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HŰSÉGES AZ ISTEN

eléptünk
a
nagyböjti
szent
időbe,
amikor
egyénileg, és közösségben is
készülünk Húsvét titkának
ünneplésére. Minden nagyböjt egy új lehetőséget kínál
arra, hogy mélyebb megtéréssel és őszintébb hittel válaszoljunk az irgalmas Atyának, aki a Fiát küldte el hozzánk, hogy megmeneküljünk.
Keresztény az, aki megmenekült. Megmenekült a bűn és
az önzés halálából. A mi
Urunk valódi és gyökeres változást akar az életünkben.
Nem jámbor vallásgyakorlatokra, hanem radikális megtérésre hív. A szó eredeti értelmében, gyökeres átalakulás-

ra van szükségünk. Az értelem, a szív és a zsigerek megtérése nélkül nem léphetünk
be Isten országába.
úsvét éjszakáján majd
együtt újíthatjuk meg a
keresztségi
fogadásunkat.
Ezzel megerősítjük a Krisztushoz való személyes kötődésünket, és újra igent
mondhatunk az Egyházban
betöltött
szolgálatunkra.
Bennem mindig van egyfajta
félelem a nagyböjti időszaktól. Vajon képes leszek-e válaszolni Isten hívására, aki
állandó megtérésre hív? Nemes Ödön jezsuita atya bátorító szavait idézem: „a félelem a növekedés előszobája.”
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Ha őszintén szembenézek vele, megfogalmazom a félelmem lényegét, és kérem a
Szentlélek segítségét, akkor
máris a győzelem útjára lép-

tem. Isten hűséges mindig és
minden helyzetben. És én?
Janó atya

Térj meg keresztény, hagyd el vétkedet, jöjj, és
sirasd meg hűtlenségedet, Húsvét közeleg, készítsd föl szívedet!
Penitenciát siess tartani, — üdvösségedre gondot viselni, — Krisztus titkait szívedbe fogadni.
Mutasd meg immár szeretetedet, — minden
emberhez kedvességedet, — hogy betakarjad
sok gonosz tettedet.
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A Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
Lelkipásztori Tanácsának tagjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bazsik László
Bedőné Grébel Anita
Bischof Zoltán
Czeróczki Zsuzsanna
Dobosné Dr. Páll Gabriella
Dr. Hankó Balázs
Kolozs Csaba
Pecze Dániel
Pelyhe József
Dr. Petróczki Károly
Schalkház Miklós
Szilasi Józsefné
Varga András
Wirnhardt Bálint

Gazdasági Tanácsának tagjai:
1.
2.
3.
4.

Bella Gábor
Máthé László
Pál István
Varga Árpád

A jelöltek névsora 2017. január 22- február 5-e között a templomban ki
volt függesztve, ellenvetés nem érkezett.
Rajtuk kívül az Egyházközségi Tanácsnak hivatalból tagjai
káplánunk:
Polcz Zoltán,
diakónusunk:
Hidász György Izrael és
kántorunk
Fonyódi Tivadar
A plébános atya a jelöltek névsorát felterjesztette, és Dr. Beer Miklós püspök atya kinevezte egyházközségünk Lelkipásztori és Gazdasági
Tanácsának tagjait. Február 25-én, vasárnap, az esti misén tettek ígéretet
arra, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.
Imádságban hordozzuk őket!
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Aderente találkozó 2017. január 26-tól 29-ig
Isten megadta nekem azt a kegyelmet, hogy az
idén is eljutottam Rómába a fokolár lelkiség éves

találkozójára, ahol a mozgalom iránt érdeklődők
találkozhatnak egymással nemzetközi légkörben.
Magyarországról huszonheten érkeztünk repülővel illetve mikrobusszal, és így ismét mi alkottuk
a találkozón a legnépesebb csapatot a más nemzetiségűeken belül. Nagyon jó volt a színpadon
viszontlátni a régi arcokat, a bemondókat, zenészeket, művészeket.
Az első napot római körsétával töltöttük, tavaszi
napsütésben.
Hatalmas ajándékok voltak új testvéreink, mert
megtapasztalhattam, hogy ugyanolyan kérdések
fogalmazódtak meg bennük, mint bennem egy
évvel ezelőtt, és ugyanolyan érzésekkel csodálkoztak rá arra, hogy itt pár napra valóban leszállt
a mennyország a földre.
A találkozó témája az idén az elhagyott Jézus
volt, ami az egyik legnehezebben érthető tanítás.
Chiarától, a mozgalom alapítójától egyszer megkérdezték, szerinte mikor szenvedett leginkább
Jézus, és mikor azt mondta, az Olajfák hegyén,
akkor azt a választ kapta, hogy akkor, amikor a
kereszten felkiáltott: „Istenem, Istenem, mért
hagytál el engem?” Így vezette őt rá a Lélek,
4

hogy mindenekelőtt az
elhagyott Jézust kell
szeretni.
Jézus abban a pillanatban teljes mélységében
átélte az Atyától való
elszakítottságot. Amikor minket, embereket,
valamilyen fájdalom ér,
akár fizikai, akár lelki,
legyen az egy betegség,
csalódottság, félelem,
valakinek az elvesztése,
vagy egyszerűen csak,
hogy elakadunk a munkánkban, akkor az elhagyott Jézussal találkozunk. Ilyenkor fel kell
Őt ismernünk, köszöntenünk, és szeretnünk
kell. Az elhagyott Jézusban az emberi fájdalom is értelmet nyer, és
ezzel lehetőséget kapunk arra, hogy minden
helyzetben
szemtől
szembe
találkozzunk
Istennel. Az elhagyott
Jézus ablak az Istenre,
amin keresztül Isten
visszatekint ránk, és
ezért ablak az emberiségre is.
Megtanulhattuk, hogy a
feltámadt Jézus jelenléte
aktív jelenlét, és ez a
jelenlét elsősorban az
egyházban valósul meg.
Ha mi, keresztények
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szeretjük egymást, akkor ez a jelenlét láthatóvá
lesz, ha nem, akkor nem lesz látható.
Ezzel kapcsolatban hallgathattunk meg tanúságtételeket és tapasztalatokat két és fél napon keresztül.
A szombati ebédnél mi voltunk beosztva éttermi
szolgálatra, segítettünk a konyhában, ill. leszedni
az asztalokat. Ez a közös munka ismét nagy lendületet adott nekünk. Ennél már csak a szombat
esti misén való részvételünk volt nagyobb ajándék. Ugyanis ismét minket, magyarokat kértek
fel, hogy a szentmisében mi legyünk a kórus.
Stumpf Attila vállalta a gitározást, Papp Ági pedig vezényelt. Többen ott helyben elhatározták,
hogy ezentúl jelentkeznek az egyházi kórusba.
Hihetetlen kegyelem volt olyan közel állni az
Úrhoz, látni, hogy az éneklésünk hatására az
olasz papok majdnem elfelejtették, mi következik
a liturgiában, és hogy Leopoldo, az olasz gitáros
elkérte a „Ne félj, mert megváltottalak” c. dal
szövegét, mert annyira tetszett neki. Ez volt
ugyanis a kivonuló ének, amire nem hogy nem

vonultak ki az olaszok a
teremből, hanem csak
ültek ott egyhelyben
megigézve, várva a
folytatást. Ezek után
sok dicséretet kaptunk,
néha csak egy kedves
„grazie”
(köszönöm)
formájában.
Úgy éreztem magam
ezen a pár napon ott
Rómában, mintha, Zoli
atyát idézve, benn lennék a barlangban Jézussal karácsony szent estéjén, és mikor hazatértem, el kellett hagynom
a barlangot, újra felvenni keresztem és követni
Jézust.
Simon Erika

Házasok lelkigyakorlata 2017.02.17-19.
Házas csoportunkból huszonkét házaspár az idén is Leányfalun a Szent
Gellért Lelkigyakorlatos Házban töltötte lelkigyakorlatát Janó atya vezetésével. Janó atya tanításai a következő témák köré csoportosultak: Az
életem evangélium-e mások számára? Szeretett tanítvány vagy. Te hogyan találkoztál ezzel a szeretettel?
Mit jelent most számodra, hogy elhagytad az első szeretetet? Légy hű
mindhalálig! Hogyan lát minket az
Isten? Isten örül neked! Isten gyönyörködik benned!
Ezeket a kérdéseket a Szentírás fényében vizsgáltuk meg, és Janó atya

ezúttal kicsit részletesebben foglalkozott a Jelenések könyvével, majd
befejezésül végigvettük az irgalmasság lelki cselekedeteit.
Szombaton ebéd után jutott idő egy
szép Duna-parti sétára. Bár még nem
jött el az igazi tavasz, a hófoltok alól
már előbújtak a hóvirágok a ragyogó
napsütésben, és vidám madárdal kísért minket utunkon. Délután szentségimádással folytatódott a program,
ahol a Lélek hangosan imádkozott
bennünk, majd a szentmise és a finom vacsora után vetélkedőn vettünk részt. 13+1-es totón mérték
össze csapataink a tudásukat, főleg
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az Ószövetségből vett kérdésekkel
kapcsolatban, valamint játszottunk
Activityt, ahol házas közösségünkben történt tavalyi eseményeket kellett lerajzolni, majd a „Magyarország szeretlek” tv-műsorból vett
„Szóbeszéd” c. feladattal zártuk a
vetélkedőt, de a közös játék és vi-

reműködésével fent játszott a karzaton, mi pedig velük együtt közösen
énekeltünk.
Ezen a lelkigyakorlaton nem voltak
megosztások a tanításokkal kapcsolatban, hanem a hangsúly az egyéni
imán volt. Csak érkezésünkkor osztottuk meg, hogy milyen érzésekkel,

dámság még késő estig folytatódott.
Vasárnap délelőtt filmvetítésre került sor a családról mint erőforrásról,
mely után megosztottuk a látottakkal
kapcsolatos benyomásainkat. Janó
atyának sajnos már szombat este el
kellett utaznia, de gondoskodott róla,
hogy a vasárnapi szentmise ritka különleges ajándék legyen számunkra.
Egy görög katolikus mise részesei
lehettünk, melyet Szilágyi János atya
celebrált, aki új fényben világította
meg a tékozló fiúról szóló tanítást.
Mindannyian kaptunk egy kis könyvecskét, amelyből követni tudtuk az
imádságokat, kis zenekarunk pedig,
Monori Évi, Páll Gabi és Zsiráf köz-

milyen imaszándékokkal érkeztünk
ide, és azt gondolom, mindannyian
feltöltődve, szívünkben örömmel és
elhatározásokkal indultunk haza,
hogy a köztünk lévő Jézust megjeleníthessük otthonainkban, családjainkban, munkahelyünkön, barátaink
körében.
Hálás szívvel köszönjük Neked,
Uram az együttlétet, Janó atyának az
értékes, hasznos és igazán mély tanításokat, Bazsik Erikának a kitűnő
szervezést, és a zenekarnak a gyönyörű dalokat!
Simon Erika
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Egyházközségi farsang
Február 11-én, szombaton délután és este rendeztük hagyományos farsangi
mulatságunkat a Szent Imre iskolában. Öt csoport készült jelenettel, és
nagyon sok kisebb nagyobb gyermek öltözött jelmezbe. Volt tombola, tánc, teaház, büfé és nagy- nagy
vidámság. Másnap pedig sokan jöttek vissza, hogy rendet tegyenek.
Köszönjük a szervezőknek és a segítőknek, hogy lehetővé tették,
hogy ismét szeretetben, örömben
töltse egyházközségünk apraja, nagyja ezt az estét.

Farsang az iskolában
Idén is megrendeztük iskolánkban
a farsangi ünnepséget. Minden
osztály beöltözött színes jelmezekbe, és mindenki előadott egy-egy műsort. Ízelítőül megemlítünk néhányat:
A 6.b-sek Táncoló fekete
lakcipők voltak. Komár
László dalára táncoltak. Marcsi néni is szerepelt, szaxofonozott.
A 7.bsek időutazók voltak. Láthattunk tőlük
történelmi eseményeket, és betekintést nyerhettünk a jövőbe.
A 8.a-sok reklámokat adtak elő. Eljátszották a Fluimucil reklámot, amiből
mindenki csak egy valamit jegyez meg: “De miért?”. De előadták a Paula
puding reklámot is.
A 3.b-sek pedig téli állatok és hópelyhek voltak. Ili néni és Mónika néni voltak a hegymászók.
A 7.a osztály visszarepítettek minket nagyszüleink fiatalkorába, és megmutatták, hogyan szórakoztak annakidején.
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A tanáraink előadása is nagyon vicces volt, ők Forma1-es versenyt adtak elő.
Nagyon izgalmas és szórakoztató volt. Zoli
atya
a
kockás zászlós versenybíró
Az iskola minden tanulója Justin
Timberlake egyik újabb számára a
“Can’t stop the feeling”-re táncolt zárószómként.
A tombolán is sok szép és érdekes nyereményt lehetett nyerni.
pl.: tolltartót, képkeretet, táskát
és még sok mást. A zene pedig
este hét óráig szólt a tornateremben.
Reméljük, hogy jövőre is ilyen jó farsangi bálon vehetünk részt.
Hatvani Balázs Pocsai Dominik6. b osztály

Manila
Február 25-én a szentmise után 19.00 órától, a
közösségi házban élménybeszámolóval egybekötött fényképvetítést
láthattunk
Maniláról.
Ádám és Domi nagy lelkesedéssel és lélekkel,
igen személyesen, őszintén beszéltek arról, amit
átéltek ezekben a napokban. Bemutatták a
missziós nővérek igen nehéz munkáját, és az ott nyomorban élők – számunkra elképzelhetetlen – helyzetét. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, és
megrendülten hallgattuk a történteket. Észre sem vettük az idő múlását. Az
útinaplót továbbra is el lehet olvasni:
http://shoeshine.hu/blog?start=30
Előadóink most újabb eseményre hívnak:
Örömmel jelenthetjük be, hogy az ACAY misszió munkásságát feldolgozó,
Manilában forgatott filmünk elkészült! A 2016 év elején indított közösségi
finanszírozáson alapuló kampányunk sikerrel zárult, és így ma a Faces of
Love című dokumentumfilm bemutatásra készen áll.
8
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PREMIER: 2017.március 25. 18.00 és 20.00 órától
Hálásan köszönjük a segítséget! Köszönjük, hogy sokunk összefogásából,
szellemi és anyagi támogatásotok révén a film megvalósulhatott. Szívünk
vágya, hogy minél több emberhez eljusson a film üzenete itthon és határainkon túl egyaránt.
A filmet idén márciusban, nyilvános vetítés keretén belül mutatjuk be Budapesten. Így most a shoeshine.hu stábjának nevében szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akit érdekel egy igazán gazdag és felemelő történet a nyomorról, a reménytelenségről, és az Istenből fakadó új élet lehetőségéről.
A premier helyszíne: Premier KultCafé Mozi (1085 Budapest, Üllői út 2-4.)
A vetítés időpontja: 2017. március 25. 18.00 és 20.00 órától.
Köszönjük, ha a vetítés költségeihez hozzá tudtok járulni 600 forinttal.
A belépés előzetes regisztrációhoz kötött. Itt lehet regisztrálni:
http://shoeshine.hu
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe
hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán

REMÉNYIK SÁNDOR:

Kegyelem
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, eget ostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra
kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy,
mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az
ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
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Majdnem akolitusok
Február 17. és 19. között, a váci
Althann házban került megrendezésre a Váci Egyházmegye soron
következő akolitus képzési hétvégéje. Gödöllőről jelenleg hárman
veszünk részt a másfél évvel ezelőtt indult képzésen: Bacsi-Nagy
Gergely, Herczeg Péter, és én,
Máthé László. A hétvége témája
az igeliturgia volt, melyet a téma
kiváló ismerője, Gödöllő egykori
káplánja, Dr. Káposztássy Béla atya tartott a közel harminc jelölt számára.
Béla atya liturgia-szakértőként nagyon érthetően magyarázta el a liturgikus
elemek, szimbólumok és jelek értelmét, valamint ezek helyes használatát. A
hétvégén a csapatépítésre is jutott idő; kiscsoportos beszélgetések során, az
egyes plébániákon megélt közösségi örömöket és bánatokat is megbeszéltük.
Sokan nem tudják, de az akolitus nem csak az Eucharisztia kiszolgáltatásában segédkezhet a szentmisén, hanem pap hiányában igeliturgiát tarthat,
amely természetesen nem egyenértékű a szentmisével, hiszen nincs
konszekráció, de a hívek számára lehetőséget biztosít az Úr napjának megszentelésére, és szentáldozásra. Az akolitus jelöltek közül többen konkrétan
erre a feladatra készülnek, hiszen sok vidéki településen a pap nem mindig
tudja ellátni a rá bízott falvakat, így az akolitus a plébános megbízásával a
hívek szolgálatára lehet az igeliturgián keresztül. Gödöllőn, hála Istennek,
egyelőre bőven van lehetősége a híveknek szentmisén részt venni, így az
akolitusok a felolvasásban, áldoztatásban, és egyéb szolgálatban vesznek
részt a plébános irányítása mellett. Mi hárman, gödöllői jelöltek, tavaly
szeptember óta lektorok vagyunk, amely „feljogosít” az olvasásra, ezért vasárnaponként az olvasmányt mi olvassuk, az idősebbek, akik már akolitusok,
az áldoztatásban és oltárszolgálatban vesznek részt.
Ebben az évben, április végén lesz az utolsó képzési hétvégénk, majd szeptember végén Dr. Beer Miklós püspök atya akolitussá avat minket a váci Székesegyházban. Kérjük a közösség minden tagjának imáját értünk jelöltekért,
és a már felavatott akolitusokért, hogy Isten Országát építsük az egyházközségünkben.
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Hálát adok neked Istenem, hogy Te mindenkit hívsz, hogy az apostolod legyen. Köszönöm, hogy engem is hívtál! Drága Szentlélek, adj halló fület és
látó szemet, hogy észrevegyük, hol van ránk szükség a közösségben és a világban egyaránt.
ifj. Máthé László

Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet!

Mennybemenetele előtt Jézus a fent
olvasható szavakkal buzdította és
küldte az apostolokat, hogy az
örömhír eljusson a világ minden tájára. Máté evangéliumának 28. fejezet 19-20. versében olvashatjuk Jézus ígéretét és bíztatását: „…én veletek vagyok minden nap a világ végéig!”
Isten nagy ajándékot adott azzal,
hogy nem kell elutaznom a világ
minden tájára az örömhírt hirdetni,
hanem a világot hozta Gödöllőre.
Ezt bátran mondhatom, mivel közel
70 különböző országból vannak
hallgatók a gödöllői Szent István
Egyetemen. Ez nagy lehetőség az
evangelizálásra!
Tavaly november óta, minden kedden este az egyetem kollégiumának
egyik közösségi termében, a külföldi
keresztény fiatalokkal imaalkalmat
tartunk.
A csoportba jellemzően katolikus,
pünkösdista és református hallgatók

járnak. Az összejöveteleken volt
már többek között nigériai, kenyai,
ghánai, kameruni, madagaszkári,
ecuadori és magyar hallgató is. Az
Isten igéjének felolvasása, az azzal
kapcsolatos személyes megosztás
sosem marad el. Ha időnk engedi,
énekelünk is, nem csak angolul, hanem akár magyar vagy spanyol
nyelven is.
Nemrég egy önmagát ateistának valló török lány is eljött a csoportba,
mert értesült a találkozóról. Előre
szólt, hogy nem hívő, de ha nem
gond, szívesen részt venne a találkozón, mert a Bibliáról még nem sokat
hallott. Imádkoztam a Szentlélekhez, hogy nyissa meg a szívét, és a
lelkét, hiszen aki ateista, azt meggyőzni úgy sem lehet. Ott egyedül
Isten kegyelme az, ami működik az
ő Szentlelkén keresztül. A lány elmesélte, hogy muszlim családban
nevelkedett, a Koránt háromszor is
kiolvasta, majd idősebb korában Je13
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hova tanúival ismerkedett meg, és
három évig tőlük tanult. Ezek után
arra jutott, hogy nincs Isten. Ezt nem
is csodálom, hiszen ilyen háttérrel,
benyomásokkal és hamis istenképpel más is összezavarodna. A csoportbeszélgetés során, mindent próbált megmagyarázni racionálisan, de
a fiatalok nagyon mély istenélményeikről tettek tanúságot előtte. A
csoportnak ez jót tett, hiszen „élesben” kellett gyakorolnunk az evangelizációt. A lány eljött más alkal-

makra is, bízom benne, hogy megnyitja majd szívét Isten szeretetére.
Köszönöm Istenem, hogy Te örök,
igaz, szerető és értünk a Te Szent
Fiadat feláldozó Isten vagy! Kenj fel
minket Szentlelkeddel, hogy készek
legyünk hirdetni minden népnek:
„Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot,
és higgyetek az evangéliumban.”
/Mk 1, 15/
ifj. Máthé László

A Krisztus Király Ministráns Csapat kirándulása

2017. január 29-én délután kis csapatunk elindult HÉV-vel Budapest
felé, ugyanis lehetőséget kaptunk,
hogy Vörös Bulcsú pálos szerzetes

vezetésével megnézzük a Gellérthegy gyomrában elhelyezkedő Szikla templomot és az ahhoz kapcsolódó kolostort.
14
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Programunk első pontjaként Bulcsú
testvérrel beszélgettünk hivatásáról,
a szerzetesi életről, a Pálos rendről, a
kolostorról. Ez után ministránspróbát tartottunk, hogy az esti misén
minden rendben menjen, ne zavarjon
meg a templom különleges felépítése és az új helyszín.
A próba után körbesétáltuk kint is a
kolostort, beszélgettünk, néztük a
Dunán a jégzajlást – a kilátás a kolostor teraszáról kiváló!
Az ötórai mise után a csapatunk
nagy dicséretet, valamint ajándékokat is kapott a pálos atyáktól: rózsafüzéreket, naptárakat, képeslapokat.
A búcsú pillanatában megtalálták a
gyerekek a templom előcsarnokában
az ötforintosból emlékérmet sajtoló
gépet, így a HÉV-et kalandosan, futás árán értük csak el. Persze ez csak
azért kellett, hogy elmondhassuk:
volt bőven izgalomban részünk! 

A második világháborúban a Wehrmacht csapatok elfoglalták a Sziklatemplomot, és innen vezették a Szabadsághíd felrobbantásának műveleteit, később kórház is működött itt.
1951-ben egy éjjelen szétverték és
bezárták a sziklatemplomot, a szerzeteseket elhurcolták (kivégzések,
bebörtönzések követték ezt), s 1960ban egy két méter vastag betonfallal
zárták le a bejáratát, hogy még a barlang bejáratának látványa se emlékeztessen senkit, hogy mi van a hegy
gyomrában. A kolostort ezen évek
alatt az Állami Balettintézet használta
kollégium
gyanánt.
1989-ben újraindulhattak a szertartások, 1990-ben visszakapták a kolostort is a pálosok, 1992-ben pedig
végleg lebontották a nagy betonfalat
a bejárattól, melynek egy darabja ma
is látható a bejárat jobb oldalán.
A templom titulusa: Magyarok
Nagyasszonya. A templomban őrzik
Remete Szent Pál csontereklyéjét.
A Sziklatemplom belsejének igen
különleges klímája van: télen-nyáron
21 C°, és még nem kellemetlen párásság jellemzi. Érdemes meglátogatni, naponta több szentmise, szentségimádások, gyóntatás várja az idelátogatókat. A belépés turistáknak
belépőjegyhez kötött (hétköznapokon igen nagy tömeg látogatja), zarándokoknak, misére érkezőknek
mindig ingyenes.

A Sziklatemplomról röviden:
A Sziklatemplom előcsarnoka egy
ősi sziklabarlang, míg magát a Sziklatemplomot Pfeffer Gyula erdőmérnök ötlete nyomán és vezetésével,
robbantásos technológiával alakították ki, és 1931-ben szentelték fel
mintegy húszezer hívő jelenlétében.
A csatlakozó neoromán stílusú kolostorépület 1934-re készült el, és a
Lengyelországból hazatérő pálos
atyák ebben az évben birtokba is vették azt.

Bacsi-Nagy Gergely lektor
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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
 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
Menedékeink idővel börtönné válhatnak
„Amikor próbálunk egy helyzetet megúszni, mert fájdalmas, és nem eljutni addig az élményig, amit pedig
érdemes volna megélni, mert abban van az erő, akkor
megpróbálunk kompromisszumokat kötni. Kiegyezni valamivel. Menedéket találni. Ilyenkor gondoljuk például azt:
»Az utolsó esélyem, hogy elmegyek valakihez, hogy mondja meg, mit kéne csinálnom.« Ha azonban a segítő jól teszi a dolgát, akkor elkísér a felelősségemhez és az alkalmasságomhoz, és nem rejt el.
Nem ad menedéket, hanem bízik bennünk. Különben hamis biztonságérzetet ad nekünk, hamis menedéket. Az életünkben rengeteg hamis menedéket építünk. Amikor elkerülünk egy őszinte beszélgetést. Elkerülünk egy konfliktust. Elkerülünk olyan helyzeteket, amelyeket vállalnunk kéne. Amikor ezeket elkerüljük, hamis menedékbe bújunk, és azt
gondoljuk, hogy most sikerült magunkat megmenteni. Ezért nagyon
hasznos, amit nagyböjtben teszünk. Olyan helyzetekbe hozzuk magunkat tudatosan és akaratlagosan, amelyekbe tulajdonképpen az élet nem
kényszerít. Vagyis hajlandók vagyunk éhezni,
bár volna mit ennünk. Hajlandók vagyunk valakiért fáradni, bár pihenhetnénk is. Olyan helyzeteket teremtünk magunknak és magunkban,
amelyek során átélhetjük a szabadságunkat. A
hamis menedékeinktől ugyanis idővel függő
helyzetbe kerülünk, ezért a börtönünkké válnak.
Ami ideig-óráig, esetleg egy nehéz élethelyzetben megvédett minket, később a növekedés
akadályává válik.”
(Részlet Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig című könyvéből.)
F. I.
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NAGYBÖJT
 Március 1-én, hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt, húsvéti lelki
készületünk időszaka.
 A nagyböjti időben péntekenként minden 14. évét betöltött katolikus
tartózkodik a húsfogyasztástól. Ezzel egyházunkhoz tartozásunkat fejezzük
ki.
 Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap. A hústilalom mellett
háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező
minden katolikus hívő számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 60. évét
még nem kezdte meg. Egyházunk előírásainak megtartása mellett egyéni vállalásainkat is Urunknak ajánljuk. Javaslatok nagyböjtre:
A rendszertelenül élők tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet
időbeosztásukban. A sokat beszélők néha hallgassanak el, a hallgatagon, mogorván félrehúzódók kedvesen szólítsanak meg másokat.
A kesergésre hajlamosak próbálják humorral és derűvel szemlélni az
életet, magukat és másokat. A megszólást, pletykát kedvelők mondjanak jót vagy ne mondjanak semmit másokról. A megbízhatatlanok,
feledékenyek most minden ígéretüket teljesítsék pontosan.
 Hamvazószerdán, március elsején reggel 7 és este 6 órakor lesz mise.
Ezeken a miséken és március 5-én, vasárnap minden misén lesz hamvazkodás.
 A nagyböjti keresztúti ájtatosságokat péntekenként 17 órától imádkozzuk együtt, alkalmanként más és más csoport szolgálatával. Az első alkalom
március 10.
 Egyházközségi nagyböjti lelkinapunkat április 1-jén, szombaton tartjuk. A részleteket később hirdetjük.
 Ferenc pápa kérésére a nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és
szombaton 2017. március 24-25. között 24 óra az Úrért elnevezésű szentségimádást tartunk.
 Az általános iskolások és középiskolások gyónási lehetősége húsvét előtt:
április 7-én, pénteken 14.00-tól.
 A plébániánkhoz tartozó általános iskolások nagyböjti lelki napja április
8-án, szombaton délelőtt lesz. Ezen a napon lesz az elsőáldozásra készülő
gyermekek első gyónása is.
 A ferencesek nagyböjtre is összeállítottak egy elmélyülést segítő anyagot,
amit szeretettel ajánlunk.
https:// drive.google.com/open?id=0B66F9R18Ivd5cWhtazhxczhUQ1E- .doc
https:// drive.google.com/open?id=0B66F9R18Ivd5ZXZzODh4OFBndDA- .pdfr

http://www.ferencesekzeg.hu/nagybojt-2017/
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Részlet:
„Szítsd

fel magadban Istenkegyelmét…” (2Tim 1,6)
Olvass!
Elmélkedj!
Cselekedj!

Joel 2,1218;
2Kor 5,206,2;
Március 1.
Mt 6,1Hamvazószerda
(szigorú böjti nap) 6.16-18.

Nagyböjti jó elhatározásaink arra
irányuljanak, hogy mind inkább
Isten fényébe helyezzük életünket.
Nem a világból érkező, olykor egészen vakító reflektorfényeket keres- Figyelmesen, imádkozva
sük, hanem Isten tekintetét, aki a
végigolvasom a Hiszekrejtekben is lát.
egyet

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
március 20. Szent József, Boldogságos Szűz Mária
jegyese
József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr
angyala
Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett
ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése,
hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát. Ezt a
nagyszerű ajándékot szent Józseffel együtt nem csak
önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.
március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnep
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének
gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt Isten adoptálhatta
volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett
embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a
Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját
egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus
az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.
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HÍREK, HIRDETÉSEK

Ennek a számunknak önköltségi ára 65 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)

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

Gyóntatás a hétköznapi esti
szentmisék előtt fél órával, a csütörtök esti szentségimádás alatt (18-19),
valamint a vasárnap esti szentmisék
előtt és alatt. 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 6-7 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. Március 4-én volt ilyen alkalom, legközelebb április 1-jén
lesz.

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).
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A betegek szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatása március 19én, vasárnap lesz a 10.30-kor kezdődő szentmisén. Előtte
szombaton, délelőtt 10 órától bűnbánati liturgiával készülünk a szentség vételére. Itt kapják meg a szentségben
részesülni szándékozók azt a kis kártyát, melyet a szentség kiszolgáltatásánál leadnak.
Szóljunk a környezetünkben, ismerőseink körében, családunkban, hogy minden rászoruló testvérünk részesülhessen a szentség kegyelmében!
Előzetes jelentkezést kérünk az irodában vagy a sekrestyében.

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.
Gondoljunk rá, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadónk
kétszer 1 %-ával magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk adni, akkor a Nepomuki Szent
János Iskola Alapítvány javára kell rendelkezni, melynek adószáma:
19185387-1-13. Rendelkező formanyomtatványok az irodában kaphatók.
A személyi jövedelemadó egyház számára felajánlott 1 %-a a püspöki konferenciához, illetve az egyházmegyékhez (püspökségek) kerül,
belőle közvetlenül nem jut az egyházközségeknek, nem a plébániák működésének fedezésére szolgál. Országos és egyházmegyei célok megvalósítására fordítják. Nagyobb renoválásokra, beruházásokra egy-egy
plébánia kap belőle.

Minden hónap 2. vasárnapján este ─ a nyár kivételével ─ ifjúsági gitáros
szentmise van Monori Bence vezetésével és a Filia újabb generációjának
szolgálatával, az ő dalválasztásukkal és előadói stílusukban. Minden hónap 4.
vasárnapján este ─ a nyár kivételével ─ a megszokott hangvételű gitáros
szentmise lesz a teljes Filia részvételével, a régebb óta fiatalokkal kiegészülve, Illésy István vezetésével.
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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

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!
március 4. szombat
18.00
Igekörök
március 5. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
március 11. szombat
18.00
Bibliakör
március 12. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Képviselőtestület
18.00
Cserkészek
március 18. szombat

18.00
Házasok
március 19. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng csoport
18.00
Fiatal házasok
március 25. szombat
18.00
Cursillo
március 26. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Cursillo 2
18.00
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. március - nagyböjt
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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