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agyböjt 1. vasárnapján az 
Egyház hagyományosan 

Jézus megkísértésének ese-
ményét idézi fel. Szinte hihe-
tetlen számunkra, hogyan 
merte a gonosz megkísérteni 
az Isten Fiát. Az a tény, hogy 
az evangélisták megőrizték Jé-
zusnak ezt a pusztai tapaszta-
latát, azt üzeni számunkra, 
hogy bizony mi is megkísértett 
emberek vagyunk. A gonosz 

velünk is újra és újra próbál-
kozik. Kalkuttai Szent Teréz 
anyánál olvastam a következő 
gondolatot: „Ha valamiért a 
gonosz Nobel-díjat kaphatna, 
az a türelme miatt lenne, hi-
szen kitartóan figyel, hogy mi-
lyen módon tudna kísértésbe 
vinni minket.” Persze, ahogy 
humorosan szoktuk megfo-

galmazni, nem kell minket kí-
sértésbe vinni, igyekszünk oda 

mi magunk is. Komolyra for-
dítva a szót, van-e bátorsá-
gunk ahhoz, hogy valóban 
szembe nézzünk életünknek 
azokkal a pontjaival, ahol 
gyengék vagyunk, ahol nem 
tudjuk még megélni az evangé-
lium legfontosabb üzenetét: 
mindannyian a mennyei Atya 
szeretett gyermekei vagyunk? 

Jézus a megkeresztelkedése 
után, a Lélek ösztönzésére 
ment ki a pusztába, ahol böj-
tölt és imádkozott, és a szívé-
ben visszhangzott a mennyei 
Atya szózata: „Te vagy az én 
szeretett fiam, benned kedvem 
telik” (Mk 1,11). 

 római egyházban a böjti 
fegyelem sokkal szelídebb, 
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mint az ún. keleti katolikus 

egyházakban. Újra fel kell fe-
deznünk a böjt szerepét, jelen-
tőségét a keresztény életünk-
ben. Ferenc pápa idei nagyböj-
ti üzenetében ezt olvashatjuk: 
„…a böjt elveszi az erőt az erő-
szakból, lefegyverez minket, 
jelentős alkalmat szolgáltat rá, 
hogy lélekben növekedjünk (…) 
A böjt felráz, figyelmesebbé 

tesz minket Isten és 
felebarátaink iránt, felkelti 
akaratunkat, hogy engedel-
meskedjünk Istennek, aki 
egyedül képes betölteni éhsé-
günket.” Érdemes felfedez-
nünk a böjt jelentőségét, amit 
persze mindig egyre mélyebb 
és figyelmesebb imának kell 

kísérnie. A nagyböjti idő nagy-

szerű lehetőség arra, hogy el-
mélyedjünk a hitünk legmé-
lyebb, központi titkában, a 
húsvéti misztériumban. Ebben 
az időszakban egészen sajátos 
üzenete van a szentmisében, 
az átváltoztatás után mondott 
hitvallásunknak: „Halálodat 
hirdetjük, Urunk, és hittel 
valljuk feltámadásodat, amíg 

el nem jössz.” Jézus azért halt 
meg értünk a kereszten, hogy 
meghaljunk minden önzés és 
bűn számára. És azért támadt 
fel a halálból, hogy Vele együtt 
mi is feltámadjunk egy új élet-
re, az Atya szeretett gyermeke-
inek életére. 

Janó atya 
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Február 6-án kedden tették közzé Ferenc pápa idei 

nagyböjti üzenetét „A gonoszság elhatalmasodásával 

sok szívben kihűl a szeretet” címmel. 

Jézusnak a vi-

lág végéről szó-

ló jövendöléseit 

alapul véve a 

pápa üzeneté-

ben a hamis 

prófétákról, a kihűlt szívről, az ima, 

böjt, alamizsna feladatairól és végül 

Húsvét tüzéről szól. 

Örömmel és igazsággal élje az egy-

ház ezt a kegyelmi időszakot! 

Az Úr Húsvétjára való készület je-

gyében a Gondviselő Isten minden 

évben felajánlja nekünk a Nagyböj-

töt, „mint megtérésünk szentségi je-

lét” – idéz a pápa bevezető gondola-

tában az első nagyböjti vasárnap kö-

nyörgéséből, majd megnevezi üzene-

te célját: szeretnék segíteni az egész 

Egyháznak, hogy örömmel és igaz-

sággal éljen ebben a kegyelmi idő-

ben, amihez sugallatként Jézusnak a 

Máté evangéliumában tett egyik kije-

lentésére támaszkodik: „A gonoszság 

elhatalmasodásával sok szívben kihűl 

a szeretet”(Mt 24,12).  (…)  

Mindnyájunk feladata, hogy a szí-

vünket megvizsgáljuk és megkülön-

böztessük, vajon fenyegetik-e azt 

hamis próféták hazugságai. Meg kell 

tanulni, hogy ne maradjunk a felszí-

nes dolgoknál, hanem hatoljunk a 

mélyre és ott ismerjük fel annak a jó 

és tartós lenyomatát, ami az Istentől 

való és valóban a javunkat szolgálja. 

(…) 

Üzenete második fejezetében Ferenc 

pápa a nagy költő, Dante Alighieri 

Isteni Színjátékából idézte az ördög 

képét, amint egy jégből faragott tró-

nuson ül, hiszen ő a megdermedt sze-

retet fagyában lakozik. E képet is se-

gítségül hívva tette fel a kérdést a 

pápa: Hogyan is hűlhet ki a szerete-

tünk? Milyen jelek utalnak arra, hogy 

a szeretetünket az a veszély fenyege-

ti, hogy kialszik? A pápa egyenesen 

válaszol: a pénz utáni sóvárgás oltja 

ki a szeretetet, mely „minden rossz-

nak a gyökere” (1 Tim 6,10). Ezt kö-

veti az Isten elutasítása, és így vi-

gasztalás keresése a pénzben, az Ige 

és a szentségek vigasza elé helyezve 

a vigasztalanságunkat. (…) 

Evangelii Gaudium apostoli buzdítá-

sára utalt, melyben megpróbálta ösz-

szegyűjteni a szeretet megszűnésének 

legnyilvánvalóbb jeleit, melyek: az 

önző tétlenség, a terméketlen pesz-

szimizmus, az elszigetelődés és az 

állandó testvérháborúba keveredés 

veszélye, az evilági gondolkodás-

mód, mely csak a látszólagossal fog-

lalkozik, ami pedig lefokozza a misz-

sziós hevületet. 

Mi a teendő? – teszi fel a kérdést a 

pápa a nagyböjti üzenet harmadik 

fejezetében és aláhúzza az ima, az 

alamizsna és a böjt szerepét. Ha több 

időt szentelünk az imádságra, ha 

megengedjük a szívünknek, hogy fel-

fedezze a titkos hazugságokat, me-

lyekkel becsapjuk magunkat, akkor 

végre Isten vigasztalásait tudjuk ke-

resni, aki a mi Atyánk és életet akar 

számunkra. (…) 

A böjt végül elveszi tőlünk az erő-

szakhoz folyamodást, lefegyverez 
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minket és a gyarapodás nagy lehető-

ségét adja. Egyfelől megadja annak a 

megtapasztalását, amit a szükségben 

lévők éreznek, másfelől kifejezi azt a 

lélekállapotot, mely éhes a jóra és 

szomjazza Isten életét. (…) 

Utolsó témaként a pápa a húsvéti tűz 

képéhez folyamodik, és arra buzdít, 

hogy lelkesen kezdjük meg a Nagy-

böjt útját az ima, az alamizsna és a 

böjt segítségével. Ilyenkor, ha a sze-

retet tüze kialudni látszik, az valójá-

ban Isten szívében van, aki mindig ad 

újabb lehetőségeket, hogy újból el-

kezdjünk szeretni. Kiváltságos alka-

lom lesz számunkra ebben az év-

ben a „24 óra az Úrért” kezdemé-

nyezés, mely a kiengesztelődés 

szentségéhez hív, szentségimádás 

keretében. 2018-ban március 9-én 

pénteken és 10-én szombaton tart-

juk a 130. zsoltár szavai jegyében: 

„Nálad Uram, a megbocsátás”.  

A teljes üzenetet a Vatikáni Rádió 

oldalán olvashatják. 

hu.radiovaticana.va 

Forrás: Vatikáni Rádió 

Országos Teológiai - Lelkipásztori Napok Egerben 
Január 29. és február 1. között tartot-

ták Egerben az Országos Lelkipász-

tori - Teológiai Napokat, amelynek 

témája a következő volt: Akik az Atya 

akaratában élnek, már most boldo-

gok − A szentségek erejéből fakadó 

élet. 

Jelmondata pedig így hangzott: 

„...hogy életük legyen és bőségben 

legyen.” (Jn 10,10) Ezzel a szerve-

zők a szentségi életre irányították a 

figyelmet ezekben a napokban. A fia-

talok megszólítása és a hivatás té-

mákból kiindulva foglalkoztak a 

szentségekkel. 

Január 30-án került sor Janó atya elő-

adására, aki  A bérmálás mint szemé-

lyes pünkösd címmel a hitátadás kér-

dését állította a középpontba. Idézte 

az örök vitát kiváltó kérdést: Mi a 

fontosabb, a hitélmény vagy a hit 

megalapozása ismeretekkel? 

Élményvezérelt világunkban a minél 

intenzívebb átélésre törekszünk, mi-

nél könnyebb úton, minél kisebb áron 

– mutatott rá a helyzet fonákságára. 

Abban kell segítenünk, hogy az érte-

lemmel felfogott hitigazságok megta-

lálják a szívhez vezető utat, hiszen a 

szív az ember legmélyebb döntései-

nek forrása. 

Janó atya szerint a fiatalok Egyház-

ban való megtartásának legfontosabb 

eszköze a felkészítés, melynek célja a 

teljes ember megtérése. Hangsúlyoz-

ta, hogy a felkészítési gyakorlatunk-

nak katekumenális szemléletűnek 

kell lennie. 

A megtérés az, amikor megélem: sze-

retve vagyok, értékes vagyok, elfo-

gadva vagyok, szabad vagyok. Ezt 

http://kaposvar.egyhazmegye.hu/2018/02/01/orszagos-teologiai-lelkipasztori-napok-egerben/
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segíti elő a „kérügmatikus evangeli-

záció”, mely újra és újra visszavezet 

az első megtapasztaláshoz, hogy azt 

ébren tartsa és elmélyítse. Ezt a meg-

hirdetést kell követnie a kísérésnek. 

A bérmálást követően nem hagyhat-

juk magukra a fiatalokat, meg kell 

hívni őket az Egyház életébe. Ennek 

a meghívásnak a befogadó csoport ad 

teret. De itt sem állhatunk meg – fi-

gyelmeztetett a plébános. – El kell 

jutni az átformálódásig, addig, hogy 

a megtérő képessé váljon szeretni, 

értékelni és befogadni. Ezért nem 

elég a felkészítésben a hittanóra. A 

megtérőt be kell vezetni az Egyház 

életébe: a hit hirdetésébe, a tanításba, 

a szeretetszolgálatba. 

Előadásában arra is figyelmeztetett, a 

megtérés nem pusztán erkölcsi válto-

zás. A megtérés kapcsolat a személy-

lyel és az igazsággal, másként fogal-

mazva: egyre élőbb kapcsolódás Is-

tenhez, a másik emberhez és a terem-

tett világhoz. E célra irányulva kell 

felkészítő gyakorlatunkat alakíta-

nunk. 

a Magyar Kurír alapján 

Kedves Testvérek! 

Mivel többen érdeklődtek a parancsolt ünnepekkel kapcsolatban, ezért 

fontosnak látom a következőket megosztani veletek. A parancsolt ünnep olyan 

nap, amelyet a Katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell 

megszentelni. Hanyagságból történő elmulasztása halálos bűn. Ez azt jelenti, 

hogy utána csak akkor lehet szentáldozáshoz járulni, ha a misemulasztást 

meggyóntuk, különben szentségtörést követünk el. Szentségtörésnek nevezzük 

azt a cselekedetet, amikor halálos bűnben vesszük magunkhoz a legszentebb 

Eukarisztiát. 

A magyar egyházban - a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kí-

vül - jelenleg az alábbi napokon kötelező a szentmisén való részvétel és - lehe-

tőség szerint - a munkaszünet: 

 január 1-jén, Szűz Mária Istenanyasága napján 

 január 6-án, Vízkeresztkor 

 augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján 

 november 1-jén, Mindenszentek napján 

 december 25-én, Karácsonykor. 

Templomunkban minden parancsolt ünnepet megelőző estén is van 

szentmise, és az már az adott parancsolt ünnepnek a szentmiséje, így ha azon 

veszünk részt, teljesítjük a szentmisén való részvétel lelkiismereti kötelessé-

gét! 

Fontos, hogy ne azért vegyünk részt szentmisén, mert „kötelező”, hanem 

mert szeretjük Jézust, és értékeljük, amit Tőle kapunk ajándékba. Érdemes tu-

datosítanunk magunkban, hogy a szentmisén az élő Isten felfoghatatlanul sok 

ajándékkal halmoz el minket! Imádkozzunk azzal a kérdéssel, hogy „mit je-

lent számomra a szentmise és a vasárnap megszentelése?”, és ezzel is ké-

szüljünk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. 

Imádságos szeretettel:     Janó atya 
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Ökumenikus imahét a keresztények egységéért 
Ebben az esztendőben a Karib-térség 

kapta azt a feladatot, hogy keresztény 

szemmel állítson össze egy olyan 

ökumenikus imaheti anyagot, amely 

szerte a világban megszólítja az em-

bereket. Minket, gödöllőieket is meg-

szólítottak a szentírási részek, a pré-

dikációk, az együtt töltött imádságos, 

bensőséges órák. A hét vezérigéje 

több fordításban jutott el hozzánk: 

„Jobbod, Uram, dicső az erő-

től…”/„Uram, a jobbod kitűnik ere-

jével…” (2Móz/Kiv 15,6). Ezzel azt 

szerették volna tudtunkra adni a 

szerkesztők, hogy az Isten ereje min-

dennél erősebb. Így olvassuk a Ró-

mai levélben „Ha Isten velünk, ki le-

het ellenünk” (Róm 8,31). Ezek az 

igék mindannyiunk számára az Isten 

erejéről, hatalmasságáról tanúskod-

nak, arról, hogy ezt a teremtett vilá-

got az Isten kormányozza. 

Hétfőn templomunkban taizéi imaóra 

keretében tartottuk az istentiszteletet. 

„Áldjad én bensőm az Urat!” − hang-

zott a dicsőítés, amelyet a gödöllői 

felekezetek tagjaiból álló ökumeni-

kus énekkar vezetett. Az olvasmá-

nyok elhangzása után Balogh Tamás 

református lelkész a tékozló fiú pél-

dázata alapján arról szólt, hogy a sze-

retet nem állít határokat, nem korlá-

tozza önmagát, nem állítja meg a tör-

vény sem. Mint ahogy Isten irgalma-

san szeret, úgy kellene nekünk is ezt 

továbbadnunk és elfogadnunk. De ezt 

nem tudjuk megtenni, csak az Ő se-

gítségével. A könyörgések, ima és 

éneklés után jó hangulatú agapén vet-

tünk részt. Ismét tapasztaltuk, hogy − 

hála Istennek − kinőttük közösségi 

házunkat.  

Kedden este felemelő érzés volt 

ökumenikus vesperást énekelni a 

premontrei plébániatemplomban. Az 

igehirdetést Lőrik Levente baptista 

lelkipásztor végezte a korintusiaknak 

írt levél azon része alapján, amely a 

keresztény szabadságról illetve sza-

badosságról szól. (1Kor 6,9-20) Ma-

napság botránykő, amit ez az igesza-

kasz mond, hiszen úgy érzik az em-

berek, hogy a szabadságukban korlá-

tozza őket, mert minden szabad. Igaz, 

de nem minden használ. Krisztus tes-

tének tagjai vagyunk, Krisztus lefog-

lalt bennünket magának, „áron vétet-

tünk meg”, éljünk is tehát úgy, meg-

dicsőítve Istent testünkben.  
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Szerdán a baptista templomot töltöt-

tük meg, énekeltünk a kórussal, és 

együtt imádkoztunk, majd meghall-

gattuk Janó atya igehirdetését, ame-

lyet Jézus búcsúbeszédének (Jn 

14,25-27) versei alapján mondott. 

Krisztus békéje és a remény állt ige-

hirdetésének központjában. Jézus el-

küldi a Szentlelket, a vigasztalót, a 

pártfogót, aki felkavar, de segít a 

rendet helyreállítani, aki eszünkbe 

juttat mindent. Figyeljünk újra és újra 

az Igére, hogy válaszolni tudjunk a 

kérdésekre. Helyezzük életünket Is-

ten igéjének irányítása alá, fogadjuk 

be a szívünkbe. Isten békéje akkor 

tölt el bennünket, ha megnyitjuk szí-

vünket az Ige által, és befogadjuk 

Krisztust a Szentlélekben. Őrizzük 

meg Jézus fényét a szívünkben, hogy 

remény és békesség töltsön el ben-

nünket. 

Csütörtökön a görögkatolikus temp-

lom volt imaóránk helyszíne, és a 

vendéglátó János atya köszöntése, az 

olvasmányok elhangzása után Albert 

Gábor evangélikus lelkész hirdetett 

igét Lk 18,35-43 alapján. Jézus meg-

hallotta a nagy tömegben is a vak 

ember kérését, és meggyógyította. 

Nekünk, keresztényeknek, Jézus kö-

vetőiként egységben kell, hogy meg-

halljuk a világ szegényeit. 

A pénteki összejövetelnek az evangé-

likus templom 

adott otthont, 

ahol Sivadó Já-

nos atya, 

görögkatolikus 

parókus Lk 

12,13-21 alapján 

a világ kapzsisá-

gáról szólt, ami 

ellen a keresztények, ha összefognak 

testvéri egyetértésben egymással, fel 

tudnak lépni. Evangélikus testvéreink 

az imaóra után a templom előtti téren 

vendégeltek meg bennünket. 

A gödöllői 

utolsó imaórát 

a református 

templomban 

tartottuk. A 

gyülekezet 

énekkara veze-

tésével refor-

mátus vesperást énekeltünk, ezen be-

lül hallgattuk meg az olvasmányokat 

és imádkoztunk. Stella Leontin atya, 

máriabesnyői plébános szólt meg-

győzően és megindítóan a Krisztussal 

megélt szenvedésről. Elmondta, hogy 

a szenvedésnek van értelme, még ha 

nem is mindig értjük ezt, de hisszük, 

hogy Isten jó. A szeretet és szenve-

dés együtt jár. Az istentisztelet utáni 

szeretetvendégségen örömmel idéz-

tük fel az imahét eseményeit.  
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Istenünk, aki magad vagy a remény és a vigasztalás! 

Jézus feltámadásával legyőzted az erőszakot a kereszten. 

Népedként kérünk, lehessünk látható jelei annak, hogy az erőszak vereséget 

szenved ebben a világban. Most is ezt kérjük feltámadott Urunk nevében. 

Amen. 

-hh- 

 

 

A MINDEN, AZ MINDEN! 

„Minden gondotokat őreá vessétek” 1 Pét 5,7. 

„Minden lehetséges a hívőnek” Mk 9,23 

„Mindenre van erőm a Krisztusban” Fil 3,20 

„Mindenért hálát adjatok” Ef 5,20

 

Minden gondomat rád vethetem. 

Nem csak az apró-cseprő gondokat, 

a nagyobbakat is. 

Nem csak a nagyokat, nehezeket, 

a legkisebbeket is! 

Mert a minden, az minden! 

És minden lehetséges, ha hiszek. 

Lehetetlen, megoldhatatlan, 

Elérhetetlen nincsen! 

Mert a minden, az minden! 

És Tebenned mindenre van erőm. 

Mindenre, sokra, kevésre, 

szűkölködésre és bővölködésre… 

Testvérek terhét vállamra vennem, 

Teeléd vinnem! 

Mert a minden, az minden! 

S mindenért hálát adhatok. 

Derűs napok, borús napok 

Örömök, szenvedések… 

Mindet azért adod, 

Hogy cél felé segítsen. 

Mindenért hálaéneket mondhatok. 

Mert a minden, az minden! 

      

    Túrmezei Erzsébet 
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Adventi és karácsonyi pillanatok 
Adventi vásár advent 2. és 3. hétvégéjén 

A karácsony előtti vásár árusai és vásárlói arról számoltak be, hogy igazi sze-

retetközösség alakult ki köztük ezekben a napokban. Az eladók segítettek 

egymásnak, ha valaki éppen távollévő társuk portékájából szeretett volna vá-

sárolni. Lehetett kapni képeslapokat, illatos szappant, mézet és csokoládét, 

akvarelleket, szőtteseket, karácsonyfadíszeket és még sok mást, amivel örömet 

és meglepetést szerezhettünk szeretteinknek.  

A karácsonyi szentmiséken, a 24-i pásztorjátékon, az éjféli mise előtti áhítaton 

sokan ünnepeltük együtt, örömmel az emberré lett Istengyermeket.     

Az igekör tagjai különleges karácsonyi „tekerccsel” lepték meg az éjféli misén 

és a karácsonyi miséken a testvéreket, ami nagy sikert aratott. Mivel a kará-

csonyi készülődés teljesen elvilágiasodott, mindenféle csillogásról szól, csak a 

megszületett Megváltóról nem, a karácsony valódi tartalmára szerettek volna 

emlékeztetni az átadott versekkel és idézetekkel.  

Évzáró asztalitenisz torna 

Sok év óta hagyomány, 

hogy a Szent Imre Isko-

lában hétfőn és csütör-

tökön asztaliteniszező, 

valamint a Szenthárom-

ság-templom közössé-

géből meghívott társa-

ink szilveszteri tornát 

tartanak, ahol a játék 

fontosabb, mint a győ-

zelem, a hangulat kivá-

ló, a mozgás felüdítő. Idén december 30-án délelőtt találkoztunk. Rétfalvi Anti 

bácsi a szokásos nyugalommal és pontossággal osztotta be a csoportokat úgy, 

hogy az egyes asztalok küzdelme kiegyenlített legyen. A serdülőktől a szenio-

rokig minden korosztály képviseltette magát, a fiúk három, míg a lányok két 

asztalon versenyeztek. Az idén a győztesek Némethné Antal Anna, Somogyi 

Rita, Falk László és Soós Sándor (holtversenyben), Fábián Roland és Dr. Gali 

Zsolt voltak, de a részvételt méltató oklevelet és csoki-tallért mindannyian kis 

kincseink közé helyezhettük. Köszönjük, Anti bácsi!  

Páll Gabi 

Hálaadó szentmise és családáldás 2017. december 31.  

Ebben a szentmisében a polgári év 

utolsó napján visszatekintünk az el-

múlt évre, és hálát adunk a jóért, de a 

rosszért, és a nehézségeinkért is, mert 

tudjuk, hogy Isten akkor is velünk 

van, és hogy az Istent szeretőknek 

minden a javára válik. Tekintsünk 

ilyenkor vissza, és nézzük meg csak 



Fény és Forrás   2018. február-nagyböjt 

   10 
 

  

az elmúlt évet, hogy észrevettem-e 

egy embertársamnak lelki éhségét és 

szomjúságát, hogy tudtam-e rá így 

figyelni. Befogadtam-e valakit a szí-

vembe, megértettem-e, megbocsátot-

tam-e neki, felemeltem-e? Kinek si-

került reményt adni és Krisztushoz 

vezetni? Szorosabb lett-e az élő Is-

tennel a kapcsolatom, vagy csak va-

sárnapi templomba járó vagyok, aki a 

hétköznapokban a „wellness” keresz-

tények életét éli? Számomra a legna-

gyobb kegyelem, ha az elmúlt esz-

tendőben sikerült engednem Krisz-

tusnak, hogy a lelkem és a szívem az 

Ő vágyai szerint formálja, alakítsa.  

Én ebben a szentmisében mindenek-

előtt hálát adtam Istennek Janó atyá-

ért és Zoli atyáért, az egyházközség-

ért, barátaimért, és azokért a kegyel-

mekért, melyekkel a mennyei Atya 

személyes életemben elhalmozott.  

2017-ben december 31-én, vasárnap 

volt Szentcsalád vasárnapja. Ezen a 

napon ünnepeljük a szentcsaládot, 

Máriát, Józsefet és Jézust, akik pél-

daképül szolgálnak minden földi csa-

lád számára. Ezért a mise záró ese-

ménye a családok megáldása volt. 

Szemet és szívet gyönyörködtető lát-

vány, ahogy hosszú sorban vonulnak 

a népes családok unokástul, nagy-

mamástul Janó atya elé, hogy Isten 

áldásában részesüljenek.  

Mindenhonnan azt halljuk, hogy a 

család válságban van, és egyre keve-

sebb gyermek születik, ezért ilyenkor 

mindig örül a szívem és hálát adok 

Istennek, mikor azt látom, hogy a mi 

egyházközségünk megtöri ezt a nega-

tív irányzatot, és bátran meri követni 

az egyedül igaz és szentháromságos 

családi mintát, ahol megtanulunk 

szeretni, és szeretetre tanítani.  

 

Egyházközségi szilveszter 

Életem jelentős részét ebben az egy-

házközségben élem, ezért számomra 

egyértelmű volt az idén is, hogy 

azokkal az emberekkel, barátaimmal 

szeretném átlépni az újesztendő kü-

szöbét, akikkel hasonlóan gondolko-

dom, akikkel együtt töltök sok-sok 

estét, akikkel együtt nyaralok, akik-

kel osztozunk egymás örömeiben, 

bánataiban, akikkel együtt vagyunk 

kis unokáink keresztelőjén, lelkigya-

korlatokon, együtt ünnepeljük a hús-

vétot és a karácsonyt, akikkel meg-

annyi esemény fűz össze az év során. 

Sokan kivették részüket az előkészü-

letekből, a szendvicsek, sütemények 

elkészítéséből, a terem feldíszítésé-

ből, a takarításból. A hálaadó szent-

mise után a legtöbben átöltöztünk 

„buli” ruhába, és megkezdődött a vi-

dám beszélgetés, társasjátékozás, 

majd később a táncparkett is megtelt 

fiatalabb és régebb óta fiatal felnőt-

tekkel és gyerekekkel egyaránt. A 

táncparkett ördögének az idén is Zoli 

atya bizonyult. Előkerültek a színes, 

csillogó-villogó kalapok, trombiták, 

foszforeszkáló pálcikák, neonzöld 

parókák és vicces szemüvegek. A 

folyosón elhelyezett tálcákon sora-

koztak a különféle finom harapniva-

lók, és szomjunkat is olthattuk, illet-

ve megkóstolhattuk egymás saját ha-

zai készítményét is. Az emeleti te-

remben nem csak társasjátékba me-

rült embereket lehetett látni az aszta-
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lok körül, hanem kávét és finom, illa-

tos forró teát is szolgáltak fel az oda 

betévedőknek. Éjfél előtt elfogyasz-

tottuk a hagyományos pár virslit, 

majd kezünkben egy pohár pezsgővel 

összegyűltünk a nagy teremben, hogy 

fogadjuk Janó atya által Isten áldását 

az új esztendőre, és együtt elénekel-

jük a Himnuszt. Jóleső érzés volt 

ilyen sok barátommal koccintani és 

együtt köszönteni az újév első perce-

it. Reznák Attiláék látványos tűzijá-

tékkal ajándékoztak meg minket, 

amit a templom előtti Szenthárom-

ság-tér közepéről lőttek föl. Kb. éjjel 

2-ig szólt a zene, amikor is kezdtünk 

elcsendesedni és szép lassan szállin-

góztak az emberek hazafelé, hogy 

nyugovóra térjenek.  

Hálás köszönet a szervezőknek és 

minden segítőnek, akik hozzájárultak 

ahhoz, hogy vidáman és igazi szerető 

közösségben tölthessük el ezt az es-

tét, és hálát adok a mennyei Atyának, 

hogy vigyázott minden velünk ün-

neplő kis és nagyobb gyerekre és fia-

talra egyaránt! 

S.Erka 

 

 

 

 A hagyományos társasozásra január 6-án, Vízkereszt ünnepén került sor. 

Hivatalosak voltak erre a délutáni összejövetelre felnőttek és gyermekek, csa-

ládok és egyedülállók. Sokan el is jöttek, és örömteli órákat töltöttek együtt a 

játékdélutánon.  
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Kandalló családműhely  
2018. január 13-án egy előadássorozat 

első részét hallgattuk meg, így egy 

szép délutánt töltöttünk a Süttő házas-

párral, kiket azért hívtak meg egyház-

községünkbe, hogy „útvonaltervezést” 

kapjunk tőlük gyerekneveléshez. A 

Süttő házaspár négy gyermeket nevelt 

föl, és már négy unokájuk is van. El-

mondásuk szerint még soha nem tar-

tottak előadást ennyi embernek. (80-an 

voltunk jelen.) A szervezők fél éve 

készültek erre az alkalomra, és az óriá-

si érdeklődés annak is köszönhető, 

hogy Bazsik Erika már jó előre lelke-

sen hirdette az eseményt több fórumon 

is.  

Igazi családi légkör fogadott, egy 

harmonikusan berendezett nappali 

kandallóval, − ami kimondottan erre 

az alkalomra készült − asztal, rajta vá-

zában sárga tulipánok, az asztal körül 

fotelek, meleget sugárzó színes taka-

rókkal, tarka párnákkal, a kandalló 

párkányán fotók „Isten hozott” felirat-

tal. Gondoltak arra is, hogy meg fo-

gunk éhezni. A szünetben pogácsa, sőt 

még gluténmentes sütemény és forró 

tea is várt minket.  

Az együttlétünk bemutatkozással kez-

dődött, amiből kiderült, milyen arány-

ban vannak a jelenlevők között házas-

párok, kinek hány gyereke van, illetve 

mióta házas. Elmondhattuk, mit vá-

runk ettől a délutántól és a végén azt 

is, mit viszünk haza. Márta és Gábor 

előadása saját tapasztalatokon alapult, 

és felölelte a gyermek születésétől a 

serdülőkorig levő fontosabb állomáso-

kat, de utaltak arra is, hogyan lehet 

alkalmazkodni a már kirepült és saját 

családot alapított gyermekekhez is. 

Engem abban erősítettek meg, hogy 

nem születünk szülőnek, és hogy szü-

lőnek lenni valóban egy fantasztikus, 

meglepetésekkel teli, örökös alkal-

mazkodást kívánó és egyben felelős-

ségteljes vállalkozás, és hogy az 

együtt imádkozó család együtt is ma-

rad. Valamint hogy nincs egy minden 

helyzetre ráhúzható recept, mint ahogy 

nincs két egyforma gyerek sem. Ami 

az egyiknél beválik, az a másiknál 

nem. 

Az előadás után kisebb csoportokra 

bontva interaktív játékban vettünk 

részt, amelyben hálát adhattunk csa-

ládtagjainkért vagy másokért, akik 

formáltak minket, akiknek köszönhet-

jük, hogy olyanná váltunk, amilyenek 

vagyunk. Nagyon mély, néha sze-

münkbe könnyeket csaló megosztáso-

kat hallottunk. Az estét közös imával 

zártuk és utána még lehetőség nyílt 

kötetlen beszélgetésre. Istennek hála 

és köszönet a szervezőknek, hogy 

ilyen szép és igazán hasznos időtöltés-

sel gazdagodhattunk!  
 

 

Február 17-én, szombaton ismét Kan-

dalló Családműhely. A második alka-

lom témája:  

Nehéz szülővé válni? Nagyszülővé 

könnyebb?  
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Február 3-án rendeztük meg egyházközségi farsangunkat a Szent Imre Katoli-

kus Általános Iskolában. Az est első részében bemutatkoztak a különféle cso-

portok a műsorukkal. A keddi imacsoport a Mézga családot adta elő, az általá-

nos iskola nevelői, hitoktatói pedig Szécsi Pál Gedeon bácsi c. dalára készítet-

ték el vidám koreográfiájukat. A házas csoport olimpiai közvetítéssel is szóra-

koztatott minket, ahol többek között kúszóverseny és sör korcsolya verseny 

szemtanúi is lehettünk. A bemutatkozások sorát mi, az idősebb házas közösség 

műsora zárta, az 1967-es táncdalfesz-

tivál hangulatát idézve.  

A műsor után felvonultak a teremben 

a jelmezbe öltözött kisebb és na-

gyobb gyerekek. Volt köztük törpe, 

fogtündér és fognyűvő manócska, 

oroszlán, cica, és persze batman és 

focista is. Nagy öröm volt látni ezt a 

rengeteg kis gyereket, amint 

lelkesen és szerepüket komo-

lyan véve sürögtek-forogtak 

körülöttünk.  

Ezek után az emeleti büfében 

terített asztalok vártak minket. 

Gazdag Jani vezetésével a dél-

előtt folyamán több, mint ezer 

különféle gazdagon megra-

kott szendvics készült. A 

változatos édes és sós süte-

mények az egyházközség 

szorgalmát, szeretetét, oda-

adását és sokszínűségét di-

csérik.  

Vacsora után a tombolák kihúzása következett. Az idei fődíj nyertese ugyanaz 

lett, aki tavaly, egy 20.000 Ft-os utalvánnyal gazdagodott, amit egy éttermi 

vacsorára válthat be. 

Az est további részében az emeleti termekben lehetett táncolni, teázni, beszél-

getni és társasjátékozni. Dicséret illeti a kedves fiatal lányokat, akik a teaház-

ban szorgalmasan főzték a különféle aromás teákat mézzel és citrommal, és 
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udvariasan kiszolgáltak minket a szomszéd teremben is, ahol kedvenc társasjá-

tékainkba voltunk merülve. 

Istennek legyen hála, hogy 

ilyen vidám együttlétekkel 

színesíthetjük egyházközsé-

günk életét! A farsangra való 

készülődés jó alkalom arra is, 

hogy közösségünket erősítse, 

összefogja, építse, hogy meg-

tapasztaljuk, milyen jó együtt 

játszani, milyen kincsek rejle-

nek bennünk, és mire vagyunk együtt képesek. Hála a szervezőknek és min-

denkinek, aki valamilyen formában kivette részét nemcsak a szórakozásból, de 

a munkából is!  

És a számok: a farsangon 180 felnőtt, 90 gyermek (7-18 év között), kb. 100 

hét év alatti résztvevő volt; az idős korosztály nem képviseltette magát. 
 

 

Iskolánk február 2-án tartotta farsangi ünnepségét. Délután az osztályok vi-

dám, zenés műsort adtak, majd tombolahúzás és tánc következett. Az alábbi 

néhány kép illusztrálja a remek hangula-

tot. 
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Változás a fiatal házas közösségben 
2017 szeptemberében a fiatal házas közösség két nagy csoporttá alakult. Ennek 
egyik örömteli oka, hogy az elmúlt időszakban sok családdal bővült a közösség. A 
másik fontos tényező, hogy idővel korosztályos különbség alakult ki a frissen há-
zasodottak és a már 20 éve házas korosztály között. Ez főleg a témaválasztásban 
okozott érdeklődés különbséget. Azért, hogy a házasságok egységét minél jobban 
segíteni tudjuk, a 0 és 10 év közötti házasok alkotják a fiatal házas közösséget. A 
10-20 év óta házasok a házas közösség tagjai lettek. 
Találkozási alkalmak a közösségi házban: 
  - fiatal házasok: minden hónap 1. és 3. szerdáján 20:30-22:00 
  - házas csoport: minden hónap 2. és 4. keddjén 20:15-22:00-ig 
Érdeklődni lehet: - fiatal házasok  Sarankó Emőke tel:+36309306041 
      Vargáné Reznák Zsófi tel:+36709440565 
   - házasok  Bedőné Grébel Anita tel:+36202204119 
     Hankóné Hrágyel Zsuzsi tel:+36304401119 

Gyerekszáj 

1) A délutáni alvás 

után 2-szer, 3-

szor szólt az óvó 

néni Ákoshoz: 

„Ákoskám, fésül-

ködjél meg!” Majd 

Ákos így felelt: „De én fiú vagyok! 

Ők nem szoktak fésülködni!” 
 

2) Olivér ujjongva mondja: „Jaj, 

de jó, én leszek a „lapos”. (napos) 
 

3) Olivér a délutáni ébredéskor 

szól: „Lyukas a Marcinak a „lábuj-

ja” (zoknija) a csudába!” 
 

4) A pillangó csoport 

Máriabesnyőn volt kirándulni, 

megnézni a Bazilikában a Betlehe-

met. A gyerekek nagyon érdeklő-

dőek voltak, a sok okos válasz után 

Laci bácsi megkérdezte: „Szeret-

ne közületek valaki pap lenni?” Má-

té rögtön válaszolt: „Én már most 

is pap vagyok!” (Papp Máté) 
 

5)Zolikának „cserfességén” még 

Laci bácsi is meglepődött, mondta 

neki: „Te biztosan pap leszel!” Zo-

lika válaszolt: „A papoknak nem 

lehet családja!” 
 

6) Ders a látogatás végén megje-

gyezte: „Hogyha sok pénzem lesz, 

esküszöm, hogy Jézus szobraira 

fogom költeni a z összeset.” 
 

7) Előd az étkezés előtti imát így 

mondta: „...adjad Uram, hogy hó 

essék (jól essék), Jézus neve di-

csértessék, Amen.” 

 

tel:+36%2030%20930%206041
tel:+36%2070%20944%200565
tel:+36%2020%20220%204119
tel:+36%2030%20440%201119
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NAGYBÖJT 
Február 14-én, hamvazószerdán elkezdődődött a 

nagyböjt  
 

 

Készületünkhöz itt találnak segítséget: 

NAGYBÖJT – 2018 
„Hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10) 

 Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 

Február 14. 

Hamvazó-

szerda 

Joel 2,12-18; 

2 Kor 5,20-
6,2; 

Mt 6,1-6.16-

18. 

A nagyböjt egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a 
biztos célhoz, a húsvéthoz, a feltámadáshoz, ami-
kor Krisztus győzedelmeskedik a halál felett. Eb-
ben az időszakban mindig erős indítást kapunk a 
megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, 
hogy „teljes szívével” (vö. Jo 2,12) térjen meg az 
Úrhoz, ne elégedjen meg a középszerű élettel, ha-
nem növekedjen az Úr barátságában. 

A Nagyböjtöt szentmisé-
vel kezdem, egyben tu-
datosan megtervezem 

készületemet, lemondá-
saimat, szentgyónáso-

mat. 

Február 15. 

csütörtök 

Mtörv 30,15-

20; 

Lk 9,22-25 

A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a közös-
ségek és minden egyes hívő számára. Legfőkép-
pen azonban a kegyelem ideje (vö. 2Kor 6,2). Isten 
nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte már meg 
ne adott volna nekünk: „Azért szeretjük (az Istent), 
mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19). 

Örömmel vállalom a mai 
nap terhét – Krisztussal 
élem meg a nehéz hely-

zeteket. 

Február 16. 

péntek 

Iz 58,1-9a; 

Mt 9,14-15 

Jézus a mi hűséges barátunk, aki soha nem hagy 
bennünket cserben, hiszen még akkor is, ha bűnt 
követünk el, ő türelmesen várja, hogy visszatér-
jünk hozzá, és e várakozással kifejezi, hogy meg 
akar nekünk bocsátani. Isten nem közömbös ve-
lünk szemben. Mindannyiunk életét szívén viseli, 
név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és 
keres minket, akkor is, ha elhagyjuk Őt. Mindany-
nyiunk élete külön-külön érték számára, és külön-
külön érdekli Őt. 

A gyermekekért és a 
fiatalokért böjtölök, és 
részt veszek a kereszt-
úton, a szentségimádá-
son és/vagy szentmisén. 

Február 17. 

szombat 

Iz 58,9b-14; 

Lk 5,27-32 

A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzíveb-
bé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségé-
vel, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a 
böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. 

Ma türelmes és irgalmas 
szeretettel leszek csalá-
dommal. Megkeresem, 
kinek van szüksége segít-

ségre, adományomra. 

Február 18. 

Nagyböjt1. 

vasárnapja 

Ter 9,8-15;  

1Pét 3,18-22;  

Mk 1,12-15 

Gyakran előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól 
érezzük magunkat, elfelejtkezünk másokról (amit 
az Atyaisten soha sem tesz), nem érdekelnek a 
problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, 
amiket elszenvednek…, ilyenkor szívünk közöm-
bössé válik: amíg én jól vagyok, és jól érzem ma-
gam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. 

Imádkozom a nehézség-
ben lévő emberekért: az 

üldözött keresztényekért, 
a szegényekért, a bete-
gekért, a haldoklókért. 

 

A nagyböjt többi napjára az segítő gondolatok: 

  2018.NagyböjtiKészület_ Bév_.pdf - Google Drive 

 

https://drive.google.com/file/d/1EECCS8jy3NLoP9Mvk0bouE9dWN_B6nNr/view?usp=sharing
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 Idősebb házas csoportunk február 9-től 11-ig tartotta lelkigyakorlatát 

Leányfalun a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. A lelkigyakorlaton ti-

zenöt házaspár vett részt. A beszámolót húsvéti számunkban olvashatják.  
 

 Iskolánk tantestületének nagyböjti lelkigyakorlata február 22-24-ig lesz 

Egerben. Imádkozzunk értük! 
 

 Nagyböjti lelkinapok: 

A gyermekek nagyböjti lelkinapja március 3-án, szombaton lesz. 

Egyházközségi nagyböjti lelkinapunkat március 24-én, szombaton tartjuk.  

A részleteket később hirdetjük. 

A gyerekek húsvéti gyóntatása: március 23. péntek 14 óra 
 

 Szigorú böjti nap van hamvazószerdán és nagypénteken.  

E napon - a hústilalom mellett- háromszor szabad étkezni és csak egyszer jól-

lakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. 

életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatko-

zik mindazokra, akik a 14. életévüket már betöltötték.  

A húseledeltől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein mindazok 

számára, akik már a 14. életévüket betöltötték. 

Legyen azonban gondunk arra is, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanít-

suk azokat, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra. 
 

 Egyházunk előírásainak megtartása mellett egyéni vállalásainkat is 

Urunknak ajánljuk. Jó vállalás lehet például a pontosság gyakorlása. 

A rendszertelenül élők tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztá-

sukban. A sokat beszélők néha hallgassanak el, a hallgatagon, mogorván fél-

rehúzódók kedvesen szólítsanak meg másokat. 

A kesergésre hajlamosak próbálják humorral és derűvel szemlélni az életet, 

magukat és másokat. A megszólást, pletykát kedvelők mondjanak jót, vagy ne 

mondjanak semmit másokról. A megbízhatatlanok, feledékenyek most minden 

ígéretüket teljesítsék pontosan.  
 

 A nagyböjti keresztúti ájtatosságokat péntekenként 17 órától imádkoz-

zuk együtt, alkalmanként más és más csoport szolgálatával. 

Az első alkalom február 23. péntek 17.00  
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Keresztút 

 
1. Pilátus halálra ítéli Jézust. − Add, hogy mindig türelmesen viseljük az igaz-

ságtalan megítéléseket! 
 

2. Jézus vállára veszi a keresztet. − Add, Uram, hogy készséges szeretettel és 

türelemmel hordozzuk mindennapi keresztünket! 
 

3. Jézus először esik el a kereszttel. − Mélységesen bánjuk Uram bűneinket, 

amelyekkel megbántottunk. Bocsásd meg nekünk! 
 

4. Jézus szent Anyjával találkozik. − Uram, tedd fogékonnyá szívünket mások 

szenvedése iránt! 
 

5. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. − Add, hogy veled hor-

dozzuk mindennapi keresztjeinket! 
 

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. − Segíts, hogy hűek maradjunk hozzád és 

Egyházadhoz! 
 

7. Jézus másodszor esik el a kereszttel. − Adj erőt, hogy bűneinket jóvátegyük, 

s kitartóak legyünk a hitben! 
 

8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat − Add meg Uram, hogy lelkiis-

meretünk szavát keressük. 
 

9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. − Indíts minket Uram a kitartó szere-

tetre! 
 

10. Jézust megfosztják ruháitól.− Öltöztesd fel lelkünket a te erényeid szépsé-

gével! 
 

11. Jézust a keresztre szegezik. − Tisztítsd meg lelkünket, hogy szenvedésben 

veled és érted éljünk! 
 

12. Jézus meghal a kereszten. − Légy velünk, Uram, hogy Te legyél a legfőbb 

kincsünk! 
 

13. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja ölébe helyezik. − 

Szűz Mária szíve, mint égő mécses vezessen Szent Fiához minket! 
 

14. Jézus holttestét sírba helyezik. − Tetteinkből is lássák: Jézus lakik szí-

vünkben! 
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET  

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

likus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csa-

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

 

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk, 

egyházmegyénk, közösségeink életéről:  

www.ifigodollo.hu  

http://www.mente.hu  

http://uj.katolikus.hu  

http://magyarkurir.hu  

www.keresztenyelet.hu  

www.vaciegyhazmegye.hu  

http://mkkm.hu 

http://cursillo.hu 

http://fokolare.hu 

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

www.szimre.hu 

 Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

 Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat 

http://szentharomsagtemplom.hu 

 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 esemé-

nyeket. A lap legalján az eljövendő eseményeket. Az aktuális miserend és 

gyóntatási rend a Miserend rovatban van, az egy-egy ünnepre vagy időszakra 

vonatkozó miserend pedig a hirdetések között.  
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/ 

február 14. Hamvazószerda  

Ne az embereknek mutasd böjtölésedet, hanem Atyádnak 

február 22. Szent Péter apostol székfoglalása  

Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia 

 

  

 

február 23. Szent Polikárp püspök és vértanú 

Békülj ki előbb felebarátoddal 

február 24. Szent Mátyás apostol  

Ez az én parancsom: szeressétek egymást! 

 

 

 

 

március 7. Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk  

Aki megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek orszá-

gában 

 

 

 

március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta 

neki 

március 25. Virágvasárnap 

Ez az ember valóban az Isten fia volt 

Látogatható a blahai kápolna 

 

Tavaly novembertől nyitva áll a blahai Jézus Szíve ká-

polna mindenki számára. Reggel 7 és este 7 óra között 

bárki betérhet a jelenlévő Jézushoz. Öröm számunkra, 

hogy azt tapasztaljuk, hogy fiatalok és idősek egyaránt 

szívesen térnek be a kápolnába. A külvilág zaját itt az 

ember maga mögött tudhatja. 

Egy kedves hölgy még levelet is hagyott ott a következő 

sorokkal: „Hálásan köszönöm, hogy ma is nyitva talál-

tam az ajtót. Igyekszem naponta erre sétálni, mert itt a csendben megnyugvást 

találok, megpihenek.” 

Dicsőség az Úrnak, hogy Ő jelen van és türelmesen vár ránk! 

Bacsi-Nagy Ágnes 



Fény és Forrás   2018. február-nagyböjt 

   21 
 

  

OLVASÓLÁMPA 
 

 

Bátorkodjunk böjtölni! 
 

„A gyenge, éhes, éhező ember rém mogorva tud lenni, 

akárcsak az öreg, beteg, ha ürességét nem Isten vilá-

gossága tölti be, hanem a sötétség keríti hatalmába. Le-

szünk mi is betegek, öregek! Gyakorolnunk kell – erre is 

szolgál a böjt –, hogy ürességünket, gyengeségünket Isten-

nek adjuk át, hogy Ő legyen bennünk az úr. Hadd legyünk 

be- tegen, öregen is majd áldás szeretteink, környezetünk számá-

ra. 

 Jézus sorsközösséget vállalt a szegényekkel. Jászolban született, mene-

kült volt Egyiptomban, hajléktalanként hirdette az örömhírt. Társai lehetünk 

Krisztusnak, ha böjtünket a szűkölködőkért és a lelki nyomorban élőkért ajánl-

juk fel. Közbenjáróvá válunk értük, ha meg tudunk elégedni az egész nagyböj-

ti szent időben napi három étkezéssel, véletlenül sem eszegetve soron kívül. 

Ha le tudunk mondani egy-egy számunkra fontos ételről, italról, édességről, 

csokoládéról. (A dohányzásról és egyéb káros szenvedélyekről nem is szólva!) 

Ha le tudunk mondani kényelmünkről, a tévézésről, az autózásról, vagy akár a 

meleg vízről. Mosakodhatunk hidegben is. Van fogalmunk róla, hány ember-

társunknak nem jut hideg víz se a mosdásra? Az ivóvíz is kevés! Páratlan le-

hetőség van a kezünkben. A mi készséges lemondásunk kaput nyithat Isten 

kegyelmének!” 

 

(Részlet Nényei Gáborné: A család születése című könyvéből.) 

            F.I. 
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
 

Kedves kisgyermekes szülők!  
 

Újból 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. Köszönjük, 

hogy sokan igénybe veszitek a babaszobát és a templom folyosót, ahol a ki-

csik szabadabban ellehetnek.  

Előfordul azonban, hogy még itt sem maradnak a kicsik. Akkor figyelmetekbe 

ajánljuk a közösségi ház folyosóját vagy az udvart. A karzat egyáltalán nem jó 

megoldás, mert a speciális akusztika csak még jobban fölerősíti a zajt. 

Tudjátok, minden misére be van osztva szolgálattevőnek plébániai csoportja-

ink 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 

 

A betegek szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatása február 18-án, 

vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisén. Előtte szombaton, 

délelőtt 10 órától bűnbánati liturgiával készültek a szent-

ség vételére. Itt kapták meg a szentségben részesülni szán-

dékozók azt a kis kártyát, melyet a szentség kiszolgáltatásá-

nál leadtak. 

Imádkozzunk betegeinkért! 
 

 

2018. január 16-án, este 18:00 órától Dr. Andok Mónika, 

a PPKE docense tartott előadást nagy érdeklődés mellett 

„Okos telefonok és ifjúság – az elmúlt 10 év a legújabb ku-

tatások tükrében.” 

Az előadás és a hanganyag linkjét az egyes csoportok meg-

kapták.  
 

A Szülők Akadémiája sorozatban a következő előadó 

február 27-én 19 órától 

Mráz Ágoston Sámuel (a Nézőpont Csoport vezetője). 

Előadásának címe: 

 Hogyan beszéljünk a politikáról fiataloknak, keresztényként? 
 

A jegyes-kurzus február 20-án kedden 20.30-kor kezdődik, akkor beszéljük 

meg a többi alkalmat a résztvevőkkel! 
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EGÉSZSÉGNAP 
Egyházközségünk és a LISZI közös egészségnapját immár 7. 

alkalommal 2018. március 3-án, szombaton 9-től 12 óráig 

rendezzük a Szent Imre Iskolában. Az előző évekhez hasonlóan 

vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, légzésfunkció mérést, 

belgyógyászati-, bőrgyógyászati-, gyermekgyógyászati- és 

hallásszűrést, szemészeti, diabetológiai, dietetikai, családterve-

zési, dohányzás megelőzési, gyermekápolási tanácsadást, EKG 

vizsgálatokat tervezünk. Lesz gyógytorna és salátabár.  

Várunk minden korosztályt, de kiemelten az elfoglalt, orvoshoz ritkán jutó kö-

zépkorúakat! Előzetes jelentkezés nem szükséges. 

A szűrésekkel egy időben véradásra nyílik lehetőség, ahova jelentkezhet 

minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt, aki az 

elmúlt 2 hónapban nem adott vért, panaszmentes, és nem tud véradást kizáró 

betegségről.  

Felhívás Balaton-átúszásra 

A gödöllői katolikus közösségekből évről évre töb-

ben is teljesítik az 5,2 km-es Balaton-átúszás távot. 

Az idén szeretnénk az egyéni teljesítményen túl kö-

zösségi élménnyé tenni ez a napot. Arra hívunk tite-

ket, hogy aki közösségeinkből már úszta át a Bala-

tont, vagy reális célkitűzései között ez szerepel, s 

most kedvet érez hozzá, és időt fordít a felkészülésre, 

jelentkezzenek 2018. február 18-ig a  

gabipall@freemail.hu e-mail címen. Az egyéni felkészülést edzéstervvel se-

gítjük. 

 Az úszás előtti hetekben mért 3 kilométeres időeredmény alapján 3-5 fős 

csoportokat alakítunk ki az úszáshoz azok számára, akik így együtt tem-

pózva bátrabban vállalják a táv teljesítését. Aki egyénileg vagy párban 

szeretne úszni, ez is lehetséges. 

 Autókat szervezünk az átúszás reggelén a Révfülöpre jutáshoz. 

 A célnál, a zárt zónán kívül gödöllői sátornál fogadjuk a távot teljesítő 

testvéreinket. 

 Az autók Balatonbogláron várnak minket, együtt megebédelünk, és még 

aznap visszajövünk.  

Aki érdeklődik a lehetőség iránt, további információt talál a 

http://www.balaton-atuszas.hu/ címen. 

2018-ban az első kitűzött időpont június 30. szombat, és több júliusi és au-

gusztusi tartaléknapot jelöltek meg a szervezők. 

Várom jelentkezéseteket, ami nem jelent semmi kötelezettség vállalást. 

Páll Gabriella 
 

mailto:gabipall@freemail.hu
http://www.balaton-atuszas.hu/
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BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Szülők! 

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvé-

telt hirdet a 2018/2019-es tanévre, az első évfolyamra. 

 

Iskolánkban a kereszténység mindennapi megélésére, magas 

színvonalú oktatásra törekszünk. Elsősorban keresztény csa-

ládok gyermekeit várjuk, viszont mindazok felé is nyitva is-

kolánk kapuja, akik számára az egyházi iskola választása a 

hithez való őszinte közeledést jelenti. Ezt missziós felada-

tunknak tekintjük. 

 

 

Az érdeklődő szülőket 2018. március 6-án 17 órakor várjuk egy tájékoz-

tató beszélgetésre. 

Játékos ismerkedés a leendő elsősökkel:  

  2018. március 23. (péntek) 14 órától 17 óráig 

  2018. március 24. (szombat) 8 órától 14 óráig 

A várakozási idő rövidítése érdekében kérjük a tisztelt szülőket, hogy beirat-

kozási szándékukat előzetesen jelezzék 2018. március 17-ig az iskola portáján 

személyesen, vagy a 28/514-975-ös telefonszámon. 

 

 

A játékos ismerkedésre a gyerekkel együtt mindkét szülőt szeretettel várjuk. 

Kérjük, hogy az alább felsoroltakat hozzák magukkal:  

- az óvoda véleményét a gyermek iskolaérettségéről 

- egyházi ajánlást 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító 

igazolványát 

- a gyermek TAJ- kártyáját 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

 

 

Iskolánk címe: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. 

Telefonszáma: 28/514-975, 514-976 

www.szimre.hu 

iskola@szimre.hu Varga András 

Gödöllő, 2018. január 17. igazgató 

 

mailto:iskola@szimre.hu
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Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 85 Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 
Kérjük testvéreinket, ha bármit sze-

retnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak Janó atyá-

hoz, mert csak az ő beleegyezésével 

tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, hogy lehetőség van arra, 

hogy áldozásnál gluténmentes os-

tyát kapjanak. Érdeklődjenek az 

atyáknál! 

Imádkozzunk hittel egyházközsé-

günk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek valamiben egyetértenek a földön, 

és úgy kérik, megkapják mennyei 

Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy 

hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20) 

Figyeljünk idős vagy beteg, temp-

lomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az 

atyák felkeresik őket, és kiszolgáltat-

ják nekik a szentségeket. Jelezzük a 

sekrestyében!  

A Szentháromság-templomban 

csütörtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk. 

Keddenként az esti mise előtt 17.30-

kor rózsafüzért imádkozunk a vilá-

gosság titkaival. 

Gitáros misék  

A Filia gitáros énekkar minden hó-

nap 2. és 4. vasárnap esti miséjén 

szolgál. A kórus szeretettel várja jó 

hangú fiúk és lányok jelentkezését. 

Csatlakozni lehet a vasárnap esti mi-

se előtt a 16.30-kor kezdődő próbá-

kon. 

Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárna-

pi misékre autóval érkezéskor a lakó-

telepiek parkolóhelyeit ne foglalják 

el, hanem a templomhoz tartozó par-

kolóhelyeket használják. Ha azok 

már megteltek, akkor a Szent Imre 

iskola mögötti mögé parkoljunk (a 

tömbfűtőmű mellett). 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található 

egyik perselyünk, amelybe bedobhat-

ják adományaikat, és ha hozzá sze-

retnének járulni a Fény és Forrás árá-

hoz.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelybe, a szegé-

nyek, rászorulók részére adhatunk 

feleslegünkből. „Mindenki elhatáro-

zásának megfelelően adjon, ne kellet-

lenül vagy kényszerűségből, mert Is-

ten a jókedvű adakozót szereti.” 

(2Kor 9,7) 

Minden hónap első szombatján a 

reggel 7 órai mise után elsőszombati 

ájtatosságot tartanak testvéreink az 

Oltáriszentség előtt. Alatta gyónásra 

is van lehetőség. A következő alka-

lom március 3. 

A Szentatya 2018. február 23-án, 

nagyböjt első hetének péntekjén ima 

és böjti napra hív a békéért. Egy-

házközségünk a pénteki keresztút-

tal és imával valamint egyéni böjttel 

kapcsolódik a felhíváshoz. 

2018. március 10-én lesz a 24 óra 

az Úrért kezdeményezés szentség-

imádás keretében reggel fél 8-tól es-

te fél 6-ig. A szentségimádás elején 

és végén 1-1 óra gyónási lehetőség 

lesz. 
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A húsvét előtti templomtakarítás 2018. március 17-én lesz. Ezúttal csak a 

templom és a kápolna kerül sorra. Ismét hívjuk a kedves testvéreket! 
 

Néhány kiragadott 2017. évi statisztikai adat egyházközségünk életéből:  

Az atyák 53 főt kereszteltek meg, ebből 34 fő 1 év alatti, 17 fő 1-7 éves közöt-

ti, 1-1 fő 7és 18 év közötti illetve felnőtt. 

Elsőáldozó volt 34 gyermek és 2 felnőtt. 

Az éves szentáldozások száma kb. 70.000. 

Templomba vasárnap kb. 1100 fő, nagy ünnepen kb. 1500 fő, hétköznap 50-

100 fő jár. 

45 temetés volt, szentségekkel megerősítve 12 fő hunyt el. 

 

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmise 

alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott hónap-

ban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Meg-

köszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az 

assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jel-

zik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalmak: február 18., március 18 

 

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 
 

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  

Gondoljunk rá, hogy a 2017. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával 

magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szer-

vezetnek 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 rendelkez-

zünk, melynek adószáma: 19185387-1-13.  
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A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is 

részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, per-

selyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal!  

 

február 17. szombat 

  18.00  Cursillo 

február 18. vasárnap 

  9.00  Igekör 

  10.30  Cursillo 2 

  18.00  Házasok 

február 24. szombat 

  18.00  Házasok 

február 25. vasárnap 

  9.00  Szt. Lipót imacsoport 

  10.30  Szeretetláng  imacsoport 

  18.00  Fiatal házasok 2 

március 3. szombat 

 18.00  Igekör 

március 4. vasárnap 

 9.00  Fiatal házas 1 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

március 10. szombat 

 18.00  Befogadó családok 

március 11. vasárnap 

  9.00  Tantestület 

  10.30  Cursillo 

  18.00  Cserkészek 

március 17. szombat 

  18.00  Cursillo 

március 18. vasárnap 

  9.00  Igekör 

  10.30  Cursillo 2 

  18.00  Házasok 

március 24. szombat 

  18.00  Házasok 

március 25. Virágvasárnap  

  9.00  Szt. Lipót imacsoport 

  10.30  Szeretetláng imacsoport 

  18.00  Fiatal házasok 2 
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat  7.00,  18.00  

csütörtök       7.00    

                                                                         18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  

BLAHAI KÁPOLNA 

A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 között. 

vasárnap        7.45 
 

SZADA 

csütörtök       19.00 

szerda (görögkatolikus)    18.30 

vasárnap         9.00 
 

VALKÓ 

kedd        10.00  

vasárnap       10.30 
 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, péntek      18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 
 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 

hétköznap        18.00  

vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30, 18.00 
 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.30 

vasárnap         9.30 
 

 
 

 

Gyónási lehetőség templomunkban évközi időben:  

csütörtökön este a szentségimádás alatt,  

a többi napokon az esti szentmisék előtt fél órával, vasárnap este a 

szentmise alatt és után, amíg vannak gyónók.  

Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, az időben érkezzen. Ez az 

első jele annak, hogy valaki komolyan veszi a kiengesztelődés szentségét. 
 
 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség  

2018. február - nagyböjt 

 http://szentharomsagtemplom.hu …………. fenyesforras@gmail.com 

A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu 

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

