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VELÜNK AZ ISTEN

A

dvent 3. vasárnapján a
Kr.e. 7. században tevékenykedő próféta, Szofoniás
szavait idéztük fel a liturgiában. „Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a
te Istened, az erős Szabadító!
Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével;
örül majd neked ujjongó
örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne” (Szof 3, 16-17). Ebben az ún. örömzsoltárban
olyan ígéret hangzik el, amely
a Fiú megtestesülésében megvalósult. Karácsony éjszakáján
a Szűzanya világra hozta az
erős Szabadítót, aki pici cse-

csemőként ott sírdogál a jászolban. Ha nem a hit szemével nézzük őt, akkor nem veszszük észre, hogy éppen ebben
a kiszolgáltatottságban mutatkozik meg, hogy velünk az
Isten. Ő úgy lett erős Szabadító, hogy egészen gyengévé tette magát. Sokszor nem tudunk mit kezdeni ezzel a
gyengeséggel. Félünk, sőt menekülünk előle, mert úgy érezzük, így biztosan nem jelenhet
meg a mindenható Isten. Valljuk be magunknak, de nagyon
őszintén, hogy gyakran nem
értjük Istent. Néha megbénít a
félelem, és úgy gondoljuk,
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hogy képtelenek vagyunk már
szeretni: „tettel és igazsággal”
(vö. 1Jn 3,18), ahogyan Szent
János tanítja. Mit ünnepelünk
Karácsonykor? Van az imént
idézett örömzsoltárnak karácsonyi olvasata? A kérdés
természetesen költői. Az igazi
kérdés nem ez. Az igazi kérdés
az, hogy én, személyesen, felfedezem-e ezekben a sorokban
az élő Isten hozzám intézett
személyes üzenetét?

T

udok-e, akarok-e hinni
abban, hogy Isten ünnepet
ül felettem és újjáéleszt az ő
szeretetével? És bármi is legyen erre a kérdésre a válaszom, ezzel az őszintén és bátran
megfogalmazott
válaszommal térdeljek oda a jászol
elé. Csak nézzem őt, és engedjem, hogy ő is nézzem engem.
Ne akarjak semmit sem érezni!
Talán már mondanom sem
kell semmit. Csak nézzük
egymást! Ő biztosan ott lesz a
jászolban, és Te?
Janó atya
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TÖBB TÍZEZREN CSATLAKOZTAK
A VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSHOZ
„Jézus Krisztus az Alfa és az Omega!” mottóval szentségimádásra hív-

tak Krisztus király főünnepének előestéjén, november 24-én, a 2020-as
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve az esemény
szervezői.
A világméretű szentségimádáshoz 6
kontinensen 40 országból 35 ezren
csatlakoztak. A regisztrációs adatok
szerint a legtöbben a Fülöpszigeteken gyűltek össze, Antipolo
egyik templomában 509-en vettek
részt az áhítaton.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus (NEK) szervezői arra
biztatták az érdeklődőket, hogy különböző helyszíneken, de egyetlen
napon, együtt imádkozzanak azért,
hogy az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztus legyen életünk Alfája és
Omegája. Az esemény szervezői
mindenkit arra kértek, hogy aki
imádkozik a kihelyezett Oltáriszentség
előtt,
regisztráljon
a
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/
honlapon.
A világméretű szentségimádásba
természetesen a Kárpát-medencében
élő katolikusok kapcsolódtak be a
legtöbben, de harminckilenc más or3

szágból is voltak csatlakozók. Imádkoztak például a perui Limában, az
ugandai központi szemináriumban,
Algériában, az Egyesült Arab Emírségekben, Japánban, Kanadában, ÚjZélandon, valamint Böjte Csaba testvér vezetésével Ausztráliában is.
A Kárpát-medencében sok helyen
plébániák, iskolák, közösségek fogtak
össze, és szerveztek közös programot. Az egyik magyarországi büntetés-végrehajtási intézet is csatlakozott
az eseményhez, itt 76-an imádkoztak
együtt. Az egyik amerikai helyszínről
érkezett beszámolóban azt írják, hogy
bár ott csak ketten tudtak részt venni
a szentségimádáson, de hatalmas erőt
adott nekik a tudat, hogy ezekben az
órákban szerte a világon több tízezren
ugyanúgy imádkoznak az Oltáriszentség előtt, mint ők.
A szentségimádási lánc folytatódik.
A szervezők a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig az
alábbi három időpontban hívják
imádkozni Krisztus király és úrnapja
ünnepéhez kapcsolódva a hívőket:
– 2019. június 22., szombat– 2019.
november 23., szombat
– 2020. június 13., szombat
Forrás: NEK Általános Titkárság
Egyházközségünkben negyvenketten
regisztráltak, kb. nyolcvanan jelentek
meg 17 órára, de később is sokan
csatlakoztak hosszabb- rövidebb időre.
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BEFOGADÁS
Az elsőáldozásra készülő gyermekek befogadására 2018. november 25-én,
Krisztus király ünnepén került sor templomunkban. A 60 befogadott gyermek
közül négyen a keresztség szentségének vételére is készülnek. Kérjük az egyházközség tagjait, hogy imáikban kísérjék a jelölteket, hogy hűségesen kitartsanak a készület során a szentmisére járásban, hittanórákon való részvétellel,
hogy jövő ősszel valamennyien részesedjenek az Eucharisztia szentségében.
A befogadás szertartása az őskeresztény hagyományokhoz nyúlik vissza. A
kezes vállalja, hogy segíti a katekument, hittanulót a szentségek vételéhez vezető úton. Köszönjük a kezeseknek, hogy vállalták a gyermekek kísérését a
készület során!
A gyerekeknek igét kellett választani, mely mottóul szolgál számukra a készület ideje alatt. Nyolcan a szentmise keretében fel is olvasták, hogy mely igét és
miért választották. Íme, közülük néhány:
Hankó Zente:
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10, 11)
Azért választottam ezt az igét, mert a jó pásztor jó útra tereli a juhait, felelős értük, bármi áron megvédi őket, akár az élete árán is. Ha valamelyik
juh rossz útra tér, Ő visszatereli a jó útra. Én is ilyen pásztor szeretnék
lenni, hogy az embereket jó útra tudjam segíteni.
Szmitrnik Dorka:
„Ti keressétek először Isten országát s annak igazságát…” (Mt 6,33)
Azért választottam ezt az igét, mert az isteni gondviselésről szól. Arról, hogy
ne aggodalmaskodjak, Ő gondomat viseli, tudja, hogy mire van szükségem.
Nekem csupán annyi a feladatom, hogy az Ő igazságát keresem.
Pálinkás Sára:
Az én igém János evangéliumában van.
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10, 11)
Azért választottam ezt az igét, mert Hálás vagyok, hogy Jézus meghalt értem. Tudom, hogy Ő szeret és ezért Őt akarom követni minden nap.
Gazdik Márton:
A választott igém: „Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus szeretett minket.” (Ef
5, 2)
Azért ezt az igét választottam, mert nagyon fontos nekem a szeretet. Fontos,
hogy érezzem mások irántam való szeretetét a családban, az iskolában és én is
viszonozni tudjam ezeket mások felé.
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Templomtakarítás

Hajnali roráté misék

November 24-én reggel 9 órától érkeztünk takarítóeszközökkel felszerelkezve, hogy az adventi készülődés
bevezetőjeként templomunkat megtisztítsuk a hónapok alatt rárakódott
kosztól, szennyeződéstől. Irénke és
férje, az állandó takarító házaspár
irányítása alatt láttunk munkához.
Nem voltunk túl sokan, de akik eljöttek, igazán lelkesen, fürgén, alázattal
és derűsen dolgoztak. Nagy örömmel
töltötte el a szívemet, hogy egész családok jelentkeztek munkára, férfiak
kisebb-nagyobb gyerekeikkel, akik
ügyesen bántak a hosszú nyelű teleszkópos eszközökkel. Volt, aki a tizenéves fiát küldte el, mert egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a takarításban, és örömmel tapasztaltam, hogy a „küldött” milyen
alaposan és jókedvűen segített. Egy
másik fiatal bevallotta, hogy utál takarítani, mégis eljött, és hazafelé menet mosolyogva mondta, hogy jól
érezte magát, csak egy kicsit szenvedett, de azt meg felajánlotta. Mások
pedig még a takarítást megelőző héten kivették részüket a munkából, és
előre dolgoztak. Így lett szép tiszta a
szentély és a gyóntató helyiségek is.
A kis létszám ellenére pontosan délre
már mindennel végeztünk, és friss,
kellemes illat töltötte be a levegőt.
Szó szerint jó illatú áldozatot hoztunk
oltárodra, Jézusunk! Aki beletette a
maga részét, az az egységünket építette, és ezek után talán még inkább
otthonának érezheti a plébániánkat.
Hálásan köszönjük mindenkinek!

December 3-ával templomunkban
megkezdődtek a hajnali misék, melyek vasárnap kivételével minden nap
az Istennel való találkozásra hívnak.
Az a templom a legszebb, mely tele
van. Ezeken a reggeleken, mikor csak
a gyertyák égnek az oltáron, mi valóban megtöltjük a termet, hogy aztán
Krisztus fénye világosságot gyújtson
a szívünkben. Az idei adventben
szerda kivételével a hajnali szentmiséket Zoli atya tartja, és tematikáját a
csöndre építi. Olyan ez, mint egy hetekig tartó lelkigyakorlat. Zoli atya a
prédikációiban arra buzdít minket,
hogy akarjuk a csöndet, mert csakis a
szív csöndjében szól hozzád Isten, és
a csendben halljuk meg a másik ember szavát is. A csönd tehát befelé
figyelés és teljesség. Adventben próbáljuk meg és szakítsunk ki magunknak időt a napunkban, amikor kizárjuk a világ zaját, a világét, mely
szándékosan az ellen dolgozik, hogy
meghalljuk Isten szavát. A templom
bejáratánál elhelyezett kis papírszalagok a ferencesek adventi kalendáriumával segítenek a felkészülésben.
A szentmise után az agapé helyisége
zsúfolásig megtelik vidám, egymással csevegő felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt. Hála a bibliakörösök
szolgálatának, mindig frissen kent
kenyerek várnak ránk, a teafelelősök
gondoskodnak a finom gyümölcsteáról, a gyerekeknek pedig kakaóról. A
reggeli kávé sem marad el. A közösségi terem bejáratánál függnek a színes papírból készült angyalkáink és

5

Fény és Forrás

2018. KARÁCSONY

karácsonyfáink, amelyekre minden
nap eggyel több arany csillag kerül, a
gyerekek pedig jócselekedeteik jeléül
ötliteres üvegbe gyűjthetik naponta a
lisztet, amiből majd egyházközségünk mézeskalácsa készül. A lelkes
csocsózók most is lehetőséget kapnak
rá, hogy iskola előtt még összemérjék
képességeiket ebben az izgalmas játékban. Mire a közösségi ház kiürül,
már a takarítók is végeznek szolgálatukkal, és indulhat a nap a munkahelyeken, az iskolában, az otthonokban.
Egészen más így kezdeni a napot, az
Eucharisztiával táplálkozva, barátok
között, a közösség szeretetében feltöltődve, egymásra figyelve. Istenünk, hálásan köszönjük plébániánkat, az atyákat, akik ellátnak minket
lelki táplálékkal, és köszönet minden
szolgálattevőnek is!

2018. december 8. lelkinap
Az adventi lelkinapot az idén Görbe
József kistarcsai plébános atya tartotta. A napközi imaóra eléneklése után
az atya két gyönyörű elmélkedéssel
ajándékozott meg bennünket, majd
délben a diakónusunk vezette szentségimádáson vehettünk részt, ami
alatt gyónásra volt lehetőség.
József atya arról beszélt, hogy hitünk
lényege, hogy egyetlenegy ember
meg tudta változtatni a világot, ezért,
amikor azt látjuk, hogy körülöttünk
minden szétesik, nem szabad másra
várnunk, cselekednünk kell. Adventban az a feladatom, hogy egyenes
utat készítsek Isten felé, valamint utat
készítsek mindenkihez, a házastársamhoz, gyermekemhez, a szomszédhoz, még az ellenségemhez is, és
6

ehhez könyörtelenül el kell távolítanom mindent, ami az utamban áll, a
múltam, a szokásaim, a bűneim, a
szenvedélyeim, a félelmeim. Ezeket
át kell adnom valakinek, aki ezeket
elhordozza, és az a valaki Jézus
Krisztus. József atya arra buzdított,
gondolkodjunk el azon, mi tesz bennünket boldoggá. Vajon az, ha igazságot szolgáltatunk és megbüntetjük
a bűnösöket? Vagy tárgyak, anyagi
dolgok? Csak a szívünkben találjuk
meg, ami boldoggá tesz, de oda csak
a Lélek jut el, nélküle nem fog menni.
Kiemelte még az irgalmat, ami a szívünkbe van írva, de csak Isten képes
azt életre váltani, csak a Lélek által
lehet ezt elolvasni és megvalósítani.
A legközelebb állót kell szeretnünk.
De az irgalom távolba és lefelé is tekint. Meg kell látni a legkisebbet,
mert leginkább ők szomjazzák, hogy
észrevegyük őket. Utalt még az Eucharisztia fontosságára, hogy nekünk,
akik Krisztussal egy test vagyunk,
össze kell szőni magunkat egy felületté, hogy látható legyen Krisztus a
világban, hogy lássák Krisztus arcát,
és erre csak az Eucharisztia tesz képessé bennünket. Végül azzal a reménnyel zárta elmélkedését, hogy
amikor majd Máriával együtt döbbenten szemléljük karácsony titkát,
hogy itt van az élő Isten egy kisgyermekben, arcunkon látni lehessen
az Ő irgalmas szeretetét.
Az elmélkedések után szünet következett, majd rövid zenés áhítaton vettünk részt, ami lelkünket Istenhez
emelte.
W.A.Mozart.
Exultate,
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Jubilate című művét Szendrey Gabriella énekelte.
Ezt követte a szentségimádás, amit
Hidász György diakónus vezetett.
Uram, hálát adok neked ezekért a
nagyszerű papokért, akikkel meg-

ajándékoztál minket! Hálásan köszönjük József atyának ezt a tűzzel és
lelkesítéssel teli tanítást, mely
mindannyiunkat mélyen megérintett!
S.Erika

Iskolások lelkinapja
Mintegy hetven iskolás – a Szent Imre iskolából és a város iskoláinak hittanosaiból – vett részt 2018. december elsején délután adventi lelkinapunkon. Zoli
atya bevezetője indította az ünnepre hangolódást, majd három csoportban – 1.2. osztályosok, 3.-4. osztályosok és felsősök – beszélgettek gyermekeink az
adventről, játékos feladatokat oldottak meg és kézműves munkákat készítettek. Advent első vasárnapjának előesti szentmiséje előtt részt vettek az gyertyagyújtás szertartásán, majd szentmisével fejezték be az együtt töltött délutánt.
2018. december 8-án különleges galgás találkozóra került sor Hatvanban.
„Személyes kapcsolat Istennel – Imádság” – ez volt a találkozó témája. De
nem csak egész nap várták a résztvevőket a jobbnál jobb programok, mint a
közös játék, kiscsoportos beszélgetés, előadás, hanem a 18 órakor kezdődő
szentmise után közbenjáró imádságon is részt vehettek az újhatvani templomban.

7

Fény és Forrás

2018. KARÁCSONY

Krómer István két verse
VERS

1
jó
szót
szólni. Egy
beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Megdicsérni az ételt. Nem
feledkezni
meg egy
közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.
Apróságoknak örülni. Mindenért
hálásnak lenni. Jótanácsot adni. Egy levél
írásával örömöt szerezni. Apró
tűszúrásokon
nem évődni. Jogos
panaszt nem emlegetni
föl újra. Nem tenni szóvá,
ha a másik hibázott. Nem
fogni fel elutasításként, ha háttérbe
szorulunk. Levert hangulatot nem venni
komolyan. Nem sértődni meg egy
félresikerült szó miatt.
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót
a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak,
egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással
vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az
elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni
a kellő időt és gondot.
És mindenben: szeretettel lenni.
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KARÁCSONYI IMA
Várj még, Uram Jézus, még ne gyere hozzánk! Még rettentő alkalmatlan
lenne a látogatásod! Annyi dolgunk van. Felvételizünk, nyelvvizsgára készülünk, szigorlat előtt állunk, egy bombabiztos vállalkozáshoz…,
aki lemarad, az kimarad…, lízingelünk egy jó autót, …alapítványi iskolát
grundolunk, jazz balettre rohanunk a lánnyal, karatézik a fiú, fel kell hajtani egy jó ösztöndíjat…
Ha megérjük a nyugdíjat, az talán megfelelne.
Igen, Uram, majd én is templomba járó leszek, mint a mama.
Addig is a Te útmutatásod szerint járok el, éppen uralmam alá hajtom a
földet. De ez ma olyan strapás. Hogy Te gyalog jártál? No, igen, de
gyermekeid sem voltak.
Könnyű a legényélet…
Ne hallgass ránk, Uram, Jézus! Törd ránk az ajtót, és mosolyogj ránk!
Szeretettel, mintha mind a gazdag ifjú lennénk. Talán nem fogunk elszomorodni és leverten távozni. Talán van néha fülünk a hallásra. Talán nem
vagyunk egészen vakok.
Talán nem hiába haltál meg, talán mégsem telt el meddőn ez a kétezer
esztendő.
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A karácsonyfáról
A karácsonyfa gyertyáinak meggyújtása alkalmas családon belüli imádság elindítására. Eltekintve történelmi
eredetétől immár egy mély, a keresztény közösségekben nagymértékben
elterjedt, emlékeztető szimbólummá
vált; nemcsak az Éden közepén elültetett életfára, hanem a kereszt fájára
is irányítja figyelmünket, miáltal
krisztológiai jelentést is kap; Krisztus
az örökzöld és bőven termő igazi
életfa, aki saját törzsünkből, Mária
szűz földjéből született. Az északi
országok hithirdetői szerint a fa keresztény feldíszítése az ágakon függő
almából és ostyából áll. Ehhez járul-

hatnak az „adományok”; a karácsonyfa alatt elhelyezett ajándékok
között nem hiányozhatnak a szegényeknek nyújtott adományok sem: ők
tagjai minden keresztény családnak.
A karácsonyfánál megfelelő helyet
kaphat az otthoni jászol vagy betlehem, amely az imádság helye lehet a
család minden tagjának: annak az
imádságnak, amely egyrészt magába
foglalja a születés lukácsi elbeszélését, másrészt felhangzanak benne az
ismert karácsonyi énekek, és különösen kitűnik a gyermekek könyörgése
és dicsérete, akik főszereplői ennek a
bensőséges találkozásnak.

Könyvbörze-leltár
Az idei börzénkbe – az előző évekhez hasonlóan – közösségünk számos családja
bekapcsolódott.
A két hét folyamán sok száz, a legkülönbözőbb témájú könyv gyűlt össze, melyeket
közösségünk tagjai egy jelképes 100 Ft-os
adomány ellenében „vásárolhattak” meg.
Ezúton is nagyon köszönjük a felajánlásokat, sok-sok testvérünknek szereztetek
örömet vele!
A két nap alatt összesen mintegy 750 - 800 könyv talált új gazdára, az értük
kapott adományokból pedig 80.565 Ft gyűlt össze.
Ezt a pénzt most közösségünk legifjabbjaira fogjuk fordítani: A baba-mama
klub egy nagyméretű játszószőnyeget kap, továbbá a babaszoba szőnyegét is
kipótoljuk az apróságok védelmére-kényelmére. A fennmaradó összegből váltópapucsok beszerzését tervezzük.
Az ő nevükben is köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a börze sikeréhez!
RJ
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ÉV VÉGI HÁLAADÁS 2018
Mennyei Atyánk!
Hálát adunk kegyelmedért, végtelen szeretetedért, mellyel egyházközségünket, családjainkat, valamennyiünket éltettél ebben az évben is.
Hálát adunk egyházunk vezetőjéért, Ferenc pápáért. Kérjük rá
kegyelmedet az új esztendőben is, hogy minden ember számára reményt
adhasson a háborúkkal, szenvedéssel, nyomorral, testi és lelki nélkülözéssel
egyre inkább teli világunkban.
Kérjük az áldásodat a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünkre a jövő évben is. Adj közösségünkben mindannyiunknak mély találkozást az Eukarisztiában Krisztussal!
Hálát adunk Janó atya gyógyulásáért és köszönjük a kegyelmeket, amelyeket a betegség és lábadozás idején árasztottál Zoli atyára, Gyuri diakónusunkra és egész közösségünkre - mindannyian sokat tanultunk ebben a nehéz
időszakban a bizalomról, reményről, összefogásról, türelemről és alázatról.
Külön köszönjük a külső atyák szolgálatát, akik az év során folyamatosan segítették plébániánk működését. Áldd meg őket, adj nekik testi, lelki egészséget
az új esztendőben!
Köszönjük egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az
ebben az évben született gyermekeket, az újonnan közénk csatlakozott felnőtteket.
Hálát adunk idős és beteg, szegény és rászoruló testvéreinkért, adj nekünk érzékeny lelket, hogy tudjuk észrevenni és nagylelkűen szolgálni őket!
Urunk Jézus! Reménnyel és imával, feltétel nélküli bizalommal indulunk
neki az új esztendőnek!
Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk
Olvasóinknak!
A szerkesztők
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A Családközösség rendes, téli összejövetelét ismét Mátraházán töltötte
december 14-től 16-ig. Mintegy hatvanan utaztak a Mátrába. Nagy volt az
öröm, különösen a gyermekek körében, akik az összlétszám felét tették ki,
mert ugyancsak élvezhették a hétvégi havazás adta lehetőségeket. A programban szerepelt még mézeskalács-sütés, vetítés az elmúl évek eseményeiről,
egészen a kezdetektől, esti áhítat és reggeli ima. Voltak nagy beszélgetések,
nevetések és a társasjáték is előkerül. Az ellátás is kitűnő volt. Ismét szép adventi hétvégét töltöttek egymással krisztusi szeretetben, békességben, örömben.

Az Ökumenikus Imahét

2019. január 20.-27. között lesz. Gödöllőn
templomainkban 21-től 26-ig lesznek az imaórák. A pontos programot januárban hirdetjük. Az imahét anyagát az indonéz keresztény
testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik:
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”(MTörv/5Móz 16,18-20)
Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Deák
téri evangélikus templomban lesz 2019. január 20-án, vasárnap 18:00 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet és igét hirdet Dr. Szabó István, református
püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői.
12
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OLVASÓLÁMPA
A várakozás megszentelése

a

Egy doktornőt nagyon komoly bajjal operáltak meg, s
mivel orvos volt, amikor megkapta a leletet, tudta,
hogy ott miről van szó. A műtétet is tudta, hogy körülbelül
mi történt. Tudta, hogy az életben maradásnak az esélye egy
tízhez.

Ekkor egy kis kartonra fölírta: Tíz plusz Jézus – mert hívő volt. A tíz volt az
életben maradási százalék, de odaírta, hogy plusz Jézus. Akárhányszor fölébredt, elolvasta a feliratot. Bement a szobába, mindig ott volt az a kis táblácska:
Tíz plusz Jézus.
Ma is él. Ma is gyógyít. Sokan, akiket akkor operáltak meg, meghaltak.
Ugyanazzal a bajjal. De plusz Jézus, az Egy, az Egyetlenegy, a nagy Egyszülött a tíz százalékhoz elég volt, mert benne volt az orvosnő életében, mint
mustármag a földben. A mustármagból csak akkor lesz négyméteres fa, hogy
még a madarak is rá tudnak szállni, ha belekerül a földbe.
Azt üzeni nekünk Jézus, hogy bármilyen parányi a hitünk, mustármagnyi, törékeny – de ha valóban belekerül az életünkbe, életünk vérkeringésébe, az életet jelent, megújulást jelent mások számára is. Micsoda szép szimbólum, hogy
egy mustármagból kinőtt nagy fára még madarak is tudnak fészket rakni! Még
mások is fészket rakhatnak a szívünkre, az életünk körül, hogy ha azt a mustármagnyi hitet használjuk!”
(Részlet Gyökössy Endre: A várakozás megszentelése, Elmélkedések advent
minden napjára, vezérlő Igével, lelki tanácsokkal című könyvéből.)
F. I.
Kántorunk, Ács Dávid diplomahangversenye január 7-én, 19.30-kor lesz a Zeneakadémián. A koncert ingyenes, de jegyet kell igényelni a korlátozott férőhely miatt. Ezt a Zeneakadémia jegypénztárában lehet megtenni.
Részletek itt és a hirdetőtáblán:
http://zeneakademia.hu/mindenprogram/2019-01-07-acs-david-laszlo-orgonadiplomakoncertje-8386
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET

 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu;
 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk,
egyházmegyénk, közösségeink életéről:
www.szimre.hu
www.ifigodollo.hu
http://www.mente.hu
http://uj.katolikus.hu
http://magyarkurir.hu
www.vaciegyhazmegye.hu
http://mkkm.hu
http://cursillo.hu
http://fokolare.hu
Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat:
http://szentharomsagtemplom.hu
plébániánk papjai és szolgálattevői,
a kapcsolatfelvétel lehetősége,
vasárnapi hirdetések,
az egyházközségi eseményeken készült fényképek,
a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,
a szentségekhez járulás feltételei,
csoportjaink bemutatása.
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
14
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 30.
január 1.

Karácsony, Jézus Krisztus születése
Az Ige testté lett és köztünk élt
Szent István diakónus, első vértanú (34)
Atyátok Lelke fog szólni belőletek
Szent János apostol és evangélista (1. sz.)
Látta és hitt
Aprószentek
Ráchel siratja fiait
Szent Család vasárnapja
Újév, Szűz Mária, Isten anyja
Mária szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajta

január 2.

Nagy Szent Vazul (379) és
Nazianzi Szent Gergely (390) püspökök, egyháztanítók
Én csak vízzel keresztelek
január 6.
Vízkereszt, Urunk megjelenése
És eljöttünk, hogy hódoljunk neki
A napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség hódol az Úr előtt. Jézus nemcsak a zsidóknak mutatkozik meg, hanem minden népnek, minden pogány népnek. Ezen a napon, illetve ehhez az ünnephez kapcsolódva végzi az
Egyház a vízszentelés szertartását is, mert régen Krisztus megkeresztelkedését
is ezen a napon ünnepelték. A keleti egyházakban ezt az ünnepet nagyobb
hangsúllyal ünneplik meg, mint a karácsonyt.
január 13.

Urunk megkeresztelkedése
Arra sem vagyok méltó, hogy a saruszíját megoldjam
Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött fiát a Jordán vizében. Ezzel
indul Jézus nyilvános működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát minden ember iránt. Jézus megkeresztelkedésének ünnepével fejeződik be a karácsonyi idő.
január 17.

Szent Antal apát (357)
Akarom, tisztulj meg!
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SZENT MARGIT

IV. BÉLA ÉS A BIZÁNCI LASZKARISZ MÁRIA LEÁNYA
(1242. Klissa - 1270. Buda)
Domonkos apáca. A tatárok elől Dalmáciába menekült szülei fogadalomból
már születésekor Istennek ajánlották Margitot a maguk és Magyarország megszabadulásáért. A veszprémi, majd az ún. Nyulak-szigeti Domonkos-rendi nővérek klastromában nevelkedett és lett szentéletű, önmagát a nemzetért, apja
és bátyja megbékéléséért feláldozó jegyese Jézusnak. Szerzetesi fogadalmát
teljes tudatossággal és elhivatottsággal tette le 12 éves korában. Ehhez akkor
is keményen ragaszkodott, amikor II. Ottokár cseh király beleszeretvén feleségül kérte, és a házasságot az apa, IV. Béla is örömmel támogatta. Margit az
ajánlat visszautasításával magára vonta édesapja haragját, de fogadalmához
mindvégig hű maradt. A királylány-apáca a kolostorban a legalantasabb szolgai munkákat is szívesen végezte, és a szigorú önmegtagadásokat örömmel
fogadta, sőt kereste. A súlyos vezeklések felemésztették testi erejét, 28 éves
korában meghalt. Sírjánál számos csoda, imameghallgatás történt. Szentté
avatását már bátyja, V. István kezdeményezte, de a kanonizációs eljárás a történelmi viszontagságok miatt sokáig elhúzódott. 1943-ban kihirdették ugyan a
szentté avatás tényét, de az ünnepségekre csak a világháború elmúltával 1946ban kerülhetett sor.
január 21.
Szent Ágnes szűz és vértanú (304)
Az újbor új tömlőbe való
január 22.
Szent Vince diakónus vértanú (304),
Boldog Batthyány- Strattmann László családapa (1931)
Az emberfia ura a szombatnak is
Batthyány-Strattmann László szemorvos 1870. október 28-án, Dunakilitiben
született. Ősi magyar főnemesi család hatodik gyermeke volt. A
bécsi orvosi egyetemen szerzett orvosi diplomát. Felesége
Coreth Mária Terézia grófnő volt. 13 gyermekük volt. 1902-ben
Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapított, melyet az I. világháború idején 120 ágyas hadikórházzá alakított. A trianoni
békeszerződés után, mivel Köpcsény Ausztriához került, Körmendre költözött. Kastélya egyik szárnyában ismét kórházat rendezett be, elsősorban szembetegek számára. Betegeit ingyen gyógyította, a rászorulókat
nemegyszer komoly anyagi támogatásban is részesítette. A műtétek alkalmával
betegeivel együtt imádkozott azért, hogy Isten áldása kísérje munkáját. 1931.
január 22-én, Bécsben halt meg. Holttestét Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltban helyezték nyugalomra. 2003-ban avatták boldoggá.
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január 24.

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító (1622)
Te vagy az Isten fia!
január 25.
Szent Pál apostol megtérése
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
Ezen a napon Krisztus Urunk végtelen irgalmát ünnepli az Anyaszentegyház.
Szent Pál, ifjúkori nevén Saul, a farizeusok írásismeretével és elvakult dühével
ki akarta irtani a zsenge Egyházat. De úgy tetszett annak, aki anyja méhétől
kiválasztotta, hogy amikor legnagyobb lánggal lobogott lelkében a gyűlölet,
akkor hívja meg apostolának. Amikor Saul a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, többé nem hallgatott testre és vérre, hanem hittel követte Krisztust.
január 26.
Szent Timóteus és Szent Titusz (90 körül) püspök
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés
január 28.
Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító (1274)
Aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot
január 31.
Bosco Szent János áldozópap (1888)
Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk hitvallásában
február 2.
Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
Bocsásd el most szolgádat Uram
A mi Urunk Jézus Krisztus bemutatását ünnepeljük. Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény előír. Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Istennek. A gyermek Jézust, a világ Világosságát karjában vitte a Szűzanya a
jeruzsálemi templomba, és ott a Messiásra váró öreg Simeon kezébe adta át.
Simeon és Anna felismerik az Isten küldöttét a gyermekben. A megszentelt
gyertyák Jézusra, a világ világosságára mutatnak rá. Ennek emlékére hordozzuk kezünkben a szentelt gyertya lángját.
február 3.
Szent Balázs püspök és vértanú (316 körül),
Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson
meg téged az Isten a torokbajtól, és minden más bajtól: az Atya a
Fiú és a Szentlélek nevében. –Ámen
február 5.
Szent Ágota szűz és vértanú (250 körül)
Leányom, mondta neki, hited meggyógyított
február 6.
Miki Szent Pál és társai japán vértanúk (1597)
A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak
február 14.
Szent Cirill szerzetes (869) és
Szent Metód püspök (885), Európa társvédőszentjei
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés
17
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HÍREK – ESEMÉNYEK – HIRDETÉSEK
…tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. (Gal 6,10)
Eltartási szerződés? Albérlet?
Egyházközségünk régi tagja, egy kisgyermekét egyedül nevelő édesapa keres
olyan idős embert, akinek ellátását, ház körüli teendőit vállalná, lakhatásért
cserébe. Felnőtt szakápolói végzettséggel rendelkezik, az egészségügyben
dolgozik, így ápolási munkában is tud segíteni.
Mivel hamarosan ki kell költöznie eddigi lakásukból /Gödöllő-Szent István
tér/ (az új tulajdonos albérletbe fogja kiadni) az is érdekelné, ha valaki albérletet keres és társulna vele, mivel ő egymaga nem tudja kifizetni a lakás teljes
bérleti díját.
Ha valaki tud bármelyikben segíteni, hívását köszönettel várja:
Tőke István: 06-70-5512255 (istuc2@gmail.com)
Egyházadó
Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem tette meg az év során, az rendezze az éves
önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befizethető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy átutalással. Az
átutalás címzettje és számlaszáma:
Római Katolikus Egyházközség
10700196-49270400-51100005 CIB Bank
Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény
rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”.
Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló
keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege az éves
a nettó jövedelem 1 %-a.
A plébánia életét, működését szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli adományaiból jön össze. Ezt az összeget a hívek perselyadományai és az egyházi hozzájárulás (egyházadó) teszi ki. Ebből fedezzük az épületek közüzemi díjait, tatarozását,
az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat stb.

Keddenként az esti mise előtt 17.30tól rózsafüzért imádkozunk a világosság titkaival.
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Szeretettel
várják a
szervezők
az egyházközség
minden
tagját.
Új társasjátékaitokat
is hozzátok
el!

Kedves Kicsik és Nagyok!
Idén is lesz egyházközségi szilveszterezés a közösségi házban. A program
a hálaadó szentmise után veszi kezdetét. Lesz zene, tánc, játék, beszélgetés, eszegetés, iszogatás – éjfélkor
közös imádsággal és énekkel
köszöntjük az új esztendőt.
A jelentkezési felület elérhetőségét
elküldjük az egyházközség levelező
listáira és a honlapon, az események rovatban is megtaláljátok. A jelentkezést követően kérjük a részvételi díjat az irodában/sekrestyében
befizetni. Ebből vesszük meg a virslit, a pezsgőt és a szendvicsek
alapanyagát.

Kérjük, hogy a jelentkezést december 29-ig tegyétek
meg, ezzel segítve a szervezők dolgát.
A belépő ára: 7 éves korig ingyenes, 7 - 18 év között 400,- Ft, 18 év fölött
800,- Ft. A helyszínen történő jelentkezés esetén 18 év fölött 1.000,- Ft/fő.
Finom házi süteményre, némi innivalóra és a jókedvetekre feltétlenül számítunk! A jó zenéről a szervezők gondoskodnak. Az előkészületeket és a buli
utáni takarítást ezúttal is közösen végezzük.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket!
a lelkes szervezők
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A Kandalló Családműhely jövőre is folytatódik!
A részleteket hirdetni fogjuk.

Jövőre ismét lesz
CSALÁDTÁBOR! Időpontja 2019.
aug. 8-12. Helyszín Balatonföldvár,
Riviéra Park Hotel. Részleteket később közlünk.
Farsangi bálunkat 2019. február 2án, szombaton, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén tartjuk a Szent
Imre iskolában. Bővebben majd a
hirdetőtáblán és honlapunkon olvashatnak az eseményről januárban.
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Evangélium-szöszölő
Szeretettel várjuk minden hónap
harmadik vasárnapján a 9 órás
szentmise alatt a nagyobb óvodás
gyermekeket. A foglalkozásokon
egy, az adott hónapban elhangzó
evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Megköszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az
assakram0127@gmail.com
címen,
vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik az adott alkalom előtt
gyermekük részvételi szándékát.
A következő alkalom: január 20.

Fény és Forrás

2018. KARÁCSONY

Ennek a számunknak az önköltségi
ára 75,- Ft. Ezért kérjük, aki teheti,
adománnyal segítse megjelentetését.
Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével
tehetik meg.
Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink
figyelmét, lehetőség van arra, hogy
áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál!
Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön,
és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy
hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20)
Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre!
Kérésükre elsőpéntekenként az
atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Jelezzük a
sekrestyében!
A blahai kápolna a hét
minden napján reggel 7
órától este 7 óráig nyitva van, látogatható.
A
Szentháromság-templomban
csütörtökönként este 6-tól 7 óráig
csendes szentségimádást tartunk. Az
elsőcsütörtöki alkalmak szándéka:
papokért, papi hivatásokért.
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Gitáros misék
A Filia gitáros énekkar minden hónap 2. és 4. vasárnap esti miséjén
szolgál. A kórus szeretettel várja jó
hangú fiúk és lányok jelentkezését.
Csatlakozni lehet a vasárnap esti mise előtt a 16.30-kor kezdődő próbákon.
Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják
el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha azok
már megteltek, akkor a Szent Imre
iskola
mögé
parkoljunk
(a
tömbfűtőmű mellett).
Perselyeink
Templomunk főbejáratánál található
egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához.
A másik persely a jobb oldali padsor
végén található, amelybe, a szegények, rászorulók részére adhatunk
feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.”
(2Kor 9,7)
Az adventi időszakban az ebbe dobott adományokat az üldözött keresztények megsegítésére fogjuk továbbítani.
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Szolgálat a szentmiséken
december 22. szombat
18.00
Házasok
december 23. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Szeretetláng imacs.
18.00
Fiatal házasok
december 25. kedd Karácsony
9.00
Házasok 1
10.30
Egyháztanács
18.00
Idősebb házasok
december 26. szerda
Szent István vértanú
9.00
Igekör
10.30
Cursillo 2
18.00
Cserkészek
december 29. szombat
18.00
Bibliakör
december 30. vasárnap
9.00
Szt. Lipót imacsop.
10.30
Egyháztanács
18.00
Családközösség
december 31. hétfő
18.00
Egyháztanács
január 1. kedd
9.00
Igekörök
10.30
Egyháztanács
18.00
Idősebb házasok
január 5. szombat
18.00
Igekörök
január 6. vasárnap
9.00
Házasok
10.30
Imacsoport
18.00
Ifi csoportok
január 12. szombat
18.00
Befogadó családok
január 13. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Cursillo
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18. 00
Cserkészek
január 19. szombat
18.00
Cursillo
január 20. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Cursillo 2
18.00
Idősebb házasok
január 26. szombat
18.00
Idősebb házasok
január 27. vasárnap
9.00
Szt. Lipót imacsop.
10.30
Szeretetláng imacs.
18.00
Fiatal házasok
február 2. szombat
18.00
Igekörök
február 3. vasárnap
9.00
Házasok
10.30
Imacsoport
18.00
Ifi csoportok
február 9. szombat
18.00
Befogadó családok
február 10 vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Cursillo
18.00
Cserkészek
február 16. szombat
18.00
Cursillo
február 17. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Cursillo 2
18.00
Idősebb házasok
február 23. szombat
18.00
Idősebb házasok
február 24. vasárnap
9.00 Szt. Lipót imacsop.
10.30
Szeretetláng imacs.
18.00
Fiatal házasok
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Karácsonyi miserend
december 24. hétfő
15.30
23.10

pásztorjáték
karácsonyi zenés áhítat
(a templom 22 órától nyitva)
24.00
éjféli mise
december 25. kedd
KARÁCSONY
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
december 26. szerda
SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
december 30. vasárnap
SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
A családok megáldása az esti szentmisén.
Blahai kápolna
7.45
december 31. hétfő
7.00
előesti, hálaadó szentmise
18.00
január 1. kedd
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
január 6. vasárnap
URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
január 13. vasárnap
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Szentháromság-templom
9.00, 10.30, 18.00
Blahai kápolna
7.45
Énekkarunk az éjféli misén és karácsonykor a fél 11-es szentmisén fog szolgálni. Elhangzik többek között Halmos László: Karácsonyi mise.
December 30-án, Szent Család vasárnapján az esti szentmisén kerül sor templomunkban a családok megáldására.
Várjuk a családokat, édesapát, édesanyát, gyermeket vagy
gyermekeket, hogy Isten áldását kérjük rájuk, családi életükre. Örüljünk együtt gyermekes családjainknak, imádkozzunk
értük, hogy a Szent Család mintájára éljenek, és így plébániai
nagy családunk igazi alappillérei legyenek.
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A SZENTMISÉK RENDJE (téli miserend)
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök
vasárnap

7.00 és 18.00
7.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00

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

18.30
19.15
18.00
9.00

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

7.15
18.00
7.30, 9.30, 18.00

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
vasár- és ünnepnap

18.00
9.00, 10.30

(változhat)
(változhat)

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

24

