
  
 

 
  

 
 

 

 

AAZZ  EEGGYYHHÁÁZZ  JJÖÖVVŐŐJJEE,,  AA  JJÖÖVVŐŐ  EEGGYYHHÁÁZZAA … 
 

bben a hónapban zajlik a püs-

pöki szinódus, amelynek témá-

ja „a hit, a fiatalok és a hivatástisz-

tázás”. Imádságos szeretettel kell 

kísérnünk a Szentatyát, a püspökö-

ket, a szakértőket és a meghívott 

fiatalokat, hogy ebben az igazán 

fontos és izgalmas kérdésben fel-

ismerjék Isten akaratát és gyümöl-

csöző legyen a munkájuk az egész 

Egyház javára. Ferenc pápa a szi-

nódus nyitó szentmiséjén így fo-

galmazott: „Adja meg nekünk az 

Úr, hogy álmodni és remélni tud-

junk!” Kutassuk mi is a mennyei 

Atya rólunk szőtt álmát, és váljunk 

az evangéliumi remény embereivé. 

Ebben a fiatalok sokat segíthetnek 

nekünk. Szent II. János Pál pápa 

égi közbenjárását is kérnünk kell, 

hiszen ő a „fiatalok pápája”, mert ő 

volt az, aki elindította a katolikus 

ifjúsági világtalálkozók sorozatát, 

ahol fiatalok megélhetik és ünne-

pelhetik, hogy valóban ők az Egy-

ház jövője. Maga az Egyház is fia-

tal, mert maga Krisztus az, aki Lel-

ke által állandóan megfiatalítja az 

Ő népét.  

gyanakkor azt is láthatjuk, 

hogy a gonosznak ez egyálta-

lán nem tetszik, ezért nem kell túl-

ságosan meglepődnünk azon, amit 

Ferenc pápa kér tőlünk. A Szent-

szék hivatalos közleményéből idé-

zem a következő sorokat: „A 

Szentatya elhatározta, hogy az 

egész világ minden hívőjét arra ké-

ri: imádkozza el minden nap a 

szentolvasót októberben, a Máriá-

nak szentelt hónapban és így egye-

süljön szeretet-közösségben és 
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bűnbánatban, mint Isten népe, kér-

ve Isten Szent Anyjától és Szent 

Mihály arkangyaltól, hogy védel-

mezze az Egyházat az ördögtől, aki 

mindig arra törekszik, hogy elsza-

kítson bennünket Istentől és egy-

mástól.” Bizalommal imádkozzuk 

tehát a rózsafüzért, és kérjük a 

Szűzanyát, hogy a mi egyházköz-

ségünket is borítsa be anyai palást-

jával.  

 

Janó atya 
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OKTÓBER MÁRIA ÉS A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA 
 

Októberre esik a lepantói tengeri csata (1571. októ-

ber 7.) győzelméről megemlékező Rózsafüzér Ki-

rálynője ünnep, amelyet Szent V. Piusz pápa rendelt 

el. Ez az ünnep tette egész októbert a rózsafüzér és 

Mária hónapjává. Október 8-án pedig Magyarok 

Nagyasszonya ünnepén hálával gondolhatunk arra, 

hogy a Szűzanya a magyarok választott védőszentje, 

mi vagyunk az első nép, aki Máriát felkérte 

pátrónájának!  

 

 

 

 

A rózsafüzérről 

A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyrészt 

imádság, másrészt az imádság eszköze. Elnevezése onnan származik, hogy a 

hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt ró-

zsaszirmokból készítette – rózsakoszorúnak a Szűzanya számára. 

 

„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve 

krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az 

egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. 

Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnificatja, a megváltó 

megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel 

a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca 

szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. 

A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a 

Megváltó Anyjának kezéből.” (II. János Pál pápa) 

 

II. János Pál pápa a rózsafüzérről szóló apostoli levele mellett személyes pél-

dájával is jelzi: a rózsafüzér imádságot drága kincsnek tartja. Benne jelen van 

a szóbeli ima, az elmélkedés és a szemlélődés is. A 20 titok pedig (latinul: 

misztérium!) Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának misztéri-

umait állítja elénk, hogy - a Szentatya szavai szerint - „Jézus Arcát szemlél-

jük.ˮ 

Egyszerűségében ez az imádság volt számtalan szent szemlélődő imája, az 

egyszerű emberek katekizmusa. Egyben pedig szépen bemutatja a Szűzanya 

szerepét az üdvösség művében és az Egyház történelmében is: Krisztushoz 

vezet minket. (Pápai Lajos nyugalmazott püspök)) 
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Avilai Szent Teréz (+1582. október 15.) 
 

Idézetek Avilai Nagy Szent Teréztől 

Akármilyen lanyhán imádkozzék is valaki, Isten 

mindig nagyon sokra becsüli azt, hogy mégis 

imádkozik. 

 

Ne félj, ne aggódj, 

a tűrés mindent elér. 

Ha tiéd Isten, 

tiéd már minden, 

Isten egyedül elég! 

 

 

Talán nem is tudjátok igazában, hogy mit tesz az, szeretni; nem csodálnám, ha 

így állna a dolog. Az az egy bizonyos, hogy nem a szellemi örömökön fordul 

meg a szeretet nagysága, hanem azon a szilárd elhatározáson, hogy mindent, 

amit teszünk, Isten kedvéért tesszük s óvatosan kerülünk mindent, ami Őt 

megbánthatná. (...) Ezek a szeretet jelei. 

 

 

Avilai Nagy Szent Teréz imája: 

 

Őszinte lelkületért 

 

Uram, engedd meg, 

hogy embertársamban 

mindig csak az erényeket 

és jótetteket vegyem észre, 

hibáival szemben pedig  

saját bűneimet használjam szemkötőül.  

Hadd tartsak mindenkit jobbnak magamnál! 

Ezt csak a te kegyelmeddel tudom megtenni, 

nélküled kárba vész minden fáradozásom. 

Add meg tehát segítségedet, én pedig ígérem, 

hogy megteszem a magamét! 

Tudom, hogy soha nem fogsz cserbenhagyni! 

Ámen. 
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Országos cursillotalálkozót tartottak Vácott 

A hetedik országos ultreyát rendezték meg szept-

ember 22-én a váci székesegyházban, a Váci 

Egyházmegye cursillósainak szervezésében.  

Az ultreyának nevezett cursillós lelkinapra az or-

szág különböző területeiről érkeztek résztvevők. 

Délelőtt Székely János szombathelyi megyéspüs-

pök tartott előadást, melyben tanulságos történe-

teken keresztül a szeretet sokszínűségére és erejé-

re világított rá; kitért a közös ima jelentőségére, a 

tanulás fontosságára és a lelki fejlődésben való 

segítségnyújtásra. 

„Az lenne a jó, ha minden héten megsebződnénk 

a Szentlélek tüzétől” – fogalmazott a főpásztor. A 

folyamatos önvizsgálat szükségességét hangsú-

lyozva kiemelte: „Meg kell kérdeznünk magunk-

tól, és a többiekkel is beszélgetnünk kell arról, 

hogyan apostolkodunk, milyen sikereink, kudar-

caink vannak az örömhír terjesztésében.” 

Székely János püspök elmélkedését követően ta-

núságtételek hangzottak el. 

A cursillós lelkinapon Beer Miklós váci megyés-

püspök mutatott be szentmisét. Köszöntő szavai-

ban arra kérte a jelenlévőket, nyissák ki szívüket 

és lelküket, hogy a Szentlélek kegyelme eltölt-

hessen mindenkit. „Legyünk az Úristen képmá-

sai, tükrei ebben a világban!” 

Szentbeszédében a főpásztor a cursillóról mint a 

Jóistentől kapott csodálatos termőföldről beszélt, 

amelynek köszönhetően az Isten igéje szárba 

szökken és termést hoz; 

majd a cursillósokat jel-

lemző összetartozásról 

elmélkedett: egymásra 

találtak, és összekapasz-

kodva, kis közösségeket 

alkotva segítik egymást 

és embertársaikat. 

Az Egyház tagjainak, a 

hívő embereknek erős-

nek kell lenniük, és re-

ményt kell sugározniuk a 

világ felé. Honnan fakad 

a mi reménységünk? Mi 

ad erőt nekünk? Isten 

élő, eleven igéje bennünk 

kell, hogy éljen. Nekünk 

Krisztus feltámadása és 

az örök élet reménye 

kell, hogy erőt adjon. 

Hinnünk kell a szeretet 

végső győzelmében, de 

ebben a hitben segíte-

nünk kell egymást – 

buzdította a jelenlévőket 

Beer Miklós püspök. 

Hozzátette: „A közös 

imádságunkból fakadjon 

a Szentlélek megerősítő 

ereje! Fogadjuk be Isten 

igéjét, hogy szárba szök-

kenjen az életünkben a 

krisztusi élet!” 

Közös ebéddel, majd lel-

kigyakorlatos progra-

mokkal folytatódott a 

találkozó. Forrás és fotó: 

Váci Egyházmegye 
 

 

 
 

 

http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/2672/ORSZAGOS-ULTREYA-VACOTT.html
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A könyvek könyve  
 

Szeptember 30-án, Szentírás vasár-

napján az ambó előtt egy állványra 

helyezve ott feküdt egy nagy nyitott 

könyv, a Biblia. Az atya arról be-

szélt, hogy keresztény életünkhöz 

hozzátartozik sok minden, a szentmi-

sén való részvétel, az imádság, a jó 

cselekedetek, embertársaink szolgá-

lata, de aligha nevezhetjük magunkat 

keresztényeknek, ha nem olvassuk 

rendszeresen a Szentírást, ahol Isten 

kinyilatkoztatja önmagát, amely Is-

ten hozzánk szóló üzenete. A Biblia 

összesen 73 írást tartalmaz, némelyik 

csak egy oldal, de vannak hosszabb 

lélegzetvételű művek is. Ha minden 

nap ott vagy a szentmisén, a vasár-

napi és a hétköznapi szentmisék ol-

vasmányai egy év alatt még akkor is 

csak a Szentírásnak kb. a felét teszik 

ki, és a legkevesebb az Ószövetség-

ből hangzik el. Feltehetjük a kérdést, 

mért kell olvasnunk az Ószövetséget, 

hiszen Jézus Krisztus beteljesítette a 

törvényt és a prófétákat. Mert Egy-

házunk azt vallja, hogy az ószövet-

ségi Szentírás is sugalmazott és az 

Újszövetséget nem lehet teljes egé-

szében megérteni az Ószövetség nél-

kül. Nagyon fontos, hogy a Bibliát 

nem lehet szó szerint értelmezni, 

mint pl. az ezen a vasárnapon el-

hangzott evangéliumi részletet sem: 

„ha a lábad megbotránkoztat, vágd 

le!” Isten nyilván nem öncsonkításra 

hív, hanem a bűn vadhajtásaitól sze-

retne megszabadítani, mert Jézus 

Krisztusnak egyetlen célja van: min-

den embert üdvözíteni akar. Ma már 

többféle Bibliát értelmező mű léte-

zik, ami segíthet a megértésben. 

Sokszor történik meg velünk, hogy 

már százszor hallottuk ugyanazt az 

evangéliumi részletet, mégis hajla-

mosak vagyunk azt gondolni, hogy 

már semmi újat nem mond nekünk, 

pedig más-más élethelyzetben vagy 

életállapotban más és más lehet az 

üzenete, és a Lélek akár évek múlva 

is megvilágíthat valamit, amin eddig 

átsiklottam és most hirtelen értelmet 

kap. Adja meg nekünk Isten azt a 

kegyelmet, hogy megteremtsük ma-

gunknak az időt és a lehetőséget a 

rendszeres napi bibliaolvasásra!  

 

S.Erika 
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Lektoravatás 
Szent Mihály napján a 

Váci Egyházmegye 

akolitus jelöltjei egy 

lelkinapra jöttek össze a 

püspöki palotában, hogy 

felkészüljenek az 

akolitusságot megelőző 

lépésre, az aznapi lek-

toravatásra. Az elmúlt 

egy év komoly lelki 

egységbe kovácsolta a 

negyven fős társaságot, 

melyből harmincöt tár-

sunknak volt megfelelő az avatás időpontja. A jeles alkalom lelkigyakorlattal 

kezdődött, de előtte a személyre szabott ruhák átvétele történt. Ezt követően 

János atya tartott másfél órás elmélkedést a lektorátus történeti kezdeteiről. 

Megtudtuk, hogy a lektor felolvasót jelent már évezredek óta, hiszen az ókor-

ban az étkezés közben felolvasó rabszolgát hívták lectornak, majd évezredek 

múltával a II. Vatikáni Zsinat vezette be hivatalosan ezt, a világi hívek számá-

ra is elérhető egyházi fokozatot a liturgikus cselekményekben. Számomra ez 

így utólag is igen nyugtatóan hatott, főleg az, hogy ez nem egy kiemelkedő 

egyházi rendfokozat, hanem szolgálat, ami engem alázatra nevel. Azt is meg-

tudtam, hogy mostantól a szentmiséken ebben a szolgálatban illendő részt 

vennem. A lényeg számomra az, hogy alázattal keressem Isten akaratát az éle-

temben, és jó szívvel tegyem azt, amire bíztat. Ez nem más számomra, mint 

az embertársaim felé irányuló szeretet, amely a szeretetcselekedeteimben 

nyilvánul meg. Azt már szépen lassan megtanultam az évek során, hogy én 

csupán egy apró pont vagyok Isten tervében, és a legfőbb feladatom Őt szol-

gálni, ezért különösen jólesők voltak püspök atya szavai, hogy vegyem a 

Szentírást és terjesszem Isten igéjét! Ha már ilyen komoly felhatalmazást kap-

tam, akkor ennek nem szeretnék ellenállni! Így mindenkit bíztatok a Szentírás 

napi olvasására, és jó szívvel javaslom, hogy legyetek mind Isten képmásai az 

Ő igéje szerint! Számomra még mindig Jézus a legjobb személyi tréner, aki 

Istenhez vezet, Ő a Biblián keresztül tud hitelesen szólni és a jellememet for-

málni, hogy egyszer lelkileg is eggyé lehessünk!  

Hálásan köszönöm azoknak, akik támogattak hitbéli fejlődésem útján, akár 

személyesen, akár lelkileg velem voltak a számomra jeles alkalmon és az 

odavezető úton! Isten áldjon benneteket! Külön köszönöm Janó atya bizalmát, 

hogy felkért erre a szolgálatra. Hálás vagyok Istennek, hogy kegyelméből 

igent tudtam mondani rá! Állok szolgálatotokra!   Attila 
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Beszámoló  

 

 

A nyár utolsó hetét Castel 

Gandolfo-ban, a Fokoláre Mozga-

lom központjában egy, a plébániá-

kon tevékenykedő fiatalok számára 

szervezett kongresszuson töltöttük. 

A napok folyamán különböző elő-

adásokat hallgathattunk meg, majd 

csoportbeszélgetéseken oszthattuk 

meg gondolatainkat, tapasztalatain-

kat egymással. 

 

Az olaszokon és rajtunk kívül töb-

ben érkeztek Lengyelországból, 

Tanzániából, Portugáliából, Brazíli-

ából, Libanonból és Romániából is, 

így a csoportok elég vegyesen vol-

tak felosztva. A Szentlélek segítsé-

gével megértettük olaszul, franciá-

ul, és lengyelül beszélő testvérein-

ket is (na  

 

 

 

jó, talán hozzájárultak a kedves for-

dítóink is). 

 

A tapasztalatok nagyon megérintet-

tek minket, Isten az életünk legne-

hezebb pillanataiban is velünk van 

és segít nekünk. Az előadások fő 

témája Chiara 1949-es lelki tapasz-

talata –„Mennyországaˮ volt. Fabio 

atya segítségével rengeteg új dolgot 

hallottunk. Sokkal közelebb érez-

zük magunkhoz a lelkiséget. A 

szentségimádás után megkötöttük, 

illetve megújítottuk az egység szö-

vetségét egymással. 

Hálásak vagyunk a sok új barátért 

és a lelki feltöltődésért, reméljük a 

bennünk levő tüzet másoknak is át-

adhatjuk. 

 

Laci, Feri, Blanka, Boti, Gábor, Niki, Timi, Kristóf 
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Kiskászon 
Az elmúlt hetekben gyűjtés indult egyházközségünk házas közösségében a 

Székelyföldön találha-

tó Kiskászon település 

új templomának építé-

sére. A munkálatokat a 

tavalyi évben kezdte 

meg a közösség Isten 

és Feripap (Pál Ferenc 

kézdiszentléleki plé-

bános) segítségével. 

Az építési munkálatok 

jól haladnak, lassan 

szerkezetkész lesz az 

új épület, ami templom 

mellett egyben közös-

ségi ház is lesz. Jelen-

legi templomukat egy 

régi házból alakították 

ki, de annak a rossz 

alapja miatt komoly 

szerkezeti károsodások 

léptek fel az épület tar-

tószerkezetében, így 

az gazdaságosan már 

nem volt javítható. 

Házas közösségünk 650 000 Ft-os adományát szeptember közepén adtuk át 

Feripapnak és a kiskászoni közösség képviselőinek. A látogatás a kapcsolat-

építés jegyében telt, melynek lényege, hogy a kövek mellett a lelkek és kö-

zösségeink között is élő krisztusi kapcsolat alakuljon ki. További gyűjtés is 

várható hamarosan közösségünkben a kiskászoni templomépítés javára, így 

lesz még alkalom Isten tervének támogatására.  

A találkozáskor Feripap boldogan és hatalmas hittel mesélt a templomépítés 

örömeiről és nehézségeiről, és sugárzó arccal mondta el, hogy ezt a templo-

mot az Isten építi, így ő egy cseppet sem aggódik a megvalósulása miatt, de 

nagyon örül az adományoknak, nagy ajándéknak éli meg ezeket a kegyelmi 

pillanatokat. Ahogy mondta, semmi sem történik véletlenül, ahogy a meglévő 

rokoni kapcsolatok, találkozások, a 2018 pünkösdi bérmálkozás és az azt kö-

vető beszélgetések mind-mind azt szolgálják, hogy együtt, Krisztusban épít-

sük fel közös jövőnket. 

Attila, Balázs, Csaba, Jani, Sanyi 
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Az üdvözült lelkek emléknapját, Mindenszentek napját ünnepli a katolikus 

keresztény világ november 1-jén. Azokét a megdicsőült lelkekét, akikről so-

kaságuk miatt név szerint nem emlékezhet meg a kalendárium. Az ünnepet a 

Halottak napja követi, ekkor az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert 

szeretteinkre, rokonokra és barátokra emlékezünk, temetőlátogatással, gyer-

tyagyújtással. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé 

tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Halot-

tak napján elhunyt szeretteinkért imádkozunk.  
 

Sírkőmegáldásra fel lehet iratkozni az irodában a sírhely pontos helyének 

megadásával. Időpontja: november 1., csütörtök 14 óra.  
 

November 1-én, csütörtökön Mindenszentek ünnepén 9 órakor és 18 óra-

kor november 2-án, pénteken Halottak napján reggel 7-kor és este 6-kor 

lesz szentmise a Szentháromság-templomban.  

Blahán nem lesz szentmise. 

 

Pilinszky János: Szentek egyessége 

 (részlet) 

Szent János látomása időbeli előrevetítése annak az egységnek, ami azonban 

már most, itt a földön is egybeolvaszt bennünket az Istenben ujjongók s a 

purgatóriumban várakozók népével. S e kapocs nem más, mint a felebaráti 

szeretet, úgy, ahogy azt az Evangélium tanítja. Hogy ez mennyire igaz, bizo-

nyítják Jézusnak az ítéletre vonatkozó szavai: „Mert éheztem, és ennem adta-

tok; szomjúhoztam, és innom adtatok…” Éheztem, szomjaztam, mezítelen 

voltam… Egytől egyig a felebaráti szeretetről szólnak e szavak, s úgy teljesí-

tik ki a Nyolc Boldogság igéit, ahogy két ember öleli át egymást az irgalom és 

a szeretet szorításában – ahogy az irgalmas szamaritánus és szerencsétlen fe-

lebarátja ölelkezhetett. Ez köztünk Isten jelenléte, s a kapocs, mely 

mindannyiunkat egybefűz békéjében. 

http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_talalatok.html&locator=http://www.irodalmiakademia.hu/dia/diat/muvek/html/PILINSZKY/pilinszky00686/pilinszky00686.html&oid=113203
http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_talalatok.html&locator=http://www.irodalmiakademia.hu/dia/diat/muvek/html/PILINSZKY/pilinszky00686/pilinszky00686.html&oid=113203


Fény és Forrás   2018. október-november 

   11 
 

  

Szekeres Erzsébet 80-ik születésnapján 

Nyitott képeskönyvként tárul a kép-

zőművészetek kedvelői elé Szekeres 

Erzsébet nagyszabású kiállítása Gö-

döllő három pontján. Zavarba ejtőn 

bőséges a kínálat, de hát gazdag az 

életmű is. A „Tekints az égre, és lásd 

meg…” című időszaki kiállítás 

szombati megnyitóján a Gödöllői Vá-

rosi Könyvtárban az alkotó követke-

ző tervére is fény derült – Szeretne 

egy kiállításnyi anyagot készíteni 

Kallós Zoltán, a közelmúltban el-

hunyt Kossuth-nagydíjas néprajzku-

tató- tiszteletére.  

A Magyar Örökség- és Pro Cultura 

Christiana-díjas textilművész, Gödöl-

lő város díszpolgára műveiből a Le-

vendula Galériában is látható egy kis 

tárlat, az ezekhez kapcsolt harmadik 

helyszínen, a Szentháromság-

templomban már évek óta segítenek 

meghittebbé tenni a szertartásokat az 

Árpád-házi szenteket és boldogokat 

ábrázoló falikárpitjai. 

A kiállításnak az Ars Sacra ünnepi 

hét idei jelmondata, „Tekints az égre 

és láss!ˮ adott címet. A programsoro-

zat küldetése a kezdetektől ugyanaz: 

a művészetek erejével visszatéríteni a 

hitehagyott keresztényeket gyökere-

ikhez. A jelmondatról elnevezett al-

kotást két virágangyal és a pávák tár-

saságában láthatjuk. Látszólag lehet-

ne a mi földi világunk is, ám mégis 

Isten országát mutatja be. Úgy aho-

gyan Reményik Sándor szép versé-

ben megörökítette: A világ Isten-

szőtte szőnyeg, / Mi csak visszáját 

látjuk itt, / És néha – legszebb perce-

inkben – / A színéből is – valamit. 

A Levendula Galériában kiállított 

filozofikus alkotásai a létezés alap-

elemeit ábrázolják a textilművészet 

eszközeivel. Egymás mellé állítva 

kikerekedik belőlük a festett világ, 

hogy hirdessék: a világ, amit kapott 

az ember, az szép. Megőrzésre érde-

mes. Pusztítása bűnös cselekedet. 

Szekeres Erzsébet bemutatkozásának 

harmadik helyszíne megszentelt tér, a 

Szentháromság temploma, ahol az 

Árpád-házi szentek és boldogok alak-

jait szőtte meg olyan attribútumok-

kal, melyekről könnyen felismerhe-

tők. Életszentségüket példának szán-

ta, hogy láttassa, hogyan fér meg az 

alázatosság az országépítéssel és a 

nemzet oltalmazásával, valamint a hit 

megtartásával. 

A templomba látogatókkal dr. 

Petróczkiné Máthé Erika ismertette a 

kárpitokba szőtt személyek életútját.  

Forrás: Gödöllői Szolgálat 
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„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok" (Iz 43,2a)” 

Balaton-átúszás 2018. (2) 

  

„Prózai adatok: A felkészülésem 

2018. április 4-én kezdődött és 2018. 

július 11-én ért véget. Ezalatt 26 al-

kalommal úsztam 1,0 és 3,0 km kö-

zötti távokat, összesen 51,2 km-t 

(2perc híján pontosan 24 óra alatt). A 

felkészülés közepe táján és a végén 

úsztam a 3,0km-es kontrollt (88’ és 

81’). (Fentiekből 2,5 órára saccoltam 

a majdani átúszásomat.) 

Az átúszás napja: A Szentháromság- 

templomnál találkoztunk, és elosztot-

tuk magunkat a két gépkocsiba. 

Ahová én ültem, azt eredeti terv sze-

rint Gabi vezette volna, de neki az 

átúszás után egyedül kellett Dobogó-

kőre menni, így átvállaltam tőle a 

vezetést. Révfülöpre menet semmi 

gond nem volt, egy viszonylag közeli 

parkolóban tudtuk letenni a kocsit. 

Néhány 100 méter gyaloglás után 

bejelentkeztünk, fizettünk, átöltöz-

tünk, fényképezkedtünk, majd elbú-

csúztunk Feritől, aki nem akart úsz-

ni, de szívesen áthozta a gépkocsit a 

túlpartra… 

Az átúszás: Vittem magammal úszó-

sapkát, de még a parton úgy döntöt-

tem, hogy egy ajándékkendővel fo-

gok úszni. Segítettek úgy megkötni, 

hogy a táv alatt egyszer sem kellett 

még csak megigazítani sem. Utolsó 

ismerősként Gabit láttam. 

Még a felkészülés vége felé elhatá-

roztam, hogy váltogatom az úszás-

nemeket. Először 600m-t úszom 

mellben, majd 400m-t gyorsban. 

A víz kellemesen hűs volt, az első 

100m izgalma után megpróbáltam az 

úszásra is, és közben egy kis imád-

kozásra is összpontosítani. Igen vic-

cesre sikeredett néhány mondatom. 

500 méternél aztán letettem az imá-

ról, mert jött az a 100 m, ahol kellett 

számolnom a karcsapásokat, hogy 

600m-nél váltani tudjak, és amúgy 

sem adott semmi pluszt… 

27’-e úsztam már, amikor elértem az 

1km-es bóját. A 2. km gyorsúszásá-

ban egy kicsit balra húztam, így ki-

csúsztam a kb. 100m széles úszósáv-

ból. Ezt a 3. km mellúszásában kor-

rigáltam. Ezt a 2km-t emiatt 29’ és 

28’ alatt teljesítettem. 

A 4. km-ben elhatároztam, hogy ki-

próbálom a frissítést. A bal vállam-
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ban éreztem egy kis fájdalmat, gon-

doltam, hogy jót tesz majd egy kis 

„álldogálás”. Kinéztem magamnak 

egy tetszetős vitorlást, és odaúsztam. 

Itt ért az első meglepetés, mert a ha-

jótestről visszacsapó hullámból egy 

jó adagot lenyeltem. A vízből nem 

szálltam ki, csak kértem két szem 

szőlőcukrot, meg egy kis vizet. Amíg 

meghozták, észrevettem egy 20 év 

körüli leánykát, aki lilás ajakkal cid-

rizett a hajón. Szóltam neki, hogy 

nem kellene odakint fagyoskodnia, 

jöjjön be melegedni a vízbe… 

Még a cukrot szopogattam-

ropogtattam, amikor eszembe ötlött, 

mit is tettem a Camino-n 5 éve. És 

gyorsan fölajánlottam a fájdalmamat 

a lányért, és a hozzá hasonló kime-

rültekért. És vígan tempóztam to-

vább újult erővel… 

A 4. km-t 31’-re úsztam, de nem 

bántam. Boldog voltam. 

A partig hátralévő métereken tartot-

tam a nyugodt, egyenletes karcsapá-

sokat. Eszembe nem jutott: sem las-

sítani, sem gyorsítani. Minek? Már 

csak az zakatolt a fejemben, hogy 

megkaptam… 

Jó tervem volt, remek volt a felké-

szülés, pompás volt az időjárás, a víz 

és minden, ami a két part között ért. 

Az időm pedig 2 óra 29’ 38”. 

Nem úsztam meg, hogy megússzam! 

Hála Neked, Uram!”               Zsiráf 

Jótékonysági futball torna 

 

A szeptember 29-én megrendezett, nagy érdeklődésre számot tartó jótékony-

sági focitorna Gödöllőn, a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban jó hangulat-

ban zajlott. Nagyon sok csapat jelentkezett, végül 42 együttes indult. A meg-

jelölt célra (beteg gyermek gyógyulásának támogatása) 960 000 Ft gyűlt ösz-

sze. Részletes beszámolót következő számunkban olvashatnak.  
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Házasok évkezdése 
 

Szeptember 

első hétvégé-

jén a házas 

közösség tag-

jai megnyitot-

ták az évet Ja-

nó atyánk és 

20 család 

részvételével 

az óvodában. 

A korábbi 

szokásoktól 

eltérően most 

nem főzés 

volt, hanem 

„kencésˮ alkalom, amikor is az ifjú háziasszonyok a családi ünnepeken jól 

kipróbált receptjeikkel mindenféle kenyérre kenhető finom kenceficét hoztak 

a mostani jeles alkalomra. 

Volt itt hagyományos kőrözött, libazsír libamáj darabokkal, húskrém, tojás-

krém, lilahagymás sajtkrém, zöldségkrém, vaj, még margarin is, és még ki 

tudja micsoda, a férfiak és gyerekek nagy örömére. A kisgyerekek a motorja-

ikkal rótták a köröket az ovi kertjében, de volt élő nyuszi simogatás is, vala-

mint sok foci, és a 

magyar válogatott 

focimérkőzését is 

itt nézte meg a 

lelkes szurkolótá-

bor.  

Nagy öröm volt 

együtt lenni, egy-

másra figyelni, 

ahogy ezt már a 

hittanórákon is 

megszoktuk, a 

nyári élményeket 

egymás között 

megosztani, és külön öröm volt a szép nyárias idő. Késő estig tartott a baráti 

összejövetel, mellyel sikeresen megnyitottuk az őszi házashittan évadot.  

Köszönet a helyszín biztosításáért a Máthé családnak. 
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OLVASÓLÁMPA 
 

Mi a panaszod? 
 

„A legtöbb panasz mások ellen hangzik el. – A 

férjem, a fiam, a családom, a szüleim, anyám, 

apám, munkatársaim… »azok«. A panaszok 

nyolcvan százaléka ide tartozik. A nyolcvan 

százalékba tartoznak ezek a panaszok is: 

»Azok… és az Isten«. Mert Isten igazán meg-

tehetné, hogy ők ne legyenek ilyenek. Miért 

nem csinál már valamit az Isten? 

 Van olyan panasz is – ez a húsz százalék 

– amely panasszal magukat panaszolják be a 

betegek. Azt mondják: »Bennem van a hiba!« 

Vagy: »Nagyobb részt bennem van a hiba!« Vagy: »Azért bennem is sok hiba 

van!« 

 Aki idáig eljut, hogy nem »azok« és nem az Isten, azaz nem vetíti ki a 

maga bűnét másokra, annál elkezdődik a gyógyulás. Beteg vagyok, rosszul 

érzem magam, bennem van a baj! Nem az apám beteg – én vagyok beteg! 

Nem a feleségem beteg – én vagyok beteg! Én jöttem, Áldott Orvosom, 

Krisztusom Hozzád! 

 Ezek a panaszok ismét kétfélék.  

Meg tudod-e mondani, hol fáj? (…) Meg tudod mondani: Uram Jézus, bor-

zalmas, mennyi irigység van bennem! Nem tudom nézni még azt az új bevá-

sárlótáskát se a szomszédasszonyom kezében! (…) Uram Isten, olyan irigy 

vagyok! 

 Nagyszerű gyógyulásunk kezdete ez, amikor már idáig eljutunk! Ami-

kor meg is tudom mondani, hol a baj. (…) 

 Sokan vannak, akik nem tudják, hol szorít – de szorít! Akik nem tudják, 

miért betegek, de tudják, hogy betegek, tudják, hogy valahol léket kapott a 

hajójuk, s így el fognak merülni. 

 Jézus pedig azt mondotta: Nem az egészségeseknek van szükségük or-

vosra, hanem a betegeknek. Ha beteg vagy, akkor máris van Orvosod! 

 Adjunk hálát Jézusnak azért, hogy el akarja kezdeni bennünk a gyógyí-

tást. Valljuk be nyavalyás, beteg voltunkat, s hogy szükségünk van Rá!” 

 

Részlet Gyökössy Endre: Az Áldott Orvos rendelőjében című könyvéből 

F.I. 
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Könyvbörze 
Több 

éves ha-

gyomány 

már kö-

zösségünkben, hogy összegyűjtjük a 

családjainknál feleslegessé vált, de 

még jó állapotban lévő könyveket, és 

egy jelképes összegért felajánljuk 

azoknak, akik még örömmel forgat-

ják azokat. Évente mintegy ezer 

könyv cserélt ily módon gazdát. 

Ebben az évben a könyvbörzénket 

november 11-én és 18-án tartjuk. 

Mindkét vasárnap a misék előtt és 

után, azaz délelőtt fél 9-től 12 óráig 

és délután fél 6-tól 8 óráig az alag-

sorban. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A börzére felajánlott könyveket, ki-

adványokat november 5-től lehet be-

hozni a közösségi házba a plébánia-

hivatal nyitvatartási idejében, illetve 

a szentmisék előtt és után. 

Az iroda előtti folyósón lehet majd a 

könyveket tartalmazó dobozokat el-

helyezni. 

Előre is köszönjük az adományokat! 

 

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 

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

tolikus 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. 

http://bonumtv.hu/
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Tudtuk, hogy nagyon beteg, mégis váratlanul ért 

bennünket a hír: elhunyt Földi Péter. Egyházköz-

ségünk tevékeny tagja volt, aki az egyháztanács-

ban is szolgált, évekig jegyző volt. Ugyancsak 

hosszú évekig a csíksomlyói utak szervezésével, 

Gödöllő és Csíkcsicsó katolikus közösségei kap-

csolatának erősítésével is támogatta a közösséget. 

A civil életben pályafutása során nagy szakmai elhivatottsággal a magyar ba-

romfi– és tojáságazat ügyét szolgálta.  

Köszönjük Istennek életét és szolgálatát. 

Imádkozzunk érte! 

 

 

Szent Imre herceg imája 
Úristen, te az egész világ 

gondviselője vagy. 

Te adsz erőt a gyönge embernek, 

a te kezedben van a fejedelmek lelke. 

Te hatalmasabb vagy minden 

földi királynál. 

Tégy velem tetszésed szerint! 

 

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. Kérjük, to-

vábbra se hagyjátok gyermeketeket a szentmise alatt a templomhajóban sza-

ladgálni. Köszönjük, hogy sokan igénybe veszitek a babaszobát és a temp-

lomfolyosót, ahol a kicsik szabadabban ellehetnek.  

 

Előfordul azonban, hogy még itt sem maradnak el a gyermekek. Akkor fi-

gyelmetekbe ajánljuk a közösségi ház folyosóját vagy az udvart. A karzat 

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

 

Minden misére be van osztva plébániai csoportjaink egyike szolgálattevőnek. 

Kérünk benneteket, ne vegyétek zaklatásnak, ha a szolgálattevők szükség ese-

tén szólnak a kisgyermekek túlzott hangoskodása miatt. Csak a munkájukat 

végzik. Higgyétek el, nekik is kellemetlen ez a feladat! 

Janó atya  
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, 

magyarkurir.hu/hirek, http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/  

október 15. Avilai Nagy Szent Teréz  szűz és egyháztanító (+1582) 

Úgy lesz az Emberfia is jel e nemzedék számára 

október 17. Antiochiai Szent Ignác (+107) 

Ha lélek éltet, életek is a lélekben  

október 18. Szent Lukács evangélista (1. sz.) 

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés  

október 22. Szent II. János Pál pápa (+2005)  

Kegyelemből üdvözültetek 

október 23. Kapisztrán Szent János áldozópap (+1456) 

Boldogok azok a szolgák, kiket uruk érkezése ébren talál  

október 25. Pannonhalmi Szent Mór (+1070) 

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön 

október 31. Boldog Romzsa Tódor püspök, vértanú (+1947) 

Igyekezzetek bejutni a szűk kapun  

november 1. Mindenszentek (főünnep) 

Nagy lesz jutalmatok a mennyben 

november 2. Halottak napja 

Én föltámasztom őt az utolsó napon 

november 5. Szent Imre herceg (+1031) 
Ti is álljatok készen 

november 9. A Lateráni Bazilika felszentelése 

Bontsátok le a templomot, én harmadnapra fölépítem azt! 

november 10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító (+461) 

Aki kicsiben hű, az hű a nagyban is 

november 11. Tours-i Szent Márton püspök  

Ez azonban azt a keveset is odaadta, amire szüksége volt  

november 13. Magyar szentek és boldogok 

Nem tettünk többet, mint ami a kötelességünk 

november 19. Árpádházi Szent Erzsébet (+ 1231) 

Az új bor új tömlőbe való 

november 21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása  

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám 

november 22. Szent Cecília szűz és vértanú (2-3. sz. ) 

Íme, a vőlegény! Menjetek eléje! 

november 24. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai,  

     vietnami vértanúk (17. sz.) 

Mivel a föltámadás fiai, az Isten fiai 

november 25. Krisztus a mindenség királya 

Az én országom nem e világból való 

november 30. Szent András apostol (1. sz.) 
Én emberhalásszá teszlek titeket!  

 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
http://katolikusradio.hu/igenaptar/20151015
http://katolikusradio.hu/szentek/231
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Kozma László: Szent Erzsébet legendája 
 

Virágok közt akkor egy völgybe értél 

Mely nem beszűkült: éppen, hogy kitárult. 

Ezer kehelybe kéklő, csöndes ég fért 

S arany porzókon fényes napsugár gyúlt. 

Harmat hullott hófehér falakra 

S csengett, csengett egy kis templom harangja. 

 

És elsimult, mint fűszálak a réten 

Sok haragom, gyötrő szenvedélyem. 

Vágyaimból nem maradt, csak ennyi: 

Virágillat vagy harangszó lenni. 

Sajgó szívvel a templomot kérdem: 

Mi a neved? S ő megcsillan szerényen. 

 

Felszenteltek Erzsébet nevére, 

Mert itt történt, hogy kenyeret osztott 

S piros rózsa hajlott, mint a vére 

Mert a kenyér a szívéből foszlott 

Mikor felelt a feddő kérdésre 

Mit rejtene, mit takar köténye. 

 

Mert szétosztani számára tilos volt, 

Vagyonát az utolsót is adni. 

De felderült a téli táj, a hófolt 

És rózsákkal kezdett sugarazni 

Virággal, mely csak lélekből nyílhat 

S mindent betölt a friss kenyérillat. 

 

Mert ez történt - sohasem gondolnád! 

Kenyér-illatot ontottak a rózsák 

És a bimbó, pirosló temérdek 

Meghasadó haja a kenyérnek. – 

Illatként szállt a harangszó a tájra 

Zengett a völgy, Erzsébet csodája. 

 

S akkor halkan fohászkodni kezdtem: – 

Kenyérillat, töltsed be a lelkem! 

Mint Erzsébet, úgy adhassak én is 

Mi átfut az emberek szívén is 

Felderíti elesettek sorsát, 

Akár kenyér-illattal a rózsák. 
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
A Karizmatikus Megújulás 27. Országos Találkozója 2018. október 27-én, 

Miskolcon lesz. Az idei évben is indítunk buszt. Az útiköltség 2400 Ft, vala-

mint a belépődíj 2100 Ft. Jelentkezni október 21-ig a sekrestyében, vagy iro-

dában 4500 Ft befizetésével lehet. 
 

Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 75,- 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 blahai kápolna a hét 

minden napján reggel 7 

órától este 7 óráig nyit-

va van, látogatható. 

A Szentháromság-templomban 

csütörtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk. Az 

elsőcsütörtöki alkalmak szándéka: 

papokért, papi hivatásokért. 

 

Gitáros misék  

A Filia gitáros énekkar minden hó-

nap 2. és 4. vasárnap esti miséjén 

szolgál. A kórus szeretettel várja jó 

hangú fiúk és lányok jelentkezését. 

Csatlakozni lehet a vasárnap esti mi-

se előtt a 16.30-kor kezdődő próbá-

kon. 

Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi 

misékre autóval érkezéskor a lakótele-

piek parkolóhelyeit ne foglalják el, ha-

nem a templomhoz tartozó parkolóhe-

lyeket használják. Ha azok már megtel-

tek, akkor a Szent Imre iskola mögé 

parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett). 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található 

egyik perselyünk, amelybe bedobhat-

ják adományaikat, és ha hozzá sze-

retnének járulni a Fény és Forrás árá-

hoz.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelybe, a szegé-

nyek, rászorulók részére adhatunk 

feleslegünkből. „Mindenki elhatáro-

zásának megfelelően adjon, ne kellet-

lenül vagy kényszerűségből, mert Is-

ten a jókedvű adakozót szereti.” 

(2Kor 9,7 

Minden hónap első szombatján a reggel 

7 órai mise után elsőszombati ájtatos-

ságot tartanak testvéreink az Oltári-

szentség előtt. A következő alkalom 

november 3. 
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B. McKenna 

nővér szolgálata 

szeptember 16-

án zajlott. Meg-

telt a templomunk 

a hívekkel. 

Szentmise után tanúságtételt hallhat-

tunk és szentségimádáson vehettünk 

részt; a Filia énekkar szolgált az 

eseményen.  

Az egyházközségünkhöz tartozó 

gyermekek elsőáldozása október 7-

én, vasárnap a 9 órai misén volt, 

amelyen 36 gyermek járult először 

szentáldozáshoz. Beszámolót követ-

kező számunkban olvashatnak.  

Októberben, a Szűzanya hónapjában 

minden hétköznap 17.30-tól rózsa-

füzért imádkozunk a templomban 

csütörtök kivételével egy-egy-egy 

csoportunk vezetésével.  

15. hétfő – Fatimai imacsoport 

16. kedd – keddi Rózsafüzér 

 imacsoport  

17. szerda – Bibliakör 

19. péntek  

22. hétfő 

23. kedd – keddi Rózsafüzér 

        imacsoport  

24. szerda – Bibliakör 

26. péntek – Cserkészek 

29. hétfő – Igekör 

30. kedd – keddi Rózsafüzér  

imacsoport  

31. szerda – Zoli atya, Bibliakör 

Október 14-én, vasárnap az esti 

misén adunk hálát a házasság 

szentségében élőkért. A házaspárok 

megújítják ígéretüket, a jubiláns há-

zasok pedig külön áldásban is ré-

szesülnek és emléklapot kapnak. 

Világméretű szentségimádás lesz 

november 24-én este, Krisztus ki-

rály ünnepének előestéjén. A rész-

leteket hirdetni fogjuk. 

https://www.iec2020.hu/kapcsolodj-

be/esemenyeink/ 

November 24-én, szombaton temp-

lomtakarításra hívjuk kedves test-

véreinket! A részleteket hirdetni fog-

juk. 

Az elsőáldozásra készülő gyerme-

kek befogadása november 25-én, 
vasárnap a 9 órai misén lesz. 

Iskolánk Szent Imre napi ünnepsé-

gére október 26-án, pénteken kerül 

sor. Reggel 8-kor szentmisével indul 

a program, majd a 3. osztályosok 

előadása következik Nepomuki Szent 

Jánosról, amelyre a nagyobb óvodá-

sokat is meghívták. 

Az egyházközségi adventi lelkinap 

december 8-án, szombaton lesz. A 

részleteket hirdetni fogjuk.  

A gyermekek és fiatalok számára 

adventi gyónási alkalmat biztosíta-

nak az atyák december 14-én, pén-

teken 14.30-tól lesz. 

A gyermekek adventi lelkinapja 

december 1-én, szombaton délután 

lesz. A részleteket hirdetni fogjuk. 

  

https://www.iec2020.hu/kapcsolodj-be/esemenyeink/
https://www.iec2020.hu/kapcsolodj-be/esemenyeink/
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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 kö-

zösen a gyermekekkel. Megköszön-

jük a könnyebb előkészülés érdeké-

ben, ha a szülők az 

assakram0127@gmail.com címen, 

vagy a 06 20 201 5786 telefonszá-

mon jelzik az adott alkalom előtt 

gyermekük részvételi szándékát.  

 

A következő két alkalom: október 

21. és november 18. 

 

 

 

Plébániai hittan 
 
3. osztályosok:   Hétfő 16.00 
4. osztályosok:   Hétfő 16.00 
5-6. osztályosok:   Hétfő 16.00  
7-8. osztályosok:   Szerda 16.00 

 
 

 

Katekumen csoportok 
Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (keresztség, 

elsőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már régebben 

szentségekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a katekumen cso-

portokban tehetik meg. 

A foglalkozások: 

  1. évfolyam   kedd 19.00-20.00 

    első foglalkozás: szeptember 25. 

  2. évfolyam    csütörtök  19.00-20.00  

  3. évfolyam    csütörtök  20.00-21.00    

   első foglalkozás mindkét csoportnál: szeptember 27. 
Szeretettel hívjuk meg ismerőseinket! 

Érdeklődni lehet  Hugyecz János plébános atyánál 20 3482601  

    Szilasiné Katinál 20 8231730. 
 
 

 

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 



Fény és Forrás   2018. október-november 

   23 
 

  

A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal 

is részt vesz. Forduljunk hozzájuk bizalommal! 

 

 

október 13. szombat 

 18.00  Befogadó családok 

október 14. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Cursillo 

 18.00  Cserkészek 

 

október 20. szombat 

 18.00  Cursillo 

október 21. vasárnap 

 9.00  Igekör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Idősebb házasok 

 

október 27. szombat 

 18.00  Idősebb házasok  

október 28. vasárnap 

 9.00  Szt. Lipót imacsop. 

 10.30  Szeretetláng imacs. 

 18.00  Fiatal házasok  

 

november 3. szombat 

 18.00  Igekör 

november 4. vasárnap 

 9.00  Házasok  

 10.30  Imacsoport  

 18.00  Ifjúság 

 

november 10. szombat 

 18.00 Befogadó családok 

november 11. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Cursillo 

 18.00  Cserkészek 

 

november 17. szombat 

 18.00  Cursillo 

november 18. vasárnap 

 9.00  Igekör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Idősebb házasok 

 

november 24. szombat 

 18.00  Idősebb házasok 

november 25. vasárnap 

 9.00 Szt. Lipót imacsoport 

 10.30 Szeretetláng imacsoport 

 18.00  Fiatal házasok  
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A SZENTMISÉK RENDJE szeptember 3-tól (téli miserend) 

 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat  7.00 és 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 óra között. 

vasárnap        7.45 
 

 

SZADA 

csütörtök szentségimádás     18.30 

  szentmise      19.15  (változhat) 

szerda (görögkatolikus szentmise)  18.00  (változhat) 

vasárnap         9.00 
 

 

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 
 

 

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 mise alatt és után, amíg vannak gyónók. 

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

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 
2018. október-november 

 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

