
  
 

 
  

 

Valóban Isten Fia volt 
 

bben az évben Virágvasárnap 
a Márk-passiót imádkozza az 

Egyház. A passió éneklése, olva-
sása igazából egy nagyon mély, 
összeszedett imádság. A hívő em-
ber megrendült szívvel kell, hogy 
szemlélje Jézus szenvedésének, 
halálának és feltámadásának ese-
ményét. Nagyböjt 5. vasárnapján a 
Zsidókhoz írt levél egy fontos ki-
jelentését idéztük fel: „Hódolatá-
ért meghallgatásra talált” (Zsid 
5,7b). Jézus szenvedéstörténeté-
ben két szinten zajlanak az ese-
mények. Jézust egy koncepciós 
perben halálra ítélik, kegyetlenül 
megkínozzák, és keresztre szege-
zik, és még akkor is gúnyolják és 
gyalázzák őt. Ez a történések kül-
ső köre, de van egy belső kör, 

ahogyan ezt Jézus megéli. Ezt a 
belső hozzáállását a János evangé-
liumában Ő így fogalmazza meg: 
„Senki sem veszi el tőlem (az éle-
temet): én adom oda magamtól. 
Hatalmam van odaadni, és hatal-
mam van újra visszavenni” (Jn 
10,18). Jézus tehát ezáltal hódol az 
Atyának, vagyis arról tanúskodik, 
hogy az Isten ennyire szeret min-
ket. Még azt is megengedi, hogy 
megöljük az ő egyszülött Fiát. Jé-
zus ezt a kegyetlen gyilkosságot, 
az emberiség legnagyobb bűnét 
átváltoztatja, mégpedig a legna-
gyobb szeretetáldozattá. Minden 
egyes szentmisében ezt az életadó 
szeretetet ünnepeljük. A Márk 
evangéliumban található szenve-
déstörténet csúcspontja a pogány 
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százados vallomása: „Ez az em-
ber, valóban Isten Fia volt!” (Mk 
15,39b).  
Ez a pogány katona valamit meg-
sejtett Jézus titkából. Isten Fiának 
nevezi Jézust, bár múlt időben fo-
galmaz: Isten Fia volt. Mi már 
tudjuk, hogy kicsoda Jézus Krisz-
tus, hiszen a mennyei Atya feltá-
masztotta a halálból és megdicsőí-
tette őt. Vajon ez a tudásunk élet-
adó, életünket átformáló tudás, 

vagy egy a sok információ között, 
ami elér hozzánk nap mint nap?  
 

 Húsvéti Szent Három Nap 
ünneplése segítsen abban, 

hogy a megváltás örömhíre át-
formálja a szívünket, hogy ne csak 
a szavainkkal, hanem egész lé-
nyünkkel megvalljuk: Jézus Krisz-
tus él! 

Janó atya 
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Sík Sándor: Rózsakoszorú 
 

Minden ige már betellett. 

Az elgördült szikla mellett 

Két fehér angyal lebeg. 

 

És felelvén egy a másnak, 

Énekelnek és hárfáznak 

Szép angyali éneket. 

 

„Jaj, hogy hullott drága vére 

Gethsemáne friss füvére! 

Keresztények sírjatok!” 

 

„Szél a felhőt szerte fújja. 

Él a Krisztus! Allelúja! 

Emberek! Feltámadott!” 

 

„Véres ajkán ostoroknak 

Izzó gyöngyszemek csorognak, 

Forró vére földre hull." 

 

„Fényben fürdik fönn a Tábor, 

Zeng az ég és zúg a távol: 

Fényes felhőn száll az Úr.” 

 

„Vérzi főjét ráfonódva 

Sebző tüskék szörnyű csókja. 

Szánjátok meg, emberek!” 

„Szeretetét ránk lehelte: 

Ég a pünkösd izzó Lelke, 

Zúgnak élő nagy szelek.” 

 

„Nézd a véres nagy keresztet! 

Jaj, sebes két térde reszket, 

Jaj, le kell roskadnia.” 

 

„Rózsaszínű fellegekben 

A mosolygó mennybe lebben 

Asszonyunk szűz Mária.” 

 

„Föld megindul, holt megéled. 

Jaj, kereszten függ az élet! 

Minden elvégeztetett.” 

 

„Énekelnek allelúját, 

Boldogasszony koszorúját 

Szép angyali seregek.” 

 

Így dalolt az angyalének, 

És mindenek figyelének, 

Fű, fa, virág hallgatott. 

Minden hívek koszorúja 

Énekelje: Allelúja! 

Él az Úr! Feltámadott! 

 

 

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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Házas lelkigyakorlat Leányfalun  

2018. február 9-től 11-ig 
Nagy izgalommal és várakozással készültünk erre a lelkigyakorlatra, mert ez a 

pár napos együttlét azokkal az emberekkel, akikkel egyformán gondolkodunk, 

akikkel jó együtt elcsendesedni, mélyre evezve elmélkedni, de felhőtlenül ne-

vetni és játszani is, mindig feltölt és ebből hosszú időre erőt meríthetek. Má-

sodsorban az idei lelkigyakorlatunk témája is nagyon érdekes volt. A címe ez 

volt: „Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én?”  

Péntek este vacsorára érkeztünk a leányfalui lelkigyakorlatos házba, majd utá-

na megosztottuk egymással, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus és most 

életének melyik pillanata áll közel a szívemhez. A szentmise után még sokáig 

együtt voltunk szeretetben, vidáman beszélgettünk, társasjátékoztunk, közben 

közösen elfogyasztottuk a süteményeket és gyümölcsöt, amit otthonról hoz-

tunk.  

Szombaton Janó atya három részre tagolta a tanítását, „Jézus az Üdvözítő”, 

„Aki van és a mai nap”, és „Jézus a közbenjáró” címmel. Kiemelnék egy-két 

gondolatot, ami nagyon megfogott: Soha nem szabad kilépni az Istennel való 

kapcsolatból! Nagyon fontos a mai nap! Saját erődből nem fogsz üdvözülni, 

csak Jézussal együtt. Minden kegyelem. Nem az a baj, hogy olyan erős a go-

nosz, hanem hogy a jók olyan gyengék. A hitnek mindig az ellene mondás 

légkörében kell lennie.  

Szó volt arról is, hogy meg lehet tanulni a vízen járni, de közben tekintetemet 

nem szabad levennem Jézusról, mert amint a problémáimra, a nehézségeimre 

koncentrálok, abban a pillanatban elsüllyedek, de Ő mindig ott van és kinyújt-

ja a kezét, nekem csak annyi a dolgom, hogy újra megragadjam.  

A tanítások között volt időnk imádságra magunkban vagy a házastársunkkal. 

A szentmisék mellett csendes szentségimádást is tartottunk, és a zsolozsmában 

közösségünk igazi egységét éltem meg. Ebéd után legtöbbünk a pihenés he-
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lyett a Duna-parti sétát választotta, ahol kipróbáltuk a felnőtteknek készült 

tornaszereket is, és azt hiszem, senki sem vádolhat minket azzal, hogy búval 

bélelt, szomorú társaság lennénk.  

A második este az „Eskü” című filmet néztük meg együtt, ami a házassági hű-

ségről szólt, majd a farsangi videókkal szórakoztattuk egymást nagyon vidám 

hangulatban.  

Vasárnap délelőtt megosztottuk egymással, mit viszünk haza a lelkigyakorlat-

ról, majd János atya a görög katolikus szentmisében nagyon szépen prédikált a 

feleségekről és anyákról, gyöngyszemeknek nevezve őket. Ebéd után indul-

tunk haza. Ismét megerősödtem abban, hogy ez egy élő közösség, Jézus van 

köztünk, és Isten áldása rajta. Nagy hálával tartozunk Janó atyának, hogy ez 

alatt a pár nap alatt még jobban megismertük Jézust, az Ő emberségét, és ezál-

tal még közelebb kerültünk Hozzá.  

S.Erika 

Iskolánk és óvodánk pedagógusainak nagyböjti lelkigyakorlatán Egerben 

február 22-től 24-ig huszon-

nyolcan vettek részt. A három-

napos együttléten a képzés és a 

lelki tartalom egysége valósult 

meg. A képzésben a kiégésről 

és az elfáradás volt a téma, a 

lelki tartalmat pedig az áldás-

ról elhangzottak adták. 
 

Betegek szentségére készülés  

Templomunkban február 18-án szol-

gáltatták ki a betegek szentségét. Az 

érintettek az előző délelőtt készülhet-

tek fel a szentség felvételére, amely-

nek szervezésében a Szent Lipót ima-

csoport és segítőik dolgoztak. 

 

10 órakor Janó atya köszöntötte a be-

tegeket, elmondta, hogy a testi 

gyógyuláshoz milyen fontos, hogy 

lelkünket Istenhez emeljük, hogy le-

tegyük elé félelmeinket, szorongása-

inkat, fájdalmainkat, és hogy a szen-

vedéseink nincsenek hiába, azoknak 

értéke van, és ha felajánljuk őket má-

sokért, akkor értelmet nyernek.  

Kis imacsoportunk énekléssel, imá-

val, elmélkedésekkel, a rózsafüzér 

közös elimádkozásával segítette a be-

tegek lelki ráhangolódását. Közben 

három atya is gyóntatott, így történ-

hetett, hogy délre minden résztvevő a 

bűnbocsánat szentségének kegyelmé-

vel megerősödve mehetett vissza ott-

honába.  
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Nagyon sokat jelentett csoportunknak 

a testvérekkel való együtt imádkozás. 

Ilyenkor legalább annyi lelki ajándé-

kot kapunk, mint a betegek. Isten igé-

jét éltem meg, „ahol ketten, vagy 

hárman együtt vannak az én nevem-

ben, ott vagyok velük”. „A Mester itt 

van, ma is gyógyít…”  

Másnap, vasárnap ötvenhatan része-

sültek a betegek szentségében. Több 

résztvevő mély lelki tapasztalatról 

számolt be. A betegek kenetének kö-

zösségi kiszolgáltatása gyümölcsöző, 

szép gyakorlat egyházközségünkben. 

S.Erika 

Egészségnap 
Közel százan vettek részt a Szent Imre iskolában szombaton rendezett Lokál-

patrióta-LISZI egészségnapon. Véradásra negyvennégyen jelentkeztek, akik 

közül harmincöt fő adhatott vért, amiért az OVSZ levélben mondott köszöne-

tet. Feltétlenül kiemelendő, hogy ez alkalommal is társadalmi munkában járul-

tak hozzá a sikeres nap lebonyolításához az orvosok, asszisztensek és segítők. 

Hálás köszönet Nekik az önzetlen munkájukért! Tapasztalatuk 

az volt, hogy elsősorban az idősebb korosztály érkezett pana-

szokkal, esetenként leletekkel is. A továbbiakban jobban kelle-

ne hangsúlyozni a szűrés jelentőségét, hogy a program preven-

tív jellege erősebb legyen. Városi pénzügyi támogatást is kap-

tak a szervezők. A véradók jórészt közösségünk tagjaiból ke-

rültek ki. A szűréseken a környék lakótelepi lakossága is nagy 

számban jelent meg, ez erősítette az elfogadást, az együttmű-

ködést egyházközségünk és a környék lakossága között. 

 

Tapasztalat a véradásról 

Nagyon jó, hogy ez az alkalom a 

nagyböjti időszakra esett. Sokszor 

megtörténik velünk, hogy hallgatjuk 

Isten igéjét, a mag a földbe hullik, 

kihajt, de hamar el is hervad, mert 

nem ver a talajban gyökeret. Velem 

is megtörtént már, hogy Isten gyen-

géden, csendesen hívott, lángra is 

gyújtotta a lelkem, de ha nem csele-

kedtem azonnal, a hívás elhalkult, 

elbátortalanodtam, a szívemben meg-

született ötlet egyre ésszerűtlenebb-

nek tűnt. Ilyenkor jól jön egy-két bá-

torító szó. Amúgy is mentem volna a 

véradásra, de mikor elolvastam a 

szervezők levelét, az még inkább 

megerősített, és abban is, hogy te-

gyem ezt „ne dicsőségért, ne elisme-

résért, ne vállon veregetésért, ne pén-

zért, egyszerűen csak önzetlenül, 

azért, mert tudom, hogy valakin se-

gíthetek”. „Így alamizsnád titokban 

marad, és Atyád, aki a rejtekben is 

lát, megjutalmaz" (Mt 6, 1-4). Az ef-

féle buzdítás azért is jó, mert szemé-

lyes megszólításnak érzem, mert a 

saját közösségem tagjaitól jön, akik 

ismernek és számítanak rám. Olyan 

jó volt a véradáson annyi ismerős ar-

cot látni, és hogy mindannyian Krisz-
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tusért, ugyanazért a célért vagyunk 

itt! Felemelő érzés volt a tudat, hogy 

kicsit én is Krisztussá válhatok, hi-

szen Jézus a testét, a vérét adta ér-

tünk, és én is a testemből, a véremből 

adhatok, ami a nagyböjtben igazi 

ajándék, hiszen a vér az életet jelent-

heti valaki számára. Adja Isten, hogy 

az ajándékozni vágyás parazsa soha 

ki ne aludjon, és mindig legyenek 

olyan testvérek az egyházközségünk-

ben, akik ezt a parazsat fel tudják szí-

tani és újra és újra lángra tudják ben-

nünk lobbantani!  

S.Erika 

 

 

A Kandalló Családműhely  
2. és 3. alkalma február 17-én és március 3-án zajlott.  
 

A második, a szülővé, 

nagyszülővé válást 

tárgyaló alkalom 

meghittebb csopor-

tokban zajlott, össze-

sen kb. negyven fő 

részvételével. 

A harmadik, ebben a 

félévben utolsó al-

kalmon, amely az 

időbeosztásról szólt, 

hatvanan vettek részt.  

Nagy-Vargha Zsófi 

előadásában, amit sa-

ját tapasztalatai alap-

ján mondott el, arról 

beszélt, hogyan lehet 

a véges időbe beszorítani a feleség, az anya és a dol-

gozó nő feladatait. Ő maga három fiúgyermek édes-

anyja, mellette a médiában dolgozik. Hasznos taná-

csokkal látott el minket, hogyan tervezzük meg a 

napjainkat vagy heteinket, hogyan rangsoroljuk, 

hogy mik a legfontosabb, legsürgősebb feladataink. 

Fontos, hogy időt szakítsak önmagamra, hobbijaim-

ra, az „én-időre”, amikor olyan tevékenység-

gel töltöm el az időt, amiben jól érzem ma-

gam, amiben feltöltődök, amiből erőt meríthe-

tek. Vonjam be a gyerekeket a feladatokba, és 

merjek segítséget kérni, ha szükségem van rá. 

Úgy gondolom, mindannyian időhiányban 

szenvedünk, és sokszor talán a sokgyermekes 

fiatalok a legtanácstalanabbak, mert ezt is ta-

nulni kell, ehhez is gyakorlat és tapasztalat 

kell. Ezért nagyon jó, hogy egyházközségünk helyet 

és időt ad ezeknek az alkalmaknak. Az előadás után 

két csoportban oszthattuk meg egymással, mit jelent 

számunkra az „én-idő”, milyen nehézségekkel kell 

szembenéznünk. Természetesen a szünetben ezúttal 

is fogyaszthattunk a finom házi süteményekből, és 

Bazsik Laci illatos gyümölcsteájából. A közös imát 

kötetlen beszélgetés zárta.  

Izgatottan várjuk a szeptemberi folytatást!  

S. Erika 
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Legyünk a föld sója és a világ világossága! 
A Szent István Egyetemen működő „Föld 

sója” külföldi és magyar hallgatókból álló 

keresztény csoport szerette volna megmu-

tatni a kollégium fiataljainak, mit jelent az 

igazi szeretet. Az ecuadori lányok ötletén 

felbuzdulva, asztalt kértünk a kollégium 

vezetőjétől, aki támogatott minket, és feb-

ruár 13-án, Valentin napot megelőzően, 

délután 3-tól 6-ig kiálltunk a kollégium 

központi terébe, ahol mindenki áthalad, és 

apró süteményeket kínáltunk, valamint bib-

liai idézeteket osztottunk, illetve aki kérte, 

ölelést is kapott. Többen megkérdezték kik 

vagyunk, elolvasták plakátunkat és megköszönték 

az idézetet. Csoportunk érzi, hogy ki kell lépnie a 

komfortzónából, mernünk kell a nyilvánosság 

előtt is megmutatnunk Krisztus szeretetét. Szeret-

nénk több hasonló „akciót” véghez vinni az egye-

temen, ezzel is tanúságot tenni Istenről, hiszen a 

föld sója és a világ világossága akarunk lenni. 

Nagy öröm számunkra, hogy 2018 szeptemberétől 

a Magyar Állam Miniszteri ösztöndíj keretében 

üldözött területekről fogad keresztény hallga-

tókat, akiket a küldő ország egyháza kell, hogy 

ajánljon. A programban Egyiptom, Libanon, Irak, 

Izrael, Palesztina, Pakisztán, Szíria, Jordánia, Ke-

nya és Nigéria vesz részt. Szeptembertől várható-

an a Szent István Egyetemen is több hallgató kez-

di meg tanulmányait ennek az ösztöndíjnak kö-

szönhetően. Tanulmányaik befejeztével a hallga-

tók visszatérnek hazájukba, hogy részt vegyenek 

az országuk újjáépítésében, erősítsék a keresztény 

közösségeket, és azok megmaradásán munkálkod-

janak.  

Imádkozzunk azért, hogy a Magyarországra, azon 

belül Gödöllőre érkező keresztény fiatalok való-

ban megerősödjenek a hitükben, nálunk élő hitet 

és befogadó közösségeket találjanak, amelyből 

merítve, hazájukba 

megújulást vihessenek. 

Hiszem, hogy nekünk is 

lesz mit tanulnunk tőlük. 

„Ti vagytok a föld sója. 

Ha a só ízét veszti, 

ugyan mivel sózzák 

meg? Nem való egyéb-

re, mint hogy kidobják, 

s az emberek eltapossák. 

Ti vagytok a világ vilá-

gossága. A hegyen épült 

várost nem lehet elrejte-

ni. S ha világot gyújta-

nának, nem rejtik a véka 

alá, hanem a tartóra te-

szik, hogy mindenkinek 

világítson a házban.
 

Ugyanígy a ti világos-

ságotok is világítson az 

embereknek, hogy jó-

tetteiteket látva dicső-

ítsék mennyei Atyáto-

kat!” (Mt 5, 13-16) 

Ifj. Máthé László 
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Kitekintők 
Szekeres Erzsébet  
Igaz, hogy az alábbi események nem 

egyházközségünkben történtek, illetve 

történnek, mégis közünk van hozzájuk. 

A templomunkban jelen lévő Árpád-

házi szenteket és boldogokat megidéző 

falikárpitok megálmodója, Szekeres Er-

zsébet viszi a hírét Gödöllőnek ország-

szerte. Február 28-án a Soproni Egye-

tem Benedek Elek Karán teremnévadót 

tartottak, ahol ünnepélyes keretek kö-

zött Szekeres Erzsébetről neveztek el 

egy elő-

adóter-

met. A 

Brunsz-

vik Teréz 

Szakmai 

Napon a 

Kar ezzel 

fejezte ki 

megbe-

csülését 

és háláját a művésznőnek, amiért 130 

képet és számtalan bábot ajándékozott – 

a jövő nemzedékét tanító hallgatók és 

tanáraik örömére - az intézménynek. A 

Kairosz kiadó jóvoltából megjelent két 

kötetes Benedek Elek- mesék illusztrá-

cióinak eredeti rajzait tartalmazza a 

képanyag.  

„Az adományozás Szekeres Erzsébet 

életének kulcsfontosságú eleme, megha-

tározó motívuma. – Sokat kaptam, sze-

retnék visszaadni valamit belőle - vallja. 

A szív, amely már egyszer megízlelte 

Krisztus szeretetét, egyre csak többet és 

többet kíván adni. /… / Legmagaszto-

sabb ajándékaiban Gödöllő templomai 

részesültek, az evangélikus, református, 

görög katolikus (Krisztus síri leple) va-

lamint a Szentháromság templom, 

amely számára felajánlotta az Árpád-

házi szentek és boldogok szőnyegsoro-

zatának darabjait.” Az idézet Orbán Jú-

lia rendezvényigazgató köszöntőjéből 

való. Erzsike művészetének jellemzésé-

ül Márai Sándor gondolatait osztotta 

meg a nagyszámú hallgatósággal:  „ A 

remekmű legyen valóságos, pontos, 

okos, céltudatos, arányos, gondosan 

megmunkált, hűségesen kivitelezett, s 

legyen valami más is. Tündéri legyen. 

/…./ Az igazi remekmű néha nem is 

olyan tökéletes. Csak sugárzik, az álom 

is benne van, a csillagok fénye, a tündé-

ri. S a feladatnak az a része, amikor a 

művész már nem tud művén segíteni, az 

utolsó ecsetvonást, az utolsó szót az Is-

ten végzi el.” 

Szekeres Erzsébet művészi tevékenysé-

gét az elmúlt esztendőben Keresztelő 

Szent János ünnepnapján Magyar Örök-

ség-díjjal jutalmazták, amelyet a Ma-

gyar Tudományos Akadémia díszter-

mében vett át. A Magyar Püspökkari 

Konferencia a Pro Cultura Christiana 

elismerő kitüntetésében részesítette 

2017. szeptember 5-én, melyet Veres 

András püspök atya adott át a váci püs-

pöki palotában. 

A jövőre nézve is mozgalmas napok 

várnak a művésznőre. Virágvasárnap 

(március 25-én Gyümölcsoltó Boldog-

asszony ünnepnapján) Bábel Balázs ér-

sek atya meghívására a Kalocsai Érseki 

Múzeumban nyílik egy állandó kiállítá-

sa az Astriciumnak ajándékozott szakrá-

lis tárgyú szövött és varrott munkáiból. 

Ősszel pedig Gödöllő ünnepli több 

helyszínen megrendezett kiállítással - 

80. születésnapja alkalmából - Szekeres 

Erzsébetet. A jó Isten áldása áradjon rá 

és maradjon vele élete egész folyamán! 

Dr. Petróczkiné Máthé Erika 
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A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 
Március 24-én – lapunk megjelenésekor – tartjuk lelki napunkat templo-

munkban, melynek témája a megtérés és életadás.  

9.30  Napközi imaóra,  

9.45  1. elmélkedés,  

11.00  2. elmélkedés  

12.00  Szentségimádás, alatta gyóntatás.  

Az elmélkedéseket Dr. Hadi Ferenc, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozók szer-

vezője vezeti.  
 

2018. március 25-én, Virágvasárnap 16 órakor kerül 12. íz-

ben bemutatásra Gödöllőn, a Máriabesnyői Bazilika udvarán a 

Besnyői Passió. 
 

március 25. Virágvasárnap 

Hozsanna! Áldott ki az Úr nevében jön! 

Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és ke-

reszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. 

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Kato-

likus Egyház. 

A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel 

folytatódik. A szentmisén ekkor olvassák fel  vagy éneklik Jézus szenvedés-

történetét, a passiót. 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt templomunkba, 

a Chopin Zeneiskola magánének szakos növendékeinek 

nagyböjti koncertjére, amelyen Pergolesi, Bach, Puccini, 

Webber zenéi segítik a Húsvétra való lelki készületet. A 

hangverseny időpontja: március 25., az esti szentmise után. 
 

Gyónási lehetőségek a nagyhéten: Hétfőn, kedden és szerdán az esti szent-

misék előtt 17.30-tól. Éljünk a lehetőséggel, mert a szent három napban nem 

lesz az atyáknak lehetőségük gyóntatni. 
 

március 29. nagycsütörtök, az Oltáriszentség alapítása 

Ha meg nem moslak, nem vagy közösségben velem 

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

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

fehér színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a csengők 

hangja kísér. 

Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. Jézust azon az éjjelen fogják el, ami-

kor szeretetének legnagyobb jelét adja. Elnémulnak a harangok, a csengők, 

nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt bárány - 
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így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja előttük a szenvedés 

és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki 

Egyházzá alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre. 
 

Nagycsütörtökön a szertartás végétől éjfélig virrasztást, 

szentségimádást tartunk, amelyre a sekrestyében lehet fel-

iratkozni, hogy mindig többen virrasszunk, imádkozzunk 

az Eukarisztia előtt.  
 

március 30. nagypéntek  

A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze 

Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének nap-

ja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az 

örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. 

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

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

teremtette az életet. Az Úr szenvedésének, halottaiból föltámadásának három 

napja ezért az egész egyházi év csúcspontja.  
 

Nagypéntek szigorú böjti nap. A hústilalom mellett háromszor szabad ét-

kezni, és egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő 

számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg.  
 

március 31. nagyszombat  

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

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

get.  

Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik. Szentmise ezen a napon nincs, 

szentségeket nem szolgáltatnak ki, kivétel a bűnbocsánat szentsége, a haldok-

lók ellátása. A templom sötét, az oltár megfosztva áll, csend van. Az Úr a sír-

jában nyugszik, hívei őrzik azt. 

9-től 17 óráig a cserkészek őrzik a szent sírt a templomban. 
 

április 1. húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (főünnep) 
Az Úr valóban föltámadt! 

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

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

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

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

ajándékát. 

Húsvétvasárnap reggel ételszentelés lesz a blahai kápolnában a 7.45, illetve a 

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

2018. március 25 – április 2. 

március 25.  VIRÁGVASÁRNAP 

  Szentháromság-templom: 9, 10.30 és 18 

  10.30 órai szentmise előtt barkaszentelés a templomkertben, ezért 

ott gyülekezünk. A szentmisén passiót énekel énekkarunk.  

  Blahai kápolna: 7. 45  

március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK 

  18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje 

  (áldozás két szín alatt) 

  elmélkedés és imádság az Eukarisztia előtt 

  éjfélig virrasztás, szentségimádás 

március 30.  NAGYPÉNTEK 

  17.00 óra  keresztút 

  18 órakor igeliturgia (passió), kereszthódolat, 

        szentáldozás, a szentsír megnyitása 

március 31.  NAGYSZOMBAT 

  9-17 óráig szentsír látogatás 

  20.30-kor feltámadási szertartás: tűzszentelés, 

  fényliturgia (gyertyát hozzunk), igeliturgia, 

  keresztség liturgiája, áldozati liturgia, 

  gyertyás körmenet 

április 1. HÚSVÉTVASÁRNAP 

  Szentháromság-templom: 9, 10.30 és 18 óra 

  Blahai kápolna: 7.45  

április 2.  HÚSVÉTHÉTFŐ 
  Szentháromság-templom:  9 óra és 18 óra  

  Blahai kápolna: 7.45 
 

Túrmezei Erzsébet: 
Húsvét után 
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú lép-
tek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába! 
Bús eltemetkezés az éjszakába. 
 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyek-
kel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit 
sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet! 
 
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek. 
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30 éves jubileumi ünnepség  

a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban 2018. február 17.  
„Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura.  

Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: 

 menj be urad örömébe!” (Mt 25,21) 

1988. nagyböjt első vasárnapja előtti 

szombaton délelőtt, az akkor még 

kerepestarcsai Flór Ferenc Kórház 

nagytanácstermébe katolikus szentmi-

sére hívták a betegeket és a dolgozó-

kat. (Ennek nagyszerűségét és külön-

legességét az érti, aki élt a rendszer-

változás előtt, és emlékezik mennyire 

irtották és tiltották a vallási megnyil-

vánulások minden formáját.) Ezért 

szinte hősies cselekedet volt azok ré-

széről, akik kezdeményezték ezt a le-

hetőséget: az egyház részéről Gulyka 

József isaszegi plébános úr, valamint 

Szláby Tibor, akkori kistarcsai káplán, 

a kórház részéről pedig dr. Gémesi 

György és dr. Marik József orvosok, 

valamint az akkori főigazgató dr. Sza-

badfalvi András. Ebből a harminc éves 

távlatból ezúton is köszönet érte. 

A kezdeményezés mellé állt, a betegek 

misére hívogatását és a kántori, sek-

restyési teendők szolgálatát vállalta 

Jász János és felesége, Terike. Hűsé-

gesen hétről hétre, minden szombat 

délelőttjüket a betegek és a szentmise 

szolgálatának szentelték. Azóta, most 

már 30 éve, minden héten van betegek 

szentmiséje a kórházban, köszönhető-

en a környező települések plébánosai-

nak. Minden héten másik atya vállalja, 

hogy mise előtt gyóntat, majd bemu-

tatja a legszentebb áldozatot, végül 

kórtermi szentségi ellátását végzi 

azoknak a betegeknek, akik ágyban 

fekvők. Ehhez szükséges, hogy valaki 

előtte végigjárja a kórház mind a ti-

zennyolc fekvőbeteg osztályát, ahol 

840 beteg fekszik, és hívogassa misére 

a betegeket, valamint felírja azokat, 

akik kórtermi szentségi ellátást kérnek. 

1988-tól 2004-ig ezt Jász János és fe-

lesége, valamint a köréjük szerveződő 

kis csapat végezte. 

2004-ben Beer Miklós püspök atya 

létrehozta a Váci Egyházmegye Kór-

házlelkészi Szolgálatát Faragó Artúr 

egyházmegyei kórházlelkész vezeté-

sével, így a szombat délelőtti szentmi-

sék János és felesége, Terike szolgála-

ta által ennek keretében folytatódtak, 

János halála óta pedig Terike végzi a 

teendőket. 

Február 17-én, nagyböjt első vasárnap-

ját megelőző szombaton, a 30 éves 

jubileumot ünnepelni jöttünk össze a 

kórház Flór Ferenc termében. Erre az 

ünnepségre meghívást kapott minden-

ki, aki a kezdeteknél jelen volt, illetve 

a környékbeli plébános atyák is, akik a 

betegek ügyét a szívükön viselik. To-

vábbá meghívtuk a kórház vezetőségét 

és azon dolgozóit is, akik mellettünk 

állnak az egyéb lelki programokon, 

amelyeket a betegekért és a dolgozók 
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lelki támogatása érdekében szerve-

zünk. 

Szombaton 10 órakor egy nagyon szép 

ünnepi szentmisét mutatott be Faragó 

Artúr, Görbe József kistarcsai plébá-

nos atya, Szláby Tibor és Ullmann Pé-

ter atya közreműködésével. Artúr atya 

ünnepélyesen köszöntötte az egybe-

gyűlteket, név szerint azokat, akiknek 

köszönhetően van most miért hálát 

adnunk. 

A szentbeszédben Görbe József kistar-

csai plébános atya kiemelte, hogy ha a 

kommunizmus idején ez a néhány em-

ber nem érezte volna önmagában a Lé-

lek tüzét, ha nem enged a Lélek erejé-

nek, ami tettre késztette őket, akkor ez 

a kórház nem lenne harminc éve egy 

olyan szent hely, ahol lelki erőt is 

kaphatnak a betegek. Mert ahhoz, 

hogy a Lélek tüze lángra tudjon lob-

banni, tovább tudjon terjedni, szüksé-

ges az, hogy az egyes emberekben már 

égjen egy kis láng. És ezek a tűz őrzői 

voltak akkoriban azok, akik nem féltek 

a kommunizmus lélekölőitől, hanem 

hittek abban, hogy Krisztus erejét 

semmi nem győzheti le. Ez a pár em-

ber bátor volt, és mert jellé válni. Majd 

ahogy a tűz egyre jobban terjedt, egyre 

többen lettek Krisztus követőkké.  

Az elmúlt 30 év alatt ez a csöndes, bé-

kés krisztusi tűznek köszönhetően az 

elmúlt években volt már a kórházban 

24 órás szentségimádásunk, volt 24 

órás ökumenikus dicsőítésünk, nyolc 

órás bibliamaratonunk és sok-sok 

nagyböjti lelkinapunk. Az adventi áhí-

tataink, a betlehemesek és a karácso-

nyi ünnepségeink is sok örömet és 

nyugalmat adnak a betegeknek és a 

dolgozóknak egyaránt. 

Az ünnepi szentmise után hamvazko-

dásra is sor került, majd az ünnepi ál-

dás után egy szép nagy házi 

csokitortával vendégeltünk meg min-

denkit. Ahogyan Krisztus testéből, 

Krisztus véréből és Krisztus lángjából 

is mindenki próbált a mai napon jelké-

pesen egy darabot magával vinni, úgy 

az ünnepi torta közösségteremtő vi-

dámságából is mindannyian részesül-

hettünk, természetesen a nagyböjti 

csöndes és szerény együttlétre figyel-

ve. A torta fogyasztása közben és után 

mindenki végignézhette az elmúlt 

harminc év pillanataiból összeállított 

fényképtablókat. 

Wass Albert szavai tömören összefog-

lalják ezeknek az együttléteknek a 

mélységét és a lényegét: „Jó emlékez-

ni arra, amin keresztülmentünk. Az 

ilyen emlékezésben erő van mindig, és 

bizonyságtevés csüggedések ellen. S 

van benne bölcs tudása annak, ami 

emberi megpróbáltatások fölött maga-

san lebeg, és méltóságos tisztán. Isteni 

igazságnak. Mely abban áll, hogy 

élünk. Mégis élünk. És süt reánk a 

nap.” 

A Jóistennek hála legyen ezért a szép 

mai napért és kívánjuk, hogy a megta-

pasztalt tűz, a Lélek ereje soha el ne 

hagyja szolgálatunkat, hanem mindig 

adjon erőt, hogy észrevehessük azokat 

a „helyeket”, ahol töltekezni lehet.       

 

A kistarcsai ünneplők 

forrás: www.korhazlelkesz.hu 
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 

ÚJ FILM: VILÁGÍTANI FOGOK 
Az elmúlt nyáron a ShoeShine alkotói közösségének abban a megtisztelésben 

volt része, hogy filmet készíthetett a kerecsendi Világítani fogok csapat életé-

ről. Az elkészült rövid dokumentumfilm bemutatója lapunkkal megjelenésével 

egy időben március 24-én, 18 órától volt a PREMIER Kultcaféban! 

Részletek: 

http://shoeshine.hu/program/22-országos-esemény/2274-érdemes-

beszélgetnünk-új-film-érkezik,-ez-a-világítani-fogok 
  

 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 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.  

https://www.facebook.com/vilagitanifogok/
http://www.premiercafe.hu/kapcsolat/
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OLVASÓLÁMPA 
Egyetlen helyen 

„Ne gondoljuk azt, hogy Isten kegyetlen! A Szeretet nem le-

het egyszerre szeretet és kegyetlen. Hiszen Jézus még az 

utolsó percben a másik lehetőséget is el tudja képzelni, 

amikor Gecsemánéban így imádkozik: »Atyám, ha le-

hetséges, múljék el előlem ez a keserű pohár«. Tehát 

nem volt egyértelmű. 

 Az egyik lehetőség az volt, hogy meg kell halni, a 

másik, hogy hátha nem is kell kiinni a keserű poharat. – 

Nem kevés ember tért meg egy szempillantás alatt Jézus je-

lenlétében. Miért ne térhetne meg Kajafás meg a többiek, 

akik Jézus életére törnek? 

 Jézus nem kereste a szenvedést, nem volt szenvedés-élvező. Különben 

miért verejtékezett volna vért? Isten nem volt szadista, Jézus nem volt mazo-

chista. De ugyanakkor engedelmes volt. Ha nincs más megoldás, akkor ráfek-

szik a keresztre, és nem fogadja el az epével kevert italt. Az méreg volt; az 

eredeti görög szöveg szerint epéből készült, méreggel kevert bort akartak itat-

ni Vele. Ennyi »tisztesség« volt a római légionáriusokban, hogy elkábították, 

súlyosan lerészegítették a kivégzendőket, és csak azután feszítették keresztre. 

Jézus ezt nem fogadja el. Teljes módon akarja azt, amit Isten akar. 

 Most nagyon kihegyezetten fogalmazok: az égből egy nagyszakállú 

öregúr nézi, hogy a Fiát keresztre szegezik? Szó sincs róla! Ha az Isten szere-

tete öltött testet Jézusban, akkor ugyan ki szenved ott a kereszten? Maga az 

Isten! De sok ember közeledne másképpen az Istenhez, ha ezt világosan érte-

né! Hogy itt nem két dolog történik: egyvalami a Golgotán és egyvalami a fel-

hők felett. Egy helyen történik minden! Egyetlen helyen.” 

 

(Részlet Gyökössy Endre: Zarándokúton Jézussal című könyvéből.) 

                        F.I. 

 

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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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
április 8. Az isteni irgalmasság vasárnapja 

Békesség nektek! 

április 9. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó boldogasszony) 

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! 

április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú 

Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül 

április 24. Szent György vértanú, Sigmaringeni Szent Fidél pap, vértanú   

Én és az Atya egy vagyunk 

április 25. Szent Márk evangélista  

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül 

május 1. Szent József 

Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek 

május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 
Én vagyok az út, az igazság és az élet 

május 7. Boldog Gizella 

Én vagyok az igazi szőlőtő  

május 11. Boldog Salkaházi Sára  

És örömötöket senki sem veszi el tőletek többé 

május 13. Urunk mennybemenetele  

Fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet 

május 16. Nepomuki Szent János  
Hogy ők is szentek legyenek az igazságban 

  

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! 
március 24. szombat 

 18.00  Házasok 

március 25. Virágvasárnap 

 9.00  Szt. Lipót imacsop. 

 10.30  Szeretetláng imacs. 

 18.00  Fiatal házasok 2 

március 31. nagyszombat 

 külön beosztás szerint 

április 1. húsvétvasárnap 

 9.00  Fiatal házasok 1 

 10.30  Egyháztanács 

 18.00  Családközösség 

április 2. húsvéthétfő 

 9.00  Igekör 

 18.00  Házasok 

április 7. szombat 

 18.00  Igekör 

április 8. vasárnap 

 9.00  Fiatal házasok 1 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  fjúság 

április 14. szombat 

 18.00  Befogadó családok 

április 15. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Cursillo 

 18.00 Cserkészek 

április 21. szombat 

 18.00  Cursillo 

április 22. vasárnap 

  9.00  Igekör 

  10.30 Cursillo 2 

  18.00 Házasok 

  
 

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

 
Kedves kisgyermekes szülők!  

Kéréssel fordulunk hozzátok! Az utóbbi időben újra előfordult többször is, 

hogy a miséket zavarta a kicsi gyermekek túl hangos sírása, szaladgálása. 

Tudjuk és köszönjük, hogy mennyire igyekeztek ezt elkerülni. 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 
 

Március 3-án a gyerekek nagyböjti 

lelkinapján 60-70 fő vett részt, Val-

kóról is jött 10 gyermek. Egyházi és 

világi iskolákból vegyesen voltak, 

nem csak a mi közösségünk tagjai. 

Fontos találkozási alkalom volt, lehe-

tőséget adott gyermekeinknek bepil-

lantani más közösségek, nem hívő 

családok életébe is – ez többeket mé-

lyen megérintett. 

Március 10-én volt a 24 óra az 

Úrért kezdeményezés. A reggel fél 

kilenctől este fél hatig tartó szentség-

imádáson, – bár ez a szombat mun-

kanap volt – az előzetes beosztásban 

jelentkezett személyeken kívül min-

dig volt néhány imádkozó a kápolná-

ban. Délelőtt valamivel többen tudtak 

jönni. 

Február 27-én volt a Szülők Aka-

démiája összejövetele „Hogyan be-

széljünk a fiataloknak politikáról ke-

resztényként?” címmel. Mráz Ágos-

ton Sámuel előadása elsősorban az 

idősebb és a középkorosztályt von-

zotta, amelyen a politikáról volt szó 

és nem pártpolitikai rendezvény zaj-

lott. Előadásában kiemelte, hogy mi-

lyen fontos az „egészséges történe-

lemtudat”, az értékközpontúság és a 

kritikai gondolkodás. 

A Szülők Akadémiája előadássoro-

zat következő meghívott vendége Dr. 

Beneda Attila család és népesedéspo-

litikáért felelős helyettes államtitkár. 

Előadásának címe: Családpolitika és 

demográfiai kérdések keresztény 

szempontjai 

Az előadásra a közösségi házban 

2018. április 4-én, szerdán 19:00-

20:30 között kerül sor, melyre szere-

tettel várunk. 

Február 20-án indult a jegyesoktatás, 

amelyen 17 pár vett részt, akik nem 

mind itt házasodnak. Imádkozzunk 

értük!        
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Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 61 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, lehetőség van arra, hogy 

áldozásnál gluténmentes ostyát kap-

janak. 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 hónap 

2. és 4. vasárnap esti miséjén szolgál. 

A kórus szeretettel várja jó hangú fi-

úk és lányok jelentkezését. Csatla-

kozni lehet a vasárnap esti mise előtt 

a 16.30-kor kezdődő próbákon. 

 

 

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 reg-

gel 7 órai mise után elsőszombati 

ájtatosságot tartanak testvéreink az 

Oltáriszentség előtt. Alatta gyónásra 

is van lehetőség. A következő alka-

lom április 7. 

A blahai kápolna a hét 

minden napján reggel 7 

órától este 7 óráig nyit-

va van, látogatható. 

Evangélium-szöszölő. Szeretettel vár-

juk minden hónap harmadik vasár-

napján a 9 órás szentmise alatt a na-

gyobb óvodás gyermekeket. A foglal-

kozásokon egy, az adott hónapban el-

hangzó evangéliumi részt dolgozunk 

fel közösen a gyermekekkel. A követ-

kező alkalom: április 15-én lesz. 
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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. HÚSVÉT 

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

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu 

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

