
 

 

  

AAZZ  ÖÖRRÖÖMM  ÚÚTTJJAA  
 

lérkezett az idei nagyhét, 
amikor újra lehetőségünk 

nyílik arra, hogy személyesen 
válaszoljunk a mi Urunk hívá-
sára. A feltámadt Krisztus ti-
tokzatos módon jelen van az ő 
népe körében, az Egyházban. 
Mennyire vesszük komolyan 
ezt a jelenlétet? Ezekben a 
napokban szakítsunk időt ar-
ra, hogy elmélkedjünk az Is-
ten igéjén, valamint tudatosan 
készüljünk a liturgiákra. Eb-
ben nagy segítség számunkra 
az Adoremus.  

ézus azzal a hallatlan 
örömhírrel kezdte nyilvá-

nos működését, hogy elérke-
zett hozzánk az Isten országa. 
(vö. Mk 1,15) Jézus szavai és 
tettei az Atya irgalmáról ta-

núskodnak. A mennyei Atyá-
nak az a vágya, hogy minden 

embert összegyűjtsön. Jézus 
szenvedése, halála és feltáma-
dása az emberiség egységének 
forrása. Jézus szeretetáldoza-
ta minden falat ledönt, min-
den árkot betemet, ami elvá-
lasztja az embereket egymás-
tól. Isten ugyanakkor meg-
hagyja az ember szabadságát. 
A megváltás lehetőség. Lehe-
tőség, amivel lehet élni, de 
sajnos visszaélni is. Amikor 
ideológiává silányítjuk az 
evangélium felszabadító 
örömhírét, akkor visszaélünk 
vele. Szent Pál így figyelmeztet 
bennünket. „Hiszen az Isten 
országa nem eszem-iszom, 
hanem igazságosság, béke és 
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öröm a Szentlélekben.” (Róm 

14,17)  
ármennyire szeretnénk, a 
földön soha nem lesz 

mennyország. Jézus erről be-
szél Pilátusnak: „Az én orszá-
gom nem ebből a világból va-
ló.” (Jn 18,36) Ugyanakkor 
mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy Isten 
irgalmas szeretete egyre job-
ban megjelenjen a környeze-

tünkben. Nekünk az öröm út-

ján kell járnunk, hiszen Jé-
zusnak az a vágya, hogy örö-
münk teljes legyen. (vö. Jn 
15,11) Úgy ünnepeljük az idei 
Húsvétot, hogy mindnyájunk-
ban több legyen az öröm, mert 
ezáltal tudunk a leghiteleseb-
ben tanúságot tenni Isten sze-
retetéről.  

Janó atya 
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Egészségnap, 2017 
2017. már-

cius 11-én 

immár hato-

dik alka-

lommal ren-

deztük meg 

egyházközségi Egészségnapunkat a 

LISZI és a Haraszt Egyesület közös 

szervezésében. A rendezvénynek a 

Szent Imre Katolikus Általános Is-

kola adott otthont csakúgy, mint a 

korábbi években. Tizenegy gödöllői 

egészségügyi dolgozó (orvosok és 

szakasszisztensek) önkéntesként vé-

gezte a szűrővizsgálatokat. Az egy-

házközség, valamint az egyesület 

önkéntesei a salátabárban és a re-

gisztrációnál tevékenykedtek, a tor-

nateremben gyermekfelügyeletet 

biztosítottak, hozzájárulva ezzel a 

rendezvény gördülékeny megvalósí-

tásához.  

A szűrési lehetőség az idén belgyó-

gyászati, szemészeti, tüdőgyógy-

ászati, bőrgyógyászati és gyermek-

gyógyászati betegségekre irányult, 

lehetőség volt vérnyomás-, vércu-

kor- és koleszterinmérésre, hallás- és 

látásélesség vizsgálatára, légzés-

funkció, valamint EKG végzésére, 

dietetikus és gyógytornász adott ta-

nácsokat az egészséges életmódról. 

Gyakorlott háziorvosok és szakor-

vosok informálták a szűrésre jelent-

kezőket ismert betegségeik kezelé-

sével kapcsolatban. Friss gyümölcs- 

és zöldségsaláták kóstolásával a 

résztvevők ízelítőt kaptak az egész-

séges, rost- és vitamin-gazdag táp-

lálkozásból, valamint gyógytornán is 

részt vehetett minden érdeklődő.  

A kora tavaszi, napsütéses időben a 

szűrővizsgálatokat több mint 80 fő 

kereste fel. Örömteli tapasztalat, 

hogy a résztvevők között nemcsak 

az idősebb, hanem a középkorosz-

tály is képviseltette magát. Ezt azért 

tartjuk fontosnak, mert ebben az 

életkorban az élethivatásokból adódó 

sok elfoglaltság miatt gyakori, hogy 

évekig nem fordulunk orvoshoz 

enyhe panaszainkkal, elhanyagoljuk, 

hogy tudatosan törődjünk egészsé-

günkkel. Pedig testünk a Szentlélek 

temploma, és a középkorúaknál kez-

dődő betegségek korai felismerésé-

nek és kezelésének kiemelt szerepe 

van a későbbi egészségi állapot, 

életminőség alakulásában.  

A szűrés ideje alatt adományt gyűj-

töttünk a Lumniczer Alapítvány 

számára. A délelőtt folyamán közel 

20.000 Ft gyűlt össze, amellyel az 

alapítvány a Gödöllőn élő daganatos 

vagy más súlyos krónikus betegség-

ben szenvedő gyermekek családjait 

támogatja. 

Hálásan köszönjük a szakemberek és 

segítők önzetlen részvételét, az egy-

házközség segítségét a szervezésben, 

valamint minden megjelenőnek azt, 

hogy tudatosan figyel testi egészsé-

gére (is).  

A következő Egészségnapot 2018 

tavaszára, lehetőség szerint ugyan-

csak a böjti időszakra tervezzük.  

Páll Gabriella, Jeney László, Pelyhe József 
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„Újítsd meg csodáidat napjainkban - új pün-

kösd gyanánt!”  
Március 11-12-én a 

gödöllői egyházköz-

ség több tagjával 

együtt karizmatikus 

konferencián vettünk 

részt Budapesten, 

amelynek mottója 

XXIII. János pápa II. 

Vatikáni Zsinat előtt 

mondott imája volt, 

ami a címben is ol-

vasható. A meghívott 

előadó az angliai 

Damian Stayne volt, 

a Cor et Lumen 

Christi római katoli-

kus, kontemplatív 

(szemlélődő) és ka-

rizmatikus, eucha-

risztikus szívű közös-

ség alapítója és veze-

tője volt, aki előadást 

és buzdítást, valamint 

gyógyító szolgálatot 

tartott a több száz je-

lenlévő számára.  

Damian felhívta a 

figyelmünket arra, 

hogy a Szentlelket 

nem tarthatjuk ket-

recbe zárva. Ezt na-

gyon hangsúlyozta, 

és figyelmeztetett 

minket, hogy a ka-

rizmatikus megújulás 

a Lélekben való teljes 

elmerülést, túltölte-

kezést jelenti. Ehhez 

ki kell engednünk a Szentlelket, hogy „össze-vissza 

repkedjen.” az életünkben, olykor rendetlenséget 

hagyva maga után, de az ő dicsőségét teljes mérték-

ben kiteljesítve.  

Damian arra is buzdított minket, hogy állítsunk em-

léket magunkban Isten irgalmának, hogy megsza-

badított minket a „rabszolgaságból”. Ne felszabadí-

tott rabszolgákként, hanem a Győztes Király dicső-

séges népének tartsuk magunkat. Továbbá, mint a 

választott nép, „metélkedjünk körül” mi is a szí-

vünkben, azaz vágjuk el a bűnhöz kapcsoló szálakat 

az életünkben. Valamint emlékezzünk meg a régi-

ekről, tartsuk őket példaképnek, például az aposto-

lokat, nagy szenteket! Gondoljunk az általuk vég-

bement csodákra, és ezáltal mi is higgyünk! 

Kiemelte, hogy legyünk őszinték Istennel. A hit 

bármelyik lépcsőfokán is állunk, ne úgy imádkoz-

zunk, mintha feljebb állnánk, hiszen Isten úgyis a 

mi szintünkön válaszol. Valljuk be neki őszintén, ha 

nem hiszünk teljes szívből valamelyik ígéretében, 

és kérjük a hitünk mélyülését. Kimondottan fontos, 

hogy alázatért is imádkozzunk, mert az alázat óv 

meg attól, hogy a karizmáinkat rosszul használjuk. 

Szombat este nyitott imaalkalom volt, amelyre 

olyanok is jöhettek, akik a konferencián nem voltak 
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résztvevők. Az ima 

ereje megnyilvánult, 

több gyógyulást ta-

pasztalhattunk meg, 

dicsőség ezért Isten-

nek! 

Az első napon Dr. 

Székely János 

esztergom-budapesti 

segédpüspök mutatott 

be szentmisét. Homí-

liájában a megbocsá-

tás felszabadító ha-

talmáról beszélt.  

A találkozót Dr. Erdő Péter bíboros, prímás szent-

miséje zárta, melyet a főpásztor Ferenc pápa meg-

választásának negyedik évfordulója alkalmából há-

laadásként ajánlott fel, és a karizmatikus közössé-

gek Szentlélek-tiszteletére utalva így lelkesítette a 

híveket: 

„Jöjjön el életünkbe a Szentlélek, hangozzék fel az 

örömteli dicsőítés hazánkban és szerte a világon. 

Kérjük a Szentlélek új, erőteljes kiáradását, merjünk 

imádkozni élő hittel a betegek gyógyulásáért, az 

egyén és közösség életét terhelő önzés és gyűlölet 

leküzdéséért.” 

ifj. Máthé László 

 

 

 

Ébredj fel! Ébredj fel, lelkem! Ébredj 

fel, dicsőségem! Ébredj fel, Magyaror-

szág! Ébredj fel, Európa! Ébredj fel, Is-

ten népe, és nyisd ki az ajtókat! Nyisd 

meg szíved ajtaját! Tárjátok ki a kapu-

kat, hadd vonuljon be a dicsőség királya! 

Érkezik már az Úr, a dicsőség királya! 

Ébredj fel, dicsőségem, hadd keltsem fel a hajnalt!  Ébredj fel, mert az 

idő eljött! Ez a te időd, Európa, Magyarország ideje! Isten nagy dolgo-

kat akar tenni Európában, Magyarországon! A dicsőség királya már íme 

itt van, és bevonul fényével. 

 

Mi vár rád, ha eljössz? 

Isten jelenléte, folyamatos dicsőítés, ima közbenjárás, 

tanítás tanúságtétel, 

Isten látása Európáról, az idők jelei, Magyarország küldetése  

Európa és a Közel-Kelet találkozása, a szentmise örömteli ünnep-

lése. 
 

http://www.imadsaghaza.org/hirek/imadsag-haza-konferencia-2017-jon/ 

 

 

http://www.imadsaghaza.org/hirek/imadsag-haza-konferencia-2017-jon/
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Beszámoló a tantestületi lelkigyakorlatról 
 

 A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusai 2017. 

március 9-11. között tantestületi lelkigyakorlaton vettek részt Egerben. A 

három nap lelki programjának vezetője Janó atya volt, de meghívott elő-

adó volt Szabó József atya, az egri szeminárium spirituálisa is, aki a sza-

maritánus asszony története kapcsán hiedelmeinkről, a bennünket fogva 

tartó negatív önértékelésről beszélt, majd a sorskönyvi mátrixról, öröklött 

és tovább örökített pszichés magatartásunkról, viselkedésünkről tartott 

előadást. Szombaton Varga László atya előadását hallgattuk meg a megté-

rés fontosságáról. A két és fél nap során volt lehetőségünk elcsendesedés-

re, hosszú beszélgetésekre, 

meghitt együttlétre, imára. 

Felüdülve, kipihenve, meg-

nyugodva tértünk haza. 

Hálát adunk Istennek, hogy 

az idén is lehetőségünk volt 

együtt tölteni ezt a néhány 

napot, Janó atyának pedig kö-

szönjük a vezetést és a szer-

vezést! 

Dévai Zsuzsa 
 

Befogadás 2017.03.12. 
Március 12-én az esti szentmisében történt meg az idei öt új katekumen be-

fogadása. A másodévesek csoportjában vagyok segítő, ezért figyelemmel kí-

sérhettem felkészülésüket erre a szép alkalomra. Óriási öröm és nagy meg-

tiszteltetés volt számomra, hogy Fruzsi engem kért meg, hogy legyek kezese. 

Őszintén szólva hónapok óta ezért imádkoztam. Ugyanakkor átérzem felelős-

ségemet, és hálát adok Istennek, hogy rám bízta ezt a feladatot. Jó volt együtt 

izgulni és imádkozni a katekumenekkel, akik nagyon szép gondolatokat fo-

galmaztak meg választott igéikkel kapcsolatban. 

Felidéztem magamban az én befogadásomat. Az akkor választott igém azóta 

is meghatározó keresztény életemben. Azt gondolom, hogy mint ahogy Jézus 

is elsőként választ minket, az igét sem mi választjuk, hanem az ige választ 

minket.  

Kedves Katekumenek! Kívánjuk nektek, hogy a tűz, ami a szívetekben fel-

lobbant, soha ne aludjon ki, hanem csapjon még magasabbra, és lángja ra-

gadjon magával minél több embert, akivel kapcsolatba kerültök, hogy a világ 

megismerhesse Isten végtelen szeretetét. Hálát adunk Istennek értetek! 
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A katekumenek a szentmise folyamán felolvasták választott igéiket, és hoz-

záfűzött gondolataikat. 
 

Fercsik Margit: 

„A mennyek országa hasonlít a 

szántóföldben elrejtett kincshez. 

Amikor egy ember megtalálta, újra 

elrejtette, aztán örömében elment, 

eladta mindenét, amije csak volt, és 

megvette a szántóföldet.”(Mt 13,44) 
 

Ezt az igét azért választottam, mert 

fontos jelentése van az életemben.  

A mai korunk tele van hamisítvá-

nyokkal, mind a körülöttünk lévő 

tárgyi dolgok terén, mind pedig a 

lelki, spirituális életünkben is. Ren-

geteg hamisítvánnyal akarnak meg-

téveszteni minket és elhitetni ve-

lünk, hogy az az igazi. 

Igaz, 30 évig keresztényként éltem, 

de úgy éreztem, hogy csak kapirgá-

lok a szántóföld felszínén a hamisít-

ványok között. Amikor rátaláltam a 

katolikus egyház eddig számomra 

elrejtett kincseire, hatalmas öröm 

töltötte el a szívemet. A hitéletem 

teljesen megváltozott és életre kelt. 

Eladtam mindenemet, ami addig a 

látszólagos biztonságomat jelentette, 

és egy új útra léptem rá, mert tud-

tam, hogy rátaláltam életem igazi 

kincsére: az élő Istenre. 

Köszönöm, hogy befogadtok a kö-

zösségetekbe, és veletek együtt sze-

retném ezt az igazi kincset egyre 

jobban és mélyebben felfedezni, 

megérteni és gyönyörködni benne. 

Szeretnék lelkileg gazdagodni a kin-

csem által és másokat is gazdagítani 

vele.  

Hasznosi János  

„Légy hát, fiam, Jézus Krisztus ke-

gyelmében erős.” (2Tim 2,1) 

Azért választottam ezt az Igét, mert 

az Úr megerősítette ezt már több 

eseményen keresztül is az életem-

ben. Ez az ige a nevem jelentésével 

is egybevág, a János név jelentése: 

Isten kegyelme, Isten kegyelmes. 

Úgy érzem, nem véletlenül kaptam 

Istentől ezt az igét. Azelőtt is isten-

félő voltam, de úgy éreztem, egy-

helyben álltam, nem volt elég szoros 

a kapcsolatom vele, nem tudtam fej-

lődni a hitemben. Aztán ismerősök, 

családtagok által idesodort, ebbe a 

katolikus közösségbe a jó Atya, ahol 

szorosabbá vált a kapcsolatom Jé-

zussal és a Mennyei Atyával. Kö-

szönöm, hogy befogadtok és veletek 

folytathatom hitem további útját. 
 

Bacsi Nagy Fruzsina 

„Ne aggódjatok … Keressétek első-

sorban Isten országát és az ő igaz-

ságát, és mindent megkaptok hoz-

zá.”  (Mt 6,33) 

Simon Géza:  

„Nem ti választottatok engem, ha-

nem én választottalak titeket.” (Jn 

15,16) 

Ő választott engem, Ő a szeretet for-

rása, s ahogy azt az 1Jn 4,19-ben 
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olvashatjuk: „Szeressük tehát Istent, 

mert Isten előbb szeretett minket.” 

Isten arra hív meg minket, hogy üd-

vözüljünk és eljussunk az Ő orszá-

gába. A lehetőséget megadja. Ne-

künk meg kell hallani hívó szavát és 

híven követni Őt és tanítását. Én ezt 

az utat választom.  
 

 

Turay Tamásné Anikó: 

„Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. 

Aki meghallja szavamat és kinyitja 

az ajtót, ahhoz bemegyek és vele ét-

kezem, ő meg velem.” (Jel 3,20) 

Azért választottam ezt az igét, mert 

sohasem késő megnyitni a szívünket 

Jézus előtt. 

Összeállította: S. Erika 
  

AZ ÉLET IGÉJE - AZ IGE ÉLETE  
  

„Engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20) 
 

A középiskolában négyen voltunk 

mi fiúk barátok. Az érettségi után 

rendszeresen találkoztunk, együtt 

jártunk a szabadba sátorozni, együtt 

töltöttünk minden szilvesztert. Az-

tán hárman megnősültünk, családot 

alapítottunk, és továbbra is összejöt-

tünk, a gyerekeink együtt nőttek fel. 

Öt évvel ezelőtt Zoli barátomat 

nagy trauma érte, elhagyta a felesé-

ge. Onnantól kezdve mi négyen ket-

tészakadtunk, egyre ritkábban láttuk 

egymást, majd egy szilveszter estén 

vitatkozás, meg nem értés alakult ki 

Zoli és Tibor barátom között, és at-

tól fogva megszűnt a másik két fél-

lel való minden kommunikáció. Én 

és Tibor, aki szintén keresztény, 

rendszeresen próbáltuk felvenni a 

kapcsolatot másik két barátunkkal. 

Évekig nem sikerült, de nem adtuk 

fel, és ennek most megjött a gyü-

mölcse, az újrakezdés kegyelme. 

Isten akaratából Zoli barátom, aki 

elfordult tőlünk, személyesen kez-

deményezte az újrakezdést, mond-

ván, hogy ha a régi megszakadt fo-

nalat talán nem is tudjuk felvenni, 

talán van még remény arra, hogy 

egy újat gombolyítsunk. Újra talál-

koztunk, és mindannyian egyetértet-

tünk abban, hogy senki nem fog 

senkit vádolni, tiszta lappal indí-

tunk, és abban a reményben váltunk 

el, hogy újra keresni fogjuk egy-

mást, hogy megbeszéljük a követ-

kező találkozó időpontját.  

Simon Géza 

A betegek szentségére való felkészülés 
2017. március 18-án délelőtt készültek az idősek és betegek ennek a szent-

ségnek a felvételére. Először István atya (Gyurkovics István atya, aszódi plé-

bános, volt szeretett káplánunk) beszélt a szentség jelentőségéről, hangsú-

lyozva, hogy sok esetben Isten kegyelméből a lélek gyógyulását hirtelen a 

test gyógyulása is követheti. Hat fős kis csoportunk Monori Évi gitáros kísé-

retével, Petróczki Erika által vezetett imádsággal, rózsafüzérrel, elmélkedé-
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sekkel, gyönyörű ver-

sekkel segítette a temp-

lomba érkezettek lelki 

ráhangolódását, elmé-

lyülését, szentgyóná-

sukra való felkészülé-

sét.  

Elárulok nektek egy 

titkot, kedves betegek. 

A szolgálatunk teljesen 

spontán volt, ott a helyszínen raktuk össze, mindenféle próba nélkül az álta-

lunk előző este kiválasztott anyagokból, mégis, úgy gondolom, minden vers-

nek, imának, dalnak, elmélkedésnek megvolt a helye, és szép kerek egésszé 

állt össze, mert a Szentlélek műve volt, ehhez mi emberek kevesek vagyunk.  

Számomra sok-sok kegyelmet adott ez a veletek töltött délelőtt, hálás vagyok 

Istennek, hogy láthattam arcotokon a békét és lelki megnyugvást, és az Isten-

nel való találkozást.  

A betegek szentségét harmincöt testvérünknek szolgáltatta ki Janó atya a va-

sárnapi (március 19.) szentmisén, amelyen gyermekek is szolgáltak vers-

mondással. 

S. Erika 

Kereszténység és tudomány 
 

Ezzel a címmel tartott előadást 

március 24-én este az amerikai 

Peter E. Payne filozófus, evange-

lizátor a gödöllői Szent István 

Egyetem kollégiumában a külföl-

di és magyar keresztény fiatalok 

számára. Peter, felesége kíséreté-

ben, egy héten át járta Magyaror-

szág keresztény közösségeit, hoz-

zánk a MEKDSZ (Magyar Evan-

géliumi Keresztyén Diákszövet-

ség) segítségével jutott el Ameri-
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kából. Evangelizációs útját egy 

amerikai missziós szervezet tá-

mogatta. 

Az előadásra sokan eljöttek, olya-

nok is, akik nem tartoznak az 

imacsoportunkhoz, de a téma fel-

keltette érdeklődésüket. 

Peter többek között arról beszélt 

példák segítségével, hogy a tu-

domány számos dolgot nem tud 

megmagyarázni az élet működé-

sével kapcsolatban, amelyekre 

egyedül Isten a válasz. A tudo-

mány a csodákat is próbálja ér-

telmezni, leírni racionális módon, 

de sikertelenül. Az előadás végén 

lehetőség volt kérdezni, amellyel 

a fiatalok éltek is. Szóba kerültek 

a Föld életkorával, az emberiség 

kialakulásával, az álmok fontos-

ságával, valamint a feltámadással 

kapcsolatos kérdések is. 

A rendezvény szeretetvendégség-

gel zárult, amely lehetőséget adott 

a kötetlen beszélgetésre. 

Köszönjük neked Istenünk, hogy 

hitünk fejlődésében tanítók és ta-

núságtevők által segítesz minket. 

Töltsd el őket Szentlelkeddel, 

hogy az Egyház és a világ megújí-

tásán továbbra is nagy erővel tud-

janak munkálkodni

. 

ifj. Máthé László 
 

Már sok esztendeje hagyomány lett az öröm útja, melynek állomásai a föltá-

madt Krisztus és tanítványai találkozásaira hívják fel figyelmünket. A 2000., 

jubileumi Szentév alkalmából megjelent a Vatikánban e stációsorozat, amely 

a keresztút hagyományát követve tizennégy állomást tartalmaz.  

I. Jézus föltámad halottaiból 

II. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket 

III. Jézus megjelenik Mária Magdolnának 

IV. Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak 

V. Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben 

VI. Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak 

VII. Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára 

VIII. Jézus megjelenik Tamásnak 

IX. Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál 

X. Jézus átadja a főhatalmat Péternek 

XI. Jézus tanítványait a világba küldi 

XII. Jézus a mennybe megy 

XIII. Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják 

 a Szentlélek eljövetelét 

XIV. Krisztus elküldi a Szentlelket 

Barsi Balázs Húsvéti stációk címmel elmélkedéseket írt a stációkhoz. 
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Lelki nap 
A húsvéti ünnepekre való felkészülé-

sünk egyik 

fontos része 

volt a 2017. 

04. 01-én meg-

tartott lelki 

nap. Az elmél-

kedéseket – 

két előadás és 

a szentmise 

prédikációjá-

nak keretében – dr. Sztankó Attila 

zebegényi plébános atya tartotta. 

Bevezetőjében a kiváló sportolókat, 

nagy művészeket, államférfiakat stb. 

állította elénk példaképül, akik világ-

raszóló eredményeket értek el, gyö-

nyörű alkotásokat (festmények, 

szobrok, zeneművek stb.) hoztak lét-

re. Ezek az emberek alázattal elfo-

gadták a nehezebb utat és sok le-

mondás árán rengeteget tanultak, 

gyakoroltak, edzettek annak érdeké-

ben, hogy amit szeretnek azt a lehető 

legmagasabb szinten műveljék! 

Nekünk is „edzeni” kell a lelkünket, 

hogy Istennel való kapcsolatunk mi-

nél mélyebb, szeretetteljesebb le-

gyen. Komolyan kell venni a lelki-

ismeretvizsgálatot, mert ez tulajdon-

képpen az önmagammal való talál-

kozás is egyben. Nem kell félni a 

bűneink megvallásától, és arra kell 

törekedni, hogy az ne fájdalmas le-

gyen, hanem az Istennel való talál-

kozás örömteli, felszabadító élmé-

nye! „Isten szempontú időszámítást” 

kell bevezetnünk, azaz arra kell 

„edzeni”, hogy Isten legyen az első 

életünkben! Istennel való kapcsola-

tunk feltételezi, hogy nem félünk az 

Istentől. Jézus bízik bennem, nekem 

is erősíteni kell magamban, hogy bí-

zom Jézusban! Meg kell tanulnunk 

úgy beszélni, ahogy az Isten beszél 

hozzánk. Ennek legjobb példáit a 

zsoltárokban találjuk. 

Szent II. János Pál pápa már megvá-

lasztásakor (1978) figyelmeztetett, 

hogy megbocsátó irgalmas szeretet-

tel kell lennünk egymás iránt. Ezt a 

szeretetet megélni kell egymás felé 

és nem igazán beszélni róla! Ma jel-

lemző a kétségbeesett arrogancia, a 

nagyzolási vágy megmutatkozása. 

Béketeremtő hang ritkán szólal meg 

a közösségi médiában és az egyéb 

emberi kapcsolatokban. 

„Én akarok lenni a szeretet az Egy-

ház szívében” – mondta Kis Szent 

Teréz. Ilyen példákat kell követnünk, 

mert ha megnyílik az ember a szere-

tetnek, akkor minden baj elmúlik! 

A szentmise prédikációját e rövid 

írásban sem tartalmában, sem „han-

gulatában” nem igazán lehetne visz-

szaadni. Egy biztos, hogy az atya 

lelki gondolatait sok példával, törté-

nettel „fűszerezte” és ez többször 

mosolyt (olykor talán nevetést is) 

keltett orcánkon. Ez az atya jellem-

vonása lehet, mert az itt csatolt fény-

képen is széles mosollyal látható. 

Legyen ez a záró gondolat, hogy le-

gyünk mi is mosolygósak, örüljünk a 

köztünk lévő Jézusnak, ezáltal lát-

szódjon rajtunk keresztény mivol-

tunk!         SM 
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NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT 
április 9. VIRÁGVASÁRNAP 
 

Isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, 

amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette 

önmagát és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint 

egy ember; megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a ke-

reszthalálig. Ezért Isten fölmagasztalta, és minden mást fölülmúló nevet adott 

neki: Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az al-

világban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus 

Krisztus az Úr! (Fil 2, 6-11) 

 
 

április 13. NAGYCSÜTÖRTÖK, az Oltáriszentség alapítása 

Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg! 
 

Az a húsvéti lakoma, a Pászka, melyet Jézus is megünnepelt tanítványaival, a 

szabadulás feletti örömben telt. A szentmisén ezt az örömöt idézi fel a litur-

gia fehér színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a csen-

gők hangja kísér. Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. Jézust azon az éj-

jelen fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jelét adja. Elnémulnak a ha-

rangok, a csengők, nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a le-

ölésre szánt bárány – így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, fel-

tárja előttük a szenvedés és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vi-

gasztaló Szentlelket, aki Egyházzá alakítja a tanítványokat és minket is meg-

tanít mindenre. 
 

április 14. NAGYPÉNTEK  

A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze 
 

A szent húsvéti eseményben az Úr Krisztus megváltotta az embert, és tökéle-

tes módon tisztelte Istent. Halálával legyőzte halálunkat, föltámadásával újjá-

teremtette az életet. Az Úr szenvedésének, halottaiból föltámadásának három 

napja ezért az egész egyházi év csúcspontja. (Római misekönyv) 
 

április 15. NAGYSZOMBAT  
 

Liturgia nélküli idő. Jézus valóban meghalt. Leszállott a legmélyebb emberi 

nyomorúságba, „a holtak birodalmába”. Kivette a mi halálunkból a keserűsé-

get. Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik. Szentmise ezen a napon 

nincs, szentségeket nem szolgáltatnak ki, kivétel a bűnbocsánat szentsége és 

a haldoklók ellátása. A templom sötét, az oltár megfosztva áll, csend van. Az 

Úr a sírjában nyugszik, hívei őrzik azt.  
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április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP, Krisztus feltámadása (főünnep) 
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt 

 

Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisz-

tust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig 

arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S 

így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök 

élet ajándékát. 

 

   Gyónási lehetőségek virágvasárnap és a nagyhét folyamán: virág-

vasárnap 17.30-tól, amíg vannak gyónók, hétfőn kedden és szer-

dán az esti szentmisék előtt 17.30-tól. A húsvét előtti utolsó gyó-

nási lehetőség nagyszerda. Kérjük a kedves hívektől, hogy idő-

ben érkezzenek, ha gyónni szeretnének. A húsvéti szent három 

napban (nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat), húsvétva-

sárnap és a húsvéti idő első napjaiban nem lesz gyóntatás. 

 

 Április 9-én, virágvasárnap rendezik a Besnyői Passió előadását. 

Nyilvános főpróba lesz április 8-án. Mindkét napon 16 órakor. 

 

 Április 13-án, nagycsütörtökön a szertartás végétől éjfélig vir-

rasztást, szentségimádást tartunk, amelyre a sekrestyében lehet fel-

iratkozni, hogy mindig többen is virrasszunk, imádkozzunk az Eu-

karisztia előtt.  

 

 Április 14., nagypéntek szigorú böjti nap. A hústilalom mellett 

háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. A böjt megtartása 

kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. életévét betöl-

tötte, de a 60. évét még nem kezdte meg.  

 Egyházunk előírásainak megtartása mellett egyéni vállalásainkat is 

Urunknak ajánljuk. Jó vállalás lehet például a pontosság gyakorlá-

sa. 

 

 Április 16-án, húsvétvasárnap reggel ételszentelés lesz a blahai 

kápolnában a 7.45 órai mise után, illetve a Szentháromság-

templomban a 9 órai mise után.  
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A NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK 

RENDJE 
 

2017. április 9 – április 17.  

 

április 9.  VIRÁGVASÁRNAP 

  Szentháromság-templom: 9, 10.30 és 18 

  10.30 órai szentmisén barkaszentelés és passió 

  Blahai kápolna: 7. 45  

 

április 13. NAGYCSÜTÖRTÖK 

  18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje 

  (áldozás két szín alatt) 

  elmélkedés és imádság az Eukarisztia előtt 

  éjfélig virrasztás, szentségimádás 

 

április 14.  NAGYPÉNTEK 

  17.00 óra  keresztút 

  18 órakor igeliturgia (passió), kereszthódolat, 

        szentáldozás, a szentsír megnyitása 

 

április 15.  NAGYSZOMBAT 

  9-17 óráig szentsír látogatása 

  20.30-kor feltámadási szertartás: tűzszentelés, 

  fényliturgia (gyertyát hozzunk!), igeliturgia, 

  keresztség liturgiája, áldozati liturgia, 

  gyertyás körmenet 

 

április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP 

  Szentháromság-templom:  9 (ételszentelés) 

       10.30 és 18 óra  

  Blahai kápolna: 7.45 (ételszentelés) 

 

április 17.  HÚSVÉTHÉTFŐ 
  Szentháromság-templom:  9 óra és 18 óra  

  Blahai kápolna: 7.45 
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Húsvéti vers Édesanyámtól 

Gyászt öltött magára 

Az egész természet,  

Midőn Krisztus urunk  

A keresztfán vérzett.  

               * 

Jámbor tanítványai  

Zokogva siratták,  

Midőn a jó gyermek  

A jó édesanyát.  

* 

A meghalt testet  

Keresztről levették,  

Gyolcsba tekerték,  

Sziklába temették.  

* 

A katonák, kik  

Jézust megfeszítették,  

A síró asszonyokat  

Vízzel szétkergették.  

* 

 

 

 

Harmadnap múlva  

Megnyílt a sír szája,  

Kilépett belőle  

Az élet királya 

* 

Ezzel mutatta meg, 

Lesz még feltámadás, 

Lesz még a síron túl 

Örökké valóság. 

* 

Posta vagyok, posta, 

De régen siettem, 

Mózes seregéből 

Hozzátok érkeztem. 

* 

Nem jöttem egy napra, 

Se nem egy órára, 

Engedelmet kérek  

A locsolkodásra.  

 

Eger, 2006. Húsvét 

 

Snekszer Károly 
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A pokolból ki emel fel 
A Faces of Love című, Manilában készült film vetítéséről 

 
Istennek és Bazsik Erikának legyen 

hála, az elsők között nézhettem meg 

ezt a művészien elkészített, megren-

dítő, szívhez szóló és megdöbbentő 

filmet, mely 14 hónapos munka 

eredménye, egyházközségünk két 

fiataljának, Bazsik Ádámnak mint 

producernek, Huszár Dominak mint 

rendezőnek és Farkas Ferencnek 

mint operatőrnek az alkotása. És egy 

picit mi magunk is benne vagyunk, 

hiszen egyházközségünk tagjai is 

támogatták anyagilag, szellemileg és 

lelkileg a film létrejöttét.  

A film a 20 éve Manilában működő 

ACAY Misszió tevékenységét mu-

tatja be, melynek négy alapító tagja 

közül Sophie nővér el is jött a film-

vetítésre. Az alapító tagok egyike 

magyar, Fábián Edit Mirjam, aki úgy 

fogalmazta meg missziójuk lényegét, 

hogy reményt akarnak adni azoknak, 

kiket minden reménytől megfosztot-

tak. A Fülöp-szigeteken olyan mély 

ellentéteket tapasztaltak meg szegé-

nyek és gazdagok vagy törzsek kö-

zött, mint sehol másutt. A tenger 

végtelen kékje, a dombok lágy hul-

lámzása, a természet szépsége és bé-

kéje ellentétben áll a városok bűzé-

vel, szennyével, a családon belüli 

erőszakkal, a drogmaffiától való 

függéssel. Olyan világ ez, ahol a testi 

erőszak elfogadott még a katoliku-

soknál is, ahol a gyerekeket kiteszik 

az utcára, ahol prostitúcióra kénysze-

rülnek, ahol a gyerekek embertelen 

körülmények közé, börtönbe kerül-

nek, mert ők maguk is bűnözőkké 

válnak. Gyönyörű, ragyogó arcú 

gyerekek, akik teljesen elveszítették 

bizalmukat a felnőttek iránt.  

Mitől vagy boldog? Honnan jön az 

erő, mely átformál és újjáteremt? Ezt 

a kérdést teszi fel a film, mely szá-

momra megrendítő tanúságtétel ar-

ról, hogy az életünk ajándék, és észre 

kell vennünk a mindennapok apró és 

nagy csodáit, melyekkel Isten meg 

akar ajándékozni bennünket. Nehéz 

megfogalmazni, milyen érzéseket 

keltett bennem a film, de talán az el-

ső a hála, hogy ide Európába szület-

tem, és hogy a mi problémáink 

mennyire eltörpülnek ezeknek a gye-

rekeknek a segélykiáltásai mellett. 

Továbbá megerősített abban, meny-

nyire jó dolgunk van, mennyire el-

kényelmesedtünk, és hogy az egyház 

egyetemes, és ki kell tudnunk lépni a 

komfort zónánkból, és időnket, éle-

tünket kell adnunk másokért.  

Boldog vagyok, hogy egyházközsé-

günk ilyen remek fiatalemberekkel 

büszkélkedhet, mint Ádám és Domi. 

Aki ezt a filmet megnézi, abban va-

lami elindul. Hálás köszönet nektek 

a munkátokért!  

Reméljük, sor kerülhet egyházköz-

ségünkben is a film vetítésére. 

http://facesoflove.shoeshine.hu/ 

S. Erika 
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET  

 

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

tolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a 

csatornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu  

 

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyhá-

zunk, egyházmegyénk, közösségeink életéről:  

www.ifigodollo.hu  

http://www.mente.hu  

http://uj.katolikus.hu  

http://magyarkurir.hu  

www.keresztenyelet.hu  

www.vaciegyhazmegye.hu  

http://mkkm.hu 

http://cursillo.hu 

http://fokolare.hu 

https://www.facebook.com/szentimrekatolikusaltalanosiskolaesovoda/ 

 

 Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

 

  Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amelyen megtalálhatók 

többek között:  

 plébániánk papjai és szolgálattevői,  

 a kapcsolatfelvétel lehetősége,  

 a vasárnapi hirdetések,  

 az egyházközségi eseményeken készült fényképek,  

 a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,  

 a szentségekhez járulás feltételei,  

 csoportjaink bemutatása. 

 

 
 

http://szentharomsagtemplom.hu 
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OLVASÓLÁMPA 
 

 

Felismerni Jézust 
 

„A feltámadás nem visszalépés, hanem előrelépés: Jé-

zust nem a testéről lehet felismerni, hanem mindig a 

szeretetéről. 

 Mária is arról ismerte fel, ahogy szerető mó-

don szólt hozzá, mint azelőtt. A szeretetéről is-

merték föl az emmausi tanítványok, ahogy megtöri 

a kenyeret. Így szerette őket azelőtt is. A többiek is 

mind, mind a szeretetéről ismerik fel Jézust! 

 Nagyon szeretném aláhúzni, hogy ez ma is így 

van. Jézust ma is a szeretetéről lehet megismerni. Hogy jelen 

van valakiben, valaki által, valakinek az otthonában, valakinek az életé-

ben és szolgálatában. Az agapéjáról, a szeretetéről. Arról, hogy hirtelen 

szentséges szent erőtér keletkezik ott, ahol Ő jelen van. Isten van itt je-

len, itt van köztünk és valamiképpen vibrálni kezd a szeretet. 

 Ez a húsvét misztériuma. A húsvét vagy »esik« vagy »történik«. A 

húsvétra nem lehet azt mondani, hogy »van«. Szeretném, ha ezt komo-

lyan vennénk, önvizsgálattal: számunkra esik-e vagy történik? Mert ha 

esik, mi is kiesünk belőle. Ha a húsvét csak annyi, hogy évente más és 

más napra esik, ─ akkor legfeljebb volt két szabad napunk, amit nem 

érdemeltünk meg. Ám az igazi húsvét, a húsvét misztériuma, az törté-

nik. Ahol az Agapé megjelenik, ott húsvét történik. (…) 

Megkérdezem még egyszer, hogyan is lesz: esik vagy történik a 

húsvét? ─ Ez a kérdés egész életünkre szolgálhat. 

Csöndesedjünk el és azért imádkozzunk, hogy történjék. ” 

 

(Részlet Gyökössy Endre: Zarándokúton Jézussal című könyvéből.) 

           F. I. 

 

  



Fény és Forrás   2017. HÚSVÉT 
 

20 
 

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  
 

április 23. Az isteni irgalmasság vasárnapja 

Ne légy hitetlen, hanem hívő! 

II. János Pál pápa Szent Fausztina nővér magán-kinyilatkoztatásai alap-

ján 2000-ben ezt a napot az isteni irgalmasság vasárnapjává nyilvánítot-

ta. 

 

április 24. Szent György vértanú 

De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt 

György tisztelete valószínűleg a palesztinai Liddából 

ered. Rengeteg legenda tanúsítja, hogy nagyon nép-

szerű szent a keleti és nyugati Egyházban. A történe-

lem azt őrizte meg róla, hogy Diocletianus császár 

katonája volt, a kisázsiai, kappadóciai seregek vezé-

re. Krisztus tanításának követéséért elfogták, börtön-

be vetették és súlyos kínzások után, 303-ban kivé-

gezték  

 

április 25. Szent Márk evangélista  

Köszönt titeket Márk, az én fiam 

 

április 29.  

Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító,  

Európa társvédőszentje  

Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk 

egymással 

Domonkos harmadrendiként írásaival és tanácsaival a 

vallásos élet megújítását és a béke ügyét mozdította elő. 

Európa társvédőszentjeként kérjük közbenjárását, hogy 

Európában megújuljon és megerősödjön az Istenbe vetett hit, és a világ-

ban a béke ügyét tudjuk szolgálni.  

 

május 1. Szent József 

Nemde az ács fia ez? 

 

május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 

Én vagyok az út, az igazság és az élet 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-05-03


Fény és Forrás   2017. HÚSVÉT 
 

21 
 

HÍREK, HIRDETÉSEK 
 Ennek a számunknak önkölt-

ségi ára 5 Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 

 Kérjük testvéreinket, ha bár-

mit szeretnének a templomi hirde-

tőtáblára kitűzni, forduljanak Ja-

nó atyához, mert csak az ő bele-

egyezésével tehetik meg. 

 Felhívjuk lisztérzékeny test-

véreink figyelmét, hogy lehetőség 

van arra, hogy áldozásnál 

gluténmentes ostyát kapjanak. Ér-

deklődjenek az atyáknál! 

 Imádkozzunk hittel egyház-

községünk betegeiért! „Ha ketten 

közületek valamiben egyetértenek a 

földön, és úgy kérik, megkapják 

mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ket-

ten vagy hárman összegyűlnek a ne-

vemben, ott vagyok közöttük” (Mt 

18,19-20) 

 Figyeljünk idős vagy beteg, 

templomba járni nem tudó testvé-

reinkre! Kérésükre elsőpénteken-

ként az atyák felkeresik őket, és ki-

szolgáltatják nekik a szentségeket. 

Jelezzük a sekrestyében!  

 Gyóntatás hétfőn, kedden és 

szerdán az esti szentmisék előtt 

17.30-tól. Csütörtökön a szentség-

imádás alatt: 18 és 19 óra között. 

Pénteken 17 és 18 óra között. Szom-

baton az esti szentmise előtt 17.30-

tól, vasárnap 17.30-tól, amíg vannak 

gyónók. Kérjük a kedves híveket, 

hogy időben érkezzenek, ha gyónni 

szeretnének.  

 A blahai kápolnában csütör-

tök esténként fél 6-tól fél 7-ig szent-

ségimádást tartanak.  

 A Krisztus Király Minist-

ránscsapat a képzési alkalmait min-

den szerdán 16.45-től 17.30-ig tart-

ja. Várjuk minden fiú jelentkezését, 

aki volt már elsőáldozó! További in-

formáció: Bacsi-Nagy Gergely lek-

tornál a képzési alkalmakon vagy 

telefonon: 06-30/60-83-986 

 Templomunkban csütörtö-

könként este 6-tól 7 óráig csendes 

szentségimádást tartunk. 

 Minden hónap első szombat-

ján a reggel 7 órai mise után 

elsőszombati ájtatosságot tarta-

nak testvéreink az Oltáriszentség 

előtt. Alatta gyónásra is van lehe-

tőség. Április 1-én volt ilyen alka-

lom, legközelebb május 6-án 

lesz. 

 Keddenként az esti mise előtt 

17.30-tól rózsafüzért imádkozunk a 

világosság titkaival. 

 Parkolás a templom kö-

rül 

Kérjük a testvéreket, hogy a va-

sárnapi misékre autóval érke-

zéskor a lakótelepiek parkolóhe-

lyeit ne foglalják el, hanem a 

templomhoz tartozó parkolóhe-

lyeket használják. Ha azok már 

megteltek, akkor a Szent Imre 

iskola mögötti mögé parkol-

junk(a tömbfűtőmű mellett). 
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Ez történt - rövid hírek 
 

Március 9-én, csütörtökön délután tartottuk a Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat helyi közgyűlését, amelyen részt vett Morva Emília, a regionális vezető és 

munkatársa. Máthé László beszámolt az elmúlt év tevékenységéről, kiemelve 

a beteglátogatók munkáját, a karácsony előtti Spar-gyűjtést és a rászorulók 

adománnyal való segítését. Felvázolta a jövő évi tervezetet, majd megválasz-

tottuk a küldötteket. 

 

Március 25-én, szombaton húsvétra készülve a templomot és a közösségi há-

zat takarították ki testvéreink. A közös munkában 27 felnőtt vett részt. Hálá-

san köszönjük a résztvevőknek a közösségért végzett munkájukat! Az ottfe-

lejtett tárgyakat (ruhanemű, tálca, tál) kitettük a közösségi ház folyosójára. 

Kérjük gazdáikat, vigyék el őket! 
 

 

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

miséjén szolgál. A kórus szeretettel várja jó hangú fiúk és lányok 

jelentkezését. Csatlakozni lehet a vasárnap esti mise előtt, 16.30-

kor kezdődő próbákon. 
 

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  

Gondoljunk rá, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadónk  

kétszer 1 %-ával magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat ci-

vil társadalmi szervezetnek adhatjuk. A Magyar Katolikus Egyház techni-

kai száma: 0011.  
A Polgári Törvénykönyv változása miatt az alapítványok ügyintézésében 

technikai változások történtek. Az átmeneti időszakban adódott adminisztrá-

ciós nehézségek miatt idén nincs lehetőségük a Nepomuki Szent János Iskola 

Alapítványra ajánlani adójuk 1%-át. 

Kérjük, ha megtehetik ebben az évben az SZJA bevallásuk 1%-át a Katolikus 

Karitászt Támogató Alapítvány számára ajánlják fel. 

Karitászt Támogató Alapítvány 

Adószám: 19666275-1-43  

Megértésüket és támogatásukat köszönjük! 

A személyi jövedelemadó egyház számára felajánlott 1 %-a a püspöki 

konferenciához, illetve az egyházmegyékhez (püspökségek) kerül, belőle 

közvetlenül nem jut az egyházközségeknek, nem a plébániák működésének 

fedezésére szolgál. Országos és egyházmegyei célok megvalósítására fordít-

ják. Nagyobb renoválásokra, beruházásokra egy-egy plébánia kap belőle.  
 



Fény és Forrás   2017. HÚSVÉT 
 

23 
 

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 közö-

sen 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 szán-

dékát. A hirdetőtáblán részletesebb információt találnak pontos dátu-

mokkal és tematikával.  

 

A következő alkalom: április 23. 
 

 

 
Május 1-én, hétfőn tartjuk a szokott helyen, Blahán, a napközis tá-

borban. Délelőtt 10 órától gyülekező, segédkezés a főzésben. A mise 

dél körül lesz.  

Ebédre hagyományosan babgulyás lesz, tányért, evőeszközt mindenki 

hozzon. A szintén hagyományos, otthon sütött palacsintáról se felejtkez-

zünk el. Délután játék, beszélgetés, pihenés, kellemes semmittevés.  

Ne maradjon otthon senki! 
 

 

2017-ben immár 11. alkalommal lesz Budapest körül 

Élő Rózsafüzér gyalogos zarándoknap  

2017. május 13-án, szombaton, a fatimai Mária jele-

nés 100. évfordulóján. 

 

 

 

 

Május 20-án, szombaton rendezzük a hagyományos 

egyházközségi horgászversenyt.  Érdeklődni Han-

kóné Hrágyel Zsuzsánál lehet (06 30 440 1119). 
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Perselyeink 

Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják 

adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához.  

A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelyben, ahogy a fel-

irat is mutatja, a szegények, rászorulók részére adhatunk feleslegünkből.  

„Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kénysze-

rűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7) 
 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata 

az Ambrus Zoltán köz felől nyílik.  

 Hivatali órák:  hétfő   14-17.30 

    kedd   9-12  

szerda  9-12 

péntek  14-17.30 

Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.  

Telefon a hivatali órák alatt:   06 28 420 528 

Hivatalvezető: Máthé László    06 30 423 3496 
 

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! 
 

április 1. szombat 

 18.00  Igekörök 

április 2. vasárnap 

 9.00  Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

április 8. szombat 

 18.00  Bibliakör 

április 9. VIRÁGVASÁRNAP 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Egyháztanács 

 18.00  Cserkészek 

április 15.  Nagyszombat 

  külön beosztás szerint 

április 16.  HÚSVÉTVASÁRNAP  

 9.00  Igekörök 

 10.30        Szeretetláng csoport 

 18.00  Házasok 

 

április 22. szombat 

 18.00  Cursillo 

április 23. vasárnap 

 9.00  Bibliakör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Fiatal házasok 

április 29. szombat 

 18.00  Befogadó családok 

április 30. vasárnap 

 9.00 Szt. Lipót imacsoport 

 10.30  Fiatalok 

 18.00  Családközösség 

május 6. szombat 

 18.00  Igekörök 

május 7. vasárnap 

 9.00  Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben  
 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat   7.00,  18.00  
csütörtök        7.00    
                                                                          18.00 szentségimádás 
vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  
BLAHAI KÁPOLNA 
vasárnap         7.45 
SZADA 
hétfő         18.00 
szerda (görögkatolikus)     17.30 
vasárnap          9.00 
VALKÓ 
kedd         10.00  
vasárnap        10.30 
 
PREMONTREI   TEMPLOM 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 
péntek        18.00 
vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 
 
MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 
hétköznap         18.00  
vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30, 18.00 
ORA KÁPOLNA (vízkereszt és advent között) 
kedd         6.45 
szerda        7.00 
péntek        6.45 (gitáros) 
 
SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek    18.00 
vasárnap          9.30 
 
 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség  
2017. április - HÚSVÉT 

 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

