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öjjetek hozzám mindnyájan,
„J akik
fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek
titeket.” (Mt 11,28)
Azt
hiszem,
hogy
mindannyiunknak szól ez a meghívás,
hiszen a fáradsággal és az élet
különböző terheivel újra és újra
találkozunk. Jézus nem olcsó vigaszt kínál nekünk. Rá nem jellemző a fogyasztói világ könynyen-gyorsan hamis ígérete. Aki
Jézust akarja követni, annak
minden egyes nap időt kell
szánnia a Mesterrel való találkozásra. Olyan szépen fogalmaz
Izajás próféta: „Fölébreszti reggel, már reggel fölébreszti fülemet, hogy hallgassam, mint a tanítványok.” (Iz 50,4)

Jézus szavai a mi korunkban különös erővel hangoznak el, hiszen egy felgyorsult, és sokszor
nagyon zaklatott világban élünk,
amely tele van bizonytalansággal. A bizonytalanság, a jövőtől
való félelem nagyon sok lelki
energiát emészt fel. Többféle értelemben is beszélhetünk fáradságról. Elfáradhatunk a világ
zaklatott tempója miatt, és bizony elfáradunk a sok igazságtalanság és erőszak láttán, amit
napról napra bemutat számunkra a média. De saját bűneink és
bukásaink miatt is könnyen elfáradunk. És itt kell idéznünk Ferenc pápát, aki sokszor beszél
arról, hogy ne fáradjunk bele a
bocsánatkérésbe, hiszen Isten ir-
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galmas atya, aki szüntelenül
megbocsátást kínál.
A nyaralások idején se feledkezzünk el az Úrról, aki szüntelen
szeret bennünket, és arra hív,

hogy mi is egyre jobban szeressünk, hogy így a világ is jobb legyen általunk.
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Paul Roth: Szép a Te világod
Amikor így a fűben fekszem,
fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők,
köröskörül pipacs virít,
meg sárga gólyahír,
és bogarak neszeznek,
nem győzöm fantáziád csodálni,
Világ Alkotója!
Palettádon mennyi sok szín!
Mennyi mindent terveztél,
hányféle formát mintáztál meg:
csillogó jéghegyeket,
smaragdzöld tengereket,
napfényben izzó síkságokat.
Kezed erdőket ültetett,
amelyek orgonálnak a szélben,
tarka réteket,
magányos havasigyopárt a hegygerincen
és algákat a tengerfenéken.
Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat,
csak típusjószágaink lennének meg szabványnövényeink:
A-fajta víz, B-fajta föld, C-fajta levegő.
Ehhez még néhány speciális modell és alcsoport.
Mindent együttvéve haszonállatoksöröskocsit húzni,
tojást tojni,
esetleg valami díszféleség az akváriumba.
Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa.
Többre nem futná a fantáziánk.
Művészek gyárban görnyednének,
így készülne minden barokk vagy ami giccses,
Szürrealista vagy picassói.
De a Te fantáziád, teremtő Úristen, mérhetetlenül szép.
Mindegyre újat és újat hoz létre,
csodálatot kelt bennem, és leborulni késztet.
Köszönöm Neked, hogy ennyi sok színt,
ennyi sok alakot és formát alkottál a világban.
Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed,
mintha a föld kidíszítésében örömöd telt volna.
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Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat,
valahányszor műveidet szemléljük:
a tenger morajló habjait,
alkonypírban a gleccsereket,
tenyerünkön a bogarat,
a papucsállatkákat a mikroszkóp alatt.
Add, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból,
amellyel mindezt létrehoztad.
És amelyről ők tanúskodnak.
Mert a teremtés, miként ha a prizma,
dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozzamilliárd színben és alakban.
Teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni,
sem befogadni.
Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek.
Benne tükröződik szereteted,
mint visszfény, már most felragyog nekünk.
Ebből merítünk erőt a reményhez,
Hogy egykor színről színre látva, dicsőséged fényében élhetünk.
Csodálatos a Te világod, láthatatlan Teremtő,
köszönöm Neked.
Mily nagyszerű lesz minden, ha majd Nálad leszünk.
(Ford: Ballásy László)
Erdő Péter bíboros, prímás az EsztergomBudapesti Főegyházmegye hagyományos pünkösdhétfői majálisán, a karizmák ünnepén Budapesten, Máriaremetén hirdette meg a 2020-as
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus (NEK) második előkészületi évét. Ennek
témája a „közösség az Egyházban”, mottója pedig így szól: „Az Eucharisztia az Egyház életének forrása”.
Ezzel a jelmondattal a közösség felé nyit, hiszen
az egészséges közösség Krisztus-központú és
gyarapodó közösség.
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Szentségimádás
Az egész Földet átölelő szentségimádásra hívtak Úrnapja ünnepének előestéjén a NEK szervezői. A szentségimádási lánchoz 6 kontinens 45 országának 900 helyszínén, becslések alapján, több tízezer ember csatlakozott. A cél
továbbra is a 2020 helyszín lesz a későbbi szentségimádási láncok alkalmával.
A szervezők nagy örömüket fejezték ki, hogy egyre többen tudnak találkozni
az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal.
A későbbi szentségimádási láncok, alkalmak időpontjai:
2018. november 24., szombat, 17 óra
2019. június 22. szombat, 17 óra
2019. november 23. szombat, 17 óra
2020. június 13. szombat, 17 óra
A visszajelzések alapján a legtöbben csendes szentségimádáson vettek részt,
de voltak, akik elmélkedésekkel, olvasmányokkal készültek az eseményre.
Templomunkban is csendes szentségimádásra hívtuk és vártuk a testvéreket,
így délután 5-től egy órát töltöttünk együtt az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal.
A NEK honlapja: https://www.iec2020.hu/

90 éves a blahai Jézus Szíve kápolna
Idén ünnepeltük a 90. Jézus Szíve búcsút a
blahai kápolnában. Egypár éve már nem vasárnap kerül erre sor, hanem Jézus Szíve
ünnepén, pénteken. Idén ez június 8-ára
esett. Nagy öröm volt számunkra, hogy a kis
kápolna megtelt, nemcsak a kedves hívekkel, hanem az egyházközség énekkarának
szép hangjával is, ami külön ajándék volt.
A kápolnát dédszüleim, Simon Vince és
Pernesz Gizella építtették 1928-ban. Tehetősebb családként szerettek volna Gödöllő
blahai részén valamit fejleszteni. Eredetileg
iskolára kértek engedélyt, de azt nem kapták
meg. Így saját telkükön építettek egy kápolnát, melyet Jézus Szíve tiszteletére ajánlottak fel. Azóta a hívek vasárnaponként (7.45től) szentmisén vehetnek részt, illetve (tavaly novembertől) a hét minden napján reggel 7 és este 7 óra között betérhetnek a kápolnába. A búcsúi mise után Zoli
atya mindenkit az udvarra invitált, ahol ettünk, ittunk, beszélgettünk ismerősökkel-ismeretlenekkel. A régebb óta fiatal házasok csoportja pedig ott tartotta
záró hittanos együttlétét.
Bacsi-Nagy Ágnes
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Élő rózsafüzér zarándoklat
Az idén, május 26-án, tizenkettedik
alkalommal lehetett csatlakozni a fővárosunkat körülölelő zarándoklathoz. Reggel 8 óra előtt gyülekeztünk
a máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilikában, ahol Dr. Stella Leontin
kanonok bocsátott minket utunkra
lelkesítő szavakkal megerősítve,
hogy a magyar mindig is rózsafüzért
imádkozó máriás nemzet volt. Hangsúlyozta, milyen szép, hogy feláldozzuk a szombatunkat, hogy Szűz
Máriához könyörögve kérjük a mi
mennyei Atyánkat hazánkért, nemzetünkért, fővárosunkért, szűkebb lakóhelyünkért, és a benne élő minden
emberért, hívőért és nem hívőért
egyaránt. A templomtól Piusz atya
kísért a premontrei plébániáig. Útközben rózsafüzér tizedeket és a
Loretói litániát imádkoztuk, vagy
Mária-énekeket énekeltünk, de voltak csendes, elmélkedéses szakaszok
is, ahol egyéni imádságban mélyedhettünk el. A premontrei templomtól
a napi imaóra elimádkozása után
folytattuk utunkat a Szentháromságtemplom felé. Az alsóparkban megálltunk egy imádságra a világfánál,
és hálát adtunk népünk és nemzetünk
minden halottjáért, aki életét adta hazánkért. Közeledtünkre a Szentháromság-templomban megszólaltak a
harangok. A kapuban ott várt minket
Zoli atya és szorgos kezű testvéreink,
akik pogácsával, finom zsíros kenyérrel kedveskedtek nekünk. Zoli
atya arról beszélt, hogy a zarándokhelyek kegyhelyek, ahol Isten jelenléte valamiképpen megmutatkozott,
6

ahol a kegyelem, Isten áldása különösképpen kiáradt. A mi életutunkon
is lehet és van is sok ilyen állomás,
ahol Isten bőven árasztja ránk ke-

gyelmét, csak vegyük észre, mennyi
ajándékot kapunk!
Rövid szentségimádás után P.
Starostka
Szaniszló
sződligeti
salvatoriánus atya vezetésével folytattuk utunkat tovább az Erzsébet
parkon át a mogyoródi Szent László
kilátóig. Az előző napi egész napos
eső után a Szűzanya oltalmából kék
ég alatt sétáltunk a nyári melegben,
és szakaszonként egy autó várt minket palackozott vízzel frissítőként.
Szaniszló atya útközben elmondta,
hogy a zarándoklat az életutunk jelképe, melyen elindulunk, a lelkünk
néha fönn szárnyal, néha a mélybe, a
sötétségbe zuhan, néha megtorpanunk, vissza is lépünk, majd újra elindulunk, és valójában nem tudjuk,
hova megyünk, de vállaljuk, ami vár
ránk. Felidézte az Ószövetség nagy
zarándoklatait, Ábrahám meghívását,
Mózest, az egyiptomi kivonulást,
majd Máriának Erzsébethez való zarándoklatát. Van bennük egy közös
pont: Isten hív valamire, és mi elindulunk, hittel, bizalommal, elfogadva
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az Ő vezetését, azzal a tudattal, hogy
a jó cél felé vezet. Idézte még Jerikót, mely várost a zsidók hat napon
át megkerülték, és végül a hetedik
napon leomlottak a falai, és így vették be. Ebben a zarándoklatban mi

Budapestet szeretnénk körülvenni,
hogy a bűn falai leomoljanak és áldás szálljon minden ott lakóra.

A Szent Imre kilátónál csapatunk két
részre oszlott, a nagyobbik rész Fót,
mi pedig tizenöten Kerepes felé vettük az utunkat. A szilasi kis kápolnában szendviccsel és süteménnyel
vendégeltek meg minket a kedves
testvérek. Onnan már nem volt sok
hátra a kerepesi Szent Anna templomig, ahol ünnepi szentmisével ért
véget 21 km-es utunk.
Testileg fáradtan, de lelkileg feltöltődve, békével és hálával a szívünkben térhettünk vissza otthonunkba,
hogy folytassuk a nekünk kijelölt zarándoklatot, a saját életutunkat, és
igyekezzünk követni az Isten által
kijelölt ösvényt.
S.Erika

A Szentháromság-templom búcsúja
Szentháromság vasárnapján, május 27-én az esti ünnepi szentmisét Vida Konrád mezőkövesdi újmisés káplán atya celebrálta, akinek az áldásáért megéri
elkoptatni egy csizmát, mondja a hagyomány. A Szentháromságot megérteni
igen nehéz, ezért az atya a gyerekeknek hittan órán úgy szokta magyarázni,
hogy karácsony az Atyához, húsvét a Fiúhoz és
pünkösd a Szentlélekhez kapcsolódik, és egyik
sem létezhet a másik nélkül, mint ahogy
szeretet, megértés és együttérzés sem létezhet a másik nélkül, ha az egyik hiányzik, akkor a másik kettő sem működik.
A szentmise után a templom előtti
Szentháromság-parkban a Filia szép zenei szolgálata után megkezdődött a hagyományokhoz híven az előző év búcsúja óta megkeresztelt gyermekeket szimbolizáló rózsatövek ültetése.
Jó volt ennyi családot együtt látni, mindenkihez szólni egy-egy kedves szót, látni a felnövekvő keresztény nemzedék kis palántáit. Jó nekünk itt, ebben a gyönyörű rózsakertben!
S.Erika
7
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Úrnapján, június 3-án mindkét délelőtti szentmisét Sánta János atya
celebrálta, a körmenetet pedig diakónusunk, Hidász György vezette.
Az ünnep emelkedett hangulatához
hozzájárult a kórus szolgálata is.
A virágdíszek és az oltárok elkészítése Csizmi vezetésével jól szervezetten és gyorsan zajlott. Nagy
egyetértésben, egymásra figyelve
ékesítették fel a különböző csoportok az oltárokat, ahogy ezt évek óta tették.

Horgászverseny 2018.06.09.
Hrágyel Zsuzsa és Pali az idén is
meghívta a dányi tóhoz a horgászni
vágyókat. Sok szeretettel készültek az
eseményre, lenyírták a füvet, beszerezték és előkészítették a gulyáshoz a
marhahúst és a zöldségeket, biztosították a horgászengedélyeket. Összesen kb. 150 fővel számoltak, ebből
28-an horgásztak. Ők már reggel 6
előtt érkeztek, hogy bedobják horgai-

kat a tóba. Istennek hála, az egész
éjszaka zuhogó eső 7 óra felé már el
is állt, és napközben is csak ijesztgettek a sötét felhők, a Jóisten kegyes
volt hozzánk, és nem mosta el zápor
a rendezvényt.
Évről évre egyre több fiatal fiút látok
pecázni, és láthatóan nagyon izgatottak, ha horogra akad egy-egy kisebb8

nagyobb hal. Miközben ők feszülten
figyelték a víz tükrét, mi szendvicse-

ket kínáltunk nekik reggelire, majd hamarosan kisült
Gizus pogácsája is. Az
egyik üstben Zoli atya vállalta magára a gulyás elkészítését, aki nagyszerű
szakácsnak bizonyult, a másikban
pedig Géza főzött az előre elfelezett
húsból és zöldségekből, hogy ne legyen különbség a két üst között. Mi
asszonyok a kezükre dolgoztunk.
Délre el is készült a finom ebéd. Sokféle süteményt is kóstolhattunk, volt
friss, ropogós cseresznye is. Csak az
ebéd elfogyasztása után került sor az
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eredményhirdetésre. Soha ennyi halat
még nem fogtak azelőtt!
Felnőtt kategóriában
1. Péter atya 6 ponty 14,89 kg.
2. Lukács Zoli 6 ponty 7,2 kg
3. Szabó József 3 ponty 6,62 kg
4. Varga Attila 2 ponty 3,68 kg
Gyermek kategóriában
1. Szabó Barnus
2. Schnörch család
3. Tőzsér-Gyulai család

4. Bischof család
Szívből gratulálunk nekik!
Délután lehetett társasjátékozni, beszélgetni, a fiúk pedig még délután is
tovább horgásztak, annyira jó volt
aznap a kapás. Az utolsó vendégek
kb. este 8-kor mentek el. Vidám napot tölthettünk el együtt. Hálás köszönet Zsuzsiéknak és mindenkinek,
aki valamilyen módon segített a szervezésben!
S.Erika

Iskolánk és óvodánk
2018. május 25-én rendezte meg a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
hagyományos Nepomuki-napját, melyen idén is iskolánk tanulói adtak színes és színvonalas műsort.
A gyerekek lelkesen és
nem kis izgalommal készültek a produkciókra,
nagy volt a sürgés-forgás a
Művészetek Házában.
Az óvodások énekes játékfűzése után az alsó tagozatosoktól színvonalas
néptánc előadásokat
láthattunk, a felső
tagozatosok pedig
klasszikus
zenére
táncoltak. A táncbemutatók
között
tanulóink versekkel,
prózarészletekkel és
zenés
darabokkal
ajándékozták meg a közönséget, az iskola minden diákjának szereplésével.
A Nepomuki–nap egyben alkalmat adott arra, hogy megköszönjük kollégáink
munkáját, melynek elismeréseként arany díszdiplomáját vehette át Tüske Józsefné, Klárika. Az iskolánk által alapított Szent Imre-díjat kapott:
Praznovszky Tünde, Korosáné Ádám Györgyi és Tóth Katalin kolléganőnk,
valamint az egyházmegye Te Deum-díjában részesült Borcsányi Józsefné, Erzsike néni.
9
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Dr. Hankóné dr. Hrágyel Zsuzsanna, aki iskolánkban a családi életre nevelés
terén végez áldozatos munkát már hosszú évek óta, a váci Te Deumon részesült elismerésben a püspök atyától.
Köszönjük a gyerekeknek a lelkes készülést, a felkészítő tanárok áldozatos
munkáját, kedves vendégeinknek pedig, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és
támogatásukkal.
Az ünnepélyen az iskola 25 évvel ezelőtti indulására is emlékeztünk. Dr.
Gémesi György polgármester köszöntötte ez alkalomból az iskola tanárait, diákjait és a szülőket.

Városi kitüntetés
25 év kiemelkedő oktató és nevelő munkájának elismeréseként a város képviselő testülete a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda szakmai közösségét Gödöllő Ifjúságáért kitüntetésben részesíti pedagógusnap alkalmából.
A kitüntetést június 19-én a Művészetek Házában vehették át a városi pedagógusnapi ünnepségen. Az indoklásban ez állt:
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és
Óvoda szakmai közössége immár 25 éve
szolgálja Gödöllő lakosságát. Az iskola
újjászervezése Szecsődi Péter plébános atya
segítségével kezdődött
és az 1993-ban indult
építkezési
folyamat
azóta is változatlan
irányvonalak mentén
halad: az iskola a gyermekek
keresztény szellemben
történő oktatását, nevelését tűzte ki célul. Az itt dolgozó pedagógusok elkötelezték magukat a keresztény életforma mellett és hivatásukat is ebben a szellemben kívánják megélni. A felmerülő kihívásokkal szemben szilárd alapelveik mentén, együtt lépnek fel. A nevelők egysége pedig biztonságot sugároz a
diákok és családjaik felé. A keresztény szemlélet komoly mesterségbeli tudással párosul, az itt dolgozó pedagógusok szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztik, módszereiket, oktatási és nevelési eszközeiket megújítják. Ezt bizonyítják a jó középiskolai felvételi eredmények, a tanulmányi és sportversenyeken szerzett szép helyezések, az országos kompetenciaszint-mérés eredményei
(járásunkban és környékén egyedül ez az iskola szerepel a 100 legjobb eredményű intézmény között). Tizenkét éve bővült a paletta a tagóvoda létrehozásával.
forrás: godollo.hu
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Óvoda – Gyerekszáj
Pillangó csoport
Janó atya gyógyulásáért imádkoztak a gyerekek:
Julcsi: „Kérlek Istenem, add, hogy Janó atya minél
hamarabb gyógyuljon meg!”
Ders: „Legyen boldog Janó atya és áldja meg az Isten.”
Peti: „és mindig a jó úton járjon és ha meggyógyult,
sokat játsszon a testvérével.”
Boti: „és sokáig legyen plébános”
Zolika: „és sokat nézze a Mirr-Murrt.”
Zolika: „Ibolya néni már annyira szeretsz minket, hogy a szíved is bepirosodott.”
Zolika: „annyira várom azt a napot, amikor Bertuskával összeházasodunk,
mert akkor „csokdózhatunk”. Boti: „Azt még meggondolod, ilyen kislánynak
nem lehet egy nagy fiú a férje.( Zolika 6, Berta 3 éves)
Süni csoport
Vendégvárásról beszélgettek, óvó néni kérdezi: „Mit csinálunk akkor, ha vendégek jönnek hozzánk?” Réka válaszol: „Visszafogjuk magunkat.”
Zoé: „Nagyon szivárványosak a fogkefék.”
Csobán: „Ha nagy leszek, eszkimó leszek.”
Réka vérvételen volt, Dani mondja neki: „Az a jó, ha vesznek tőled vért, mert
akkor lehet kapni játékot.”
Papírból vágtak a gyerekek, Borika mondja: „Szoktam vagdosni otthon is, ha
időm engedi.”
Hunor: „Képzeld, én tudok integetni a nyelvemmel.”
Kati néni bevitte a reggelit: karamella a reggeli. Liza mondja: „Én levendulát
kérek.”
Egy apuka jött be a sünis öltözőbe, Kende kérdezi: „Ez ki?” Anyukája válaszol: „Tudod, ő volt a Borka apukája.” Mire Kende: „És most kié?”
Katica csoport
Danika: „Most rövid ujjú nadrágot kell felvenni?”

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat
http://szentharomsagtemplom.hu
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Evangélium-szöszölő
Ebben a tanévben is 10 evangéliumi történetet jártunk körbe, ill. szöszöltünk
kicsit velük, a gyerekekkel. :) Ez azt jelentette, hogy a havi témához fűződő,
ráhangolódó játékokat játszottunk, majd gyereknyelvre átírt történetet hallottak a nagyobb óvodás és (picit már iskolás gyerekek). Így
már könnyebb volt
eljátszani a történetet. Kellékeink általában színes kendők
voltak. Időnként letöltött hang effektekkel, vagy halacska (goldfish) ropogtatással, állat fejdíszekkel, gyertyával,
„barlanggal” színesítettük a színteret. A közös éneklés egyik alkalomról sem hiányzott, amibe
minden gyermek szívesen bekapcsolódott. A Szöszölők végén - mielőtt elfogyaszthatják a gyerekek a jól megérdemelt kis inni és ennivalót, saját kezükkel
kis emléket készítenek az Evangélium témájáról. Gyártottunk idén „Kelj fel
Sámuelt”; Noé bárkáját; zsenília halacskát; tüzes Szentlélek papírsárkányt, ...
búcsúzóul a nyárra egy kis strandpapucsot a kedvenc evangélium részünk rajzaival, jelképezve, hogy Jézust vigyük magunkkal nyáron is, ne feledkezzünk
meg Róla pihenésünk során sem.
Öröm számunkra együtt tölteni minden harmadik vasárnapot ezekkel a gyermekekkel, kik nyitott szívvel fogadnak és várnak minden alkalmat.
Célunk idén is az volt, hogy a kisgyerekek saját, pozitív élményeket szerezzenek az evangéliumról, saját nyelvükön.
Szeptemberben folytatjuk! :)
Szöszölő csapata
Egyházközségünk kórusa az elmúlt időszakban 18 alkalommal szolgált. Ebből 4 eseményen „csak” a férfikar énekelt. 24 vegyes kari művet adtak elő,
összesen 74 művet. Mindezt úgy, hogy heti 1, legfeljebb 2 próbájuk volt.
Köszönjük kántorunknak és az énekkar tagjainak, hogy segítették ünnepélyesebbé, emelkedettebbé tenni a szentmiséket, szertartásokat, és a zene, ének
segítségével közelebb kerülhettünk Istenhez.
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Fatimai zarándoklat 2018.05.10-15.
Gödöllőről nyolcan, Máriabesnyőről és Galgahévízről néhányan fatimai zarándoklaton vettünk részt Böjte Csaba testvér lelki vezetésével.
A helyszínen május 12-én estére megteltek a parkolók, mindenfelé sátrak nőttek ki gombamód a földből, és 13-ára, a jelenések 101. évfordulójára a kb.
10.000 lelket számláló kis városka lakossága felduzzadt közel egymillió főre.
Az ünnepi szentmisére a világ minden tájáról idesereglett keresztények megtöltötték a Rózsafüzér Királynője bazilika előtti teret, mely kétszer nagyobb a
római Szent Péter térnél. Ezen a téren, a jelenések pontos helyén áll a Jelenések
kápolnája.
Minden este ½ 10kor ott gyűltünk
össze rózsafüzért
imádkozni, sokféle
különböző
nyelven, többek között
magyarul is. Ezt
gyertyás körmenet
követte, melyben
körülhordozták a
hófehér rózsákkal
kirakott
virágágyon Szűz Mária szobrát, miközben az Ave Mariát énekeltük.
Ezeknek a zarándokhelyeknek a sajátságos varázsa az, hogy az embert megerősíti abban, milyen hatalmas erő lakozik az egyházban, és hogy a mi menynyei édesanyánk milyen sok gyermekét tudja maga köré gyűjteni. Felkerestük
a látnokok házát és a
bazilikában elhelyezett
sírjaikat is, és megbizonyosodhattunk
arról,
hogy ilyen egyszerű,
szegény körülmények
között is születhetnek
szentek.
Végigjártuk a Mindszenty bíborosról elnevezett magyar és egyben
Fatimában az egyetlen
keresztutat, mely az 1956-ban külföldre menekült magyarok kezdeményezésére és adományaiból épült, és melynek végén a Szent István kápolnában Csaba
testvér mutatott be szentmisét. A ferences atya egész úton Máriáról mesélt ne13
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künk, az őrá jellemző rendkívül egyszerű, hétköznapi stílusában, életszerű képekben, hogy magunk elé tudjuk képzelni Máriát, a 16 éves fiatal lányt, akit
megszólít a nagy Isten és párbeszédbe elegyedik vele, Máriát, aki akkor is
szolgál, mikor áldott állapotban elzarándokol és meglátogatja Erzsébetet. Máriát, aki neveli a gyermek Jézust. Máriát, aki arra is igent mond, mikor Simeon
megjósolja, hogy a szívét tőr fogja átjárni, és azt a Máriát, aki végül ott áll a
keresztnél, és akinek Jézus Jánosra mutatva azt mondja: „Íme a te fiad”. Mária
az Isten anyja, és egyben égi édesanyánk mindannyiunknak egyenként, valamint az egyház édesanyja is, aki még ma is aktív és dolgozik, és szüntelenül
értünk könyörög a mennyei Atyánál. Jó volt oltalma alá futni és imádságban
hordozni szeretteinket, családtagjainkat, betegeinket, Janó és Zoli atyát és az
egyházközség minden tagját.
S.Erika

Máriabesnyői „véletlenek”
A „Föld sója” külföldi keresztény
egyetemi csoporttal a félév lezárásaként egy rövid zarándoklatot
terveztünk Máriabesnyőre, mert
a fiatalok még nem jártak a bazilikában. Terveink szerint Morzsányi Laci segített volna az idegenvezetésben, de sajnos úgy
alakult, hogy Lacinak nem volt
megfelelő az az időpont, amit kitűztünk magunknak. Az ese-

erről is volt lehetőségünk beszélgetni.
14

ményt már meghirdettük, nem
tudtuk módosítani a dátumot, így
abban bíztunk, hogy ha odaérünk,
az Úr majd gondoskodik arról,
hogy kegyelmekben gazdagodjunk, és az együttlétünk tartalmas
legyen.
A zarándoklat az egyetemtől indult,
gyalog
egészen
Máriabesnyőig. Meglepetésünkre
két szíriai muszlim hallgató is
csatlakozott hozzánk, aminek külön örültünk. Náluk akkor még
tartott a böjt a Ramadan miatt, így
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Egyik csoporttársunk, Joci, előre sietett a templomhoz, hogy a sekrestyéssel egyeztessen az érkezésünkről és a látogatási szándékunkról, mert az
esti mise kezdésére volt várható, hogy odaérünk, és féltünk, hogy nem
lesz lehetőségünk sem a mise előtt, sem utána megnézni a templomot.
Szerettük volna elkérni a kulcsot, hogy legalább az altemplomba benézhessünk, ha már ott vagyunk.
Gyönyörű időnk volt, a séta alatt sokat beszélgettünk, és folyamatosan
rácsodálkoztunk Isten csodálatos teremtményeire, amelyekkel utunk során találkoztunk. Amikor megérkeztünk a bazilikához, Joci örömmel jött
elénk, és újságolta, hogy az Úr gondoskodott az idegenvezetésről. „Véletlenül” pont egy időben érkeztünk a
templomhoz egy három fős társasággal, amelyet egy Amerikában élő magyar származású hölgy a férjével és
barátnőjével alkotott. Természetesen
nagyon szerették volna megnézni a
templomot az altemplommal együtt,
de nem volt idegenvezető, így nem
engedték le őket. A sekrestyés viszont beleegyezett abba, hogy ha csatlakoznak hozzánk, akkor kapunk kulcsot, és együtt lemehetünk körbenézni,
majd a mise után a felső templomot is bejárhatjuk. Szintén „véletlenül” ott
termett Buzánszki Kati, aki misére igyekezett, de látva a két csoportot,
felajánlotta segítségét. Kati fejből tudta Máriabesnyő történetét, évszámokkal, személyekkel, csodás eseményekkel együtt. Az amerikai-magyar
hölgy vállalta, hogy mindent tolmácsol, így egy tökéletes idegenvezetésben volt részünk. Az altemplomban megcsodáltuk a képeket, a kriptát,
közben hallgattuk Kati történeteit a szentekről. Érdekes volt a muszlim
fiatalok reakciója, amikor Pió atya stigmáiról, illetve a csodás történetekről hallhattunk. Amikor az altemplomot bejártuk, éppen vége lett a
szentmisének, így lehetőségünk volt a bazilikába is bemenni, hála ezért a
sekrestyésnek, aki türelemmel viselt el minket, sőt még emléklapot is kapott tőle mindenki.
Én csak mosolyogtam azon, hogy az Úr milyen ügyesen megoldotta azt,
hogy a zarándoklatunk teljes legyen az idegenvezetés és templomlátogatás által. Vajon ez mind „véletlen” volt? Nem hiszem! Ilyen a mi Istenünk,
aki a Szentlélek által, embereken keresztül képes jót tenni.
ifj. Máthé László
15
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OLVASÓLÁMPA
Miért imádkozol?
Azért imádkozom, mert Jézus is imádkozott, és Ő aztán nem tett értelmetlen dolgokat. Ha Jézus imádkozott,
akkor minden bizonnyal értelmes dolog imádkozni.
Ha imádkozom, jobb lesz köröttem a levegő, felfrissíti a környezetemet is, és felfrissülök magam is. Még a családomnak is »haszna« van belőle. Mert az imádság felszabadít, örvendezővé tesz, és sok-sok bosszankodástól megóv. És
ez nagyon komoly dolog.
Aztán imádkozom, mert akkor bele tudok illeszkedni a világmindenség
rendjébe, a Teremtő, élő ritmusába. Vele kerülök kapcsolatba. Ha pedig nem
imádkozom, rendetlenné válik külső-belső életem. Rendetlenségben élni pedig
nem jó.
Amikor imádkozom, úgy érzem magam, ahogy egy óra érezheti magát,
ha érezni tudna: életem rugói fel vannak húzva, testi-lelki erőim lüktetnek, új
erőre kapok, járok és mutatok. És ha van valami nagy dolog az életben, akkor
pontosan ez az. Új erőre kapni, lebénultság, depresszió helyett járni-kelni, és
mutatni tudni.
Egyszerű dolgok ezek, de úgy gondolom, hogy a tanítványok is nagyon egyszerű és gyermeki módon élhették át az imádság titkát és értelmét. Ezért kezdtek el egy szívvel-lélekkel imádkozni és könyörögni, mert éppen erőre volt
szükségük.
-

Részlet Gyökössy Endre: Jöjj, éltető Lélek! című könyvéből.
F.I.

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
Ujjongjatok, mert nagy közöttetek Izrael Szentje
július 3. Szent Tamás apostol
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
július 11. Szent Benedek, Európa fővédőszentje
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
július 18. Szent Hedvig
Az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket
és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad
július 23. Szent Brigitta, Európa társvédőszentje
Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem
július 24. Árpád-házi Szent Kinga
16
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A tenger mélyére dobja minden vétkünket az Úr
július 25. Szent Jakab apostol
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
július 26. Szent Joákim és Szent Anna
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
július 31. Loyolai Szent Ignác
Ne bontsd fel, Urunk, a velünk kötött szövetséget!
augusztus 1. Liguori Szent Alfonz
Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj
augusztus 4. Vianney Szent János
Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket
augusztus 6. Urunk színeváltozása
Ruhája fehér volt, mint a hó
augusztus 8. Szent Domonkos
Örök szeretettel szerettelek
augusztus 9. Keresztről elnevezett Szent Teréz Benedikta
Eljegyezlek magamnak örökre
augusztus 10. Szent Lőrinc
Aki bőven vet, bőven is arat
augusztus 11. Szent Klára
Az igaz ember a hite által él
augusztus 13. Boldog XI. Ince pápa
Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa
augusztus 14. Szent Maximilián Mária Kolbe
Mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül
augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
augusztus 20. Szent István király
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
augusztus 21. Szent X. Piusz pápa
Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők
augusztus 22. Szűz Mária királynő
Én az utolsónak is annyit szánok, mint neked
augusztus 24. Szent Bertalan apostol
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
augusztus 27. Szent Mónika
Dicsekszünk veletek Isten egyházában: állhatatosságtokkal és hitetekkel
augusztus 28. Szent Ágoston
Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre
augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
17
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK
Akik június 17-én, vasárnap az esti szentmisén vettek részt, nagy-nagy örömmel láthatták és hallhatták Janó atyát, hiszen ő mondta a szentmisét! Azóta
többször is együtt ünnepelhettük vele a szentmiseáldozatot. Visszatért tehát,
újra itt van hívei körében!
Köszönte imáinkat, amelyek segítették gyógyulását, elmondta, orvosai azt tanácsolták, hogy fokozatosan térjen vissza a munkába.
Hálát adunk Neked, Urunk, hogy Janó atya újra itt van körünkben. Segítsd őt
továbbra is Szentlelkeddel, adj neki, kérünk, erőt, türelmet és teljes egészséget!
Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök a Váci
Székesegyházban 2018.
június 16-án áldozópappá szentelte Kovács
Zsoltot és Torma Zsolt
Joelt, ideiglenes diakónussá Bógár Zsoltot,
állandó diakónusokká
pedig Bakos Pétert,
Kiss Balázst, Katona Pált, Simon Zoltánt, Szakali Tibort és Ferencz Zoltánt.
Imádkozzunk értük, hogy hívatásukat Isten akarata szerint éljék meg!
Nyári táborok, együttlétek, zarándoklatok:
Kézműves tábor:
Hittantábor 1:
Hittantábor 2:
Cserkész nagytábor:
Kiscserkész tábor:
Házas csoport:
Szent Lipót imacsoport:
Keddi imacsoport
gyalogos zarándoklata:
Családközösség:
Fiatal házasok:

június 18-tól 22-ig
június 25-től 29-ig
július 2-től 4-ig
július 6-tól 15-ig
július 27-től 31-ig
július 19-tól 22-ig
július 6-tól

Balatonalmádi
Királyrét
Erdőkürt
Magyarnándor
Salgóbánya
Szentes

aug. 18-tól 20-ig
Vácra
aug. 9-től 12-ig
Balatonföldvár
aug. 17-től 20-ig
Visegrád – Mogyoróhegy
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Ennek a számunknak az önköltségi
ára 61 Ft. Ezért kérjük, aki teheti,
Gitáros misék
A Filia gitáros énekkar minden hónap
adománnyal segítse megjelentetését.
Kérjük testvéreinket, ha bármit sze- 2. és 4. vasárnap esti miséjén szolgál
retnének a templomi hirdetőtáblá- (a nyári szünet kivételével). A kórus
ra kitűzni, forduljanak az atyák- szeretettel várja jó hangú fiúk és lához, mert csak az ő beleegyezésükkel nyok jelentkezését. Csatlakozni lehet
tehetik meg.
a vasárnap esti mise előtt a 16.30-kor
Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink kezdődő próbákon.
figyelmét, lehetőség van arra, hogy Parkolás a templom körül
áldozásnál gluténmentes ostyát kap- Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakójanak. Érdeklődjenek az atyáknál!
Imádkozzunk hittel egyházközsé- telepiek parkolóhelyeit ne foglalják
günk betegeiért! „Ha ketten közüle- el, hanem a templomhoz tartozó partek valamiben egyetértenek a földön, kolóhelyeket használják. Ha azok
és úgy kérik, megkapják mennyei már megteltek, akkor a Szent Imre
mögé
parkoljunk
(a
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy iskola
hárman összegyűlnek a nevemben, ott tömbfűtőmű mellett).
vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20)
Perselyeink
Figyeljünk idős vagy beteg, temp- Templomunk főbejáratánál található
lomba járni nem tudó testvéreinkre! egyik perselyünk, amelybe bedobhatKérésükre elsőpéntekenként az ják adományaikat, és ha hozzá szeatyák felkeresik őket, és kiszolgáltat- retnének járulni a Fény és Forrás áráják nekik a szentségeket. Jelezzük a hoz.
A másik persely a jobb oldali padsor
sekrestyében!
A blahai kápolna a hét minden végén található, amelybe, a szegénapján reggel 7 órától este 7 óráig nyek, rászorulók részére adhatunk
feleslegünkből. „Mindenki elhatáronyitva van, látogatható.
A
Szentháromság-templomban zásának megfelelően adjon, ne kelletcsütörtökönként este 6-tól 7 óráig lenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.”
csendes szentségimádást tartunk.
(2Kor 9,7)
Júliusban és augusztusban
elsőszombaton az esti mise előtt 5
órától lesz az áhítat.
Gyónási lehetőség templomunkban:
csütörtökön este a szentségimádás alatt,
pénteken és szombaton az esti szentmise előtt negyed 6-tól
vasárnap az esti mise alatt és után, amíg vannak gyónók.
Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, időben érkezzen. Ez az
első jele annak, hogy valaki komolyan veszi a kiengesztelődés szentségét.
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Nyári miserend a Szentháromság-templomban
június 11-től augusztus végéig
hétfő, kedd, szerda
7.00
csütörtök, péntek, szombat
19.00
csütörtök
18.00 szentségimádás
vasárnap
9.00, 10.30, 19.00
A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is
részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, perselyeznek, segítenek helyet találni. Forduljanak hozzájuk bizalommal!
június 30. szombat
10.30
Egyháztanács
19.00
Igekör
19.00
Családközösség
július 1. vasárnap
augusztus 4. szombat
9.00
Házasok
19.00
Igekör
10.30
Imacsoport
augusztus 5. vasárnap
19.00
Ifjúság
9.00
Tantestület
július 7. szombat
10.30
Imacsoport
19.00
Bibliakör
19.00
Ifjúság
július 8. vasárnap
augusztus 11. szombat
9.00
Tantestület
19.00
Befogadó családok
10.30
Cursillo
augusztus 12. vasárnap
19.00
Idősebb házasok
9.00
Házasok
július 14. szombat
10.30
Cursillo
19.00
Cursillo
19.00
Cserkészek
július 15. vasárnap
augusztus 18. szombat
9.00
Igekör
19.00
Cursillo
10.30
Cursillo 2
augusztus 19. vasárnap
19.00
Cserkészek
9.00
Igekör
július 21. szombat
10.30
Cursillo 2
19.00
Idősebb házasok
19.00
Idősebb házasok
július 22. vasárnap
augusztus 25. szombat
9.00
Szt. Lipót imacsop.
19.00
Idősebb házasok
10.30
Szeretetláng imacsop. augusztus 26. vasárnap
19.00
Fiatal házasok
9.00
Szt. Lipót imacsop.
július 28. szombat
10.30
Szeretetláng imacsop.
19.00
Befogadó családok
19.00
Fiatal házasok
július 29. vasárnap
9.00
Bibliakör
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2018. július
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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