FÉNY és FORRÁS
LELKIPÁSZTORI LEVÉL
XXVII. évfolyam
2018. 8. szám
ADVENT

HARMATOZZATOK EGEK

Egy hét, és újra belépünk az adventi
szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony
ünnepére. Ősi bölcsesség: amilyen az
advented, olyan lesz a karácsonyod
is. Fontos tehát az, hogy szánjunk
időt és energiát a felkészülésre. Az
adventi időben meghívást kapunk arra, hogy keljünk fel korábban, győzzük le álmosságunkat, és éberen várjuk az Emberfiát, aki eljön abban az
órában, amikor nem is gondoljuk.
Számomra nagy segítség volt az adventi készületben Barsi Balázs atya
Úrjövet című könyve, amelyben arra
hívja meg az olvasót, az elmélkedő
hívőt, vegye észre az adventi
szentidőben, hogy nemcsak az ószövetségi nép várakozására emlékezünk
vissza, hanem várakozzunk tudatosan
arra, hogy Krisztus újra el fog jönni,
és ezzel beteljesedik megváltásunk.

Legyünk adventi Egyház, akik őszinte szívvel imádkozzuk az Úr imájának ezt a kérését is: „Jöjjön el a Te
országod!ˮ
Egy másik lelki író, Anselm Grün,
aki bencés szerzetes, úgy beszél az
egyházi évről, mint pszichodrámáról,
ahol nemcsak a hit titkaival találkozunk önmagunkban, hanem saját életünk titka is közelebb kerül hozzánk.
Az advent várakozás az Úrra, aki érkezik hozzánk. Akkor tudunk gyümölcsöző módon várakozni, ha észrevesszük a szívünkben lévő vágyainkat, és megkeressük azokat, amelyek igazán közel visznek minket az
Úrhoz. Adventben négy héten át tudatosan a vágyainkat ünnepeljük. Az
adventi olvasmányokban gyakran
idézzük Izajás prófétát, akit nyugodtan nevezhetünk adventi útitársunknak. Az ő jövendölései szebbnél
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szebb képekben írják körül az ember
legmélyebb és leghitelesebb vágyait.
Békéről, biztonságról, egységről,
harmóniáról szólnak a jövendölései,
persze az ókor nyelvén, ami számunkra kissé furcsa és idegen.
(Szalmát eszik az oroszlán, akárcsak
az ökör Iz 11,7)
Anselm Grün úgy fogalmaz, hogy
ezek a prófétai jövendölések Isten
álmai velünk kapcsolatban, amelyekbe bele kell, hogy álmodjuk magunkat. Nem illúziók ezek, vagy utópisztikus elképzelések, hanem Isten velünk kapcsolatos vágyai, aki minden
embert meghív a Vele való közösségre. Ezt az üzenetet bízta egyszülött

Fiára, aki egy hideg éjszakán mérhetetlenül nagy szegénységben született
erre a világra. De éppen ebben a
helyzetben és ilyen körülmények között törte meg az éjszaka csendjét az
angyalok éneke. „Ne féljetek! Íme,
nagy örömet hirdetek nektek. melyben része lesz az egész népnek. Ma
született nektek az Üdvözítő, az Úr
Krisztus, Dávid városában.ˮ (Lk
2,10-11)
Legyen áldott az adventi készületünk,
hogy az Úr öröme tölthessen el minket karácsony ünnepén.
Janó atya
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ELSŐÁLDOZÁS 2018

A szülők beszámolói:
Nehéz volt belelátni fiunk szívébe,
hogy mi zajlik benne, amikor elsőáldozásra készült. Mint mindig, mindent az utolsó pillanatra hagyott most
is, látszólag semmi sem zökkentette
ki a megszokott napjaiból, egészen a
nagy napig, amikor izgatottan indultunk együtt a templomba. Mindketten
az utolsó próbáinkra mentünk, Ő az
elsőáldozásira, én pedig a vegyeskórus mise előtti összpróbájára. A
szentmisén aztán történt egy közös
lelki élményünk. Az elsőáldozás során a kórussal énekeltük César
Franck: Panis angelicus művét, aminek a végéhez közeledve felnéztem
és láttam, hogy a fiam is figyel engem olyan átlényegült arccal, ahogy
addig még nem láttam őt, mintha
érezte volna mélyen, hogy miről
éneklünk; „Manducat Dominum, pauper, servus et humilis”, vagyis „Az
Úrral táplál, aki szegény, szolga és

alázatos”. Ezek után, mint utolsónak
felsorakozott elsőáldozó egy felém
irányuló fél mosollyal még a szemében a tekintete Janó atyára és az oltáriszentségre fordult, mi pedig befejeztük az éneket, hogy „Amen”. Úgy
legyen fiam, az Úr tápláljon és kísérjen utadon mostantól. Hálásak vagyunk a Mennyei Atyának, hogy idáig elkísérhettünk.
K. Csaba
Nagy örömmel és hálatelt szívvel
gyűltünk össze október 7-én a 9 órás
szentmisére gyermekeink elsőáldozása alkalmából. Az elmúlt egy éves
készület alatt sok mindent tanultak és
tapasztaltak Isten szeretetéről. Mire
elérkeztünk az ünnephez, addigra
már nagyon várták az alkalmat, hogy
találkozzanak Jézussal az Oltárszentségben. Pénteken elvégezték a szentgyónást, és megtisztult lélekkel vár3
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ták ezt a szép napot. A szentmisén
végig figyelmesen hallgatták Janó
atyát, és kellő komolysággal álltak
sorban az Eukarisztia vételére. A
szentmisét követően boldogan vettünk részt a többi szülővel és a gyerekek felkészítőivel együtt egy vidám
agapén. Köszönjük a hitoktatóknak,
hogy kísérték és segítették őket ezen
az úton, és köszönet gyermekeink
kezeseiért, akik imáikban hordozták
őket.
Hála legyen neked Urunk a gyermekeinkért, és kérünk, tartsd meg őket a
Te szereteted útján, hogy mindig
örömmel járuljanak oltárod elé.
Amen.
Grébelné Kriszti
„Meg kell adni a módját. Erre fel kell
készülni nekem is.” – próbáltam magamat rendszeresen figyelmeztetni az
elmúlt egy évben. Nem könnyű ilyen
hosszú időn át – még nekünk felnőtteknek sem – teljes odaadással készülni egy fontos eseményre. Hát még
egy tízévesnek! Szerencsére nem
hagytak bennünket egyedül. Janó és
Zoli atya, valamint a hitoktatók több
mint egy éven keresztül készítették fel
gyerekeinket – és minket is – az október 7-i elsőáldozásra. Ezért is tudott
olyan szép lenni a közös ünnep. Mert
nem csak aznap, hanem már előtte is
„megadtuk a módját”. Ebben a napban benne volt az egész elmúlt egy
év.
Harmincheten álltak hófehérbe öltözve október első vasárnapján az
oltár elé és kapták meg, életükben
először az Oltáriszentség örömét.
Nem csak ez a nap volt csodálatos,

már az azt megelőző egy év is! Az
ELSŐ áldozás velejárója például az
első gyónás is. Nem gondoltam volna, hogy lehet lelkesíteni tízéveseket,
amikor gyónásra készülnek. Janó és
Zoli atyának, valamint a hittan tanároknak ez sikerült. Mindenki otthon,
egy gyertya mellett jegyzetelte gondolatait egy papírra, amelyeket később gyóntatójukkal is megosztottak,
a papírt pedig közösen égették el az
első gyónás után. Otthon pedig –
Anita néni javaslatára – ünnepi ebéd
várta őket. Bár kicsit furcsa volt kimondani, hogy sül a torta az első
gyónásra, de jó volt megünnepelni a
találkozásukat Jézussal. (Nálunk szerintem olyan jó élmény volt az első
gyónás, hogy akkor is lesz kedve a
gyereknek gyónni, ha nem kap érte
mindig tortát.) Hihetetlen gyorsan
eltelt az egy év előkészület, kicsit
olyan volt ez, mint advent. Aki még
előtte van, ajánlom, hogy élvezze ki
minden pillanatát!
Október 7-én szinte nyári melegben
érkeztünk a templomhoz. A szertartás gyönyörű volt: ötösével vonultak
be a padokhoz – szemmel láthatóan
büszkén – az elsőáldozók. Janó atya
prédikációjában elmesélte annak a 12
éves kínai mártír kislánynak a történetét, aki a kommunista rezsim idején életét adta az Oltáriszentségért.
Minden rendhagyó volt és szép: a
könyörgéseket a kisebb testvérek,
szülők, elsőáldozók olvasták; átváltoztatás alatt egy kosárban felvitték
az oltárhoz azokat a kis papírszíveket, amelyekbe korábban a gyerekek
4
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beleírták, miben szeretnének megváltozni; a kórus pedig külön műsorral
is készült. Az áldozás közben César
Franck Panis Angelicus című szentáldozásról írt „himnuszát” énekelték
(Monori Ágnes csodás szólójával!).
Külön jólesett, hogy sok szent- imrés

osztálytárs is eljött, hogy együtt ünnepeljenek a barátaikkal. Hála mindenkinek, aki részt vett a felkészítésben, és persze hála Jóistennek, hogy
így kényeztet bennünket
NVZS

Így élték meg a gyermekek:
Jó volt a találkozás Jézussal. Jó érzés
volt, hogy a lelkem megújult és, hogy
megünnepelhettük a családdal. Jó
volt, hogy lelkembe költözött Jézus,
amikor magamhoz vehettem a testét a
kenyérben.
Debreczeni Milán
Már nagyon vártam ezt a napot. Az
volt a jó az elsőáldozáskor, hogy találkozhattam Jézussal. Nagyon jól
éreztem magam aznap. Amikor találkoztam Vele, sok jó érzés töltött el.
Utána eljött a család, ami szintén nagyon jó volt.
Papp Marcell
Az elsőáldozásban a legjobb rész,
ami engem örömmel töltött el, az
volt, amikor magamhoz vehettem Jézust. A másik legjobb rész a nagymamám és a keresztszüleim látása
volt. Ez is boldogsággal töltött el. A
nap elején, amikor megérkeztünk a
templomba, izgultam, de mikor megláttam Jézust hirtelen megnyugodtam. Öröm töltötte el a szívemet,
amikor a lelkembe költözött Jézus.

megkönnyebbültem. Jó volt, amikor a
könyörgést elolvastam, mert utána
nyugodtabb voltam már és Jézusra
tudtam figyelni. Megérte, hogy enynyit készültünk erre a nagy ünnepre.
Nagy Kristóf
Nagyon megmelengette a szívemet az
áldozás. Éreztem, hogy Isten velem
van. Jézussal beszélgettem az áldozás
után, és ez nagyon jó volt.
Árvay Gellért
Nekem az elsőáldozás nagy lelki feltöltődést adott. Amikor először vettem magamhoz a szentostyát megtelt
a szívem Jézussal.
Szabó Márta
Örömöt, szeretetet, boldogságot éreztem az első áldozásom után. Örültem,
hogy találkozhattam az Úr Jézussal.
Balázs Emese
Nagyon boldog érzés töltött el az áldozáskor. Nagyon örültem, hogy elsőáldozó lettem. Amikor felemelték a
szentostyát előttem, akkor bevettem a
számba hálát adtam Istennek. Majd,
amikor eltűnt a számból a magamhoz
vett Jézus, rájöttem, hogy életemben
végre először áldozhattam. A rövid
agapén is boldog voltam. Remélem,
hogy következő áldozásom is ilyen jó
lesz.
Grébel Dávid

Mészáros Lara
Szép volt az elsőáldozás, mert szeretet töltötte el a szívemet. Izgultam,
hogy milyen érzés lesz. Amikor magamhoz vettem a Szentostyát, akkor
5
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ORSZÁGOS KARIZMATIKUS TALÁLKOZÓT
TARTOTTAK MISKOLCON
Jézus az Élet! – „Nélkülem semmit
sem tehettek” - ez volt a mottója a
Magyar Katolikus Karizmatikus
Megújulás országos találkozójának,
melyet október 27-én Miskolcon rendezték meg.
Tanításokat tartott Jim Murphy, a
megújulás nemzetközi szolgálatának
elnöke és Varga László püspök, a

vőkhöz, s kérte, hogy naponta legalább 10 percet olvassuk a Szentírást.
Kiemelte: az, hogy Jézusban tudunke maradni egyrészt a hozzáállásunkon
múlik, másrészt pedig a cselekedeteinken. Vállalnunk kell az örömöt és a
csalódást, a könnyeket és a csodálatos időszakokat, a feltámadás dicsőségét és a kereszt súlyát is. – Ezt jelenti Krisztusban maradni. Kérte,
hogy legyünk hűségesek, amikor nem
értjük az Istent, mert Ő megáldja a
hűségünket. A cselekedetek közül
kiemelte az imádságot, a szentírás
olvasását, a szentségek vételét, a közösséget és a szolgálatot.

Megújulás szövetségének tiszteletbeli
elnöke. A napot szentmise zárta,
melynek főcelebránsa Ternyák Csaba
egri érsek volt.
Kunszabó Zoltán diakónus, a
MKKMSZ elnöke elmondta: nagyon
jó választás volt Miskolc, mint vidéki
helyszín. Mindenféle korosztályból
mintegy 1400-an vettek részt a találkozón. Elmondta: a találkozó üzenete, hogy hagyatkozzunk Jézus Krisztusra, mert ő az élet és a kegyelem
forrása és neki terve van az életünkkel.
Gyere le a facebook-ról és az arcodat
tedd bele a Szentírásba – ezzel a kéréssel fordult Jim Murphy a résztve-

Jim Murphy elmondta: Senki sem
követheti Jézust, Jézus Lelkének ereje nélkül. Jézus nem egy lehetőség a
sok közül, hanem a Lényeg. Újra és
újra döntenünk kell, hogy Jézust követjük, mert csak úgy véletlenül ez
nem megy.
Varga László megyéspüspök az egység titka Jézus Krisztusban címmel
tartott tanítást. Kiemelte: „Jézus függővé tette magát élete minden pillanatában az Atyától és az Ő szereteté6
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től”. A Szentháromsággal megélt
egység vezeti el oda az embert, hogy
ki tudja tárni a szívét, hogy az Egyház tagjaival is egységben legyen,
hiszen Krisztus misztikus testében
egymásra vagyunk utalva.

zott terembe lépek be, amit a Lélek
tölt be” – fogalmazott az érsek úr köszöntőjében. Homíliája a napi evangéliumhoz, a vak Bartimeus történetéhez kapcsolódott. Hangsúlyozta:
Bartimeust szüksége teszi képessé
arra, hogy Jézushoz kiáltson, és hite
teszi lehetővé, hogy segítséget kapjon. Hiányozhat fizikai, de belső látásunk is, hogy helyesen irányítsuk életünket. Jézus akkor tud csodát tenni,
ha hittel fordulunk hozzá.
A karizmatikus találkozón dicsőítés,
szentségimádás és közbenjáró imaszolgálat is volt. Egyházközségünkből külön busszal mentek testvéreink
a találkozóra

A találkozó záró szentmiséjének főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek
volt. „A nap vég- és csúcspontja a
szentmise. Azt élem meg, átimádkoforrás: Szent István Televízió, Magyar Kurír

Benedikálták Gödöllő első premontrei apátját
A Premontrei Rend Generális Káptalanja 2018. augusztus 3-án apátsági
rangra emelte a Gödöllői Premontrei
Perjelséget, és október 30-án apáttá
benedikálta Balogh Péter Piusz perjelt.
Így az egész rend elismerte a gödöllői
és a zsámbéki premontrei közösség
több mint huszonöt éves fejlődését és
megszilárdulását, valamint történelmi
tekintetben a kilencvenöt éve történt
gödöllői alapítás elnyerte végső rendi
formáját.
A szertartáson a benedikálást végző
Varga Lajos váci segédpüspökön kívül
jelen volt Jozef Wouters generális
apát, Snell György esztergombudapesti segédpüspök, aki Erdő Péter
bíborost képviselte; Kocsis Fülöp haj-

dúdorogi érsek-metropolita és Szocska
Ábel nyíregyházi megyéspüspök.
A magyar apátokat Hortobágyi Cirill
pannonhalmi főapát, Bérczi Bernát
zirci ciszteri apát, Fazakas Márton
csornai premontrei apát és Fejes Anzelm nagyváradi premontrei apát képviselte. A rend generális apátján kívül
jelen volt több külföldi premontrei
apát Hollandiából, Belgiumból, Németországból, Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából. Az egyházmegyés és a szerzetespapságot ötvenen
képviselték.
Az ünnepi szentmise homíliáját Jozef
Wouters generális apát mondta, aki
Szent Ágoston életéről elmélkedett.
Rámutatott: az egyházatya úgy tekintett a szerzetesközösségekre, mint „kis
7
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egyházakra”, ahol az Egyház valósága
tapinthatóvá és láthatóvá válik.
„Rosszul ismernénk meg Szent Ágostont, ha csupán egy mély látású elméleti teológust látnánk benne. Ő nagyon
is tisztában volt a közösségi élet kihívásaival. Egynek kell lennünk egymással Krisztusban, nekünk, akiket
annyira szeretett, hogy elfogadott min-

ami nem jelent kevesebbet, mint hogy
neki nővérei és fivérei leszünk, és így
soha nem maradunk egyedül. …ˮ
A generális apát Szent Ágostont idézve kívánta a gödöllői közösségtől,
hogy legyenek mindig egységben.
„Legyenek egy: Ez nem jelent mást,
mint hogy a világ jusson hitre, mégpedig azért, hogy a hit által tökéletes
egység jöjjön létre azok között, akik
ugyanabban a természetben osztoznak,
de külsőleg eltérőek egymástól, és
ezért nem egyek. Isten jelenlétében
élni és remélni az Ő szerető jóságában:
ez az, ami egymással közösségbe fűz
minket. Ez a hit az a gyógyszer, amelyet Krisztus Teste hoz el a közösségeinkbe, hozzánk és általunk, a sebzett és
megosztott világ számára”

ket, mint az ő Atyjának a gyermekeit,
Forrás: Gödöllői Premontrei Apátság
GYEREKSZÁJ
Összepréseljük a szőlőt és ebből lesz a mustár.

K.Barnus

A tükörben miért nem hallom a hangomat?

B.Zalán

Én otthon mindig napos vagyok.

B. Zalán

A Süni csoport vendégeskedett a Katica csoportban. Mikor elmentek,
megkérdezték: És most újrakezdjük a napot?
R. Ábel
Olyan forró ez a kávé, hogy leég a szívem.

B.Ágoston

Keresztelő Szent János sáskát és mézet evett. „Én is szeretem a sáskafőzeléket!ˮ
B.Ágoston
Neked mindig olyanon jár az eszed, amit nem tudunk megépíteni. V.Vili
Janka, te olyan vagy mint egy kacsalábon forgó palota. (K.Hunor) (Amikor Janka fordítva vette fel a cipőjét)
8
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Szent Erzsébet nyomában…
Óvodánkban a héten Szent Erzsébet ünnepére készülődtünk. A „rózsacsoda”
történetét sokszor eljátszottuk a gyerekekkel, mikor Erzsébet a konyhájából
finom falatokat visz a rászorulóknak.
A játék valósággá vált: az óvoda konyhájából mennyei illatok szálltak, a gyerekek szorgos munkája nyomán. A Süni csoport zabos kekszet, a Pillangó túrós pogácsát, a Katica sajtos krékert készített. Miután Zoli atya megáldotta a
finomságokat, az óvoda képviseletében néhányan elvittük a gödöllői Anyaotthon lakóinak. A családok eleinte meglepődtek, de aztán örömmel fogadták a
finom süteményeket.
Ez az esemény jó lehetőség volt arra, hogy megszerettessük a gyerekekkel az
ajándékozás örömét!
Vera néni

A házasság szentségének ünnepe
Október 14-én az esti szentmisében
ünnepeltük a
jubiláns házasokat. Szent
Márk evangéliuma azt az
eseményt írja
le, amikor egy ifjú, aki még nem találkozott személyesen Krisztussal,
megkérdezi, hogy mit tegyen, hogy
elnyerje az örök életet. Minden parancsot megtartott, de Jézus többet
vár tőle. Ennek az ifjúnak a vagyonától kell megválnia. És neked? Mi az,

amihez ragaszkodsz, ami elválaszt
Istentől? Mi az, ami még hiányzik
belőled? És mi történik ezzel az ifjúval? Isten megkedveli. Isten téged is
megkedvel, Ő mindig előbb szeret és
mindannyiunkat üdvözíteni akar. Ő
azt akarja, hogy találkozzunk az élő
Istennel. Adjunk hálát az üdvösségért, ami ingyenes ajándék, amihez
viszont meg kell tennünk a magunk
részét. A házasságban is ez a hívatásunk, és a célunk az életszentség. A
házasságban nap mint nap újra meg
kell hoznunk Krisztus mellett a dön9
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tést, le kell mondanunk dolgokról,
áldozatot kell vállalnunk, hogy ajándék lehessünk a másik számára. Ebben a szentmisében a házaspárok
mind megújíthatták az egymásnak
tett ígéretüket. Janó atya arra kérte a
házasokat, hogy álljanak fel, forduljanak egymás felé, fogják meg egymás kezét és egymást keresztnevükön
szólítva adjanak hálát házastársukért,
és szeretetük gyümölcseként Isten
ajándékáért, a gyermekekért illetve
unokákért. Az akolitusok is elhagy-

hatták erre az időre helyüket és megkereshették feleségüket. Nagyon szép
és bensőséges ünnep volt ez! Gyönyörűség volt látni, amint a párok ragyogó arccal, szemükben néha örömkönnyekkel mentek ki Janó atyához,
aki a vállukra tett kézzel részesítette
őket Isten áldásában, és a jubiláns
házaspárok kis emléklapot is hazavihettek ennek a szép eseménynek az
emlékére.
S.Erika

Városi baba-mama találkozó
Évente találkoznak városunk baba-mama csoportjainak tagjai valamelyik közösségben. Most mi voltunk soron. 25 mama 30 gyermekkel vett részt a városi

találkozón négy baba-mama körből (besnyőiek, premisek, reformátusok és
mi), amelynek templomunk és közösségünk baba-mama csoportja adott otthont, igehirdetés, közös játék és jó beszélgetések zajlottak a délelőtt folyamán.
Hogy milyen volt? Álljon itt egy résztvevő levele

10
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Kedves Hedda, Gizi és Szentháromság templomi Anyukák!
Ezúton is köszönjük Nektek, és rajtatok keresztül Janó
atyának, hogy megszerveztétek a pénteki találkozót!
Nagyon sokat kaptunk ettől a pár órától, tőletek, egymástól, Jézustól.
Megtapasztaltuk a közösségek erejét, amelyek átívelnek életkorokon és élet-állapotokon.
Megtanultuk, hogy „imaharcosoknakˮ kell lennünk,
akiket egyszer küld a Szentlélek valakihez, másszor
hozzánk küld valakit, és hogy mindig adhatunk, úgy
hogy közben mindig kapunk is. Magunkat adjuk, példát adunk, Jézushoz vezetjük gyermekeinket, ahogy a
Lukács evangéliumból
hallottuk, és elengedjük
őket, mint Mária és József a 12 éves Jézust.
Újra meghallgathattuk
az édesanyák megáldását a keresztelési liturgiából, és tovább elmélkedhetünk azon, hogyan
tudjuk gyermekeinket
úgy a világnak adni,
hogy közben óvjuk őket
a rossztól, gonosztól.
Öröm volt együtt énekelni veletek, kis gyerekeinkkel.
Jó volt együtt imádkozni távollévő
vagy beteg csoporttársainkért és
családjaikért.
A Jóisten áldása kísérje tovább
csoportjainkat, plébániai közösségeinket, papjainkat, családjainkat!
Szeretettel:
Hidvéginé O. Melinda
(premimama)

11
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Idősebb házasok hittana
Sokszor nem látunk bele az egyházközségünkben működő egyes csoportok tevékenységébe. Tudjuk, hogy
vannak, és hogy sokféle van, és a folyósón látható is a különböző csoportokról egy összefoglaló, de olyan jó
lenne tudni, ki mit csinál, mivel tölti
ezeket az együttléteket. Gondoltam,
írok nektek magunkról, hátha így
más csoport is kedvet kap és beszámol. Mi ebben az évben folytatjuk a
Szentatya Amoris laetitia című értekezését a családban megélt szeretetről. Pontról pontra haladunk. Elemeztük Szent Pál apostol Szeretethimnuszát, minden egyes jellemzőjét, hogyan lehetünk jóságosak, türelmesek,
hogyan kerüljük el a haragot, az
irigységet, különösképpen is hoszszabb időt szentelve a megbocsátás
és kiengesztelődés témájának, ami az
egyik legnehezebben megélhető dolog, még nekünk keresztényeknek is.
Legutóbb Páll Gabi előadásából arra
is kaptunk megerősítést, mennyire
szoros kapcsolat van test és lélek között, illetve a megbocsátás hiánya
milyen káros hatással lehet a testi
egészségünkre is. Janó atya magyarázatai után mindig kiscsoportban

dolgozzuk fel a hallottakat, megosztjuk tapasztalatainkat egy-egy kérdés
köré felsorakoztatva. Ezekből szedtem össze nektek egy csokrot, elmélkedésre, tovább gondolásra, akár nem
házasságban élőknek is. Mit jelent
számomra az az igazság, hogy a házasság szentségének kegyelme tökéletesíti a házastársak szeretetét? Mit
közvetítenek a szavaim, áldást vagy
átkot? Mennyire vagyok szerethető a
házastársam, a gyerekeim, az unokáim számára? Számomra mi a legnehezebb a megbocsátásban? Kinek
nehezebb megbocsátanom, önmagamnak vagy a házastársamnak?
Mennyire tudok örülni a másik sikerének? Hogyan tudom hatékonyan
ápolni a köztünk lévő bizalmat?
Sokat tanulunk egymástól, és ilyenkor hazafelé menet megoszthatjuk
házastársunkkal a többiek tapasztalatait, és ez a közös gondolkodás még
közelebb hoz minket és olyan légkört
teremt, amelyben könnyebben tudjuk
megélni a szeretet parancsát, legalábbis azon az estén egészen biztosan. Istennek legyen hála! Mióta házas hittanra járunk, jobban szeretjük
egymást!
S.Erika
Lapunk megjelenésével egy időben
folyik a világméretű szentségimádás
templomainkban, amelyhez pénteken, november 24-én délután 5-től 6ig mi is csendes szentségimádással
kapcsolódtunk.
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/
12
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ADVENTUS DOMINI
Idén december 2-án veszi kezdetét az
advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapon át tartó időszaka. Az advent szó eljövetelt
jelent, és a latin adventus Domini,
vagyis az Úr eljövetele kifejezésből
származik. A Szent András apostol
napjához (november 30.) legközelebb
eső vasárnapon kezdődő ünnepi időszak, ahogyan neve is mutatja, az Úr
eljövetelére, azaz a Jézus születésére
való várakozást szimbolizálja. Mivel
idén ez a december 2-i, így ezen a
napon gyújtjuk meg az első gyertyát
az adventi koszorún. Ez pedig azt jelenti, hogy az utolsó, azaz a negyedik
gyertya a december 23-i vasárnapon
lobban majd lángra, így másnap már
következik is a szenteste.
Jézus születésének ünnepére az erre
az időszakra jellemző katolikus szertartásokkal és szokásokkal készülünk, melynek része a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek.
Az adventi készület hagyománya a 4.
századból ered, ekkor a vízkeresztkor
tartott keresztelések előtt háromhetes
előkészületi időt tartottak. A következő században ez a várakozás átalakult: lelkileg a keresztények már a
karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek, az ünnepet
megelőző hat héten keresztül. Ebből
rövidült le a négy vasárnapot átívelő
adventi időszak, amelyet VII. Gergely pápa vezetett be a tizenegyedik
században.

A hagyományos adventi koszorú melyet három lila és egy rózsaszín
gyertya díszít -, a közös karácsonyvárást segíti, melyet nemcsak a templomban, hanem a családokban és más
közösségekben is elkészítenek. A

gyertyák színe szimbolikus jelentőséggel bír: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal. Ez utóbbit
advent 3. vasárnapján, azaz öröm vasárnapján gyújtjuk meg. A világító
gyertyák egyre nagyobb száma pedig
a növekvő fényt jelképezi, mely karácsonykor Jézus születésével teljesedik ki.
A legjellegzetesebb adventi liturgia a
napfelkelte előtt tartott hajnali mise,
a roráté. Az adventi időszakban a
templomi oltárokat nem díszítik virággal, az orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap
violaszínű miseruhát ölt.
Az adventi előkészület során a böjtölés és bűnbánat mellett tettekben
megnyilvánuló jócselekedetekkel is
készülünk az ünnepre. Ebben az időszakban még inkább figyelünk a körülöttünk élő elesettekre. A hétköznapi jótettek mellett a Karitász szervezetek akcióihoz csatlakozva is segíthetünk a rászorulókon
13
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. Az adventi időben a Lélek arra hív minket, hogy teremtsünk csöndet magunkban és magunk körül. A hívő embert is megkísérti a szétszórtság és a felszínesség. Ezek ellen tudatosan dolgoznunk kell. Egyrészt az Úrral való kapcsolatunkban, az imaéletünkben. Többet kellene
csendben lennünk az Úrral, virrasztva az Ő igéi fölött. Másrészt az
emberi találkozásainkat is lehet jobbá tenni. Tudatosan gyakorolnunk
kellene azt, hogy a másikat szerető figyelemmel meghallgassuk. Ne
vágjak a szavába, és ne azon gondolkodjam, hogy mit fogok majd reagálni a szavaira. Az idei adventünket próbáljuk összeszedettebben és
elmélyültebben átélni, és akkor karácsony ünnepén mi is meg tudjuk
ajándékozni a betlehemi Gyermeket.
Janó atya
december 2. Advent 1. vasárnapja
Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a megváltástok!
december 9. Advent 2. vasárnapja
Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
december 16. Advent 3. vasárnapja
Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket.
december 23. Advent 4. vasárnapja
Betlehem, belőled fog származni az, aki uralkodni fog Izraelen.
December 2. advent 1. vasárnapja.
Adventben hétfőtől szombatig reggel ¼ 7-kor kezdődnek a roráték.
Az első december 3-án, hétfőn lesz.
A roráték alatt gyónásra is van lehetőség. Jöjjünk minél többen és hozzuk a gyermekeket is, hogy egy családként készülhessünk karácsony
ünnepére. A misék után együtt reggelizünk a közösségi házban. Segítsünk a reggeli készítésében és a
termek takarításában is a reggeli
után! A hirdetőtáblán kifüggesztett
beosztáson lehet föliratkozni a szolgálatra.

A gyermekek adventi lelkinapja
december 1-én, szombaton délután
lesz a közösségi házban. Minden iskolást szeretettel várnak a hitoktatók.
Az egyházközségi adventi lelkinap
felnőttek részére december 8-án,
szombaton lesz, Görbe József atya
tartja. Program: 9.30-tól imaóra,
majd két elmélkedés, ezután szentségimádás, alatta gyóntatás, végül
szentségi áldás 13.00 órakor.
A gyermekek és fiatalok számára
adventi gyónási alkalmat biztosítanak az atyák december 14-én, pénteken 14.30-tól lesz.
14
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Nagy szeretettel hirdetjük, hogy idén is megrendezzük egyházközségünkben az

ADVENTI VÁSÁRT.
Itt lehetőség nyílik arra, hogy saját készítésű termékeket eladjunk és vásároljunk.
Ennek időpontja: december 8-9. (advent 2. vasárnapja) és
december 15-16. (advent 3. vasárnapja)
a szentmisék előtt és után.
Kik árulhatnak és mit? Egyházközségi tag saját készítésű portékát. (a szadai és a
valkói egyházközség is ide tartozik) Kivételt képez a Habakuk könyvvásár.
A vásáron való részvételhez jelentkezés szükséges:
emailben: bacsi.nagy@gmail.com
vagy a sekrestyében kihelyezett lapon
Jelentkezési határidő: december 3., hétfő este.
A részvétel ingyenes.
Bacsi-Nagy Gergely és Máthé Zsófi szervezők
Az adventi időszakra, december 8-ra
esik szép Mária-ünnepünk Szűz Mária
szeplőtelen fogantatása ünnepe.
Mária fogantatásától kezdve mentes volt
az áteredő bűntől – ezt ünnepeljük december 8-án.
A
Szeplőtelen
Fogantatás
dogmáját Boldog
IX. Piusz hirdette
ki 1854. december
8-án
Ineffabilis
Deus
kezdetű
bullájában
e
szavakkal:
„Kinyilvánítjuk,
megerősítjük
és
isteni
kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a
tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz
Máriát fogantatásának első pillanatától
kezdve a mindenható Isten sajátos
kegyelme és védelme folytán, az
emberiség
Megváltójának,
Jézus
Krisztusnak
érdemei
erejében,
sértetlenül megóvta az eredeti bűn
szennyétől.”

A Szeplőtelen Fogantatás és az istenanyaság az alapja a Boldogságos Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének,
amely a teljes ártatlanság, valamint a
megtestesült Ige és a megváltott ember
iránti anyai szeretet jelképe. Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének
napja. A Szűzanya 1925. december 10én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett szívét és így
szólt: „Hirdesd nevemben a világnak,
hogy megígérem: ott leszek az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel mindazok halálos ágyánál, akik 5 egymást
követő hónap első szombatján meggyónnak, megáldoznak, elimádkozzák a
rózsafüzért és egy negyedóráig társamul
szegődnek az elmélkedésben.” Az elsőszombat gyakorlata világszerte elterjedt.
A Szeplőtelen Szív elsőszombati ájtatossága napjainkban is élő szokás, templomunkban is megtartjuk minden elsőszombaton a reggeli szentmise után.
Hívjuk és várjuk kedves testvéreinket!
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Jótékonysági focitorna 2018.10.29.
Gödöllő, Táncsics Mihály úti Sportcentrum
Az egészséges életmód egyik
alappillére a mozgás, a sport, a
szeretet pedig nélkülözhetetlen része

közösségeiből neveztek. Nagy öröm
volt látni a Szent Imre Iskola
diákjaiból és szüleikből szerveződött
női és férfi csapatokat. A házas
hittanos senior csapat (Rehab I.) is
dinamikusan mozgott. A gimnazista
és felnőtt csapatokban szereplő
egykori szentimrések megerősítették
a nevelésbe vetett hitünket, a „kis”
focistáinkból tisztelettudó, segítőkész
fiatalemberek lettek. A Szent István
Egyetem
csapatai
nemzetközi

az őszinte, együttérző segítségnyújtásnak.
Nagyon sokan gondolják ezt
hasonlóan, ezért több százan vettek
részt
a
beteg
gyerekek
gyógyulásának
támogatásáért
rendezett focitornán.
szintűre emelték az eseményt,
játékosaik távoli országokból:
Dél-Afrika,
Szíria,
Libanon,
Palesztina,
Jordánia,
Marokkó,
Kazahsztán, Kirgízia érkeztek.
A torna mérkőzései „profi” sorsolás
alapján egyszerre négy pályán 9
órától 18 óráig folytak. Délelőtt az
általános iskolás, gimnazista és női
csapatok versenyeztek, délután pedig
a felnőttek és
az öregfiúk
következtek. A két program között
volt a hivatalos megnyitó és a

A
mindenki
számára
nyitott
versenyen 42 csapat indult. A
résztvevők elsősorban városunk és
kistérségünk
(Pécel,
Kistarcsa,
Kerepes, Szada) iskoláiból és
16
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délelőtti
versenyek
eredményhirdetése.
Dr. Gémesi György polgármester úr,
Simon Krisztián az UTE válogatott
labdarúgója, a Szent Imre Iskola volt
tanulója segítségével adta át a
díjakat, és mondott köszönetet a
A kategóriák győztesei:

résztvevőknek a jó cél támogatásáért.
Örömteli és egyben erőt sugárzó volt,
hogy a most támogatott gyermekek,
Levente és Márk is eljöttek.
A díjazáskor átadott kupákat,
érmeket, ajándék csokit támogatóink
biztosították.

alsótagozat:
felsőtagozat:
gimnáziumok:
női:
felnőtt:
öregfiúk:

A szoros programot a versenybíróság
(Galli Zsolt, Révész Bálint, Szabó
István) jó hangulatú műsorvezetéssel
és pontos nyilvántartással irányította.
A kiváló játékvezetők és segítőik
biztosították a sportszerűséget, ennek
a testületnek a vezetője Varga
András igazgató úr volt. A Hankóné

Pécel I.
Gólzsákok
Premi elit
Vegyszerdarálók
Béta Hímek
SMP Systems

Hrágyel Zsuzsanna által, szervezett
egészségügyi ellátás orvosainak, akik
a közösség tagjai, szerencsére csak
két kisebb sérültet kellet ellátniuk. A
nevezési díjakat, adományokat a
verseny közben is előírás szerint
kezeltük, Bella Gábor vezetésével. A
Pálné Ági, Hrágyelné Zsuzsi, Kissné
17
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Gizi
által
irányított
büfé
becsületkasszás kínálatát mindenki
kiválóra értékelte. A bevétel duplája
lett, mint az alapanyagokra fordított
összeg.
A programról nemcsak a RégióTV
tudósított, hanem fotósunk, Bedő
Sándor is rögzítette az érdekes
pillanatokat.
Támogatásokra elsősorban a nevezési
díjak befizetéséből számítottunk, de
örömmel fogadtuk a vállalkozók által
átutalt adományokat, és megható volt
a gyűjtőládába történő sok-sok jó
szándékú adakozás is. Meglepetéssel
fogadtuk a Galgamenti Ifjúsági
Találkozó fiataljainak gyűjtését.
Hálával gondolunk rájuk, mert
személyesen nem tudtak eljönni, de
gyűjtöttek és imádkoztak a beteg
gyerekekért.
A Gödöllői Sportklub focistái és
szüleik szintén személyes részvétel
nélkülnyújtottak pénzbeli támogatást.
A felajánlott adományok összege:
1.008.000.–Ft
lett.
Ebből
az
összegből 300.000 forintot Popovics
Levente, 300.000 forintot pedig Tóth
Márk családjának fogunk eljuttatni a
Lumniczer alapítvány segítségével. A
fennmaradó összeget azoknak a
rászoruló
beteg
gyerekeknek
tartalékoljuk, akikről a későbbiekben
szerzünk
tudomást.
Örömmel
hallottunk az Önkormányzat pénzbeli

támogatásáról is, amit közvetlenül
juttattak el Levente szüleihez.
Köszönjük Janó atya és az
egyházközség támogatását, köszönjük minden segítőnek, köztük a Szent
Imre Iskola tanárainak (Liszkainé
Seres
Mária,
Weidl
Beatrix,
Gáspárné Kolozs Julianna) és 8.
osztályos
diákjainak
odaadó
munkáját.
Nagyon sokan sokat dolgoztak, név
szerint mindenkit nem is tudunk
megemlíteni, mert hosszú lenne a
lista. Volt, aki először csapatot
szervezett, a verseny délelőttjén a
kicsik
edzője
volt,
délután
bíráskodott és játékos is volt,
mindezek mellett lelkesen szurkolt.
A nap végén a Sport Klub minden
támogatást
megadó
vezetője,
Rózsavölgyi
Sándor köszönetet
mondott
a
szervezők
lelkes
csapatának. Azt mondta, hogy
amennyiben a jövőben nagy tornát
rendeznek, kéri a segítségünket a
lebonyolításban, mert itt minden
olyan jól sikerült.
Ez a torna más volt, sokan
megérezhették rajtunk keresztül Isten
szeretetét. Jó volt együtt lenni, jó
célért munkálkodni! Hálás szívvel
gondolunk
minden
adakozóra,
segítőre, résztvevőre.
Sok szeretettel a rendezők, Pál István
és Rózsavölgyi Sándor nevében is,
Kiss László
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Gazdag Jani
2018. október 19. Gazdag János földi vándorútjának vége, és égi születés-napjának dátuma.
Drága Jani!
Nem akartuk elhinni, hogy beteg vagy, hiszen
olyan erős voltál, dolgoztál, nevettél, szerveztél, mindenkinek segítettél. Az élet nagy csatáiból, nehézségeiből mindig talpra álltál,
éreztük benned az erőt, hogy ez most is így
lesz…, de fájó szívvel éltük át, hogy az Úr
magához szólított.
Ameddig velünk voltál, nem csak lelkünket gazdagítottad támogatásoddal,
tettrekészségeddel, gondolataiddal, mosolyoddal, de testünket is tápláltad
minden földi jóval.
Felejthetetlen az az önzetlen, alázatos, odaadó szolgáló szeretet, amit tőled
kaptunk, sok örömet adtál felnőtteknek, gyerekeknek.
Felejthetetlenek finom raguleveseid, tatárbifsztekjeid, grillezéseid, az a sok
tea, kávé, amit a családtáborokban főztél.
Köszönjük, hogy voltál nekünk, hogy összetartottad a Családközösséget Zsuzsa halála után is. Példát adtál nekünk alázatból, szeretetből, ahogy feleséged
mellett voltál betegségében, ahogy segítettél gyermekeidnek és nekünk Zsuzsa
halálának feldolgozásában.
Gondolunk Rád és Zsuzsára, hiszen velünk vagytok a szívünkben, kapocs
vagytok Ti már nekünk ég és föld között.
Mennyei Atyánk! Kérünk, vedd magadhoz Janit örök országodba, hogy szentjeid és Zsuzsa társaságában örvendezhessen!
Jani, Zsuzsa! Nyugodjatok békében! Odafenn találkozunk!
JUHÁSZ GYULA: CONSOLATIO
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen
még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
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Dr. Szakál Ferenc
Hosszantartó súlyos betegség után 2018. október 28-án, vasárnap Dr. Szakál Ferenc
megtért Teremtőjéhez. Feri bácsi 1981 és 1993 között volt egyházközségünk világi
elnöke. Szolgálatát lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte, segítve ezzel plébánosai munkáját és az egyházközség fejlődését.
1941. február 4-én született Nagykamaráson (Békés megyében) egy 7 gyermekes földműves család 5. gyermekeként.
1959-ben a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett. 1966-ban Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen
kapott mezőgazdasági mérnöki oklevelet. 1967-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Üzemtani Tanszékének az
oktatója. 1980-ban A mezőgazdasági rendszerek rugalmassága című disszertációjával kandidátusi fokozatot szerzett.
1990-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Intenzíven foglalkozott a mezőgazdaság átalakulásának kérdéseivel, és rendszeresen szerepelt szakmai és politikai fórumokon.
1991-től 1995-ig a KDNP országos intézőbizottságának és az országos választmányának tagja. A KDNP 1992-ben Gödöllőn tartott I. kongresszusának egyik szervezője. Mezőgazdasági szakértőként részt vett az 1989., valamint az 1994. évi agrárprogram elkészítésében.
Az 1994. évi választáson az országos lista 8. helyéről került a Parlamentbe. Az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságában dolgozott, az agrárkutatási, az EUcsatlakozási és külkereskedelmi, valamit az új szövetkezeti törvény megalkotásának
előkészítésére alakult albizottságok tagjaként. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében a teljes jogú magyar delegáció tagja lett. A kulturális és oktatási, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság tagja, majd 1995-ben alelnöke.
1996. januárban pedig a bizottság kelet-nyugati mezőgazdasági és vidékfejlesztési
albizottságának az elnökévé választották.
Parlamenti feladatai mellett egyetemi tanári munkáját is ellátta, az Európa Tanácsban szerzett tapasztalatait is felhasználva. 1998-ban visszavonult az aktív politizálástól, és 2009-ben lett nyugdíjas.
Az őt tisztelő KDNP párttársai felterjesztésére élete munkájáért a
Magyar Érdemrend Tiszti keresztje kitüntetésben részesült 2016-ban.
Feleségével (Molnár Éva) 6 gyermeket neveltek fel és 50 évi házasság után költözött el tőle a Mennyei Hazába! Legkisebb fia, Ádám családja és a piarista nevelők
hatására szerzetesként az Úr szolgálatára szegődött, s mint ilyen megható és felemelő gyászmisében búcsúztatta el édesapját a földi élettől.
Nagy szeretettel gondolunk Feri bácsira és imáinkban kérjük, hogy a Jóistent fogadja őt szentjei körébe!
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OLVASÓLÁMPA
MERJ ELINDULNI!

„Nem a magunkéból adunk, Istenéből adunk! Milyen szép,
amikor Szent Péter azt mondja a béna koldusnak: »Aranyam,
ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj!« (ApCsel 3,6) S az ember fölkel, elindul és jár.
Ez a hit legyen bennünk, hogy merjük azt mondani a másiknak: »Légy bátor
megtenni azt, amit Jézus kér tőled, mert biztos, hogy csoda lesz belőle! Merj
elindulni, merj hinni!...«
Tudnunk kell, hogy már itt ezen a földön szörnyű következményei vannak, ha
a szegényeket, az elesetteket nem karoljuk fel Krisztus szeretetével. Az irgalmas szeretet parancsa nem fakultatív. Nem egy a sok liturgikus és más jellegű
előírás között, hanem az egyetlen, amelynek megélésétől függ úgy a földi,
mint az örök életünk.
Azok a nagy pillanatok, amikor az ember ki tudja mondani: »Meg tudok én
enni három vacsorát is estére, de csak egyet fogok, bőven elég az nekem, a
többit meg szétosztom a nélkülözők között.« Persze ez nemcsak az ételre
igaz, hanem mindenre. Ahogyan a szeretet parancsa sem tesz kisebbé, úgy a
szegénységé sem. (…) A szeretet parancsa nem pusztán jólneveltség kérdése.
Ha elfogy a szeretet egy közösségben, egy társadalomban, az a közösség, társadalom megszűnik létezni. Egyetlen járható út a Krisztus útja, az önzetlen
szeretet útja, a szegényekkel való totális szolidaritás.”
(Részlet Böjte Csaba: Merjünk hinni és szeretni! című könyvéből.)
Klaus Hemmerle
Csak értünk

Isten érdeklődése irántunk
nem csupán
baráti ajándékok
osztogatásából áll,
miközben Ő
távol marad,
hanem érdeklődve irántunk,
be is lép a helyzetünkbe.
Odajön, ahol mi vagyunk.
be is lép az életünkbe.

Istené minden:
amikor emberré lett,
Emberré lett,
de csak értünk.
nem volt haszna belőle.
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET
▪ Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu;
▪ A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk,
egyházmegyénk, közösségeink életéről:
www.szimre.hu
www.ifigodollo.hu
http://www.mente.hu
http://uj.katolikus.hu
http://magyarkurir.hu
www.vaciegyhazmegye.hu
http://mkkm.hu
http://cursillo.hu
http://fokolare.hu
Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat:
http://szentharomsagtemplom.hu
plébániánk papjai és szolgálattevői,
a kapcsolatfelvétel lehetősége,
vasárnapi hirdetések,
az egyházközségi eseményeken készült fényképek,
a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,
a szentségekhez járulás feltételei,
csoportjaink bemutatása.
Egyházadó
Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem tette meg az év során, az rendezze az éves
önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befizethető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy átutalással. Az
átutalás címzettje és számlaszáma:
Római Katolikus Egyházközség
10700196-49270400-51100005 CIB Bank
Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény
rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”.
Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló
keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege az éves
a nettó jövedelem 1 %-a.
A plébánia életét, működését szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli adományaiból jön össze. Ezt az összeget a hívek perselyadományai és az egyházi hozzájárulás (egyházadó) teszi ki. Ebből fedezzük az épületek közüzemi díjait, tatarozását,
az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat stb.
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
november 30. Szent András apostol (1. sz.)
Én emberhalásszá teszlek titeket!
december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap (+1552)
Menj, legyen úgy, amint hitted.
december 6. Szent Miklós püspök (IV. sz.)
Csak az jut be a mennyek országába, aki mennyei Atyám akaratát
teljesíti
december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító
(+397)
Legyen hitetek szerint!
december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú (IV. sz. eleje)
Én felüdítelek titeket.
december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító (+1591)
A bölcsességet azonban művei igazolták.
Árpád-házi szentek, akiket november hónapban ünneplünk
Skóciai Szent Margit
(1047 körül, Reska - 1093. Edinburgh)
Édesanyja Szent külni kényszerült Skóciába, majd szánIstván király csa- déka szerint vissza Magyarországra, de
ládjához tartozó hajójukat a szél Skóciába sodorta vissza.
Ágota, édesapja A szép és szelíd Margitot III. Malcolm
Edward száműzött skót király vette feleségül. Nyolc gyerangolszász herceg, mekük született, közülük Dávidot és
akit gyermekként Kálmánt (Edeltrud) is szentként tisztea magyar király lik. Margit sok templomot és klastromot
szívesen fogadott alapított. Önfeláldozóan ápolta a betebe udvarába és szeretettel nevelt fel. geket és bőkezűen gondoskodott a szeAmikor feleségül vette Ágotát, Mecsek- gényekről. Skóciában nemzeti szentjüknádasd és Pécsvárad környékén terje- ként tisztelik (1251-ben kanonizálták).
delmes birtokot kapott nászajándékul a Legendák, krónikák sokasága őrzi a
királytól, amelyet dokumentum őriz. A skótok jóságos, igazságos és nagy műházasságból három gyermek született, veltségű királynéjának emlékét mind a
Edward, Margit és Krisztina. Edwardot mai napig. November 16-án a magyar
1057-ben visszahívták az angol trónra, származású skót királynéra, Skóciai
de visszatérése után hamarosan meghalt. Szent Margitra emlékezik az Egyház.
1066-ban felesége gyermekeivel mene23
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SZENT ERZSÉBET
II. ANDRÁS KIRÁLY ÉS GERTRUD, MERÁNIAI HERCEGNŐ LEÁNYA
(1207. Sárospatak – 1231. Marburg)
A világmann (1223), Zsófia (1224), Gertrúd
egyház
(1227), aki premontrei apáca lett és életegyik
szentségéért az Egyház boldoggá avatta.
legkedLajos korai halála után, az özvegy Erveltebb
zsébet önként elhagyta Wartburgot,
női szenthogy belső késztetésének engedelmesje. Négy
kedve az irgalmasság és könyörület Urát
éves korában elkerült hazájából jegye- kövesse, amit férjének rokonai nem nézsének, Hermann türingiai tartománygróf tek jó szemmel. Gyermekeiről gondosHermann nevű fiának családjába, Wart- kodott, nevelésüket jó kezekre bízta,
burg várába. Már kisgyermekként kitűnt önmaga minden javáról lemondott és
különös jámborságával. Nehezen illesz- Szent Ferenc szellemi örökségét magáékedett be az idegen környezetbe, a ri- vá téve a szegények és betegek ápolásádeg, szeretetlen légkörbe, az imádság és ra és megsegítésére szentelte életét.
vallásgyakorlás jelentett számára vi- Marburgban menhelyet alapított szágaszt. Jegyese korai halála után vissza mukra. 24 évesen, 1231. november 19akarták küldeni atyjához, de a másod- én halt meg. Négy év múlva pünkösd
szülött fiú, Lajos, akivel őszintén szeret- napján szentté avatta IX. Gergely pápa.
ték egymást, eljegyezte és 1221-ben fe- II. Frigyes császár, akinek házassági
leségül vette. Lajos elfogadta Erzsébetet ajánlatát visszautasította, most halálában
olyannak, amilyen volt, élénk tempera- tett koronát „Isten halhatatlan királynémentumával, böjtjeivel, hosszú imádsá- jának” a fejére. Számos csoda emlékezgaival, önmegtagadásaival, korlátokat tet a szentéletű királylányra. A világon a
nem ismerő adakozásával. A házastár- legelterjedtebb a rózsacsoda és az ágyásak igazi egysége, egyenrangúsága kör- ba fektetett leprás koldus Krisztussá lényezetük felé is megmutatkozott. A kor nyegülése. Életének és tetteinek példája
szokásaival ellentétben Lajos hitvesével követőkre talált nemcsak a magyar, de
egy asztalnál étkezett. Boldog házassá- az európai uralkodóházak leányai körégukból három gyermek született, Her- ben is.
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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HÍREK, HIRDETÉSEK
…tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. (Gal 6,10)
Eltartási szerződés? Albérlet?
Egyházközségünk régi tagja, egy kisgyermekét egyedül nevelő édesapa keres
olyan idős embert, akinek ellátását, ház körüli teendőit vállalná, lakhatásért
cserébe. Felnőtt szakápolói végzettséggel rendelkezik, az egészségügyben
dolgozik, így ápolási munkában is tud segíteni.
Mivel hamarosan ki kell költöznie eddigi lakásukból /Gödöllő-Szent István
tér/ (az új tulajdonos albérletbe fogja kiadni) az is érdekelné, ha valaki albérletet keres és társulna vele, mivel ő egymaga nem tudja kifizetni a lakás teljes
bérleti díját.
Ha valaki tud bármelyikben segíteni, hívását köszönettel várja:
Tőke István: 06-70-5512255 (istuc2@gmail.com)
ákját, Csicsiri Dorottyát és Deák Máriát.
Ennek a számunknak az önköltségi
ára 85,- Ft. Ezért kérjük, aki teheti,
adománnyal segítse megjelentetését.
Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével
tehetik meg.
Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink
figyelmét, 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

Október 18-án iskolánk közössége is
részt vett a „Gyermekek rózsafüzér
imája a békéért és egységértˮ kezdeményezésben. Kilenc órától vett részt
ezen a határokon átívelő imaalkalmon, amelynek során gyerekek
imádkozták együtt a rózsafüzért; az
iskolások és az ovisok is ismerkedhettek az imaformával, a nagyobbak
a teljes rózsafüzér imádkozásával elmélyedhettek a titkokban. A tanárok
előimádkozása tanúságtétel volt a diákok felé. A görögkatolikus és a protestáns iskolások külön imádkoztak
ugyanekkor az egységért
Október 26-án tartotta iskolánk Szent
Imre napi ünnepségét. A szentmise
után a templomban adták át ünnepélyesen az új diákoknak a nyakkendőt,
illetve a sálat. Majd a tornateremben
a harmadik osztályosok előadása következett Nepomuki Szent Jánosról
„nagycsoportos” óvodásaink is megtekintették. Itt köszöntötték új dolgozókként az intézmény két egykori di25
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atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Jelezzük a
sekrestyében! Figyeljünk rájuk különösen is az adventi időszakban, hogy
karácsonyi készületük teljes legyen.
A blahai kápolna a hét
minden napján reggel 7
órától este 7 óráig nyitva van, látogatható.
A
Szentháromság-templomban
csütörtökönként este 6-tól 7 óráig
csendes szentségimádást tartunk. Az
elsőcsütörtöki alkalmak szándéka:
papokért, papi hivatásokért.
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.

lenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.”
(2Kor 9,7)
Az adventi időszakban az ebbe dobott
adományokat az üldözött keresztények megsegítésére fogjuk továbbítani.
Minden hónap első szombatján a reggel
7 órai mise után elsőszombati ájtatosságot tartanak testvéreink az Oltáriszentség előtt. A következő alkalom
december 1. a reggeli mise után.

Az elsőáldozásra készülő gyermekek befogadása november 25-én,
vasárnap a 9 órai misén lesz.

A Kandalló Családműhely jövőre
is folytatódik, a tervezett időpontok: 2019. január 12., február 9. és
március 9. A részleteket hirdetni
fogjuk.
Jövőre ismét lesz CSALÁDTÁBOR!
Időpontja 2019. aug. 8-12. Helyszín
Balatonföldvár, Riviéra park Hotel.
Részleteket később közlünk.
Evangélium-szöszölő
Szeretettel várjuk minden hónap
harmadik vasárnapján a 9 órás
szentmise alatt a nagyobb óvodás
gyermekeket. A foglalkozásokon egy,
az adott hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a
gyermekekkel. Megköszönjük a
könnyebb előkészülés érdekében, ha
a szülők az
assakram0127@gmail.com
címen,
vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik az adott alkalom előtt
gyermekük részvételi szándékát.
A következő alkalom: december 16.

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 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 kellet26
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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!
9.00
Tantestület
10.30
Cursillo
18.00
Cserkészek
december 15. szombat
18.00
Cursillo
december 16. vasárnap
9.00
Igekör
10.30
Cursillo 2
18.00
Idősebb házasok
december 22. szombat
18.00
Idősebb házasok
december 23. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Szeretetláng imacs.
18.00
Fiatal házasok

november 24. szombat
18.00
Házasok
november 25. vasárnap
9.00
Szt. Lipót imacsop.
10.30
Szeretetláng imacs.
18.00
Fiatal házasok
december 1. szombat
18.00
Igekör
december 2. vasárnap
9.00
Házasok
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
december 8. szombat
18.00
Befogadó családok
december 9. vasárnap

Karácsonyi miserend
december 24. hétfő
15.30
23.10
24.00
december 25. kedd

pásztorjáték
karácsonyi zenés áhítat (a templom 22 órától nyitva)
éjféli mise
Karácsony
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
december 26. szerda Szent István vértanú
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
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A SZENTMISÉK RENDJE december 3-tól karácsonyig (adventben)
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök
vasárnap

6.15 és 18.00
6.15
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00

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

18.30
19.15
18.00
9.00

PREMONTREI TEMPLOM
hétfőtől szombatig
hétfő, péntek
vasár- és ünnepnap

6.30
18.00
7.30, 9.30, 18.00

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
vasár- és ünnepnap

6.00
9.00, 10.30

(változhat)
(változhat)

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat
18.00
vasárnap
9.30
Gyónási lehetőség templomunkban:
az esti szentmisék előtt fél órával, csütörtökön este a szentségimádás alatt,
vasárnap az esti mise előtt fél órával és a mise alatt, amíg vannak gyónók.
Adventben a roráték alatt is van gyóntatás.
Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, időben érkezzen.
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2018. december
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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