
 

 

  

JJJUUUBBBIIILLLEEEUUUMMM   
 

z ószövetségi időkben minden 
50. évet különleges ünnepé-

lyességgel ültek meg. Maga a ju-
bileum szó annak a hangszernek 
a nevéből ered, amellyel meghir-
dették az ünnepi évet. Ez a hang-
szer pedig a kos szarvából ké-
szült kürt volt. A templomunk 
még „csak” tíz éve szentelődött, 
mégis egyfajta jubileumként él-
tük meg a szentelési évfordulót. 
Ahogyan Miklós püspök atya fo-
galmazott az ünnepi szentmise 
végén: „Örüljünk, mert Gödöllő-
nek van temploma!” A kőből 
épült templom jel. Annak a jele, 
hogy ebben a városban is vannak 
hívő emberek, akik élni akarják a 
hitüket. A kőből épült templom 
akkor tölti be a küldetését, ha az 
ott imádkozó emberek élő kövek-
ké válnak, amelyből felépül az 
Egyház. Tíz év. Egyszerre sok idő, 

mégis ha a történelem távlataiba 
helyezzük el, akkor nagyon rövid 
idő. Szent Ágoston gondolatát hí-
vom segítségül, aki így fogalmaz, 
amikor az időről elmélkedik. „Ha 
nem kérdezed, tudom, hogy mi az 
idő. Ha kérdezed, akkor nem tu-
dom!” 
 

it üzen nekünk az tény, 
hogy tíz éves a Szenthárom-

ság plébániatemplom? Szent II. 
János Pál pápa a Nagy Jubileum 
Évében, 2000-ben, többször is 
beszélt az emlékezet megtisztítá-
sáról. Ez azt jelenti, hogy az Egy-
ház tagjainak bűnbánattal kell 
szembe nézniük azokkal a bű-
nökkel, amelyeket az Egyház fiai 
és leányai a múltban elkövettek, 
és azokról a mulasztásokról sem 
szabad elfelejtkeznünk, amikor 
nem voltunk hiteles megjelenítői 
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az irgalmas Jézusnak. Nem arról 
van szó, hogy rágódjunk a bűne-
inken, ennek nem sok értelme 
van. Az állandó megtérés vágyá-
val kell szemlélnünk a múltun-
kat, a jelenünket és a jövőnket. 
Imádkoznunk kell azért, hogy a 
Szentlékek még erőteljesebben 
áradjon ki ránk, és arra ösztö-
nözzön minket, hogy nagyobb 
odaadással kövessük Krisztust, 
és tegyünk róla tanúságot a kör-
nyezetünkben. Legyünk hálásak 

azért a sok ajándékért, felismeré-
sért, imameghallgatásért, amit a 
templomunkban átélhettünk. 
Szent Pió atya imája nagyon szé-
pen megmutatja számunkra azt, 
hogy milyen lelkülettel kell foly-
tatnunk az utunkat az örökkéva-

lóság felé. „Ó, Uram, múltamat 
irgalmadra, jelenemet szereteted-
re, jövőmet gondviselésedre bí-
zom.” 

Janó atya 
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Hármas ünnep templomunkban  
Tíz évvel ezelőtt szentelte fel dr. Beer 

Miklós püspök a gödöllői Szenthárom-

ság-templomot. Az évforduló alkalmá-

ból augusztus 27-én ismét a Váci egy-

házmegye vezetője celebrált misét, 

amelynek keretében ünnepeltük Sze-

csődi Péter atya pappá szentelésének 

40. évfordulóját, és 11 felnőtt részesült 

a bérmálás szentségében. 

Mivel bemutatkozó levelet küldtünk a 

püspök atyának, így Ő személyesen 

ismert és szólított meg minket. Közvet-

len szavai mindenkihez szóltak. A püs-

pök atya hangsúlyozta, hogy a bérmál-

taknak feladata van a világban, és ez a 

keresztény tanúságtétel, amihez a 

Szentlélek kegyelmi ajándékai által 

megkaptuk az erőt. Örült annak, hogy 

érett, felnőtt keresztényi hittel járultunk 

a bérmálás szentségéhez. 

Az egyházi közösség jelenlétében újí-

tottuk meg keresztségi fogadalmunkat. 

A bevezető könyörgések után követke-

zett a krizmával való megkenés. Min-

den bérmálkozóhoz volt egy kedves 

szava, kérdezte a választott szentjéről, 

bíztatta követésére. 

Én szent Mónikát választottam védő-

szentemnek. Hitének rendíthetetlensége 

és szeretetének ereje, ami családja, 

gyermekei iránt mutatkozott meg, min-

den keresztény édesanya számára példa 

lehet. 

Külön örö-

met jelentet-

tek szá-

momra Pé-

ter atya 

buzdító sza-

vai, ame-

lyek teljesen 

átjárták a 

lelkemet. 

Mindannyi-

an különbö-

ző úton ju-

tottunk el 

idáig, voltak 

megpróbál-

tatások az életünkben, amelyek mindig 

megtisztítottak és előbbre vittek a hit 

útján. Egy mondat jutott eszembe több-

ször a mise közben: „Várjátok a szent-

lelket”. Feszült, örömteli várakozás ez, 

ami segít abban, hogy egyre jobban 

meghalljam és megértsem a Lélek indí-

tásait. 

A mise után köszönetet mondtunk házi 

készítésű ajándék kosarakkal a püspök 

atyának, Hugyecz János plébános atyá-

nak, és Szilasiné Katinak. Köszönjük 

az egyház közösség áldozatos munká-

ját, a sok süteményt és szendvicset, 

amik még felejthetetlenebbé tették az 

agapét.      Betti 
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 Ezentúl 2017. augusztus 27-e 

számomra nem csak egy kitörölhetet-

len, csodálatos emlék, hanem a bérmá-

lás szentsége kiszolgáltatásának felejt-

hetetlen napja, mint ahogyan biztosan 

az a velem együtt bérmálkozó másik 10 

katekumen társamnak is. Erre a pilla-

natra több mint öt évet vártam. 

Öt éve még nem tudtam pontosan, 

hogy az utam hová, merre fog vezetni, 

csak azt sejtettem meg, hogy változom, 

és hogy szeretnék hinni. Felnőtt megté-

rőként pontosan át tudtam érezni, fel 

tudtam eleveníteni magamban azt, amit 

Miklós püspök atya a megtérés pillana-

táról mondott, arról a pillanatról, ami-

kor mintegy villanásszerűen ráeszmél-

tem a jó Isten jelenlétére, megsejtettem 

a gondoskodó szeretetét, és igent 

mondtam a hívására. Erre a hívásra tett 

felnőtt, érett válasz vezetett ezen a ket-

tős jubileumi napon arra, hogy a bér-

málás szentségében részesüljek. 

Ehhez azonban nagyon kellett az az 

„érzékenyítő közeg” (püspök atyát 

idézve) melyet itt, a Szentháromság 

plébánián, a bérmaszülőmön, és hívő 

barátaimon keresztül ajándékba kap-

tam. 

Első kapcsolatom a plébániával telefo-

non keresztül történt, és a személy, aki 

a vonal másik végén beszélt, Szilasiné 

Kati volt. Az első naptól kezdve érez-

tem, hogy befogadó szeretettel van 

irántunk, katekumenek iránt is. Az első 

évben Szecsődi Péter atya, majd Hu-

gyecz János, Janó atya volt a lelki ve-

zetőnk, akiknek lelkiismeretes felkészí-

tő munkája vitt előbbre minket. Csodá-

latos volt, hogy ezen a szép estén 

mindannyian ott voltak. 

Püspök atya elmondta, hogy mindany-

nyian kapunk kegyelmi ajándékokat, és 

hogy a saját életünkre vonatkozó kér-

désekre a választ magunknak kell meg-

találnunk. Sokszor nehéz ezt a kegyel-

mi pillanatot kivárni. Segítségül kapjuk 

azonban a Szentlélek ajándékait, és te-

vékenységének gyümölcsei által meg-

sejthetjük a nekünk szánt válaszokat. 

A homília végén az egyházközséggel 

együtt közösen megvallottuk hitünket, 

és kezesünk kíséretében odaléptünk a 

püspök atya elé. A püspök atya, mielőtt 

megkent bennünket a szent krizmával, 

elbeszélgetett velünk. Amit nekem 

mondott, az nagyon nagy pluszt jelen-

tett, hogy magamhoz még közelebb 

állónak érezzem választott védőszen-

temet, Svéd Szent Brigittát. 

Az ünnepi hangulat fényét emelte a kö-

zösség kórusának, és egyik bérmálkozó 

társunk fiának csodálatos éneke, áriája. 

Felejthetetlenül szép este volt, ami a 

résztvevők egyházközséghez tartozásá-

nak erősítésére, és így Isten országának 

épülésére szolgált.  

Janó atya azonban figyelmeztetett min-

ket a bérmálás előtti felkészülési na-

pon, hogy ezzel nem fejeződött be 

semmi, ezzel nem válik szentté senki. 

Innentől nagyobb felelősségünk van 

abban, hogy közöttünk Isten országa 

növekedjék, hogy bátran megvalljuk 

hitünket, és hogy erős tagjává váljunk 

az egyházközségnek. 

A bérmálásunk emlékére kapott lapon 

szereplő ima alapján: 

 

Kérem a Szentlélek segítségét, hogy a 

Szentháromság tanúja, és az Egyház 

építője legyek egész életemben! Amen  

Verdung Barbara 
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A Szentháromság ikonról… 
Reznák Judit alábbi cikkének az ad aktualitást, hogy a 10 éve felszentelt templomunk 

titulusa a Szentháromság, és ezért honlapunk logója az alább ismertetett ikon 

alapján készült. 

Itt most csak magáról az ikonról gyűjtött információkat tesszük közzé rövidítve. 

A teljes cikket honlapunkon olvashatják. 

 

Még igen-igen kezdő 

katekumen koromban 

történt, hogy egy na-

gyon kedves barátomtól 

(a kezesemtől ) kap-

tam egy kisméretű, kb. 

7 x 10 cm-es fa lapocs-

kára nyomtatott képet. 

Egy asztal körül ülő há-

rom alakot ábrázolt. A 

kép hátoldalára ez volt 

írva: „Rubljov: Szenthá-

romság”. 

Nem szeretnék senkit 

megbotránkoztatni, 

de… én mindjárt tudni 

véltem: ezt bizony elír-

ták. A Szentháromságot 

ugyanis ezt megelőzően 

mindig egy öregember, 

egy keresztet tartó sza-

kállas férfi és egy ga-

lamb együtteseként tör-

ténő ábrázolásban lát-

tam.  

Nem értettem tehát, de 

arra gondoltam, hogy 

nem is ez a fontos, ha-

nem az, hogy akitől 

kaptam, szeretetből ad-

ta. Ebben megnyugod-

tam, majd kiakasztot-

tam a képecskét a falra, 

a „kincseim” közé. 

Ami mellett naponta elmegy az ember, már szinte ész-

re sem veszi. Én sem foglalkoztam tovább vele. Annál 

nagyobb volt a meglepetésem, amikor pár évvel ké-

sőbb Szolnokon, az egyházmegyei találkozón meglát-

tam ennek a képnek a színpadi méretűre nagyított má-

sát.  

Ekkor kezdett el igazán érdekelni a dolog, ami más 

szavakkal kifejezve azt jelentette: irány a Google… 

A számomra mindaddig ismeretlen orosz festő, And-

rej Rubljov életéről valójában csak kevés információt 

találtam.  

1360 körül született Oroszország középső részén, és 

1430-ban halt meg. Az a kevés forrás, ami fennma-

radt, bölcs, erkölcsös, engedelmes, alázatos és igen 

tiszteletreméltó ember-

nek mutatja be. Az 

imádságnak és a festé-

szetnek szentelte életét. 

Az orosz ortodox egyház 

1988-ban emelte szentjei 

közé, de már jóval ezt 

megelőzően is szentként 

tisztelték.  

Sokan Tardovszkij mél-

tán világhírű filmjéből 

ismerik őt.  

A Szentháromság ikon 

nem csupán Rubljov egyik leghíresebb műve, de egy-

ben az orosz ikonfestészet és az egyetemes művészet 

egyik kiemelkedő alkotása is. Radonyezsi Szent Szer-

giusz (1314-1392) emlékére készült, aki az oroszor-

szági szerzetesi élet egyik nagy reformátora volt. A 

szent életű szerzetes a hagyomány szerint három na-

pig böjtölt és imádkozott mielőtt nekikezdett a mun-

kának, a festés során pedig tanítványaival együtt csak 
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hétköznap dolgozott, 

míg a vasárnapokat 

ugyancsak imádságba 

mélyedve töltötték.  

A művész az ikon elké-

szítésekor azt az ószö-

vetségi történetet jelení-

tette meg, amikor az Úr 

három férfi személyé-

ben megjelent Ábra-

hámnak, akiket aztán az 

ősatya és felesége, Sára 

vendégül látott: „Az Úr 

megjelent neki Mamre 

terebintjénél, amikor a 

meleg napszakban sátra 

bejáratánál ült. Föl-

emelte szemét, és íme 

három férfi állt előtte.” 

(Ter 18,1-2)  

Rubljov az idézett jele-

net felhasználásával a 

három isteni személyt 

három angyal képében 

festette le, körülvéve a 

történetben szereplő 

tölgyfával, házzal, szik-

lával, az asztal közepén 

látható eukarisztikus 

kehellyel, részleteiben 

számtalan szimbólumot 

használva.  

Az ábrázolt szemé-

lyek: 

A három személy 

mennyei világhoz tarto-

zását egyértelműen ki-

fejezi, hogy szárnyas 

angyalokként ábrázolja 

őket. A körkompozíció 

jelzi, hogy rangban 

egyenlők ülnek egymás 

mellett az asztalnál, így demonstrálva a Szenthárom-

ság személyeinek egyenlőségét.  Egy bensőséges, va-

lódi szeretetközösséget látunk: a személyekből árad a 

figyelem, a szeretet, a béke. 

Az angyalok csaknem egyforma arca és alakja is 

hangsúlyozza a három személy azonos isteni termé-

szetét. Az alakok ugyanakkor különböznek is egymás-

tól. A szimbólumok használata egyértelművé teszi, 

hogy elrendezésük követi a keresztény hitvallás sor-

rendjét: Atya, Fiú, Szentlélek…  

Az első angyalban tehát az Atyát szemlélhetjük, a kö-

zépső angyalban a Fiút, Jézus Krisztust csodálhatjuk 

meg. Üzenetet rejt az asztalka, ami a bizánci liturgia 

oltárárát jeleníti meg, rajta az eukarisztikus kehellyel. 

A harmadik angyalban a Szentlélek alakját fedezhet-

jük fel.  

A művészi megvalósítás: A hagyományos bizánci 

ábrázolásokhoz képest Rubljov alakjai kevésbé mere-

vek, finom vonalvezetésének köszönhetően karcsúak, 

légies hatásúak. A szentek rideg megjelenítése helyett 

sokkal inkább valós, olykor akár derűsnek is mondha-

tó, emberi mivoltukban ábrázolja azokat. Kompozíciói 

arányosak, színhasználata kifinomult. Mivel a festőt 

nem a látás mechanizmusának utánzása motiválta, ha-

nem az ikon „képen túli”, transzcendentális lényegé-

nek a kifejezése, Rubljov – hasonlóan más ikonok ké-

szítőihez – a fordított perspektívát alkalmazza. 

A párhuzamosok nem egy távoli, a kép mélységében 

lévő iránypontban futnak össze, hanem ellenkezőleg, a 

kép síkja előtt. Mi magunk vagyunk a gyújtópontban, 

és ezáltal nem egyszerűen csak szemlélői vagyunk a 

jelenetnek, hanem a kép mintegy bevonz bennünket a 

saját terébe. 

Számunkra is ez lehet a Szentháromság ikon központi 

gondolata és üzenete: a meghívás.  

Az asztalnál a három angyal alakjában hárman ülnek: 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. De van még egy hely 

ennél az asztalnál! Az ember helye! A tiéd, az enyém 

és mindannyiunké… 

Meghívásunk van a Szeretet asztalához! 

Reznák Judit 
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Napközis tábor a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 
2017. június 19 és 23. 

között rendeztük meg a 

Szent Imre Általános Is-

kolában az immár ha-

gyományos napközis tá-

bort. Idén is szép szám-

mal vettek részt a foglal-

kozásokon a gyerekek, 

körülbelül hatvanan, 7-

től 13 évesig. Négy csa-

patba voltak elosztva a 

résztvevők, korosztály 

szerint. Volt diákjaink közül többen visszatértek erre a pár napra az Alma Mater falai 

közé, hogy segédkezzenek a kézműves foglalkozásokon. A reggeleket közös énekkel, 

imával és mesével kezdtük. Napközben a kézműves foglalkozásokon volt lehetőség 

gyöngyfűzésre, papírrepülő építésére, vasalható színes gyöngyökből alkottak a gye-

rekek maradandó képeket, szőttünk és fontunk, mézeskalácsot készítettünk, voltunk 

számháborúzni a parkban, jártunk a Levendula Galériában és a Városi Múzeumban és 

még sorolhatnám a rengeteg programot.  

Reméljük ebben az öt napban mindenki jól érezte magát és találkozunk jövőre is! 

Dévai Zsuzsanna 

Hittantábor Balatonalmádi  

Az iskolai évzáró után, június 26-án elindultunk Balatonalmádiba, a hittantáborba. A 

lelki vezetőnk Janó atya volt. A tábor öt napjában 46 diák és négy felnőtt igyekezett a 

Jó pásztor nyomában járni. Patricia M. St. John Vadon titka című írása volt a keret-

történetünk, mely által igyekeztünk felismerni a Jó Pásztor vagyis Jézus hívását, út-

mutatását életünkben. És jó tudni, hogy Ő örök országába haza vár mindannyiunkat.  
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Igés karkötők segítettek minket a nap folyamán, hogy ne feledkezzünk el Jézus útmu-

tató szaváról. Ezek az igerészek sok szép szeretet tettre indítottak minket, hogy Vele 

és Általa épüljön közöttünk Isten országa. Ha valakinek sikerült életre váltani Isten 

igéjét ragaszthatott egy kisbárányt Jézus nyomába. A szeretet begyakorlatozását segí-

tette a szokásos őrangyalozás, számháború, méta és egyéb játékok és az elmaradhatat-

lan közös fürdőzés a Balatonban. 

Nagyon nagy kegyelmi ajándék, hogy Jézussal minden nap találkozhattunk az Euka-

risztiában. Megerősítő volt, hogy bár külső veszteségeink vannak életünk során, de Ő 

mindig velünk van, csak nekünk oda kell figyelni rá, hogy merre akar vezetni minket. 

GA 

Hittantábor Kemence  
2017. június 19-től 21-ig 

Idén nyáron táborunk helyszínéül Ke-

mencét választottuk.  

76 hittanos gyerekkel (alsósok-felsősök 

vegyesen) és 5 felnőtt kísérővel, reggel 

½ 8-kor indultunk el két külön busszal. 

Megérkezésünk után elfoglaltuk szállás-

helyünket, amely a Kőrózsa Panzióban 

volt. A kipakolás, szobafoglalás után, a 

kézműves foglalkozásunkat tartó Gyula 

bácsival kulcstartót és szironyozott 

technikával készült karkötőket készítet-

tünk. Feleségétől, Éva nénitől a nemeze-

lés technikáját sajátíthattuk el. Készültek 

labdák és tulipánok egyaránt. Ebédelés 

és némi pihenő után káplánunk, Zoli 

atya is csatlakozott hozzánk. Közös já-

ték, majd szentmise következett. Zoli 

atyának el kellett mennie, távozásán va-

ló szomorkodásunkat a számháborúzás 

vidám órái feledtették. Vacsora után 

még játszottunk, beszélgettünk, majd 

napunkat közös esti imával zártuk. 

Második napunk reggelét szintén imával 

kezdtük, majd tornával folytattuk. A 

reggeli után 9 órakor megérkeztek a 

Börzsönyi Hiúzok, akikkel a Börzsöny 

hegység felfedezésére vállalkoztunk. 

Túránk során megismerhettük az itt élő 

növény- és állatvilágot, és elénk tárult a 

szépséges Börzsöny látványa. Hideg 

ebédünk elfogyasztása után a csapat bát-

rabb tagjai még tovább folytatták útjukat 

a hegyen fölfelé, egészen a Holló-kőig. 

A kisebbekkel, és akiket elfárasztott az 
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eddigi túra, a másik túravezetővel elin-

dultunk vissza a szálláshelyünkre. A Fe-

kete-völgyben még megáztathattuk fá-

radt lábainkat a patak vizében, amitől az 

éppen ott napozó békák igencsak meg-

ijedtek. Miután a csapat másik része is 

megérkezett, megvacsoráztunk és kezde-

tét vette a tábor legkedveltebb program-

ja: a csoportok bemutatkozása. Láthat-

tunk táncbemutatót, bűvész produkciót, 

vidám jelenetet, énekeket, verseket. Az 

egymás megajándékozására összeállított 

műsorok mindannyiunknak nagy örömet 

okoztak. Sajnos idén a tábortűzről le 

kellett mondanunk a nagy hőség miatt. 

Kifáradva és álmosan adtunk hálát Is-

tennek a nap ajándékaiért. Az esti elal-

vás mindenkinek gyorsan ment. 

Harmadik és egyben utolsó napunk reg-

gelét is imával és reggeli tornával kezd-

tük. Miután becsomagoltunk, elindul-

tunk a kemencei strandra. Mindenki alig 

várta, hogy végre fürödhessen. Kezdet-

ben nem volt túl meleg, de a nap hamar 

kisütött. Ekkor már jólesett a finom jég-

krém. Ebédre visszamentünk a panzióba, 

de mivel csoportunk olyan példamutató-

an viselkedett a strandon, jutalmul még 

ebéd után is visszamehettünk fürödni. 

Így a tervezett számháború visszavágó 

elmaradt. 4 órára megérkezett a bu-

szunk. A tábor legszomorúbb része kö-

vetkezett. El kellett indulnunk haza.  

Amikor megérkeztünk, a szülők már 

nagyon vártak minket. Búcsúzkodások, 

ölelések közepette váltak el egymástól a 

gyerekek. Három nappal ezelőtt még 

idegenként, három iskola gyerekeiként 

találkoztak, ekkor pedig már barátok-

ként, testvérekként váltak el egymástól. 

Nagy örömet jelentettek mindannyiunk 

számára az együtt töltött napok!  

Solti Gabriella és Szabó Jenőné Gabi hitoktatók 
 

„Békességre törekedjetek mindenkivel és megengesztelődésre, mert enélkül senki sem fogja 

meglátni Istent.” 

Zsid 12, 14  

Debrecenbe kirándult a keddi imacsoport 
Ápolva csoportunk egyik hagyományát, 

ezen a nyáron július elejére szerveztünk 

hétvégi kirándulást, ezúttal Debrecen-

be. A Szent László Domonkos Plébá-

niatemplom közelében álló, Balassi In-

tézet által fenntartott diákkollégiumban 

vettünk szállást, s innen sugárirányba, 

többnyire gyalogosan jártuk be a város 

nevezetességeit.  

Péntek délután és este nagy sétát tet-

tünk a Simonyi úton és a Nagyerdőn, 

átgyalogoltunk a gyönyörűen felújított 

parkerdőn, a Medgyessy sétányon, 

vidámkodtunk a látványszökőkút nyúj-

totta lehetőségeken.  

Szombaton a Református Kollégiu-

mon tárlatvezető kísért minket végig, 

hallhattunk a város történtéről, a re-

formációról, azokról a költőkről, írók-

ról, tudósokról, akik e falak között ne-

velkedtek, és ma a város büszkén őrzi 

emléküket. A kollégium 1538-as ala-

pítása óta az elemi iskolától az aka-

démiai szintig folyt itt az oktatás. A 
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teológia mellett felsőfokú filozófiai, 

bölcsészeti, természettudományi és 

jogi karral is rendelkezett.  

Hagyományunk, hogy a kirándulások-

ra a csoport tagjai felkészülnek egy-

egy témából, és a városnézés során 

megosztják az olvasottakat a többiek-

kel. Most is átéltük, hogy társaink 

„kiselőadásai” néhol vetekedtek a 

képzett idegenvezető előadásával, hála 

és köszönet idejükért, lelkesedésükért. 

Délután Górski Jacek atya várt minket 

a Domonkos templomban, aki bemu-

tatta plébániájuk múltját, közösségük 

jelenlegi tevékenységét, a rend ma-

gyarországi megalakulásának 800. év-

fordulója alkalmából rendezett kis ki-

állítást, valamint beszélt a domonkos 

lelkiségről. Mise után Major György 

Pius atya hangversenyét hallgattuk 

meg, aki zongorán kísérte a Csokonay 

színház műdalokat és operaáriákat 

előadó fiatal operaénekeseit. Ezt a 

koncertet nem várt ajándékként éltük 

meg, hiszen nem szerepelt előzetes 

programunkban.  

Vasárnap a Déri múzeum gazdag tör-

ténelmi és képzőművészeti tárlatát lá-

togattuk meg, aminek koronája a 

Munkácsy-trilógia, melyet rövid időre 

ismét együtt lehetett megtekinteni 

Debrecenben. Nagy tudású, fiatal te-

remőr fiú adott kimerítő választ a lá-

togatók záporozó kérdéseire a mű ke-

letkezésétől a szimbolikáján át egé-

szen a szállításig és a tulajdonvi-

szonyokig. A belvárosi séta folyamán 

érintettük a Líciumfát, külön öröm 

volt, hogy ennek történetét Négyökrű 

Gergőtől hallgathattuk meg. Jó együtt 

lenni a fiatalokkal, tapasztalni, hogy 

bevonhatóak aktivitásunkba. A Régi 

Városházát, a Csonkatemplomot, a 

Csokonay Színház impozáns épületét, 

valamint a Kossuth Egyetemet kívül-

ről néztük meg.  

A Szent Anna Székesegyház barokk 

stílusban épült, gr. Csáky Miklós 

váradi püspök szentelte fel. A temp-

lomépítés idején a katolikusok szinte 

teljesen hiányoztak a városból, ezért 

német ajkú katolikusokat telepítettek 

be. A katolikus újjáéledés nagy erővel 

indult meg. A székesegyház most a 

Torinói lelep hű másolatának is kiállí-

tóhelyet biztosít.  

A Református Nagytemplom meglá-

togatása a vasárnap délutáni progra-

munk volt. Egyszerűsége, monumen-

talitása gyakorol hatást a betérőre, a 

tornyokból pedig búcsúpillantást vet-

hettünk a városra.  

Ezen a hétvégén főként kulturális té-

ren gazdagodtunk, s ami ennél is fon-

tosabb, békességben, szeretetben, kö-

zösségben töltöttük el ezt a pár napot.  

-pg- 
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Szentesről – számokban: 

Szent Lipót imacsoport nyaralása 

2017.07.14-20, 7 nap, 6 éjszaka. 

6 házaspár, 18 második generációs családtag és 8 unoka, köztük a legfiatalabb: 

a néhány hetes Lóci. 

 

és számolatlanul: 

pihenés, vidámság, beszélgetés, szeretet, szolgálat, horgászás, hal és palacsinta, 

sör, fröccs, napozás, úszás, pancsolás, élményfürdő, gyógyvíz, csúszda, játék, 

scrable, foci, filmvetítés, esti nótázás, koktél, gitár, áldás, születésnap, Nyúl bü-

fé, óriás hamburger, sültkrumpli, napsütés, jégeső, Szent Anna templom, séta, 

Monarchia cukrászda, babázás, rollerezés, motorozás, babakocsizás... és... sok-

sok kegyelem... 

Reznák Judit 

Máriapoli 2017 
A Fokolár lelkiség nyári lelkigyakorlata 

az idén is több helyszínen zajlott, a leg-

népesebbek Miskolcon, Vépen és Tisza-

kécskén. Én az utóbbi helyen töltöttem 

ezt a három napot.  

Háromszázötvenen regisztráltunk az or-

szág minden részéről, és ennek egyhar-

mada gyerekekből és fiatalokból állt. A 

tiszakécskeiek a kecskemétiekkel együtt 

nagy szeretettel készültek az érkezé-

sünkre. Kék vászon táskákkal fogadtak, 

benne mindenféle tájékoztatóval, tér-

képpel, füzettel, tollal, sőt rágógumival! 

Két délután városnézést szerveztek szá-

munkra egy helyi idegenvezetővel, Kar-

csi bácsival, aki személyes tapasztalata-

ival tette még érdekesebbé a történelmi 

beszámolót. Elvitt minket a holt Tiszá-

hoz, betekintést nyertünk a gazdag ma-

dárvilágba, valamint sétát tettünk a Ti-

sza gyönyörű kanyarulatánál. A helyi 

katolikus templomot Jávorka Lajos plé-

bános atya mutatta be nekünk.  

A szombati napon meglepetés várt ránk. 

A programban csak így jelezték: este 6 

órakor ünnep. A helyi művelődési ház-

ban voltak a lelkiség összejövetelei. 

Szombat este az előtte levő utat lezárták 

a forgalom elől. Székeket helyeztek ki, a 

gyerekek számára fajátékokat hoztak, 

körhintát, lovacskát, ügyességi játéko-

kat. A meglepetés az volt, hogy a város 

citerazenekara játszott nekünk, majd a 

szomszéd falu néptáncosai mutattak be 
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táncokat az ország különböző tájegysé-

geiről. Nagyon jó hangulatot varázsoltak 

oda, sőt még Jávorka Lajos atyát is meg-

táncoltatták, de felkértek közülünk is 

sokakat. Ott is vacsorázhattunk, kenyér-

lángost kínáltak nekünk egy pohárka 

borral. Kitelepült az épület elé a 

zenekarunk is, akik késő 

estig régi slágereket ját-

szottak. A rendezvény nyi-

tott volt, a város lakói kö-

zül bárki csatlakozhatott 

hozzánk, és valóban éltek 

is ezzel a lehetőséggel. 

Sokszor felmerül a kérdés, 

hogyan evangelizáljunk. 

Úgy gondolom, azzal, hogy a „város-

unk” kiterjedt az utcára is, már elhintet-

tünk egy-pár magot, melynek remélhető-

leg meglesz a gyümölcse.  

A lelkigyakorlat témája az elhagyott Jé-

zus volt, a mottója pedig „Legyünk egy 

család!” A tapasztalatok egy része is a 

család és a házasság témája köré csopor-

tosult. A gyerekek is nagyon jól érezték 

magukat. Délutánonként a Csihu-

vonattal járták körbe Tiszakécskét. Kor-

csoportonként foglalkoztak velük, ami-

ben volt játék, gyerekmise, az utolsó 

napra tartogatott zenés-táncos meglepe-

tésre való felkészülés és tanítás is. A 

színpadon a kicsik pár egyszerű szóban 

előadták, amit a néhány nap alatt tanul-

tak, hogy mit mond Ferenc pápa a kör-

nyezetvédelemről, pl. hogy zárjuk el a 

vizet vagy a lámpát, ha nem használjuk.  

Hazautazás előtt még úti csomagról is 

gondoskodtak számunkra, és sokunknak 

még belefért egy fürdés a gyönyörűen 

kiépített tiszai strandon. Igazán feltöl-

tődve, azzal a lelkesedéssel a szívünk-

ben tértünk vissza otthonainkba, hogy a 

közös tűzhelyünknél fellobbant kis sze-

retet-szikrákat magunkkal visszük, és 

lángra lobbantjuk a családjainkban, 

munkahelyünkön, és közvetlen környe-

zetünkben egyaránt.  

S.Erika 

A Fokoláre Mozgalomhoz tartozó életige körünk minden hónap első és harma-

dik hétfőjén tartja összejövetelét, ahol az igemagyarázat és elmélkedések elol-

vasása után csoportokban osztjuk meg egymással igeélési tapasztalatainkat. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Következő igekör: szeptember 17.  

 

Gödöllő volt az utolsó állomása annak a 

nemzetközi tábornak, amelyet a Fokoláre 

mozgalom ifjúsági szervezete, a Gyerekek 

az Egységért mozgalom rendezett „A vi-

lágra nyitott ember” címmel. A premontrei 

gimnáziumban rendezett összejövetelen 

egyházközségünkből több fiatal is részt 

vett. Bővebben itt olvashatnak róla: 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/fokolare-tabor-godollon-80005 
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Öt gödöllői fiatal vett részt a Fokoláre Mozgalom plébá-

niai ágának találkozóján Loppianoban. Beszámolójukat 

következő számunkban olvashatják. 
 

 

 

 

Családtábor 2017. augusztus 3-tól 7-ig 

Ismét eltelt két év, és végre újra me-

hettünk családtáborba! Az idén száz-

nyolcvanan nyaraltunk együtt Bala-

tonlellén, ebből nyolcvan gyerek volt. 

A programok jelentős részét a balato-

ni fürdés tette ki, hiszen a 40 fokos 

hőségben ez volt a legésszerűbb el-

foglaltság. A nagyobb fiúk közt nagy 

harcok folytak a gumimatracokért, a 

kicsik a szüleikkel vagy a nagyszü-

lőkkel lubickoltak vagy csónakáztak a 

28 fokos vízben. Ismét sok sportese-

mény várta a vállalkozó kedvűeket. A 

legfrissebbek már kora reggel kint 

voltak a focipályán, de lehetett ping-

pongozni és röplabdázni is. A legna-

gyobb sikere az idén is a vízi sorver-

senynek volt. Tizenketten voltunk egy 

csapatban, vegyesen, felnőttek és 

gyerekek. Különféle feladatokat kap-

tunk. Az utolsó versenyszám az volt, 

hogy kis műanyag poharakkal kellett 

vödrökbe kimernünk a Balatont. Nem 

könnyű a vízben mozogni, nekem 

majd kiugrott a szívem! A Balaton 

megmutatta sokféle arcát. Az utolsó 

este óriási széllel elért minket a vihar. 

Sajnos az erős szél elfújta a beterve-

zett tábortűznek még a gondolatát is. 

De sebaj! Volt helyette vidám beszél-

getés, társasjátékozás, kirakózás, 

filmnézés, fórum, ismerkedési est, a 
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gyerekeknek gyurmázás, zenebölcsi. 

Mindezek nagyon jó hangulatban tel-

tek, igazi családként éltük meg, ahol 

nemcsak együtt szórakoztunk, hanem 

megosztottuk egymás között a felada-

tokat is, pl. a takarítást. Volt szeretet 

faliújság is, mely a tábor végére meg-

telt hálaadó szavakkal. A büfé bizo-

nyult a legfőbb találkozóhelynek. Ott 

kezdtük a napot a kávéval, és este ott 

fejeztük be a „tízóraival”, zsíros ke-

nyérrel, hagymával, paprikával, para-

dicsommal pótolhattuk a hiányzó ka-

lóriákat. Hálásak vagyunk a büfések 

áldozatos munkájáért, nagy ajándék 

volt, közösségformáló! Külön hála 

Monori Áginak, aki még asztalhoz is 

hozta az italokat és a rágcsálnivalót.  

A gyerekeket minden nap különféle 

kézműves foglalkozással leptük meg. 

Gizus vezetésével lehetett kishajót, 

babát, fagolyókból láncot, fűfejet, 

szélforgót, tojástartóból katicabogarat 

készíteni. Esténként volt bábozás, ill. 

a gyerekek mesét adtak elő a felnőt-

teknek. Igazi színészi alakításokat 

láthattunk!  

Három nap Janó atya, két nap Zoli 

atya volt a pásztorunk, így minden 

nap szentmisén vehettünk részt, ahol 

gitáros zenekar szolgált. Az estéket 

közös imádsággal zártuk.  

Hálás köszönet a fő szervezőnek, Pé-

terné Szilasi Katinak, és munkatársai-

nak, akik hónapokig dolgoztak, hogy 

jól érezhessük magunkat, és hogy 

azon az öt napon megvalósuljon köz-

tünk Isten országa.  

S.Erika

 
 

Cursillós lelkinap 

A gödöllői cursillósok 

augusztus 19-én egy tar-

talmas lelki napot tölt-

hettek együtt Janó atya 

vezetésével, melyről az 

alábbiakban három be-

számolót közlünk. 

Nagy örömünkre a Váci 

Egyházmegye más tele-

püléseiről is sokan ér-

keztek a hívó szóra, va-

lamint olyan testvérek is 

eljöttek, akik érdeklődnek a cursillo lelkisége iránt. A 

program 10 órakor kezdődött Janó atya tanításával, majd 

kiscsoportos beszélgetésben osztottuk meg gondolatain-

kat a hallottakkal kapcsolatban. 

Az ebédszünet után újra Janó atya tanítására figyeltünk. 

Alapja a szamariai asszony története volt ( Jn 4 ). 

Az asszony, miután (Jákob kútjánál) Jézussal találko-

zott, örvendező lélekkel visszasietett övéihez, hogy a 

vele való közösségre hívja őket. 

Az egyház elsődleges feladata ma is az Örömhír átadása, 

az evangelizáció, ami mindannyiunk személyes feladata, 

ha komolyan vesszük, hogy mi is az élő egyház tagjai 

vagyunk. 

Az újabb kiscsoportos beszélgetés után a templom 

csendjében az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal 

tölthettünk egy kegyes órát. Az elmélyülést Máthé Ági 

gitáros szolgálata segítette. 

Végül az Eukarisztia ünneplésén – szentmisén – adhat-

tunk hálát a kapott kegyelmekért. 
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Ezen a szép napon ösz-

szegyűltünk Krisztus 

köré, hogy Istent dicső-

ítsük, és megerősítést 

kaptunk a 

mindannyiunknak szóló 

feladathoz: „Hirdessétek az evangéliumot!” (Mt 28,15) 

Gödöllői cursillós közösségünk kéthavonta „kis 

ultreyát”– találkozót – tart hétfői napokon az esti szent-

mise után. Ezek az alkalmak nyitottak mindenki számá-

ra, akár cursillót végzett, akár érdeklődő, szívesen lát-

juk. 

A legközelebbi alkalom szeptember 25., hétfő. Ezen a találkozón Janó atya tanítása 

után kiscsoportokban beszéljük meg a hallottakat. 

De Colores! 

Szűcsné Ági 
 

Leszel-e annyira radikális, hogy elolvasod ezt az írást? Ne félj! 
„Én veled leszek!” (Kiv. 3,12) 

2017. augusztus 19-én a cursillot vég-

zettek számára lelki napot tartottunk, 

ISTEN A SZERETET címmel. 

Janó atya első elmélkedésének elején 

felhívta a figyelmet a langyos keresz-

ténység veszélyeire. Ennek kapcsán 

felmerült bennem a kérdés, hogy bár 

rendszeresen gyónok, az utóbbi időben 

nem vált-e ez is automatizmussá, már-

már lábvízzé. Mert a Krisztussal való 

élő kapcsolatunk alapja a folyamatos 

bűnrendezés. De a gonosz a bűnöket 

elfedi, elmossa, ”Elég, ha körülírod!” – 

mondja, s így folyamatosan távolo-

dunk. 

Szóval Janó atya első tanítása, mely 

Mózes Istennel való találkozásáról 

szólt az égő csipkebokorban, arra sar-

kalt, hogy nem szabad félni. Amikor az 

Úr elhívja Mózest, ő azt mondja: 

„Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a 

fáraóhoz és kihozzam Izrael fiait 

Egyiptomból?” 

Mire az Úr: 

„Én veled leszek!” 

A gonosz, ahogy a bűnöket elmossa, 

úgy ássa el a talentumokat is. „Maradj” 

– mondja. „Úgy sem vagy elég jó”.  

S elkezdesz azon gondolkodni, hogy 

talán nem is Istentől jött az irány... 

De mi nem csüggedhetünk! Élnünk kell 

a megkülönböztetés képességével, 

melyben a Szent Ignác által adott gya-

korlat segít.  

Ha Istentől kapjuk az elhívást, akkor 

erőt és képességeket is kapunk hozzá.  

Ennek tükrében a kicsinyhitűség, az 

emberektől és a hiányosságainktól való 

félelem, tulajdonképpen bizalmatlanság 

Isten felé. De Ő mindig velünk van, 

megelőz, előbb hív és betölti hiányos-

ságainkat.  

Mert az van dögivel... 

Egy hosszú éjszaka után szomjaztam. 

Szégyelltem is ezt, mint a szamáriai 

asszony, s délben mentem a vízért, 

hogy senki ne lásson. Jézus, azonban 

már ott volt a kútnál. Nem tudtam 

megelőzni...  

Ő mindig ott van. Ő mindig meghall-

gat. Ő mindig felteszi a legmegfelelőbb 

kérdést, a legdiszkrétebb formában. S 

már beszélgetsz is vele és elfelejted 

elfedni a bűnöket, mert minek is? Úgy-

is tudja, hogy „öt férjed volt”... 

Azért van ott a kútnál, mert keres. 

Mindig Ő a kezdeményező. A valódi 

szomjúságot is ő kelti fel.  

Mert mi mindig keresünk. Próbáljuk 

betölteni az űrt magunkban, mely az 
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Isten arcának negatívja. Próbáljuk be-

tölteni múlandó, világi dolgokkal, de 

csak az egy örök Állandó képes kitöl-

teni azt maradéktalanul. 

Szóval tegyük fel az igazán fontos kér-

déseket:  

- Megnyugtatod-e magad azzal, 

hogy a közösség aktív tagja 

vagy, de az Isten előtt jótékony 

félhomályban tartod az otthoni 

éned? 

- Szentül élsz, gyónsz, de megin-

dokolod-e, hogy miért nem mész 

el a kis közösségbe? 

- Közösségbe jársz, szentül élsz, 

de tartasz-e haragot a szívedben? 

- Az Atya házában élve, nem be-

csülve a jót, irigykedsz-e a tékoz-

ló fiúra, ahelyett, hogy örülnél a 

megtérésnek; 

- És még nagyon sok változat... 

Nos? Voltál-e annyira radikális, hogy 

végig olvastad ezt? 

Voltál-e annyira radikális, hogy komo-

lyan elgondolkozz ezen? 

Vagy-e annyira radikális, mint Isten, 

aki meghalt érted a kereszten? 

A Szeretet radikális! 

ISTEN A SZERETET! 

Ő vár téged, csak lépj ki a konvenciók-

ból! 

Pecze Dani 

 

LEGYÜNK ISTEN ORSZÁGÁNAK LEHÍVÓI! 

Mint minden alkalommal, Janó atya 

meghökkentő, elgondolkoztató és éle-

tünk átformálására, vagyis megtérés-

re felszólító gondolatai most is mélyen 

megérintettek. 

Kinek a műve a cursillo? Mit szeretne 

Isten általunk tenni? Hol vannak a fia-

talok? Hangzottak el a kérdések, amik-

re azóta is, napról-napra keresem a vá-

laszt, azokat a lépéseket, amelyeket ne-

kem kell megtenni, ha nem akarok 

megfutamodni a kapott küldetésem, az 

evangelizálás elől. Isten nekem is meg-

adta a „garanciát”, mint Mózesnek: ÉN 

VELED LESZEK! És velem van!  

Újra és újra felemel, ha elesek, erőt ad, 

ha elfáradok, hogy hirdessem életem-

mel az örömhírt, ott ahol éppen va-

gyok! Fogadjam és adjam tovább az 

Istenemtől kapott áldásokat azoknak, 

akiket rám bízott! Ne fáradjak bele a 

kiscsoport „lelkesítésébe” akkor sem, 

ha a gonosz valóban megpróbálja „EL-

LOPNI AZ IDŐNKET.” Merjem ki-

mondani magamnak, de másoknak is, 

hogy a keresztény közösség nem azért 

van, hogy ott egyszerűen jól érezzük 

magunkat, hanem, hogy megerősödjünk 

istenkapcsolatunkban és felelősséget 

vállaljunk egymásért. 

Isten, aki szent, erős és diadalmas, a 

nevemen szólít. Meghallom-e? Válla-

lom-e, hogy Isten országának nagy-

követe legyek ott, ahová Isten helye-

zett? 

Igen Uram, a jelenben akarok élni. Je-

len akarok lenni SZÁMODRA és 

mindazok számára, akiket TE küldesz 

hozzám! A TE IGÉD ítélete alá akarom 

helyezni az életem, hogy ledönthesd 

védekezésül felépített falaimat, hogy 

felismerjem az ajándékaidat és élő vizet 

adhass nekem! Mint az áztató eső, hittel 

imádkozva szeretnénk előkészíteni a 

talajt, hogy a környezetünkben minél 

több ember RÁD találjon és üdvözül-

jön! 

Anna 

  



Fény és Forrás   2017. szeptember 

17 
 

802. Szent Korona Cserkészcsapat Tábor 2017  

Lovasberény 

Csapatunk idén Lovasberényt szemelte ki táborhelyszínül, ahol megkoronázhat-

tuk az egész évünket tíz nap leforgása alatt, mely igen tartalmasan telt. Idén a 

tábort három altáborra kellett osztani, mert idén velünk tartottak már a Csen-

gettyűs Rezgőgomba raj ifjú kiscserkészei is, akik több mint 40 fővel gyarapí-

tották a már így is népes csapatot.Valamint jelen volt háromőrsnyi idősebb, kó-

sza cserkésztestvérünk is. Így a há-

rom altábor külön-külön programo-

kon vett részt, melyek a megfelelő 

korcsoportok testi és lelki fejlődését 

segítették elő.  

Kiscserkészeink mindössze hat napot 

töltöttek velünk, így tőlük hamarabb 

búcsút vettünk, ám a nagyobbak 

programjai nem értek véget. Kézmű-

ves foglalkozáson vehettek részt, ahol elsajátíthatták a falusi mesterségeket. A 

nagyobbak és a kószák hadijátékon vettek részt, valamint a csapat meglátogatta 

a Velencei tavat, ahol egy jót strandoltunk. Az időjárás idén sem kímélt minket, 

hol tikkasztó meleg volt, hol pedig olyan vihar, melyben a sátrak is már megad-

ni készültek magukat. Kisebb sérülések mellett mindenki vidáman és hát persze 

kissé fáradtan hagyta ott az erdőt, mely tíz napig szolgált otthonunkként.  

A tábor a gyerekek elmondása szerint eszméletlen jó volt, így bízunk benne, 

hogy csapatunk jövőre is hasonlóan élvezetes és izgalmas tábort fog tudni szer-

vezni.  

Vass Kristóf 
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Első lépések a cserkészéletben,  

avagy a csapat kiscserkész tábora 

 

Mint minden évben, idén is szervez-

tünk kiscserkész tábort csapatunk leg-

frissebb tagjainak. Az eseményre au-

gusztus 11-től 15-ig került sor Bujá-

kon. 

A vezetők három nappal korábban 

mentek le, hogy előkészítsék a terepet 

a gyerekek számára. 

Az első napot-megérkezés és ebéd 

után-építkezéssel töltöttük, este tábor-

tűzzel ünnepeltük az őrsi körletek el-

készültét. 

A második napon túrára került sor a 

bujáki várromhoz, ahonnan végül si-

került épségben visszaérkeznünk. Ezt 

egy vérre menő számháború követte. 

Harmadik nap az esős idő miatt dél-

előtt kézműves programon vehettek 

részt a gyerekek, ahol saját varázspál-

cáik mellett a házuk nyakkendőjét is 

elkészíthették. Délután sportprogram 

volt: itt sorversenyek és kviddics 

mérkőzés zajlott. A napot az esti fo-

gadalomtétel koronázta meg, amikor 

is újdonsült kiscserkészeink megkap-

ták a sárga nyakkendőt. Az alkalmat 

mindannyian izgatottan és bizony ki-

csit meghatódva fogadtuk. 

Másnap sor került a sokak által várt 

strandolásra, így egész nap lógathat-

tuk a lábunkat a medencébe. A kicsik 

töretlen lelkesedéssel tökéletesítették 

vízbe ugró tudományukat, az úszó-

mesterek nem kis örömére… . 

Este egy parádés záró tábortűz után 

térhettünk nyugovóra. 

Az utolsó délelőtt pakolással, az 

építmények lebontásával telt, majd a 

végső zászlólevonás után a busz ép-

ségben hazaszállított bennünket. 

Táborunk Harry Potter története köré 

szövődött. A résztvevők étkezéséről 

pedig (az ételallergiásokra külön fi-

gyelmet fordítva) a csapat pár bátor 

tagja gondoskodott. 

Azt hiszem, nem én vagyok az egyet-

len, aki szerint ebben az évben is sike-

rült egy eseménydús, kifejezetten jó 

hangulatú tábort létrehozni; ami után 

mind az őrstagok, mind a vezetők fá-

radtan, de élményekkel telve térhettek 

haza.    

Kertész Boróka 
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AZ ARS SACRA FESZTIVÁL PROGRAMJAI 

2017. szeptember 17. vasárnap 19.15 óra 
Helyszín: SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM, GÖDÖLLŐ 

 

Műsor:  Kodály Zoltán: Organoedia ad Missam Lectam (Csendes Mise) 

  Kodály Zoltán: Epigrammák (részletek) 

  Kodály Zoltán: Pange Lingua 

 

Előadók:  ÁCS DÁVID orgona, ÁCS ÁDÁM JÓZSEF - klarinét  

 

2017. szeptember 24. vasárnap 19.15 óra  
Helyszín: SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM, GÖDÖLLŐ 

 

Műsor:  J. S. Bach: g-moll szólószonáta BWV 1001. 

  J. S. Bach: Ah Gott Ich bin vergnügt in meinem Leiden – ária a  

  BWV 58. kantátából 

  Händel: D-dúr szonáta hegedűre continuóval, Händel: Xerxes –  

  Largo,  

  J. S. Bach: Magnificat – Quia respexit  

  J. Rheinberger op.150. Abendlied 

  Boelmann: Gótikus szvit  

 

Előadók: TÓTH RITA orgona 

JUNIKI SPARTAKUS hegedű 

JUNIKI ANNA ének 

 

2017. szeptember 16. szombat 19 óra 

Helyszín: EVANGÉLIKUS TEMPLOM, GÖDÖLLŐ 

 

GYÖKEREK ÉS ÁGAK – KODÁLY ZOLTÁN EMLÉKHANGVERSENY 

Műsoron:  Palestrina, Marenzio, Bach, Brahms, Rheinberger, Kodály Zoltán, 

  Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán, Szőnyi Erzsébet, Doráti Antal  

  művek és Kodály tanítványainak megemlékezései 

 

Előadók: ÚJ ADVENT KÓRUSTÁRSASÁG 

 

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

gál – a nyári szünet kivételével.. A kórus szeretettel várja jó hangú fiúk és lá-

nyok jelentkezését. Csatlakozni lehet a vasárnap esti mise előtt  a 16.30-kor 

kezdődő próbákon. 
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Kedves Testvérünk Krisztusban! 
Ma már közhelynek számít, mégis fon-

tos észrevennünk, hogy a személyte-

lenség és a relativizmus társadalmá-

ban élünk. A legtöbb ember rohan, 

ideges, a magasabb életszínvonalért 

küzd és csupán napról-napra éli az 

életét anélkül, hogy valami maradan-

dót hagyna maga után, mely nem tű-

nik el. 

Mégis, léteznek köztünk olyan emberek, 

akik a káros hatások ellenére nemet 

mondtak a kiüresedésre és úgy döntöt-

tek, életüket olyan alapokra fektetik, 

mely tartást ad számukra a mindennapok 

viharaiban. 

A shoeshine.hu szeptemberben induló 

új portré sorozatában olyan hétköz-

napi embereket mutatunk be néző-

inknek, akik különböző társadalmi 

rétegekben élnek, különböző hivatá-

sokban tevékenyek, azonban egy dolog 

összeköti őket, ez pedig nem más, mint 

hiteles keresztény identitásuk.  

A sorozat kezdő részében egy családapa 

hivatásába engedünk cseppnyi betekin-

tést Pecze Dániel személyében. 

http://shoeshine.hu/film/shoeshine-portré 

 

Bízunk benne, hogy a felvillantott sze-

mélyek élete egészséges és pozitív min-

tát adhat mindenkinek Európa valódi, 

személyesen keresztény értékeiről.  

Köszönjük, ha megosztásra kerülhet pro-

jektünk és ezáltal minél többekhez eljut-

hat!  

Bazsik Ádám  

shoeshine.hu 
facebook.com/tvshoeshine 

 

A 777 és a ShoeShine bemutatja:  

Heaven's Garden nyitóbuli az A38 állóhajón  
(A38 Terasz (1117 Budapest, Petőfi híd - budai hídfő)! 

A 777 és a ShoeShine nagy szeretettel közös bulira hív mindenkit, aki nyitott a kultu-

rált és felszabadító szórakozásra. Rövid szünet után 2017. szeptember 23-án 20.00 

órától egy olyan új formátumú bulira szeretnénk meghívni benneteket, melyben ke-

resztény identitásunkban lehetünk együtt, őszintén és felszabadultan.  

A belépő: Ha regisztrálsz 2017. szeptember 18-ig: 1500HUF, utána és a helyszínen: 

2000HUF.  

Regisztrálni a shoeshine.hu-n lehet. 

LineUp: 

20h: Kapunyitás - a nagy találkozások pillanata 

21h: Rövid megnyitó - Bese Gergő atya mesél arról, miért vagyunk itt 

22h: Dj sets - Silversound - változatos stílusokkal indul a buli, az elektroswingtől a 

dubstepig pörgetünk - Huszár & Bazsik - eszeveszett tombolás és wellnessprogram 

napjaink legjobb zenéivel - San - a későn kelőknek négynegyed és DnB 

Ha kérdésed van, vagy szívesen segítenél az előkészületekben, írj a 

clubnight(kukac)shoeshine.hu címre! 

Fontos: a beléptetés az érkezés sorrendjében történik. Azért fontos, hogy érkezz idő-

ben, mert ha a helyszín férőhelyeinek száma betelik, nem lesz lehetőségünk több ven-

déget beengedni! (A buli korhatáros: 18-35 közöttiek jelentkezését várjuk.) -  

Részletek: shoeshine.hu 

http://shoeshine.hu/
http://shoeshine.hu/film/shoeshine-portr%C3%A9
http://shoeshine.hu/
http://facebook.com/tvshoeshine
http://shoeshine.hu/a38.hu
https://777blog.hu/
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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 

 
  

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. 
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OLVASÓLÁMPA 
 

Szeptemberi gyomorgörcseink 
„Gondolom, mindenkinek ismerős ez a viccesen 
iskolaundoritisznek nevezett kór, s példák százait tudnánk 
sorolni.  

Az igazi baj csak akkor kezdődik, amikor kinövünk az isko-
lából, és kiderül, hogy ez nem iskolaundor. Mert velünk jön a bal-

lagás után, sőt, esetleg még erősödik is. Éppen a becsületes, köte-
lességtudó, igyekvő emberek szenvednek benne leginkább, különféle tünetek-
kel, néha egész életen át. (…) 

Valamit tennünk kell! Bizony sok évre, évtizednél is többre volt szükség, 
míg hívő emberek bölcsessége, mások életének tanulsága által Isten kegyel-
méből rádöbbentem, hogy hol a hiba, s mit kell – vagy éppen mit nem kell ten-
nem a gyógyulásért. 

Visszatérve az iskolás gyermekek gondjára: régi igazság, hogy ha változ-
tatni, javítani akarunk valamin, önmagunkon kell kezdeni. Ha mi, szülők, segí-
teni akarunk szorongó, iskolaundorban szenvedő gyermekünknek, először ma-
gunknak kell felépülnünk ebből a kórból. 

Mennyei Atyánk is úgy tudott segíteni rajtunk, hogy Fiában magára vette 
összes nyomorúságunkat. Így taposott nekünk utat, sőt Ő maga lett az Út, a 
kiút, a belső béke, az Istennel való harmónia, azaz a boldogság felé. Nekünk 
nem kell magunkra vennünk gyermekeink nyomorúságát, hiszen mi magunk is 
benne vagyunk. De küzdelmeikben csak úgy tudunk segíteni, ha mi magunk is 
utat taposunk a saját nyomorúságunkból Krisztus erejével a szabadulásunk fe-
lé. 

Nem oldhatjuk meg helyettük azt, ami nekik nehéz – sőt, nem is szabad, 
hiszen azzal lefokoznánk őket –, hanem bátorítva terelgetnünk kell őket a jár-
ható út felé…” 
(Részlet Nényei Gáborné: A család születése című könyvéből.) 
 
 

A könyvbörzét az idén szeptember 22-től 24-ig tartjuk. A 

könyveket már szeptember 15-től be lehet hozni a közösségi 

házba. Ha a tavalyihoz hasonló mennyiségű könyv jön össze, 

beiktatunk egy pótnapot, az október 1-i vasárnapra. Részle-

tek a hirdetőtábla plakátján találhatók.  

Bővebb információ: Reznák Judit 20/3329-756 
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  
 

szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz szűz 

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak 

szeptember 7. Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért 

áldozópap, kassai vértanúk 

Reményük telve volt halhatatlansággal 

szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 

A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik 

szeptember 13. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító 

Isten igéje a mag, Krisztus a magvető 

szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása  

Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt 

szeptember 15. A fájdalmas Szűzanya 

Íme, a te fiad! Íme, a te anyád! 

szeptember 16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk 

Nagy dolog az istenfélő élet titka 

szeptember 20. Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang 

Szent Pál és társaik, koreai vértanúk 

Aki nem félti az életét Krisztusért, megmenti azt az örök életre 

szeptember 21. Szent Máté apostol, evangélista 

Kövess engem! 

szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio szerzetes 

Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem 

szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap 

Bárcsak az Úr egész népe próféta volna 

szeptember 29. Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok   

Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok! 

szeptember 30. Szent Jeromos  

Minden írás, amelyet Isten sugalmazott, jól használható a tanításra 

 

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmise 
alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott hónap-
ban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Meg-
köszönjük 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 alkalom: szeptember 17. 
Részleteket a hirdetőtáblán és honlapunkon találnak. 
 

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-09-20
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-09-20
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
Egyházközségünkhöz tartozó gyerme-

keink elsőáldozása október 1-én lesz 

a 9 órai szentmisén. Imádkozzunk ér-

tük! 

Októberben, a Szűzanya hónapjában 

minden hétköznap 17.30-tól rózsafü-

zért imádkozunk a templomban. 

A tanév elején a fiatalok és gyermekek 

részére külön gyónási lehetőség! 

Időpontja szeptember 22. 14.30-tól. 
Gyertek fiatalok! Használjátok ki a le-

hetőséget, hogy a kiengesztelődés 

szentsége által megtisztulva kezdhessé-

tek az új tanévet! 
 

Plébániai hittan- és ifiórák 

3. osztályosok:   csütörtök 16.00 
    Kezdés október 5.!!! 
4. osztályosok:   csütörtök 16.00 
    Kezdés szept. 7. 
5-6. osztályosok:  szerda 16.00  
7-8. osztályosok:  szerda 16.00 
    Kezdés szept. 20. 
középiskolások   péntek 17.00 
egyetemisták   péntek 18.30 
fiatal felnőtt    péntek 20.00 

(nyolcas hittan)    
 

Kedves Szülők! 

Fontos információkat szeretnénk megosztani azokkal a szülőkkel, akik Gödöllőn a 

Szentháromság-templomba járnak szentmisére, és azt szeretnék, hogy gyermekük itt 

készüljön az elsőáldozásra. Aki más plébániához tartozik, kérjük, ott jelentkezzen a 

szentségfelkészítésre! 

Elsőáldozásra készülő gyermekük részére a plébá-

niai hittan csütörtökönként lesz 16.00-16.45. (Helye: 

Szentháromság Plébánia közösségi háza.) 

A plébániai hittanok október 5-én kezdődnek.  

Az Eukarisztia szentségének vételére készülünk. Kér-

jük, hogy az idei tanévben a rendszeres szentmisére 

járással és a plébániai hittanokon való részvétel le-

hetőségével segítsék gyermeküket az elsőáldozási 

készületben! Illetve kérjük, hogy mindenkinek legyen füzete! 

Szeptember 21-én, csütörtökön 19.00-kor szülői megbeszélés lesz a Szentháromság-

templomban (közösségi ház). 

Mindenkit szeretettel várunk és áldott tanévet kívánunk! Hitoktatók 

 

Október 10-11-12-én papírgyűjtés lesz a Szent Imre iskolában. Részletek a hirdető-

táblára kitett plakáton olvashatók. 

  



Fény és Forrás   2017. szeptember 

25 
 

Katekumen csoportok 

Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (keresztség, el-

sőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már régebben szentsé-

gekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a katekumen csoportokban 

tehetik meg. 

A foglalkozások: 1. évfolyam    kedd 19.00-20.15 

 első foglalkozás: szeptember 12. 

    2. évfolyam    csütörtök  19.00-20.15  

    3. évfolyam    csütörtök  20.15-21.30  

      első foglalkozás mindkét csoportnál: szeptember 14. 

Csoportjaink évkezdése: 

Templomi kórusunk szeptember 6  szerda 18.45 (szerdánként) 

  szolgálat  október 8.    9 órai szentmise 

Baba-mama klub  szeptember 8.  péntek 10 óra (2. és 4. péntek) 

Igekörök   szeptember 4.  hétfő 19.00 (1. és 3. hétfő) 

Házas csoport  szeptember 22.  péntek 19.00 (kéthetente, Szent  

        Lipót imacsoporttal váltakozva) 

Fiatal házas csoport szeptember 12.  kedd 20.15 

Bibliakör    szeptember 13.  szerda 18.45 
 

Beer Miklós püspök atya Farkas László atyát új szolgálattal, az újhatvani plébánia 

vezetésével bízta meg. Utódjául Bezák Tamás atyát kérte fel ifjúsági lelkésznek. Az ő 

munkáját segíti majd helyettes lelkészként Fejérdy Áron atya és Maczák Tamás atya. 

Szeptember 2-án (szombaton), köszönte meg a váci egyházmegye ifjúsága templo-

munkban szentmise keretében Farkas László atyának ifjúsági lelkészként végzett 10 

éves áldozatos munkáját. Mi is kérjük Isten áldását életére, munkájára! Képeket itt 

találtok: https://www.facebook.com/pg/mentehu/photos/ 
 

Eukarisztikus Gyógyító Szolgálatot tart templomunkban Alan 

Ames Ausztráliában élő misztikus. 

2017. szeptember 17. vasárnap 

Program: 

13:30   dicsőítés 

14.00   rózsafüzér 

14.30   szentmise 

15.30   tanítás 

16.30   közbenjáró imaszolgálat 

Az esti plébániai mise szokott időben 18 órakor kezdődik majd!!!! 
 

2017. október 7-én rendezik meg a következő őszi Nagymarosi Ifjúsági 

Találkozót, amelynek programjai ez alkalommal az imádság köré szövőd-

nek. A találkozó főelőadását Nagy Bálint jezsuita atya, a magyar jezsui-

ta rendtartomány hivatásgondozója tartja. Meghívólevelében kifejti: az 

imádság nem magányos gyakorlat, hanem egy olyan belső otthon, amelyben szemé-

lyes tér nyílik a teremtő Istennel való találkozásra.  http://nagymaros.katolikus.hu/ 
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Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 85 Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit sze-

retnének 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 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 kiszolgáltatják ne-

kik a szentségeket. Jelezzük a sekres-

tyében!  

 

 

 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található 

egyik perselyünk, amelybe bedobhat-

ják adományaikat, és ha hozzá szeret-

nének járulni a Fény és Forrás árához.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelyben, ahogy a 

felirat is mutatja, a szegények, rászo-

rulók részére adhatunk feleslegünkből. 

„Mindenki elhatározásának megfele-

lően adjon, ne kelletlenül vagy kény-

szerűségből, mert Isten a jókedvű 

adakozót szereti.” (2Kor 9,7) 

Templomunkban csütörtökönként 

este 6-tól 7 óráig csendes szentség-

imádást tartunk. 

Keddenként 17.30-kor rózsafüzért 

imádkozunk templomunkban, a vilá-

gosság titkaival. 

Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi 

misékre autóval érkezéskor a lakóte-

lepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, 

hanem a templomhoz tartozó parkoló-

helyeket használják. Ha azok már 

megteltek, akkor a Szent Imre iskola 

mögötti mögé parkoljunk (a 

tömbfűtőmű mellett). 

 

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, perse-

lyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal! 

 

szeptember 9.  szombat 

  18.00  Bibliakör  

szeptember 10. vasárnap 

  9.00  Tantestület 

  10.30  Egyháztanács 

  18.00  Cserkészek  

szeptember 16. szombat 

  18.00  Cursillo  

szeptember 17. vasárnap 

  9.00  Igekörök 

  10.30  Szeretetláng 

    imacsoport  

  18.00  Házasok  

szeptember 23. szombat 

  18.00  Házasok 

szeptember 24. vasárnap 

  9.00  Bibliakör 

  10.30  Cursillo 2  

  18.00  Fiatal házasok 

szeptember 30. szombat 

  18.00  Igekörök  

október 1. vasárnap 

  9.00  Cursillo 

  10.30  Imacsoport  

  18.00  Ifjúság  

október 7. szombat 

  18.00  Bibliakör 

október 8. vasárnap 

  9.00  Tantestület 

  10.30  Egyháztanács 

  18.00  Cserkészek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben, augusztus 27-től 
 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat   7.00,  18.00  
csütörtök        7.00    
                                                                          18.00 szentségimádás 
vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  
 
BLAHAI KÁPOLNA 
vasárnap         7.45 
 
SZADA 
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 
 

 

 
 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség  
2017. szeptember 

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

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu  

http://godollo.plebania.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com
mailto:hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com

