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Örüljetek és ujjongjatok!
prilis 9-én jelent meg Ferenc
pápa harmadik apostoli
buzdítása „Örüljetek és ujjongjatok” mottóval, és az „életszentségre való meghívás a mai
világban” alcímmel. Nagyon izgalmas és aktuális téma, hiszen a II. vatikáni zsinat óta az
életszentségre való egyetemes
meghívás hangsúlyosan jelen
van Egyházunk tanításában.
Szent II. János Pál pápa is az
életszentségre való törekvést
látta a harmadik évezredbe lépő Egyház legfontosabb feladatának. Együtt élhettük át a
húsvéti vigíliát, amikor a húsvéti gyertyáról származó fény
egyre inkább betöltötte a templomot, és ennek fényében hallgathattuk a szentírási olvas-

Á

mányokat, amelyek Isten nagy
üdvtörténeti tetteit mutatták
be, kezdve a teremtéssel egészen Krisztus halálon aratott
győzelméig. A húsvéti idő
szentmiséiben pedig újra és újra megvallja az Egyház: „a
húsvéti öröm ezért kiárad az
egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong…”. De nem feledhetjük el, hogy ez az öröm a hívő ember szívén keresztül árad
ki a világba. Az életszentség
nem valami spirituális bűvészmutatvány. Nem vagyunk
lelki szupermenek. Az életszentség nem más, mint találkozás, kapcsolat azzal, aki értünk meghalt és feltámadt. Ebben a liturgikus időszakban,
amikor Urunk húsvéti győzel-
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mét ünnepeljük, engedjük,
hogy a feltámadt Krisztus a mi
szívünket is átformálja, és egy
új élettel ajándékozzon meg
bennünket. Minden egyes nap
szánjunk időt a vele való találkozásra, hogy az ő képmására
alakuljunk. Végül Ferenc pápa
szavait idézem, amellyel lezárja
az apostoli buzdítást: „Kérjük,

hogy a Szentlélek ébresszen
bennünk erős vágyat arra, hogy
szentek legyünk, Isten nagyobb
dicsőségére, és bátorítsuk egymást eme szándékunkban. Így
olyan boldogságban lesz részünk, amelyet a világ nem vehet el tőlünk.”
Janó atya

HÚSVÉTI SZEMEK
Bárcsak húsvéti szemmel látnánk mindent,
hogy képesek legyünk észrevenni
a halál mélyén az életet,
a bűn mélyén a megbocsátást,
a megosztottság mélyén az egységet,
a seb mélyén a dicsőséget,
az emberben Istent,
az Istenben az embert,
magamban Téged.
És mindenen túl a Húsvét teljes erejét.
Klaus Hemmerle
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Május, a Szűzanya hónapja
A május a virágba borulás időszaka,
amit csodálatos virágfesztiválokkal
tettek ünneppé. A Boldogságos Szűz
Isten legcsodálatosabb teremtménye,
méltó arra, hogy tisztelet övezze, és
szeretettel forduljanak felé. Először
X. Alfonz (†1284), Castiglia királya
kapcsolta össze május hónapját a
Boldogságos Szűz Mária személyével, megkoronázva és énekkel magasztalva. Folyamatosan terjedt a hónaphoz kapcsolódó Mária-tisztelet.
Rómában Néri Szent Fülöp (†1596)

biztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítsék a
Madonna képeit, szobrait, zengjenek
énekeket a köszöntésére, és jótettekkel is bizonyítsák ragaszkodásukat. A
XIX. században a szeplőtelen fogantatás (1854) dogmája nagy lökést
adott a Mária-tiszteletnek, amit a pápák is erősítettek. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy május
hónapban a Máriát tisztelő hívek öszszejönnek a litánia elvégzésére, a
szerzetesi és plébániatemplomokban
is kiegészítik azzal, hogy a litánia
megszólításait szentbeszédekben értelmezik és magyarázzák. Ez a szokás hazánkban is általános mind a
mai napig.
forrás: Új Ember

Az új Család
Mária anyasága, mely a Názáretben kimondott igennel kezdődött, a kereszt alatt teljesedett be. Bár – ahogy szent Anzelm írja – „Mária, igenjének
pillanatától kezdve mindannyiunkat méhében hordoz”, a Szent Szűz krisztushívők iránti anyai hivatása és küldetése ténylegesen akkor kezdődött, amikor
Jézus így szólt hozzá: „Asszony, íme a te fiad.” (Jn 19,26)
Amikor a haldokló Krisztus a kereszt magasából látta az Anyát és mellette a szeretett tanítványt, fölismerte annak az új családnak a kezdetét, amely
hamarosan kibontakozott a világban: az Egyház és az új emberiség csíráját.
Isten Fia így teljesítette be küldetését: Szűztől született, hogy a bűnön
kívül mindenben részese legyen emberi természetünknek, az Atyához való
visszatérés pillanatában pedig nekünk hagyta a világban az emberi nem egységének szentségét: „az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében egyesített" Családot. Az Anya és a tanítvány közötti új kapcsolat nyomán felbonthatatlanul
összetartozik az isteni és az egyházi anyaság.
XVI. Benedek pápa
Homília Efezusban, 2006. november 29.
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Visszatekintés - Húsvét
Húsvétra készülve sok csoportnak
volt lelkigyakorlata, lelkinapja, amelyekről részben már beszámoltunk.
Egyházközségünk közös lelkinapját a
virágvasárnap előtti szombaton, március 24-én
tartottuk,
amelyen
közel száz
testvérünk
vett részt.
A Zoli atya
által vezetett zsolozsma
után Dr. Hadi Ferenc,
kezdetektől a nagymarosi
találkozók szervezője, az
egyházmegyei pasztorális
családbizottság tagja mutatkozott be.
Ő vezette lelkinapunkat, amelynek
két fő témája a hit és a megtérés volt.
Bevezetőjében elmondta, hogy akkor
lesz e nap gyümölcsöző számomra,
ha megnyitom a szívemet, meghallgatom a tanítást, a szívemben forgatom és az Úr elé viszem − beszélgetek róla az Úrral.
A hitről szóló első részben egy fa ábrázolásával szemléltette annak mibenlétét. Istenben kell gyökereznünk:
„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által
megerősödjetek benső emberré, hogy
a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s
gyökeret verjetek és alapot vessetek a
szeretetben.” (Ef 3,16-17). Ennek
eszközei az imádság, az Eukarisztia,
a bűnbánat szentsége, a Szentírás. A
hitben való növekedés kegyelem, Is4

ten adja, nem a saját erőfeszítésen
múlik, a gyümölcse pedig a szentháromságos élet. A második órában a
megtérésről szólt, mint állandó és
folyamatos odafordulásról Istenhez a
Szentlélek segítségével, mert csak a
Szentlélek által megérintett ember
tud jól dönteni. Naponta meg kell
harcolni a jó harcot a gonosszal és
saját rosszra hajló természetünkkel
szemben, és mindenkit meg kell hívni a megtérésre.

Az előadó keresztény életünk fontos
mozzanataira mutatott rá és buzdított
annak tudatos megélésére; számunkra újszerűen és hitelesen, a mindennapi életből vett, jól érthető példákkal támasztotta alá mondanivalóját.
Mélyreható, húsvétra való felkészülésünket komolyan segítő napot töltöttünk együtt, köszönjük!
-hh-

Virágvasárnap és a három
szent napon nagyon sokan éreztük
úgy, hogy együtt, közösségben akarjuk megélni és ünnepelni Krisztus
szenvedését, halálát és feltámadását.
Erre utalt, hogy mindegyik napon
zsúfolásig megtelt templomunk. A
virágvasárnapi bevonulás és passió, a
nagycsütörtöki lábmosás szertartása,
az Eukarisztia alapításának teljes átélése, a búcsúbeszéd hallgatásával,
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majd csendes imádásban megélt virrasztás Krisztussal, a nagypénteki
szembesülés Urunk szenvedésével és
halálával, a nagyszombati elcsendesedés és húsvét vigíliáján a feltámadott Jézus örömében való részesedés
eggyé kovácsolta hívő közösségünket.

Köszönjük az atyáknak, kórusnak, a
ministránsoknak, az asszisztenciának,
a szentsírt őrző cserkészeknek és
minden segítőnek, hogy méltón, méltóságteljesen ünnepelhettük meg ezt
a húsvétot is.
-hh-

Harangunk szólt a Kossuth rádióban
Április 9-én és 14-én délben templomunk harangja szólt a Kossuth rádióban. Máthé Erika testvérünk elküldte a felolvasott ismertetőt. Köszönjük!
Gödöllő Pest megyei kisváros. Budapesttől 30 km-re É-K-re, a Gödöllőidombság ölelésében, a Rákos-patak
völgyében fekszik. Járási székhely.
Nevének eredete vitatott, a XIV. századtól különböző alakban fordul elő
a korabeli oklevelekben. Hivatalosan
1868-ban nyerte el mai formáját.
1349-ben említik először egy adománylevélben: Nagy Lajos király adta ajándékul udvari vitézének, Pohárnok Péternek a körülötte lévő pusztákkal együtt.
Gödöllő és a környéke korán lakott
terület volt, ezt bizonyítják a feltárt
avar, szarmata honfoglalás − kori sírok. A település határában húzódik a
Csörsz-árok védelmi rendszerének
egy szakasza. A középkorban temploma volt. A török hódoltság idején
szinte teljesen elnéptelenedett, elpusztult.
Gödöllő többször cserélt gazdát.
Hamvay Ferenc volt az első, aki az
1600-as évek második felében kúriát
5

épített a település központjában és
helyben is lakott. Ma a Városi Múzeum kiállításai tekinthetők meg az
emelettel kiegészült barokk épületben. A legismertebb tulajdonosa I.
Grassalkovich Antal, aki 1741-ben
kezdte építeni Gödöllőn főúri lakhelyét. Ma is ez az épület a város legfőbb nevezetessége, az ország legnagyobb alapterületű vidéki barokk
kastélya. Grassalkovich gróf hatalmas birtokait innen kormányozta.
1763-ra mezővárossá fejlesztette Gödöllőt. A település lakossága református volt, a gróf telepített le katolikus kézműveseket, iparosokat, hivatalnokokat. Őket is szolgálta a középkori templomra épült kastélykápolna, a kastély éke. A gróf halála
után fia, majd unokája eladósította az
uradalmat, a kastély ismét gazdákat
cserélt, míg a magyar állam meg nem
vette és koronázási ajándékként
I. Ferenc József és Erzsébet királyné
rendelkezésére bocsátotta 1867-ben.
Ma is királyi kastélyként ismert.
Napjainkra a katolikus közösség kinőtte a kastélykápolnát. Tíz éve épült
fel az új templom modern,
minimalista stílusban, Nagy Tamás
Ybl díjas építész tervei alapján. 2007.
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augusztus 25-én szentelte fel dr. Beer
Miklós váci püspök a Szentháromság
tiszteletére. Belső terét Szekeres Erzsébet alkotásai, az Árpád-házi szentek és boldogok textil falikárpitjai
díszítik. A keresztúti stációkat Varga
Attila kőszobrász faragta.
Húsz méter magas tornyában öt harang lakik. Ebből kettő a régi kápolna tornyából származik. A 200 és 80
kg-os harangot 1938-ban Slezák
László aranykoszorús mesterrel Budapesten újraöntette a Magyar Királyi Koronauradalom Szent István és a
Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.

A három új harang Gombos Miklós
harangöntő mester őrbottyáni műhelyében készült. A délidőben megszólaló 760 kg-os nagyharangot a Szentháromság egy Isten dicsőségére öntette a Gödöllői plébánia hívő közössége, a 325 kg-os harang felirata:
Szóljon ez a harang Szent Imre és az
összes magyar szent tiszteletére. A
80 kg-os harangot a Szent Család
tiszteletére ajánlották fel a gödöllői
családok. A harangokat 2012. március 31-én szentelte meg Beer Miklós
püspök ünnepélyes keretek között.

„Mária életét élve adjuk Jézust a világnak!”
Máriapoli 2018.március 15-től 18-ig

Az idei zánkai Máriapolira, a fokolár
lelkiség országos találkozójára 650en regisztráltunk, akik közt nagyon
sok fiatal és sok gyermekes család is
volt. Ennek az évnek Mária a témája,
és a lelkigyakorlatunk mottója is ennek megfelelően a címben szereplő
mondat volt. Ezen kívül minden napra kiválasztottunk egy igét, amit pró6

báltunk aznap
élni:
melyek sorrendben így
hangzottak:
„Legyetek
megvalósítói
az igének, s
ne csak hallgatói. (Jak
1,22)”
„Az
Úr
szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te Igéd
szerint.” (Lk 1,38) és
„Istennél semmi sem lehetetlen.” (Lk
1,36)
Kis csoportokban megbeszéltük
egymással, kinek mit jelent a
Magnificat, ez a csodálatos hálaadó
dicsőítés, melyben egy egész életprogramot találunk, kinek milyen a
kapcsolata Máriával, hogyan kíséri
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az életét. Kis papírra ráírtuk azt is,
mi miért adunk hálát Istennek, és
ezeket a jegyzeteket az Úr elé vittük
a szentmisében, valamint írhattunk
bárkinek ilyen hálaadó papírt és átadhattuk neki személyesen.
Ismét nagyon szép és mély tapasztalatokat hallottunk arról, hogyan élik
meg az igét testvéreink, és hogy Isten
milyen csodálatos dolgokat visz végbe rajtuk keresztül. Engem különösen megérintett a fiatalok tapasztalata, mely megint csak abban erősített
meg, hogy Isten minden rosszból valami jót tud kihozni.
Az első nap még enyhébb és napsütéses időben gyönyörködhettünk,
amiért Istennek hála, mert egy szép
sétát tehettünk a kristálytiszta és
ezerféle kékben játszó Balatonhoz,
valamint a gyerekek is részt tudtak
venni az akadályversenyen. Újra
számtalan fórum közül lehetett választani, valamint a fiatalok vezeté-

sével végigjárhattuk a keresztutat és
részt vehettünk a dicsőítő imaesten
és szentségimádáson is, és egyik
szentmisénket a Mária Rádió is közvetítette. Csoportjaink felváltva szolgálatot vállaltak az étteremben az
ebéd és vacsora kiosztásában is. Esténként a teaházban gyűltünk össze
közös beszélgetésre egy meleg
szendvics és egy pohár bor vagy tea
mellett, sokan pedig szállásunk
konyhájában együtt reggeliztünk,
mint egy család, ami szintén egymás
jobb megismerésére adott lehetőséget.
A színes esten a találkozónkat elneveztük „négy évszak fesztiválnak”,
mivel a napsütésre napokig tartó eső
jött, majd beköszöntött újra a tél, hatalmas pelyhekben hullt a hó.
Hálatelt szívvel tértünk haza otthonainkba azzal az elhatározással, hogy
nem hagyjuk kialudni a lángot.
S.Erika

A három nap fentebb említett igéi
köré csoportosított elmélkedésekből
a következők érintettek meg:
Az első napon a műben született írások ismertetését hallgatva a következők ragadtak meg bennem:
 Mária a tökéletes keresztény,
akivé nekünk is válnunk kell,
Isten kegyelmével olyanok is
lehetünk.
 Mária az öntőforma, mindanynyiunk élete őt tükrözheti.
 Mária teljesen Isten igéjébe öltözött.
 Énekeljük a litániát, és igyekezzünk tükre lenni.

A második nap legfontosabb gondolatai számomra a következők voltak:
 Isten az agyonnyomottaknak
különösen is reménye.
 Miért nem tette Jézus lehetővé,
hogy Mária is köztünk maradjon? Mert bennem akarja viszontlátni őt.
A harmadik nap gondolataiból ez ragadott meg:
 Ő hagyja, hogy szembesüljünk
tehetetlenségeinkkel (amikor saját
erőből semmire sem jutunk), hogy
jobban megértsük ezt az igét.
A délután zajló fórumok között a legtöbb hallgatót Tomka Ferenc atya
előadása vonzotta.
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Az atya Ferenc pápáról beszélt és ségére gondoljunk. Higgyünk abban,
igyekezett rálátást adni a pápa írásai hogy az egyházat tényleg a Szentléés nyilatkozatai tartalmára és a körü- lek vezeti (szociológiailag a fennállálöttük zajló vitákra Tridenttől napja- sa megmagyarázhatatlan).
inkig.
Nagyon szép napokat töltöttünk
Arra kért bennünket, hogy amikor együtt a közel 700 emberrel, és megelbizonytalanodnánk, vagy elbizony- tapasztaltuk, amit Chiara így fogaltalanodókkal találkoznánk, a katoli- maz meg: Aki egységben él, elnyeri
kus egyház évezredek óta tartó egy- az öröm teljességét.
Lehetőség nyílt számomra a Máriapolin az itt leírt igetapasztalatomat megosztani:

Parképítő szaktanárként dolgozom
egy budapesti középiskolában.
5 éve zajlik egy leépítési folyamat,
aminek keretében a személyi állomány kevesebb, mint a felére csökkent, közel azonos tanulói létszám
mellett.
A korábbi igazgatónk sok nehézséggel küzdött, de minden lehetőséget
megragadott arra, hogy rákérdezzen a
hogylétünkre.
Az intézményleépítés kapcsán az elmérgesedett emberi kapcsolatokkal
terhelt kollektíva párbeszéde sántikál.
Sokan az állásukat féltik, mások a
pozíciójukat, megint mások egérutak
kidolgozásán fáradoznak.
Három évvel ezelőtt folyamatosan az
járt a fejemben, hogy itt már senki
meg se kérdezi, „Hogy vagy?”
8

Évekkel ezelőtt a húsvéti felajánlásom a kevesebb rádióhallgatás volt és
azóta az iskolába menet nem hallgatok rádiót, hanem imádkozom. Imádkozom személyekért, helyzetekért,
vagy csak magáért az imádkozás
kedvéért. Átimádkozva a reggeli
csendben ezt a „Hogy vagy, Zita?”
hiányomat, rájöttem, hogy nekem
kell megkérdezni az embereket.
Berendeztem a szertárban egy széksort, és amikor valaki bejön, hellyel
kínálom és megkérdezem, hogy van
(csokit, vagy gumicukrot is kapnak
néha:)
Így sikerült sokakkal újra emberi
szinten párbeszédre jutni.
A tanári persze maradt a frontzóna,
aréna, de az „arénából” kimozdítva, a
„hogy vagy?-padra” leültetve mindenkiben megismerhető egy csomó
személyes igazság magocska:)
Az egyik alkalommal a velem homlokegyenest ellentétes nézetek valló
kolléganő – mintegy magyarázkodva
– elmesélte, hogy szüleit a vidéki
nyomorból az előző rendszer emelte
ki. Ekkor engedte először meglátni az
ő sajátos, személyes igazság magocskáját.
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Egy másik kolléganő, akit 25 éve ismerek és nyíltan egyházellenes, szintén a „hogy vagy?-padon” egy hoszszú, monológ jellegű, magánéleti panaszáradat végén mondta: „Neked
azért nagyon jó, hogy van hited.”
Egy 60 év körüli, végtelenül cinikus
férfi kollégám, aki az 5. házasságában él, szokatlan tollászkodásomat
látva kérdezte meg:
„Mi van? Új pasi?”
„Nem”- válaszoltam-„házassági évfordulónk van és jön értem Balázs,
hogy megünnepeljük.”
Nevetve válaszolta: „Úgyis el fog
múlni!”
Én viszont teljesen őszintén tudtam
neki mondani: „Mi a házasságunkat
komolyan, örökre gondoljuk”
Könnyes szemmel válaszolta: „Én
még soha nem gondoltam így egy
kapcsolatra!”
A „hogy vagy?-padot” a diákjaim és
a visszajáró volt diákjaim is szívesen
használják, elpötyögtetni a kamasz,

vagy fiatal felnőtt életükben megélt
örömöket és nehézségeket.
Mindig újra megtapasztalom, hogy
Jézus szavai mennyire igazak, amikor azt mondja: „Legyetek olyanok,
mint a gyermekek!”
A kollégák kizárólagosságot követelnek maguknak a padon, körbebástyázzák magukat motyóikkal, hogy
véletlenül se ülhessen le más melléjük. Ha pedig valaki érkezik, mikor
már ülnek a „hogy vagy?-padon”,
mindig jelzi, hogy később majd viszszajön.
Ezzel szemben a diákjaim, más tanulók megjelenésekor hellyel kínálják
egymást.
A „hogy vagy?-pad” sajátossága,
hogy jellemzően nekem csak figyelni, kérdezni, bólogatni, esetleg csokit
adni szükséges. A helyzet azonban
közel sem reménytelen, a kölcsönös
szeretet felé biztosan sok út vezet. Az
utóbbi félévben már többen megkérdezték: És te hogy vagy?
Zita

Ultreya Janó atya vezetésével
2018. március 26-án cursillos közösségünk ultreya-t tartott közösségi házunkban. Erről szeretnénk közreadni
egy gondolatébresztő vázlatos leírást.
1. Naponta teremtsünk minőségi időt
Jézus számára, olvassunk igeliturgiát, mert abban rend van.
2. Az evangéliumok keletkezése:
Az evangélium események,
szavak és tettek egysége.
A legrégibb Márk evangéliuma
Péter apostol nyomán, amit 55-60
között írt le.
9

A legősibb a Tesszalonikai levél 52-ből.
A négy evangéliumot azért írták,
hogy élet legyen bennünk, mert az
életet a bűn veszélyezteti.
Egyéb leírások is vannak Jézus életéről, de nincs annyi könyv, amennyibe le lehetne írni. Vannak ellentmondások is benne, de a honfoglalás
leírásában is találhatók ilyenek.
3. Az Úr igéi legyenek bennünk, olvassuk a Bibliát, s foglaljuk imáinkba. Az egész liturgiát olvassuk el a
szentmisére készülve - Adoremus -,
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hogy a Szentlélek már előre dolgozzon bennünk.
4. „Ez az ember biztosan Isten fia
volt!” mondta a százados, aki pedig
egy hitetlen ember volt.
5. Hallgassuk Barsi Balázs konferenciabeszédeit az interneten.
6. Tudjuk megfogalmazni tisztán,
hogy kicsoda Isten. A Szentírás értelmezése ne legyen egyedi!
7. A szent három nap nem statikusan
értelmezendő, mert az élő Isten cselekvése.
8. Mennyire válik a mi életünk evangéliummá? Hiszen mi vagyunk az
Egyház arca!
Isten országa kapcsolat az Úrral és egymással az igazságosság, a
béke, az öröm, a harmónia jegyében.
Így változunk át folyamatosan
Krisztus képére.
9. A szent három nap:

Nagycsütörtök: hálaadás, megszabadít minket a bűntől. Krisztus a
legnagyobb kegyetlenséget kegyelemmé változtatta.
Nagypéntek: az önfeláldozó
szeretet,
Nagyszombat: alászállt a poklokra, a halál mélyére ment, ami nem
a reménytelen elmúlás, csak átmenet.
Pál szerint: ti már feltámadtatok!
10. Hitünknek legyen köze életünkhöz!
Kérdések, melyeket kiscsoportokban
megbeszéltünk:
Hol tartasz a húsvéti készületben?
Mit vársz a szent három naptól?
Mindez hogyan hat az életedre?
iDe Colores!
Horváth Erzsébet

Szarvasgomba rajportya
Március 23-án délután felkerekedtünk és elindultunk a Szarvasgomba rajjal
Nagymarosra. A vonatút vidáman telt, legalábbis a gyerekek számára, nekünk vezetőknek a nagy hangzavar miatt már kevésbé. Miután megérkeztünk a vadnyugatra, a
cowboyokkal részt vettünk
egy beltéri tábortűzön és egy
remek lelki ösvényen. Másnap már hajnalban talpon voltuk, a gyerekek lecsökkent alvásigénye miatt, majd elmentünk megkeresni az
elveszett marháinkat. Hosszas keresés után a nyomukra bukkantunk és később
szalámi formájában el is fogyasztottuk őket. Az este egy vetélkedővel, egy
Duna-parti sétával, és a banditák elkapásával végződött. Másnap mindannyian
részt vettünk a virágvasárnapi misén, majd hazafelé vettük az irányt.
Léber Lili őrsvezető
10
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„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
Teréz anya
Május 5-én, szombaton 19.00 órától Fodor Réka belgyógyász tart előadást afrikai egészségügyi missziójukról a közösségi házban. Elhivatottsága, bőséges élményanyaga és lehengerlő előadói stílusa
miatt gazdag estének ígérkezik. Lehetőség
lesz a doktornő Afréka című könyvének
megvásárlására, valamint következő miszsziójuk anyagi támogatására, ami azokon
az embereken segít, akik számunkra szinte
elképzelhetetlen szegénységben, egészségügyi viszonyok között élnek. Annak támogatása, hogy saját országukban méltóbb
emberi életet élhessenek, olyan betegségekből gyógyulhassanak, aminek gyógyítása számunkra természetes valóság, valódi
keresztény küldetés.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, a segíteni vágyókat az előadásra.
A Magyar Afrika Társaság honlapja:
A könyv honlapja:

http://www.ahu.hu/hu/
http://afreka.hu/

Pakisztáni szegény gyermekek segítése
A Fokoláre lelkiség egyik magyar szerzetesnője − Kurucz Márti fokolarina −
évek óta Pakisztánban él, az ottani közösség építője és motorja. Számos szociális kezdeményezésük van, hogy közvetítsék Isten szeretetét az ott élő nehézsorsú, kaszton kívüli emberek számára.
A „Nest” elnevezésű szociális központban, ahol kaszton kívüli, nyomorúságos
körülmények között élő, mintegy 130 gyermeknek a fejlődését, tanulását segítik, és taníttatását finanszírozzák, Márti több éve foglalkozik gyerekekkel.
Rajta keresztül már többször alkalma nyílt a magyarországi fokoláre közösség
tagjainak, hogy konkrét anyagi segítséggel támogassa a gyerekek beiskolázását.
Márti egyik levelében így írt:
„A gyerekek életkorát senki sem tudja, nincsenek anyakönyvezve. A szüleiknek
sincs személyi igazolványa. Nincsenek bejegyezve sehol, nincsenek számon
tartva... csak nálunk, illetve most már a Ti imáitokban és szívetekben.
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A méretükből és a fogaikból próbáljuk mi is megítélni − főleg a piciknél −
hogy hány évesek lehetnek.”
Az állami iskolákban tanuló gyerekeknek a
költsége 210 Euro egy évben (65 000 Ft),
17 Euro havonta. Mindezért megkapják a
szociális központtól azt, ami szükséges az
iskolában: ruhát, cipőt, iskolatáskát, tankönyveket, füzeteket, beleértve a havi tandíjat is, és ezen felül a napközit is kifizetik,
Ilyen körülmények közül jöttek a
ami nélkül elképzelhetetlen az iskolában a
gyerekek a NEST központba
gyerekek megmaradása. Sportra, játékra
nagy gondot fordítanak és az iskolán kívüli programok szervezésére is. Mindezek „normális” körülményeket biztosítanak számukra. Megkapják mindazt,
ami különben elképzelhetetlen lenne.
2017 októberében a Fokoláre Mozgalom Új Város Alapítványa jótékonysági
koncertet szervezett a Pakisztánban élő, nehéz sorsú, kaszton kívüli gyermekek megsegítésére. A koncert bevételéből 15 gyermek taníttatására tudtak
pénzt küldeni. Az akció folytatásaként segítőket kerestek, hogy még további
néhány gyermeket be lehessen iskolázni a következő tanévre, mely április 1jén kezdődött.
Az országban több közösség, köztük mi, a gödöllői fokoláre közösség tagjai
vállaltuk egy gyermek költségeit, és elküldtük az összeget.
A gyűjtés lezárult, a pénz 40 gyermek egy évi taníttatására, ellátására elegendő. A következő szakaszról, várhatóan ősszel, értesítést küldenek, illetve érdeklődni lehet.
Aztán kaptunk egy fényképet és néhány soros levelet:
„YASHWA FENIAZ
Yashwa a keresztény nyomornegyedben él. Édesanyja meghalt, a nagynéni (apuka testvére) neveli,
aki szintén nagyon szegény körülmények között él.
Nagyon érzékeny lelkületű, mindenben együttműködő.
Yashwa 11 éves, eddig sohasem járt iskolába. 10
évesen nálunk (NEST Központ) kezdett el tanulni,
nagyon szereti az iskolai feladatokat. Az iskolaelőkészítőt igen jól végezte, most indulhat első osztályba.”
Így kapcsolatunk szinte személyessé vált, saját
gyermekünknek érezzük ezt a kisfiút.
Most a folytatáson gondolkodunk, és nagy-nagy hála van a szívünkben Isten
iránt, hogy segíthettünk.
-hh12
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Ünnepeink és szentjeink
április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú
Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül
április 24. Szent György vértanú, Sigmaringeni Szent Fidél pap, vértanú
Én és az Atya egy vagyunk
április 25. Szent Márk evangélista
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül
május 1. Szent József
Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek
május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
Én vagyok az út, az igazság és az élet
május 7. Boldog Gizella
Én vagyok az igazi szőlőtő
május 11. Boldog Salkaházi Sára
És örömötöket senki sem veszi el tőletek többé
május 13. Urunk mennybemenetele
Fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet
május 16. Nepomuki Szent János
Hogy ők is szentek legyenek az igazságban
május 20. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének ünnepe

Megteltek mind Szentlélekkel
Május 1-jén kedden, a hagyományokhoz híven
a Blahai Napközis Táborban lesz egyházközségünk majálisa.
9.00 órától gyülekezünk, beszélgetéssel, focival, bográcsozással folytatódik a
program.
12.00 órától lesz a szentmise.
Kérjük, palacsintát, tányért és evőeszközt hozzatok.
Sztárvendég a póni.

Gyertek minél többen, a nagyközösség vidám együttlétei hitünk megtartó erői.
Biztassátok a szentmisére, hittanra járó, de a közösség életébe még be nem
kapcsolódott testvéreinket is!
Szeretettel várunk mindenkit!
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET

ÚJ FILM: VILÁGÍTANI FOGOK
Az elmúlt nyáron a ShoeShine alkotói közösségének abban a megtisztelésben volt része, hogy filmet készíthetett a kerecsendi Világítani fogok
csapat életéről. Az elkészült rövid dokumentumfilm bemutatója március
24-én, 18 órától volt a PREMIER Kultcaféban!
Részletek:
http://shoeshine.hu/program/22-országos-esemény/2274-érdemesbeszélgetnünk-új-film-érkezik,-ez-a-világítani-fogok
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu
 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk,
egyházmegyénk, közösségeink életéről:
www.ifigodollo.hu
http://www.mente.hu http://uj.katolikus.hu
http://magyarkurir.hu
www.keresztenyelet.hu
www.vaciegyhazmegye.hu
http://mkkm.hu
http://cursillo.hu
http://fokolare.hu
www.szimre.hu
 Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat

http://szentharomsagtemplom.hu
plébániánk papjai és szolgálattevői,
a kapcsolatfelvétel lehetősége,
a vasárnapi hirdetések,
az egyházközségi eseményeken készült fényképek,
a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,
a szentségekhez járulás feltételei,
csoportjaink bemutatása.
Kis útbaigazítás a honlaphoz (nem a gyakorlottaknak)
A kezdőoldalon türelmes görgetéssel lehet megtalálni az oldal közepén balra
az aktuális hirdetéseket, jobbra a legfrissebb híreket kissé bővebben, alattuk
balra az egyházi hozzájárulás módját, jobbra pedig a már megtörtént eseményeket. A lap legalján az eljövendő eseményeket. Az aktuális miserend és
gyóntatási rend a Miserend rovatban van, az egy-egy ünnepre vagy időszakra
vonatkozó miserend pedig a hirdetések között.
14
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OLVASÓLÁMPA
Isten Robinsonja
„Nagyszombat éjjelén egyedül üldögéltem a padban, jókor lementem, hogy ne kelljen állóhelyeken zsúfolódnom. Nem szeretek egyedül részt venni a nagy ünnepeken, de egyedül is
sokkal jobb, mint sehogyan. Egy idős bácsika ült be mellém
bocsánatkérően, és nem volt nála gyertya, amivel a tűzszentelés után világosságot gyújthatott volna. Isten tudja miért (de
tényleg csak Ő), még odahaza a kabátom zsebébe süllyesztettem
egy pótgyertyát, és a zavarodottan nézelődő bácsika kezébe nyomtam, amikor a ministránsok éppen továbbadták a húsvéti gyertya lángját. Nos,
az öregember hitetlenkedő mosolya volt a következő csoda: »Megtarthatom
emlékbe?« ─ suttogta, én pedig arra gondoltam: »Istenem, egy másik hajótörött! Mennyien vagyunk!« És mennyi mindenkinek szüksége volna… mire is?
Talán hogy tudja, nincsen egyedül. (…)
Abban a katartikus pár órában új értelmet nyert az életem. Már nem voltam céltalan. Már nem volt értelmetlen mindaz, amiket megéltem és megszenvedtem; már volt kiút.
Mert ez lesz a legjobb az egészben, figyelj csak!
MEGVAN a kiút, TUDOM, hogyan lehet hazajutni hajótörés után!
Mindjárt elmondom, türelem.
Előbb azonban biztosnak kell lenned, hogy készen állsz rá.”
(Részlet Vukovári Panna: Isten Robinsonja című könyvéből. Budapest, Szent
Gellért Kiadó, 2017.)
F.I.

KEDVES KISGYERMEKES SZÜLŐK!
Kéréssel fordulunk hozzátok! Az utóbbi időben újra előfordult többször is,
hogy a miséket zavarta a kicsi gyermekek túl hangos sírása, szaladgálása.
Tudjuk és köszönjük, hogy mennyire igyekeztek ezt elkerülni. Kérjük, továbbra se hagyjátok gyermeketeket a szentmise alatt a templomhajóban szaladgálni. Köszönjük, hogy sokan igénybe veszitek a babaszobát és a templomfolyosót, ahol a kicsik szabadabban ellehetnek.
Előfordul azonban, hogy még itt sem maradnak a gyermekek. Akkor figyelmetekbe ajánljuk a közösségi ház folyosóját vagy az udvart. A karzat nem jó
megoldás, mert a speciális akusztika csak még jobban fölerősíti a zajt.
Tudjátok, minden misére be van osztva szolgálattevőnek plébániai csoportjaink egyike. Kérünk benneteket, ne vegyétek zaklatásnak, ha a szolgálattevők
szükség esetén szólnak a kisgyermekek túlzott hangoskodása miatt. Csak a
munkájukat végzik. Higgyétek el, nekik is kellemetlen ez a feladat.
Janó atya
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Fény és Forrás

2018.április-május

HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK
Bizonyára sokan értesültetek már róla, hogy április 15-én, vasárnap délután
Janó atyát a Flór Ferenc Kórház neurológiai osztályára szállították. Várhatóan
hosszabb kórházi kezelést igényel. Állapota stabil, de nyugalomra és pihenésre van szüksége. Azt kérik, hogy ne érdeklődjünk telefonon a kórházban, az
osztályon, lefoglalva a telefonvonalat, és egyelőre ne látogassuk. A családtagjain kívül senkit nem engednek be hozzá, és csak családtag kaphat felvilágosítást is.
Információkat állapotáról később Zoli atyán keresztül, levélben fogunk kapni.
Imáinkkal segíthetjük gyógyulását, és ez nem kis dolog. Az alábbiakban megtaláljátok Pio atya ellenállhatatlan kilencedét, hogy minél többen forduljunk
együtt kéréseinkkel mennyei Atyánkhoz.
Fogadjuk türelemmel, alázattal és kísérjük kitartó, szívből jövő imával a következő időszakot!
1. Hívjuk a Szentlelket és kérjük ajándékait a pünkösdi szekvenciával
Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, Te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép!
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!
2. Imádkozzuk Pio atya ellenállhatatlan kilencedét a következő szándékokkal:
1. Jézusom, Te mondod: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és
ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy egyházközségünk pásztorának, Janó atyának állapota stabilizálódjon, orvosai, ápolói
magas szakmai színvonalon, a tőlük telhető legnagyobb körültekintéssel, lelkiismeretességgel és empátiával végezzék ápoló-gyógyító munkájukat!
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom
Benned. Amen.
2. Jézusom, Te mondod: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy Janó atyának adj türelmet, belső békességet a kiszolgáltatottság és a testi szenvedés elviseléséhez,
bölcs belátását és elfogadását annak a változásnak, amit állapota okoz, és ami
gyógyulását elősegíti! … Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges
Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.
3. Jézusom, Te mondod: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Íme,
most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy
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Janó atya testi egészsége szándékod szerint maradéktalanul felépüljön, és tovább
folytathassa áldozatos plébánosi szolgálatát!
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom
Benned. Amen.
Vége:
Jézusom Szentséges Szíve, légy irgalmas hozzánk! Add meg nekünk Szűz Mária
Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket! Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk! Magyar
Szentek, könyörögjetek érettünk!
3. Adjunk hálát előre, saját szavainkkal a meghallgatott imáért!

Ennek a számunknak az önköltségi
ára 61 Ft. Ezért kérjük, aki teheti,
adománnyal segítse megjelentetését.
Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak az atyákhoz, mert csak az ő beleegyezésükkel tehetik meg.
Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink
figyelmét, lehetőség van arra, hogy
áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál!
Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön,
és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy
hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20)
Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre! Kérésükre elsőpéntekenként az
atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Jelezzük a
sekrestyében!
A
Szentháromság-templomban
csütörtökönként este 6-tól 7 óráig
csendes szentségimádást tartunk.
Keddenként az esti mise előtt 17.30kor rózsafüzért imádkozunk a világosság titkaival.
17

Gitáros misék
A Filia gitáros énekkar minden hónap 2. és 4. vasárnap esti miséjén
szolgál. A kórus szeretettel várja jó
hangú fiúk és lányok jelentkezését.
Csatlakozni lehet a vasárnap esti mise előtt a 16.30-kor kezdődő próbákon.
Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a
lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó
parkolóhelyeket használják. Ha azok
már megteltek, akkor a Szent Imre
iskola mögötti mögé parkoljunk (a
tömbfűtőmű mellett).
Perselyeink
Templomunk főbejáratánál található
egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás
árához.
A másik persely a jobb oldali padsor
végén található, amelybe, a szegények, rászorulók részére adhatunk
feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.”
(2Kor 9,7)
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Minden hónap első szombatján a
reggel 7 órai mise után elsőszombati
ájtatosságot tartanak testvéreink az
Oltáriszentség előtt. Alatta gyónásra
is van lehetőség. A következő alkalom május 5.
A blahai kápolna a hét minden
napján reggel 7
órától este 7
óráig nyitva van, látogatható.

Evangélium-szöszölő.
Szeretettel
várjuk minden hónap harmadik
vasárnapján a 9 órás szentmise
alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott
hónapban elhangzó evangéliumi

részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel.
A következő alkalom: május 20.
A májusi hétköznapokon hétfőtől
péntekig - hétfőn, kedden és pénteken este 6-tól, szerdán az esti
szentmise után, csütörtökön pedig
a szentségimádás lezárásaként
együtt imádkozzuk, énekeljük a
Szűzanya köszöntésére a loretói
litániát.
Május 11-13-ig Leányfalun lesz a
házas csoport lelkigyakorlata.
Május 25-én, pénteken kerül megrendezésre iskolánkban a Nepomuki- nap.
Május 27-én, Szentháromság vasárnapján ünnepeljük templomunk
búcsúját.

Részletek a hirdetőtáblán lévő plakáton és a szórólapokon.
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A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is
részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, perselyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal!
április 21. szombat
18.00
Cursillo
április 22. vasárnap
9.00
Igekör
10.30
Cursillo 2
18.00
Idősebb házasok
április 28. szombat
18.00
Idősebb házasok
április 29. vasárnap
9.00
Szt. Lipót imacsp.
10.30
Szeretetláng imcs.
18.00
Fiatal házasok
május 5. szombat
18.00
Igekör
május 6. vasárnap

9.00
Házasok
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
május 12. szombat
18.00
Befogadó családok
május 13. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Cursillo
18.00
Cserkészek
május 19. szombat
18.00
Cursillo
május 20. vasárnap
9.00
Igekör
10.30
Cursillo 2
18.00
Idősebb házasok

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.
Gondoljunk rá, hogy a 2017. évi személyi jövedelemadónk
kétszer 1 %-ával magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil
társadalmi szervezetnek adhatjuk.
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk
adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára kell rendelkezni, melynek adószáma: 19185387-1-13. Rendelkező formanyomtatványok
az irodában kaphatók.

A 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 SZENTMISÉK RENDJE április 23-tól
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,
7.00
szerda, szombat
18.00
csütörtök
18.00 szentségimádás
vasárnap
9.00, 10.30, 18.00
BLAHAI KÁPOLNA
A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 között.
vasárnap
7.45
SZADA
csütörtök
szerda (görögkatolikus)
vasárnap

19.00
18.30
9.00

VALKÓ
kedd
vasárnap

10.00
10.30

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

7.15
18.00
7.30, 9.30, 18.00

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
vasár- és ünnepnap

18.00
9.00, 10.30, 18.00

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat
18.30
vasárnap
9.30
Gyónási lehetőség templomunkban évközi időben:
csütörtökön este a szentségimádás alatt,
szerdán és szombaton az esti szentmise előtt negyed 6-tól
Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, az időben érkezzen. Ez az
első jele annak, hogy valaki komolyan veszi a kiengesztelődés szentségét.
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2018. április-május
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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