LELKIPÁSZTORI LEVÉL
XXVI. évfolyam
2017. 8. szám
november, advent

A KIRÁLY! A KIRÁLYOD?
A fenti mottó jegyében hirdették meg az egyórás szentségimádást Krisztus Király főünnepének előestéjére, november
25-re, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra
készülve. Mit jelent számomra
az az igazság, hogy Jézus
Krisztus Király? Az ünnep
szentmiséjében így imádkozik
az Egyház: „az Ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és
béke.” Ha az ószövetségi jövendöléseket figyelmesen olvassuk, és erre lesz lehetőségünk az adventi szent időben,
akkor felismerhetjük, hogy a
választott nép körében élt egy
olyan várakozás, hogy majd
lesz egy igazi Király, aki Isten
nevében uralkodik, és megva-

lósítja azokat az értékeket,
amelyeket a liturgikus imádság is felsorolt. Ezek olyan értékek, amelyek minden jóakaratú ember számára fontosak.
Mindannyian vágyunk arra,
hogy boldogságban, szeretetben és békességben éljünk. De
erre nem csupán vágyakoznunk kell, ezért bizony tennünk is kell. Jézus Krisztus
olyan Király, akinek a trónja a
golgotai kereszt, ahol szeretetből feláldozta az életét mindenkiért. Ő azt akarja, hogy
nekünk „életünk legyen és bőségben legyen” (Jn 10, 10).
„Különböző helyszíneken, de
egy időben fogunk együtt
imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az
1
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Oltáriszentségben velünk levő tünk róla, hogy Ferenc pápa
Krisztust felismerjük, és egyre elismerte Brenner János kápjobban szeressük. Tarts ve- lán atya vértanúságát, akit
lünk!” - olvashatjuk az orszá- 1957-ben különös kegyetlengos szentségimádást meghir- séggel gyilkoltak meg, miközdető plakáton. Azt gondolom, ben az Oltáriszentséget vitte
hogy sokszor fel sem fogjuk, egy beteghez. Az ő vértanúsága
hogy mekkora ereje van a kö- is arra figyelmeztet bennünket,
zös imádságnak. Egyedül Jé- hogy vegyük komolyan Jézus
zus gyógyító és szabadító je- valóságos jelenlétét az Oltárilenléte képes valódi változást szentségben, és bűnbánó szívhozni országunk és társadal- vel táplálkozzunk Vele, aki
munk életébe. Tudatosan és „Urunk és Mesterünk, barátunk
állhatatosan kell imádkoznunk és táplálékunk, orvosunk és
hazánk és népünk megújulá- békességünk”.
Janó atya
sáért. Ezen a héten értesülhetTARTALOM
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Kedves Testvérem!
„Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett…”
Egyórás
szentségimádásra
hívunk Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.
Ezen az estén, bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk
imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben
velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Tarts velünk!
Veled együtt megleszünk 20 000-en.
A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.
Helyszín: Szentháromság-templom
Magyarország 2100 Gödöllő, Szent Imre u. 15.
Időpont: 2017. 11. 25-én, szombaton 17 és 18 óra között.
Bővebb információ és jelentkezés: szentharomsagtemplom.hu
Gyere, tarts velünk Te is, és jelentkezz!
A jelentkezési lap kitöltésekor kérlek, ne felejtsd el jelezni, ha szívesen segítesz a szentségimádás szervezésében és lebonyolításában, illetve, ha fel szeretnél iratkozni a NEK 2020 hírlevélre, melynek segítségével folyamatosan
tájékozódhatsz arról, hogyan halad a 2020-as esemény előkészítése, és első
kézből értesülhetsz programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.
Várunk november 25-én!
Szeretettel,
Hugyecz János
Szentháromság-templom
Szentháromság Plébánia
Emlékeztetünk A szentségimádás iskolája 12 részből álló előadássorozatra is.
Eddig 8 előadás került fel az internetre.
Az előadások hanganyagát és videóját itt találják:
http://www.iec2020.hu/ador/
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 Kongreszszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon! Amen.
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Elsőáldozás
Elsőáldozásról szülői szemmel
Mi minden történhet egy gyermek szívében, mikor az elsőáldozására készül? Hiszem, hogy Isten
készíti elő a szíveket, és nagyon hálás vagyok,
hogy ilyen földi segítőket is küld, mint papjaink
és hitoktatóink. Valami nagy csoda, változás a mi
gyermekünk lelkében is történt a felkészülés idején. A megelőző hetekben sokat beszélgettünk er-

ről a családban, hogyan válik késszé egy gyermek
Jézus befogadására. Vajon képes lesz rá? Akarja-e
szívből? Csupa olyan dolog, amit mi nem tudunk
megítélni. De eljött október elseje, és az izgőmozgó gézengúz, aki mindig mindent máshogy,
máskor szeretne, megnyugodott. Boldogan, kiegyensúlyozottan indult a templomba. Még az ünneplőruhát is szívesen vette fel, pedig az ellen
mindig tiltakozik. Várta, hogy elkezdődjön a szertartás. A szentmisén odafigyelt, ahelyett, hogy
rugdosódott vagy a családnak integetett volna.
Ahogy a szentáldozást követő percekben rápillantottam, behunyt szemmel, nyugodt vonásokkal ült
a helyén. Komoly volt az arca, sőt kicsit megrendültnek tűnt. Nem sokat beszél arról, milyen volt
először magához venni Krisztus testét. De beszélnek a tettei: azóta is lelkesen készül minden
szentmisére. Ő figyelmezteti testvéreit a szentségi
böjtre. Ha szentmisére készül, már az előző esti
imába belefoglalja, hogy kéri a Jézussal való ta-

lálkozás ajándékát a
másnapi szentáldozásban. Adja meg ezt a nagy
kegyelmet
mindannyiunknak Istenünk!
Hálás szívvel, szeretettel
Cz.Zs.
Kamilla nagyon várta az
elsőáldozás napját. Örömét és örömünket az is
növelte, hogy több olyan
barátjával együtt készülhetett fel, akikkel együtt
született és nevelkedett
ugyanebben a templomban. Úgy éreztük, mintha
egészen felnőttként értené az áldozás lényegét és
mélységét. Mikor eljött a
nagy nap, szinte légiesen
kelt és készülődött,
mennyei boldogság sugárzott kis arcán. Családjainkkal megtöltöttük a
templomot, meghatódva
és hálával szívünkben
néztük az első találkozásukat Krisztussal. Kamillán átsugárzott az isteni
szeretet, sosem láttuk
még ilyen boldognak és
szépnek.
Hálával telt a szívünk,
hogy Isten kegyelméből
elkísérhettük idáig, és
részesei lehettünk ennek
a nagy boldogságnak.
M.Eszter
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Az elsőáldozók élményei
Az elsőáldozásra nagyon sokáig készültünk, de megérte. Már a hittanórákon is tele voltam izgalommal.
Csak az áldozáskor jöttem rá, hogy

mennyire csodálatos érzés. Az a perc
olyan volt, hogy nem lehet elfelejteni. De az egész a készületeknél kezdődött. Három gyónás is volt addig,
amíg idáig eljutottunk. Amikor az
öltözködéshez kellő dolgokat bevásároltuk, akkor is már izgatott voltam.
Amikor eljött a nagy nap, már korán
fel kellett kelni. Nagyon hideg volt,
de én ezzel nem foglalkoztam. Amíg
el nem kezdődött a szentmise, addig
éhes voltam. A mise olyan volt,
mintha csak öt perc lett volna. Amikor Jézussal találkoztam, meleg töltötte el a szívemet. A vendégség is
nagyon jól sikerült.
Kozák Kamilla
Nagyon vártam, hogy találkozzak
Jézussal. A harmadik gyónás után
megpróbáltam nem elkövetni bűnöket. Amikor felkeltem, nagyon örültem, hogy a mai nap magamhoz vehetem Jézust. Az egyórás böjtöt nehezen, de betartottam. Amikor beléptem a templomba, akkor azt hittem,
hogy már a paradicsomban vagyok.
Nem hittem a szememnek, hogy már
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itt tartok. Amikor Jézust magamhoz
vettem az ostyában, akkor majdnem
kibújtam a bőrömből. Ez nekem nagy
boldogság volt.
Hankó Bence
Nagyon vártam az elsőáldozást és
izgultam. Háromszor gyóntam előtte.
Amikor bementünk a templomba,
már nem izgultam. Amikor magunkhoz vettük az ostyában Jézust, éreztem, hogy ez más, mint a próbánál,
azért, mert azt az agyammal tudtam,
hogy mi, ennél pedig éreztem a szívemmel is. A második áldozáson is
voltam hétfő este.
Péter Tamás
Nagyon nagy örömmel vártam, hogy
találkozhassak Jézussal a megszentelt
ostyában. Sokat várakoztam, de amikor eljött a találkozás pillanata, akkor
hihetetlen jó érzést éreztem, hogy az
Oltáriszentségben találkozhattam Jézussal.
Kovács Lili
Először egy kicsit izgultam, de amikor áldozni mentem, akkor megéreztem, hogy Jézus ott van velem. Nagyon jó érzés volt, amikor megkaptam Jézus testét. Arra gondoltam,

hogy Jézus azt mondja: Ne félj, én
veled vagyok! Bárcsak mindennap
tudnék menni szentmisére!
Szedmák Lilla
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Eleinte nagyon izgultam, ezért fájt a
hasam. Amikor bevonultunk a templomba, akkora öröm volt a szívemben, hogy az kimondhatatlan. Amikor megkaptam Jézus testét, akkor
úgy örültem, mint amikor vége van
az iskolának. Mészáros Péter
Nagyon jó volt a készület. Az áldozásban az volt a legjobb, hogy éreztem, velem van Jézus. Nagyon örülök
a Bibliának, amit kaptam. A családom is nagyon örült. Sokan összegyűltünk a mise után.
Vanyó Ferenc Ágoston
Az áldozás nagyon izgalmas dolog.
Amikor áldozol, egy kimondhatatlan
érzés van benned. Amíg az ostya a
szádban van, addig ott van veled Jézus, és tudsz vele beszélgetni. Engem
például nagy öröm töltött el. Az első-
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áldozás után ott volt az egész család,
és sok szép ajándékot kaptam.
Dobránszky Huba
Nagyon sokat kellett várni, számoltam a heteket, hónapokat. Gyóntam
egyszer, kétszer, háromszor. Eljött a
várva várt nap. Amikor beléptem a
nyüzsgő kápolnába, szinte megállt a
szívem. A sok fehér ruhás gyerek ült
a padokban és beszélgetett. Amikor
beléptünk a templomba, és térdet hajtottunk, nem hittem el, hogy ez az a
nap, amit az Úr rendelt. Áldozáskor
elgondolkoztam azon, amit a kezesem mondott. Ha magamhoz veszem
Jézust, és ő is magához veszi, akkor
vele is egy leszek. Mise után nagyon
örültem, hogy találkoztam Jézus
Krisztussal.
Bedő Dorottya

25 éves a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és
Óvoda
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda fennállásának 25. tanévét a Szent Imre-nap keretében ünnepelte. Október 27-én reggel szentmisére gyülekeztek kicsik és nagyok a
Szentháromság-templomban, amelyet
Dr. Beer Miklós, egyházmegyénk
püspöke mutatott be. Velünk ünnepeltek az intézmény már nyugdíjba vonult valamikori dolgozói és jelen volt Dr. Gémesi György polgármester úr is.
A mise után a nyakkendők ünnepélyes megáldása és átadása következett. Az
elsőosztályosoknak a nyolcadik évfolyam tanulói, a többi újonnan érkezett diáknak pedig a diákönkormányzat képviselői adták át a sálat, illetve a nyakkendőt. A program az iskolában folytatódott, ahol kis szünet után levonultunk
a tornaterembe, hogy megtekintsük a harmadikosok színdarabját Szent László
életéről az iskola énekkarának közreműködésével. Ezután plébánosunk, Janó
atya méltatta az előadást, majd Praznovszky Tünde rajztanárnő Janó atya és
Varga András igazgató úr segítségével kiosztotta a „Mi iskolánk” című rajzpá-
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lyázat dobogós helyezettjeinek díjait. Végül
minden osztály visszavonult a saját termébe, és osztályfőnökükkel játékos feladatokat oldottak meg Szent László életével kapcsolatban, mivel 2017-ben emlékezünk meg
lovagkirályunk trónra lépésének 940. évfordulójáról.
A nap végén minden diák kis ajándékcsomaggal távozott, emlékéül annak,
hogy közösen élhettük meg ezt a szép napot.
Borbáth András 6.a
A Gödöllői Református Líceum fennállásának 25. évfordulóját november 12én délután ünnepeltük volt és jelenlegi
tanárok és diákok, szülők és vendégek.
Az ünnepi istentiszteleten Balog Tamás
lelkész hirdetett igét, és ünnepi köszöntők hangzottak el, amelyekben a megszólalók hálájukat fejezték ki Istennek,
mert – mint az ünnepség mottójában is
áll–: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” (1Sámuel 7,12). Dr. Gémesi
György polgármester úr elmondta, hogy
három egyházi iskolát alapítottak azokban az években, amelyek között mindig
nagyon jó volt a kapcsolat az ökumené

jegyében, és amelyek meghatározzák a
város lelkiségét. Az istentisztelet egyik
megható pillanata volt, amikor azok a
volt diákok, akik a lelkészi hivatást
kapták az Úrtól (három református és
egy görögkatolikus pap) imádkoztak,
áldást mondtak. A tantestület kórusa
egy szép kórusmű eléneklésével ajándékozta meg az ünneplőket. Az istentisztelet után szeretetvendégségre, vetélkedőre, fényképek készítésére és kötetlen beszélgetésre hívták a résztvevőket.
-hh-

AZ ÉLET IGÉJE - AZ IGE ÉLETE
Sokáig azt gondoltam, hogy a szolgálaton valami emberileg nagy tettet kell
értenem. Szép lassan fogalmazódott
meg bennem, Jézus mit is kér tőlem a
mindennapokban.
Még nyáron az egyik szomszédasszonyom többször megjegyezte, milyen
szép az a kapor, ami nálam nő. Ő hiába
ültetett, semmi nem termett. Most vettem tehát egy új cserepet, elültettem
benne a kapor magokat, és szépen becsomagolva adtam neki oda. Meglepetést szereztem vele.
Valamelyik nap, amikor süteményt sütöttem a családomnak, átmentem meglátogatni egyik idős szomszédomat, mivel

tudom, hogy ritkán jön hozzá látogató.
Nemcsak a sütit vittem ajándékba, hanem „magamat” is. Hosszabb időt töltöttem el vele, és beszélgettünk egy jót.
Sokat imádkozom unokáimért és gyermekeimért, hogy szeretetben tudják élni
az életüket. Aztán kibővítettem a kört,
rendszeresen imádkozom egyházközségünk családjaiért is. Ezért is volt öröm
számomra, hogy részt vehettem a Szent
Imre-napi ünnepségen, láthattam a gyerekek készületét, izgalmát, és azt a szép
légkört, ami ott volt. Mindig az én számomra ajándék, ha élem az igét, és sikerül Jézusra hallgatva, akár kicsiben is
szolgálni.
-m-
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Országos ultreya Debrecenben
2017. november 4-én 8 gödöllői akik végeztek cursillót, de az idők
cursillós utazott Debrecenbe, a VI. során elmaradtak.
országos ultreyá-ra. (Az ultreya olyan Az ultreyák „menetrendje” szerint
találkozó, ahol újra összefuthatunk Székely János püspök atya beszéde
távolabb élő régi barátainkkal, és új után három tanúságtevőt hallgattunk
ismerősöket szerezhetünk.)
meg. Egyikük a református cursillo
A bevezető köszöntés után Fabók egyik vezéralakja, egy lelkésznő volt,
Ildikó, a magyarországi cursillo vilá- aki azt tanulta meg a cursillóban,
gi vezetője üdvözölte a megjelente- hogy akár megtöretve, akár töretleket, majd elmondta, hogy az idei év a nül, de hirdetnünk kell az evangéliucursillóban „az apostol éve”. Ez na- mot.
gyon aktuális, hiszen készülünk a A szentmisét Székely püspök úr ce2020-as Eucharisztikus Kongresszus- lebrálta, 12 cursillós atya közreműra, amely- ködésével. Mise után a szomszédos
nek mottó- iskolában megebédeltünk, majd kisja: Neked, csoportos megbeszéléseken vettünk
Veled. Át- részt, ahol azt osztottuk meg egymásfogalmaz- sal, hogy mennyire lételemünk a bava azt je- rátkozás, és ki az az ismerőseink, rolenti, hogy konaink közül, akit szeretnénk köze„én és az lebb vinni Istenhez.
Oltári- Fél négykor újra a templomban gyűlszentség”. tünk össze, ahol az egyházmegyei
Jézus ér- cursillók világi vezetői számoltak be
tünk, em- helyzetükről, sikereikről, problémáikberekért ról.
adta magát, ezért feladatunk, hogy Négy órakor áldással ellátva, és himszeretetünkkel megszólítsuk a kör- nuszunk, a „¡De colores!” eléneklése
nyezetünkben élőket. Az apostolko- után fáradtan, de lélekben feltöltődve
dásban eszközünk a kiscsoport, ami indult kis csapatunk haza.
felkészít az evangelizációra, hiszen Az ultreyán közel 650-en vettünk
először magunkat kell rendbe tenni, részt, és így megtöltöttük a debreceni
hogy másokra hatni tudjunk.
Szent Anna-templomot.
2020-ban Magyarország lesz az Eu- Az eseményről a debreceni városi
rópa Ultreya házigazdája is. Ezzel televízió honlapján láthattok rövid
rengeteg dolgunk van. Egyik legfon- ismertetőt Ultreya Debrecenben
tosabb feladatunk azokat megkeresni, címmel.
¡De colores! Zsiráfné Zsuzsa
Zsóka, Zsuzsa, Carmen, Erzsi, Laci, Terike, Lida, Anna
1
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Ultreyánk,
országos találkozónk
legnagyobb
ajándéka
most is Székely
János
püspök atya személye és tanítása
volt.
Már a bevezető imában LEHÍVTA
KÖZÉNK JÉZUST, csokorba szedve
a béke, meghívás, fény, hitelesség,
hála jelentőségét keresztény életünkben.
Mindig csodálom közvetlenségét,
ahogy saját életének egy-egy példáján keresztül rávilágít a lényegre. Egy
mondat a gyermekkorból az örökmécses előtt megálló diákokhoz, olyan
embertől, akinek a szíve tele volt Jézussal: „Jézus itt van, szólhatunk
hozzá!” Ennyi kellett ahhoz, hogy az
iskolás fiú naponta bemenjen Jézushoz a templomba, és hívjon magával
osztálytársakat, akik a hívás nyomán
lassan maguk is keresztényekké váltak.
Ezzel a bevezetővel el is érkeztünk
János atya tanításának témájához,
ami a cursillo lényege, az APOSTOLSÁG.
Az apostolság TETT! Az örömhír, a
megtapasztalt istenszeretetet továbbadása. Ez csak akkor lehet hiteles, ha
szívből fakad. Egyre mélyülő ISTENKAPCSOLATRA épül!
A cursilloban megtapasztalt élmény
megtölti a szívet TŰZZEL, a fejet
gondolattal!
A szeretet üzenetét tettekkel, a szeretet tetteivel adhatom át másoknak.
Ezt nevezzük APOSTOLI TETT-
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NEK. Az apostoli tettet természetfölötti erő, a KEGYELEM táplálja. A
kegyelem túlcsordul. Ha egy tó nem
csordul túl, hamarosan posvány lesz.
Hitem biztos jele, hogy továbbadom!
Aki találkozott Krisztussal, annak az
élete abból áll, hogy másokat is hozzá
vezet.
Ha nem tudtam átadni a hitemet, akkor talán nincs is bennem hit. — Vajon bennem van?
Az első keresztények számára a hit
továbbadása természetes volt. Ma
rengeteg keresztény szinte szégyelli
kereszténységét, nincs meggyőződve,
nincs benne ÉLET. A cursilloban
megtapasztalhatjuk, hogy ISTEN
SZERET, FONTOS VAGYOK NEKI! János atya ezt a tapasztalatot nevezi a cursillo SZÍVÉNEK!
Ez a tapasztalat arra hív, hogy JÉZUSTÓL tanuljam meg, hogyan éljek, hogyan szeressek! Szellemem
lobbanjon fel, teljek meg tudással,
amit tovább tudok adni. Hinni nem
csak szeretettel kell, hanem értelemmel is! Így juthatunk el a keresztény
tetthez, amely lendülettel és reménynyel teli. Előkészíti a csodát, de a
csodát nem mi tesszük, hanem
KRISZTUS ADJA. Remélhetem,
hogy Jézus elérkezik ahhoz a testvéremhez, akinek meg akarom mutatni.
Aki nem tudja Krisztus fényét árasztani, az olyan, mint a sótlan só. El
kell gondolkoznom azon, hogy milyen vagyok én? Hiteles, aki FÉNYLIK?
Keresztény tettünk fontos része a
BARÁTKOZÁS. Ne azt várjam,
hogy hozzám közeledjenek, én közeledjek másokhoz, Isten szemével
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nézve őket. Lássam meg, hogy minden ember CSODA. Tanuljak meg
betekinteni a másik ember szívébe,
ahogy Krisztus tette. Megvan-e bennem ez a krisztusi tekintetet? Tudoke meghallgatni, közeledni – kedvességgel, természetesen, nem taktikából. Életstílusom-e a barátkozás?
Meglátom-e a másik sebzettségét?
Akinek sebzett a szíve, segítségre
szorul, mint a szamariai asszony, akinek Jézus megérinti a sebét, példát
adva nekünk. A szeretet apró lépéseivel elindulva át tudjuk adni a szeretet
melegét. Megtalálhatjuk a pillanatot,
amikor valakinek a szíve nyitott! Ha
Krisztusért megyek hozzá, találkozni
fogunk Isten szeretetében, de fontos,
hogy először Krisztusnak beszéljek
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arról, akinek majd Krisztusról beszélni akarok! Ne akarjam megváltoztatni, a változtatást magamon
kezdjem akarattal, elszántsággal,
szívvel! Ez akkor sikerülhet, ha tudom, hogy magam számára én vagyok a legnehezebb környezet!
— Fontos volt számomra meghallani
a szelíden elmondott kemény szavakat, és fontos az életem mélyére
nézni újra és újra! Feltenni a kérdést, van-e bennem élet, élő hit.
— Köszönöm, Jézusom, hogy meghívtál erre a találkozóra, ahol
megint átélhettem a hozzád tartozó emberek között felragyogó
szeretetet, békességet, örömöt.
Anna

Amikor a Világ érkezett közénk
Nagyon megtetszett ez a mondat Máthé Lacitól, amikor néhányan összejöttünk, azzal az ötlettel, hogy egy nemzetközi keresztény imaközösséget hozzunk létre külföldi hallgatók számára a gödöllői Szent István Egyetemen. Bár
Jézus azt mondta,
hogy „menjetek, tegyetek tanítvánnyá
minden népeket”, mi
mégis maradtunk, de
a Világ érkezett közénk, ugyanis rengeteg külföldi diák tanul Gödöllőn egy
ösztöndíj keretében.
Jöttek hozzánk Afrikából,
DélAmerikából, közelkeleti országokból,
és Indiából is. Már
egy éve működik a nemzetközi ökumenikus közösségünk heti egy imaalkalommal és más közösségteremtő programokkal.
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Feleségemmel két és fél éves külföldi
életünk során többször megtapasztaltuk, hogy milyen jól esik, ha idegenként befogadnak bennünket, akár
csak egy kedves szóval, vacsora
meghívással. Olyan is előfordult,
hogy több éjszakára megszállhattunk
ismeretlenként teljes ellátással szeretetből valaki olyannál, akit közvetlenül nem ismertünk, csak egy baráton,
rokonon keresztül.
Jézus szavai csengtek vissza ezekben
a helyzetekben: „Idegen voltam és
befogadtatok”. Valami ilyesmi elfogadást és befogadást szeretnénk mi is
továbbadni itt az egyetemen.
A külföldi diákokkal kedd esténként
fél 8-kor tartunk Biblia alkalmat főleg keresztény hallgatók számára, de
már betért ide kötekedő ateista, vagy
érdeklődő más vallású fiatal is.
A múlt hónapban egy kirándulást
szerveztünk a Rám-szakadékhoz.
Egy kicsit elkeserítő volt, amikor
öten jeleztek vissza, pedig a teljes
egyetemi fórumon meghirdettük az
eseményt. Végül mégis megjelent
tizenöt kissé álmos külföldi fiatal a
megbeszélt helyen, ugyanis előző éjjel egy nagy nemzetközi bulit tartottak. Nagy hálával töltött el minket,
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hogy ilyen sokan eljöttek és a kialvatlanság sem tartotta őket vissza.
Gyönyörű idővel és egy nyitott jókedvű csapattal indulhattunk útnak.
Külön öröm volt számunkra, hogy
nemcsak keresztény hallgatók csatlakoztak hozzánk. Kimondottan jó élmény volt muzulmán társainkkal is
beszélgetni vallásról, kultúráról,
személyes tapasztalatokról. Egy közös imával kezdtük a kirándulást Dobogókőről ahonnan a szurdokba vettük egyenesen az irányt. Egy teljes
napot töltöttünk együtt, ahol jobban
megismerkedhettünk egymással és új
emberekkel is bővülhetett a csapatunk.
Nemcsak a résztvevők, hanem a Biblia csoport szervezői is sokszínűek,
ökumenikus keretek között, több felekezetből is jelen vagyunk.
Ha szívesen bekapcsolódna bárki
résztvevőként vagy szolgálóként ebbe a közösségbe sok szeretettel várjuk kedd este fél 8-tól a SZIE „B”
kollégium 7-es termébe.
Kapcsolattartó: ifj. Máthé László:
mathelaszlo.szie@gmail.com
Guba Péter

A Filia énekkar 30 éves jubileuma
Október 22-én este különleges szentmisére gyűltünk össze templomunkban,
melyben hálát adtunk a Filia énekkar 30 éve tartó áldozatos szolgálatáért. A
zene és az emberi énekhang Isten egyik legszebb ajándéka, mely közelebb
visz a mennyei Atyához, mely által lelkünk olyan dimenzióba emelkedik,
ahol imádságban egyesülhetünk Ővele. A Filia, ez a lelkes csapat minden
második vasárnap gondoskodik róla, hogy a szentmisének emelje a fényét,
mely valójában a mennyország földi leképezése, ahol majd reményeink szerint együtt fogjuk dallal dicsőíteni Istent.
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Harminc évvel ezelőtt, 1987-ben költözött Gödöllőre az Illésy és a Monori
család Katona
István
atya
budapesti katolikus karizmatikus közösségéből. A
gödöllői zenélni tudó és
énekelni szerető fiatalokat
maguk
köré gyűjtve
eleinte
a
máriabesnyői
kegytemplomban, később a Kastélytemplomban szolgáltak a gitáros miséken Illésy István vezetésével, aki azóta is sok-sok munkával, lelkesedéssel
fáradhatatlanul segíti az énekkar szolgálatát, fejlődését.
A repertoár nagyon színes, napjainkban több mint 400 dalt megtalálunk
benne, többek között Sillye Jenő dalait, taizéi énekeket és a karizmatikus
megújulás – nem ritkán saját fordítású – dalait, valamint mára már részét
képezi István saját szerzeménye, a Gödöllői mise is. Az elmúlt évtizedben
három CD-felvétellel ajándékozták meg az egyházközséget.
Az alapítás óta a zenekarba beépültek a családok időközben született és felnőtt gyermekei is. Összességében elmondhatjuk, hogy a Filia igényes zeneiséggel és autentikusan próbálja meg tolmácsolni az évtizedek alatt felhalmozott egyházi könnyűzenei kincset.
Az énekkar nem csak szentmiséken vállal szolgálatot. Számtalanszor gyönyörködhettünk már lelkes szolgálatukban esküvőn, keresztelőn, közbenjáró imán, szentségimádáson, betegek szentségére való felkészülésen, bérmáláson, ballagáson, családtáborban, majálison. Olyan jó látni arcukon az
örömöt, a mosolyt, az átélést, a baráti szeretetet, amit a nevük jelent.
A jubileumi szentmise végén Petróczki Karcsi egy kis összefoglalóval és
virággal köszönte meg Illésy Istvánnak és Monori Évinek a három évtizedes munkájukat, majd egy vetítést tekinthettünk meg az énekkar történetéről. Ez a köszöntés az egész énekkarnak szólt, hiszen mindenki kiveszi a
részét a közös munkából, legyen szó akár fáradhatatlan és precíz kottamásolásról, rendszerezésről, az új énekek hangszereléséről, éneklésről, zenélésről
vagy éppen a dalok kivetítéséről.
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A közös csoportkép készítését követően az estet agapé zárta a közösségi
házban, ahol alig lehetett megközelíteni a süteményekkel megrakott aszta-

lokat, olyan sokan töltöttük meg a termet. Napokkal az agapé után is emlegettük, milyen finom érzékkel, milyen harmonikusan volt megterítve. Középen vázákban sárga rózsák illatoztak zöld leveleikkel körülvéve, az asztal
közepén pedig ugyanolyan színű, zöld-sárga
mintás szalvéták sorakoztak nagyon szépen
meghajtogatva, sőt még
Szilasi Kati zöld tálcára
halmozott citromos süteménye is összhangban
volt ezekkel az élénk
színekkel. Köszönjük a
két imacsoport agapé
szervezésében nyújtott
odaadó segítségét, valamint minden kedves testvérünknek a finom süteményeket. Öröm volt látni, hogy a kedves meghívásnak eleget téve a régi énekkarosok közül is többen velünk tudtak ünnepelni.
Kívánom az énekkarnak, hogy még sokáig lehessen bennük örömünk, Isten
adjon nekik továbbra is derűt, lelkesedést, erőt és lelkes, jó hangú fiatalokat,
akikkel tovább élhet ez a szép hagyomány!
M.Éva és S.Erika
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Izlandi cserkész világtalálkozó
Október 28-án este a szentmise után a közösségi házban Gazdag Bianka élménybeszámolóján vehettünk részt. Júliusban és augusztusban Izlandon járt a
nemzetközi cserkész világtalálkozón. Előadásából érezhettük, milyen alaposan felkészült erre az ismertetőre, mennyi gondossággal és szeretettel állította össze
számunkra ezt a kis ajándékot. Előadásmódja magával ragadó volt, örömet, derűt,
jókedvet és hálát sugárzott, amiért a válogatón rá esett a választás, hogy részese legyen ennek a páratlan élménynek. Az utazás előkészítését képező előtáborok és a
napokban zajlott utótábor között kb. egy
év telt el. Előadása és a fotók alapján képet kaphattunk ennek a messzi tájnak a
vad, zord szépségéről, a sziklás, hegyes,
kietlen, fák és növények nélküli világról, a hideg, esős, szeles időjárásról, az
ottani ételekről (kóstoltak pl. bárányszemet és bálnahúst), Rejkjavik egy természetkedvelő embernek nem túl sokat nyújtó városáról, ahol van egy hatalmas, dísz nélküli templom, sok-sok múzeum és üzlet. Próbára tették a magyar
csapatot az utóprogram során a hosszú
hegyi túrák, a napközbeni igencsak szegényes élelmiszer-ellátmány (ebéd egy
tábla csokoládé), az éjszakai sátorban
alvás a kb. 5 fokos levegőben. Volt
óceánparti, ahol megmártóztak az Atlanti-óceán jéghideg vizében is, ami
után gyorsan belemerülhettek egy 40
fokos meleg fürdőbe. Azért így sem
úszták meg sajnos megfázás nélkül.
Úgy gondolom viszont, hogy ezek a
lelket és embert próbáló élmények felejthetetlenek lesznek számukra. A táborban lehetőségük nyílt egymás kultúrájának is a megismerésére. A magyarok csárdát is vittek magukkal, ahol magyaros ételeket kínálhattak. A lángosnak volt a legnagyobb sikere. Egyszer
felkérték őket, hogy készítsenek igazi magyar gulyást, hadd tudják meg a többiek, milyen az. Nagy örömmel vállalkoztak rá, hiszen ez nem nagy ügy,
csakhogy az alapanyag rizs, szemes bab és tofu volt, pirospaprika helyett pedig görög fűszerkeveréket kaptak. Hát igen, talán ez is a próbatételekhez tar-
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tozott. A találkozón kötött barátságok remélhetőleg megmaradnak, hiszen a
nemzetközi csapatból hamarosan ellátogatnak páran hazánkba is. Istennek hála és köszönet mindazoknak, akik támogatták Bianka kiutazását. Kívánom,
hogy maradjon ilyen derűs, nyitott fiatal! Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk élményeit, mi is gazdagodhattunk általa!
Simon Erika

Könyvbörze-leltár
Idén ősszel már harmadik alkalommal
rendeztük meg egyházközségi könyvbörzénket.
Először is szeretnénk köszönetet mondani a számos felajánlásért! Sok-sok
testvérünknek szereztetek örömet vele!
Talán ti is emlékeztek az első börzénkre, amikor még csak a folyosóra vittünk ki néhány asztalt. Tavaly a földszinti nagyteremben börzéztünk, idén pedig már az alagsori nagyteremre volt szükség, hogy a folyamatosan érkező, valamennyi kiadványt ki tudjuk pakolni.
Két hétvége szentmiséit követően 1000-nél is több könyv talált új gazdára, az öszszegyűlt adomány pedig meghaladta a 100.000 Ft-ot!
A tavalyi börze bevételéből – terveinknek megfelelően – megvásároltuk a padokat
a belső udvarra. Igaz, a megrendelt 4 pad többe került, mint amennyit összegyűjtöttünk, de Janó atya kisegített bennünket a hiányzó összeggel, így augusztus végén birtokba vehettük azokat.
Az idén kapott adományoknak köszönhetően 6 db hófehér pavilont sikerült beszereznünk, melyeket szeptemberben már fel is avattunk.
Reméljük még sok-sok esküvőt és más egyházközségi rendezvényt követő agapén
fogja szolgálni családjainkat, közösségeinket!
A következő börzét jövő ősszel tervezzük megszervezni. Addig is gyűjtögessétek az
otthonaitokban már feleslegessé váló könyveket, kiadványokat, jó állapotban lévő
gyerekjátékokat, hogy folytathassuk ezt a szép és hasznos, mindannyiunk számára
örömet adó hagyományunkat!
Mert nem csak kapni, adni is öröm!
RJ
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„Jézusomnak Szívén megnyugodni jó…”
Egyházközségünkben, azon belül is a
blahai Jézus Szíve kápolna életében új
fejezet kezdődik, mivel november
19-től minden nap, napközben is
látogatható lesz a kápolna reggel 7 és este 7 óra között. Ezt egy
közös ünnepléssel szeretnénk megnyitni, melyre benneteket is nagy szeretettel várunk!
November 19-én vasárnap, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén, a reggeli 7.45-ös szentmise után egész napos
szentségimádás kezdődik a kápolnában, melynek keretében imádkozzuk
majd a Jézus Szíve litániát, majd délután 3 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét. Ezt követően zenés-énekes dicsőítés, közbenjáró ima lesz. 5 órakor áldással zárul a szervezett szentségimádás,
de a kápolna este 7-ig látogatható lesz.
Bízunk benne, hogy sokan nyernek majd felüdülést, erőt, hitet, megtérést ezen
a helyen, ahol az Úr Jézus megnyitja Szívét mindannyiunk számára.
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,
mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, – és nyugalmat talál lelketeket.” (Mt
11, 28-30)
Bacsi-Nagy Ágnes

ADVENT
Az adventi időben a Lélek arra hív minket, hogy teremtsünk
csöndet magunkban és magunk körül. A hívő embert is megkísérti
a szétszórtság és a felszínesség. Ezek ellen tudatosan dolgoznunk
kell. Egyrészt az Úrral való kapcsolatunkban, az imaéletünkben.
Többet kellene csendben lennünk az Úrral, virrasztva az Ő igéi fölött. Másrészt az emberi találkozásainkat is lehet jobbá tenni. Tudatosan gyakorolnunk kellene azt, hogy a másikat szerető figyelemmel meghallgassuk. Ne vágjak a szavába, és ne azon gondolkodjam, hogy mit fogok majd reagálni a szavaira. Az idei adventünket próbáljuk összeszedettebben és elmélyültebben átélni, és
akkor karácsony ünnepén mi is meg tudjuk ajándékozni a betlehemi Gyermeket.
Janó atya
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December 3-a advent 1. vasárnapja. Adventben hétfőtől szombatig
reggel ¼ 7-kor kezdődnek a roráték. Az első december 4-én, hétfőn
lesz. Jöjjünk minél többen, és hozzuk
a gyermekeket is, hogy egy családként készülhessünk karácsony ünnepére. A misék után együtt reggelizünk a közösségi házban. Segítsünk
a reggeli készítésében és a termek
takarításában is a reggeli után!
December 2-án, szombaton, 9.0012.00-ig lelkinapot tartunk általános
iskolás korú gyermekeknek a közösségi házban. Minden iskolást szeretettel várnak a hitoktatók!

December 2-án, szombaton, 9.0012.00-ig szervezünk közös adventi
koszorúkészítést a közösségi házban. Aki jönni szeretne, kérjük, előre
jelentkezze a sekrestyében.
December 15-én, pénteken délután
2-től lesz a gyermekek adventi gyónása.
December 16-ára hívjuk kedves
testvéreinket egyházközségi lelkinapunkra, amelyet Janó atya tart.
Bővebb információt később találnak
a hirdetőtáblán és a honlapon.
December 24-én délután 15.30-tól
pásztorjáték lesz a Szent Imre Katolikus Iskola tanulóinak előadásával.

Adventi vásár 2017
Nagy szeretettel hirdetjük, hogy idén is megrendezzük egyházközségünkben
az adventi vásárt.
Itt lehetőség nyílik arra, hogy saját készítésű termékeket eladjunk és vásároljunk.
Időpontja:
december 9-10. (advent 2. vasárnapja) és
december 16-17. (advent 3. vasárnapja)
a szentmisék előtt és után.
Kik árulhatnak és mit? Egyházközségi tag saját készítésű portékát. (a szadai
és a valkói egyházközség is ide tartozik). Kivétel a Habakuk könyvvásár.
A vásáron való részvételhez jelentkezés szükséges:
 e-mailben:bacsi.nagy@gmail.com
 a sekrestyében kihelyezett lapon.
Jelentkezési határidő: december 4. hétfő este.
A részvétel ingyenes.
Bacsi-Nagy Gergely és Máthé Zsófi szervezők
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OLVASÓLÁMPA
Kell egy csapat. Istennek is!
„Egyedül vagy? Régóta vágyakozol valakire, aki megért – néha
szavak nélkül is, sőt, úgy ért meg a legjobban; valakire, aki szeret olyannak, amilyen vagy, még ha lekvárral eszed is a fokhagymás lángost, és zuhanyozás közben hamisan harsogsz?
Valakire, akit úgy tudsz szeretni, ahogy szeretni csak lehetséges? Valakire, aki nem fehér lovon vagy üvegcipellőben érkezik, hanem csak úgy, mezítlábasan, őszintén kinyújtja feléd a kezét, és te minden félelem nélkül viszonzod a bizalmát?
Egyedül vagy, és ez a valaki csak nem akar megérkezni?
Egyedül vagy, és elkeseredsz, ha jön a karácsony, mert szívszorító érzés boldog, teljes(nek látszó) családokba, boldog(nak hitt) szerelmespárokba vagy
nosztalgikusan egymásba kapaszkodó (talán amúgy épp marakodó) öregekbe
botlani úton-útfélen?
Egyedül vagy, és úgy érzed: ez igazságtalanság?
Mégis, hogy lehet az, hogy csak és kizárólag rólad feledkezett el a Mindenható? Nem arról volt szó, hogy »kérjetek és kaptok«? Te pedig hiába
kérsz, könyörögsz, kuncsorogsz, imádkozol, teszel meg minden tőled telhető(nek tartott) szuperprodukciót: mintha a kérésed elkallódott volna.
Egyedül vagy, és nem ezt érdemled. És miért pont te?! Miért pont én?
Ez abszolút nem igazságos! Mindenki boldog kapcsolatban él, csak te vagy
szingli, magányos, egyedülálló, netán özvegy, elvált vagy szánalmas agglegény, szomorú öreglány? (…)
Jó hírem van! Nem vagy egyedül. A Legfőbb Edző felvételt hirdet a
csapatába. Nem mondom, hogy könnyű lesz, de kell egy csapat. És az edzés
nem akármire készít fel…”
(A Szent Gellért Kiadó új kötete: Vukovári Panna: Páratlan oldal. 192. oldal,
2400.- Ft)

Ahol ránk Jézus vár
Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások, szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent?
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.
Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk
-a csendben!
Túrmezei Erzsébet
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
november 21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása
Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám
november 22. Szent Cecília szűz és vértanú
Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!
november 24. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai,
vietnami vértanúk
Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják
november 25. Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú
Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak
november 26. Krisztus a mindenség királya
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!
november 30. Szent András apostol
Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!
december 3. Advent 1. vasárnapja
Vigyázzatok, virrasszatok és imádkozzatok
december 10. Advent 2. vasárnapja
Íme, elküldöm követemet színed előtt
december 17. Advent 3. vasárnapja
Én csak vízzel keresztelek
december 24. Advent 4. vasárnapja
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes
december 6. Szent Miklós püspök
Hány kenyeretek van?
december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító
De az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták
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december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Az Úr szolgálólánya vagyok

IX. Pius pápa dogmaként kihirdette: „Mária
létének első pillanatától
kezdve mentes volt az
eredeti bűntől és minden más bűntől.”
Mária azzal a szeretettel szeret minket, amit
Fiának adott elsőként. A
liturgia ezt énekli: „Tebenned irgalom lakik, lelked hibátlanul nemes….”
Mi is arra vagyunk hívva, hogy egyre jobban megtisztult és odaadó, önfelejtő szeretettel törődjünk azokkal, akiket a mennyei Atya ránk bízott.

Mária nem azért ment Erzsébethez, hogy elénekelje a Magnificatot, hanem,
hogy segítsen neki. Azonban rokonában olyan lélekre talált, aki nyitott volt
Isten titkai iránt, és ezért elmesélte neki rendkívüli tapasztalatát.
Chiara Lubich
december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú
Én felüdítlek titeket

december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító
Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
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Gyerekszáj
Az óvodai élet mindennapjaiban többször előfordul, hogy a gyermekek számunkra viccesen
fogalmaznak. Mi jót mosolygunk (magunkban)
rajtuk, de ők ezt teljesen komolyan gondolják.
Mária a parancsnok a mennyországban!
(Sz.Cs.Ádám – Katica csoport)
Glutén mentes vizet kérek!
(Barnabás – Katica csoport)
Ma van anyafoglalkozás? (értsd: fogadóóra…)
(Lackó – Katica csoport)
Alizka, voltál pisilni?
Igen!
Mikor?
Holnap.
(Aliz – Katica csoport)
A kakaó lecsücsült a kancsó aljára. (értsd: leülepedett)
(Hunor – Süni csoport)
Az egeri várban voltunk, ez volt a legjobb élményem!
(Réka – Süni csoport)
Niki néni, te már nem vagy fiatal (28!), és te még mindig nevetsz!
Kikérem magamnak, még fiatal vagyok, szeretek nevetni.
(I. Lili – Pillangó csoport)
Kicipzárazom a kabátom, hogy legyen szárnyam.
(B. Csobán - Süni csoport)
Képzeld Aliz, felvételiztem logopédiára, és olyan ügyes voltam,
hogy sikerült!!!
(L. Dani – Süni csoport)
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu
 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk,
egyházmegyénk, közösségeink életéről:
www.ifigodollo.hu
http://www.mente.hu
http://uj.katolikus.hu
http://magyarkurir.hu
www.keresztenyelet.hu
www.vaciegyhazmegye.hu
http://mkkm.hu
http://cursillo.hu
http://fokolare.hu
https://www.facebook.com/szentimrekatolikusaltalanosiskolaesovoda/
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 eseményeket. 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.
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK
Október 7-én a KLIK-es iskolák hittanosai számára családos lelkinapot tartottunk, amelyen 30-40 fő vett részt. A bemutatkozás után játszottak és kézműves programon vehettek részt a gyermekek és szüleik, valamint tanúságtételek hangzottak el. Célunk az volt, hogy a szülők közelebb kerüljenek közösségünkhöz.
Október 7-én Zoli atya szervezésében és vezetésével
húsz fiatal utazott közösségünkből közös busszal, többen
pedig egyéni szervezésben az őszi Nagymarosi Ifjúsági
Találkozóra, amelynek programjai ez alkalommal az
ima köré szövődtek. A találkozó főelőadását Nagy Bálint jezsuita atya, a magyar jezsuita rendtartomány hivatásgondozója tartotta. A tapasztalatok feldolgozása a heti
hittan témája volt. A programnak 4000 résztvevője volt,
köztük 60 pap és 450 gyerek.
Október 13-án, a fatimai jelenések századik évfordulóján, a Szűzanya tiszteletére indított zarándoklaton ötven gödöllői és valkói testvérünk vett részt
Janó atya vezetésével. Közös busszal mentek Soroksárra. Az országos zarándoklat úti célja a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült soroksári Szent István
király-plébániatemplom volt, ahol részt vettek a 11 órakor kezdődő ünnepi
szentmisén.
Október 15-én az esti szentmisében történt a házassági fogadalmak megújítása és a házasok megáldása. Több mint húsz jubiláns pár részesült külön áldásban, és kapott erre az alkalomra készített emléklapot.
Október 17-én kezdődött a Szülők Akadémiája előadássorozat Soós Botond előadásával,
aki nagy érdeklődés mellett, gyakorlatilag telt
ház előtt Hogyan szelektáljunk a hírek között?
címmel tartott előadást.
A Szülők Akadémiája következő előadása
2017. november 21-én, kedden 19 órakor lesz a
közösségi házban. Tóth Tibor „Tudatos internethasználat és információbiztonság” címmel tart előadást.
November 26-án a kilenc órai misén lesz a leendő elsőáldozók befogadása.
Az idén 31 diák kezdte meg a felkészülést az elsőáldozásra. Kérjük a közösséget, hogy imádkozzanak a gyermekekért, családjaikért, hogy erősödjön a Jézussal való kapcsolatuk és kitartsanak a készület során.
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November 25-én délelőtt a templomban
és a közösségi házban takarítást szervezünk. A takarítás 9 órakor kezdődik,
takarítóeszközt hozzunk magunkkal.
Szeretettel kérjük a segítséget ebben a
szép munkában.
Evangélium-szöszölő
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmise
alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Megköszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az
assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.
A következő két alkalom: november 19. és december 17.
2018-ban nem lesz családtábor, a kisebb csoportok szervezik meg közös
nyaralásukat, a csoportok táborait. 2019-ben szervezünk egyházközségi családtábort.
Három új akolitusunk megkezdte szolgálatát. Péter Attila pedig megkezdi az
akolitusképzést. Egyházmegyénkben 300 akolitus szolgál jelenleg. Novemberi
lelkinapjukon Janó atya is közreműködik

Ennek a számunknak az önköltségi
ára 85 Ft. Ezért kérjük, aki teheti,
adománnyal segítse megjelentetését.
Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével
tehetik meg.
Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink
figyelmét, hogy lehetőség van arra,
hogy áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az
atyáknál!
Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön,
és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy

hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20)
Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre!
Kérésükre elsőpéntekenként az
atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Jelezzük a
sekrestyében! Különösen figyeljünk
erre majd az adventi időben, hogy
testvéreink karácsonyi készülete
teljes lehessen.
Minden hónap első szombatján a
reggel 7 órai mise után elsőszombati ájtatosságot tartunk az
Oltáriszentség előtt a kápolnában.
Gyónásra is van lehetőség. A következő alkalom december 9.
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Gitáros misék
A Filia gitáros énekkar minden hónap 2. és 4. vasárnap esti miséjén
szolgál. A kórus szeretettel várja jó
hangú fiúk és lányok jelentkezését.
Csatlakozni lehet a vasárnap esti mise előtt a 16.30-kor kezdődő próbákon.

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).
Egyházadó
Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem tette meg az év során, az rendezze az
éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befizethető 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 közlemény
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.

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata
az Ambrus Zoltán köz felől nyílik.
Hivatali órák:
hétfő
14-17.30
kedd
9-12
szerda
9-12
péntek
14-17.30
Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.
Telefon a hivatali órák alatt:
06 28 420 528
Hivatalvezető: Máthé László
06 30 423 3496
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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!
november 18. szombat
18.00
Cursillo
november 19. vasárnap
9.00
Igekör
10.30
Cursillo 2
18.00
Házasok
november 25. szombat
18.00
Házasok
november 26. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Szeretetláng
imacsoport
18.00
Fiatal házasok
december 2
18.00
Igekör
december 3. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
december 9. szombat
18.00
Bibliakör
december 10. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Egyháztanács
18.00
Cserkészek
december 16. szombat
18.00
Cursillo
december 17. vasárnap

Igekör
Szeretetláng ima
csoport
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 ima
csoport
18.00
Ifjúság
december 30. szombat
18.00
Befogadó családok
december 31. vasárnap
9.00 Szt. Lipót imacsoport
10.30
Fiatalok
18.00
Családközösség
9.00
10.30

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, amelybe, a szegények,
rászorulók részére adhatunk feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7)
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök

7.00, 18.00
7.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00

vasárnap
BLAHAI KÁPOLNA
A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 között
vasárnap
7.45
SZADA
csütörtök
szerda (görögkatolikus)
vasárnap

19.00
18.30
9.00

VALKÓ
kedd
vasárnap

10.00
10.30

PREMONTREI TEMPLOM
kedd, szerda, csütörtök, szombat
hétfő, péntek
vasár- és ünnepnap

7.15
18.00
7.30, 9.30, 18.00

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
vasár- és ünnepnap

18.00
9.00, 10.30, 18.00

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat
18.30
vasárnap
9.30
Gyónási lehetőség templomunkban: csütörtökön este a
szentségimádás alatt,
a többi napokon az esti szentmisék előtt fél órával, vasárnap
este, amíg vannak gyónók.
Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, az
időben érkezzen. Ez az első jele annak, hogy valaki komolyan veszi a kiengesztelődés szentségét.
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Hajnali misék 2017. adventben
december 3-tól december 23-ig
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfőtől szombatig
6.15
SZADA
péntek roráté igeliturgia
6.00
PREMONTREI TEMPLOM
hétfőtől szombatig roráté
6.30
MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétfőtől péntekig roráté
6.00
Adventben nincs esti mise.
 Ezeken a miséken kívül az évközi (téli) miserend érvényes.
 Adventben a hajnali misék alatt és után is lesz lehetőség gyónásra. Az
ünnepnapokon nem lesz gyóntatás.
KARÁCSONYI 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
Ebben a számunkban technikai okokból nincs oldalszámozás. Elnézést kérünk!

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2017. november, advent
http://szentharomsagtemplom.hu
fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu

