Család mintájára éljenek, és 

így plébániai nagy családunk igazi alappillérei legyenek. 
 

 

 

Január 6., szombat, Vízkereszt parancsolt ünnep, a misén való részvétel 

kötelező, így vasárnapi miserend lesz. Ezért az elsőszombati ájtatosság el-

marad. Elsőszombati ájtatosságot legközelebb február 3-án tartunk a reggeli 

szentmise után.  

 

A Szülők Akadémiája második előadását november 21-én tartotta Tóth Ti-

bor „Tudatos internethasználat és információbiztonság” címmel. A hangfelvé-

tel linkjét a csoportok megkapták listáikon 

2018. január 16-án este 18:00 órától Dr. Andok Mónika, a PPKE docense 

fogja tartani a következő előadást, melynek címe ez lesz: „Okos telefonok és 

ifjúság – az elmúlt 10 év a legújabb kutatások tükrében.” Minden érdeklődőt 

szeretettel várnak a szervezők.  

 

Ökumenikus imahét a krisztushívők egységéért, 2017. január 21-28. Mot-

tója:  „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejé-

vel…” (2Móz/Kiv 15,6) 

A gödöllői programot a hirdetőtáblán és a honlapon fogják találni. 

http://www.meot.hu/ 

 

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 tele-

fonszámon jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom: 2018. január 21. 
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Farsangi bálunkat 2018. február 3-án, szombaton tartjuk a Szent Imre isko-

lában. Bővebben majd a hirdetőtáblán és honlapunkon olvashatnak az ese-

ményről január második felében. 

 

Már előre hirdetjük: 

2018. február 14. hamvazószerda, a betegek szentségének kiszolgáltatására 

templomunkban pedig 2018. február 18-án, vasárnap kerül sor. 
 

Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 85 Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit sze-

retnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak Janó atyá-

hoz, mert csak az ő beleegyezésével 

tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, hogy lehetőség van arra, 

hogy áldozásnál gluténmentes os-

tyát kapjanak. Érdeklődjenek az 

atyáknál! 

Imádkozzunk hittel egyházközsé-

günk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek 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, temp-

lomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az 

atyák felkeresik őket, és kiszolgáltat-

ják nekik a szentségeket. Jelezzük a 

sekrestyében!  

A Szentháromság-templomban 

csütörtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk. 

Keddenként az esti mise előtt 17.30-

kor rózsafüzért imádkozunk a vilá-

gosság titkaival. 

Gitáros misék  

A Filia gitáros énekkar minden hó-

nap 2. és 4. vasárnap esti miséjén 

szolgál. A kórus szeretettel várja jó 

hangú fiúk és lányok jelentkezését. 

Csatlakozni lehet a vasárnap esti mi-

se előtt a 16.30-kor kezdődő próbá-

kon. 

Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárna-

pi misékre autóval érkezéskor a lakó-

telepiek parkolóhelyeit ne foglalják 

el, hanem a templomhoz tartozó par-

kolóhelyeket használják. Ha azok 

már megteltek, akkor a Szent Imre 

iskola mögötti mögé parkoljunk (a 

tömbfűtőmű mellett). 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található 

egyik perselyünk, amelybe bedobhat-

ják adományaikat, és ha hozzá sze-

retnének járulni a Fény és Forrás árá-

hoz.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelybe, a szegé-

nyek, rászorulók részére adhatunk fe-

leslegünkből. „Mindenki elhatározá-

sának megfelelően adjon, ne kelletle-

nül vagy kényszerűségből, mert Isten 

a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 

9,7) 
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Egyházadó 

Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem tette meg az év során, az rendezze az 

éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befizet-

hető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy 

átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: 

          Római Katolikus Egyházközség 

                  10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közle-

mény rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”. 

Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, 

önálló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott 

összege az éves a nettó jövedelem 1 %-a. 
 

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI MISEREND 

DECEMBER 24. VASÁRNAP 

  Szentháromság-templom 

    9.00  mise 

  10.30  mise 

  15.30   pásztorjáték 

  23.10  karácsonyi zenés áhítat 

  (a templom 22 órától lesz nyitva)  

  24 óra   éjféli mise 

DECEMBER 25. HÉTFŐ  KARÁCSONY  

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

DECEMBER 26. KEDD   SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

DECEMBER 31. VASÁRNAP SZENT CSALÁD ÜNNEPE 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

  A családok megáldása és év végi hálaadás az esti misén. 
  Blahai kápolna    7.45 

JANUÁR 1. HÉTFŐ  SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

JANUÁR 6. SZOMBAT  URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

JANUÁR 7. VASÁRNAP URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

  Blahai kápolna    7.45 

Az ünnepnapokon templomunkban nincs gyóntatás. 
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A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is 

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

selyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal! 
 

december 16. szombat 

 18.00  Cursillo 

december 17. vasárnap 

 9.00  Igekör 

 10.30  Szeretetláng  

   imacsoport 

 18.00  Házasok 

december 23. szombat   

 18.00  Házasok 

december 24. vasárnap  

 9.00  Bibliacsoport 

 10.30  Cursillo 2 

 éjféli mise Egyháztanács 

december 25. hétfő  Karácsony 

 9.00  Cursillo 

 10.30  Egyháztanács 

 18.00  Házasok 

december 26. kedd  

 Szent István vértanú 

 9.00  Igekör 

 10.30  Szeretetláng  

   imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

december 30. szombat 

 18.00  Befogadó családok 

december 31. vasárnap 

 9.00 Szt. Lipót imacsoport 

 10.30  Fiatalok 

 18.00  Családközösség 

január 1. hétfő  

Szűz Mária, Isten anyja ünnepe 

 9.00  Igekör 

 10.30  Fiatal házasok 2 

 18.00  Házasok 

január 6. szombat 

 18.00  Igekör 

január 7. vasárnap 

 9.00  Fiatal házasok 1 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

január 13. szombat 

 18.00  Befogadó családok 

január 14. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Cursillo 

 18.00  Cserkészek 

január 20. szombat 

 18.00  Cursillo 

január 21. vasárnap 

 9.00  Igekör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Házasok 

január 27. szombat 

 18.00  Házasok 

január 28. vasárnap 

 9.00 Szt. Lipót imacsoport 

 10.30  Szeretetláng 

    imacsoport 

 18.00  Fiatal házasok 2 

február 3. szombat 

 18.00  Igekör 

február 4. vasárnap 

 9.00  Fiatal házas 1 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

február 10. szombat 

 18.00  Befogadó családok 

február 11. vasárnap 

  9.00  Tantestület 

  10.30  Cursillo 

  18.00  Cserkészek 
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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 

A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 között. 

vasárnap        7.45 
 

SZADA 

csütörtök       19.00 

szerda (görögkatolikus)    18.30 

vasárnap         9.00 
 

VALKÓ 

kedd        10.00  

vasárnap       10.30 
 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, 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 
 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.30 

vasárnap         9.30 
 

Gyónási lehetőség templomunkban évközi időben:  

csütörtökön este a szentségimádás alatt,  

a többi napokon az esti szentmisék előtt fél órával, vasárnap este, amíg van-

nak gyónók.  

Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, az időben érkezzen. Ez 

az első jele annak, hogy valaki komolyan veszi a kiengesztelődés szentségét. 
 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 
2017. KARÁCSONY 

http://szentharomsagtemplom.hu         fenyesforras@gmail.com 
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános  

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye. 

mailto:fenyesforras@gmail.com
mailto:hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com

