
  
 

 
  

 

ÚÚJJ  PPÜÜNNKKÖÖSSDD  
ünkösd ünnepe van, amelyet az 

Egyház születésnapjának is ne-

vezünk. Jézus már az utolsó vacsorán 

megígérte, hogy elküldi a Vigaszta-

lót, az Igazság Lelkét, aki elvezeti 

Krisztus tanítványait a teljes igazság-

ra, és eszünkbe juttat mindent, amit a 

Mester mondott. Mindannyian látjuk, 

hogy milyen sok ember nem ismeri 

még az evangéliumot, és Jézus Krisz-

tust. Homályos fogalmaik, sőt időn-

ként egészen torz elképzeléseik van-

nak a hitről és az Egyházról. Boldog 

VI. Pál pápa azt tanította nekünk: „az 

Egyház azért van, hogy evangelizál-

jon” (EN 14p.) Az a személyes ta-

pasztalatom, és erről már beszéltem 

is, hogy az új evangelizáció elkép-

zelhetetlen az új pünkösd nélkül. Ér-

demes ebből a szempontból újraol-

vasni az Apostolok Cselekedeteit. Az 

ősegyház életét bemutató újszövetsé-

gi írást joggal nevezik sokan a Szent-

lélek evangéliumának, hiszen a 

Szentlélek vezeti az evangélium hir-

detését, valamint jelekkel és csodák-

kal erősíti meg azt. 

it tegyünk hát mi, 21. század-

ban élő keresztények? Vegyük 

komolyan Jézus szavait, ahogyan azt 

az apostolok is tették, és kiáradt rájuk 

a Szentlélek. Mit kér tőlünk Jézus? 

„Én majd elküldöm nektek azt, amit 

Atyám ígért. Ti csak maradjatok a 

városban, amíg el nem tölt az erő 

benneteket a magasságból.” Enge-

delmeskedjünk Jézus szavának, men-

jünk fel az emeleti terembe, és a 

Szűzanyával együtt imádkozzunk, 

hogy be tudjuk fogadni a Szentlélek 

mélyebb kiáradását. Meghívlak ben-

netek tehát arra, hogy lélekben mi is 

menjünk fel az emeleti terembe, hogy 

együtt várjuk a Szentlélek eljövetelét. 

Amikor elolvasod ezt az írást, kezdj 

el imádkozni azért, hogy az egész 
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egyházközség átélhesse pünkösd 

csodáját.  

ilyen gyümölcsei lehetnek a 

Szentlélek kiáradásának? Isten 

szeretetének mélyebb megtapasztalá-

sa, új vágy az ima és ige olvasása 

iránt. A Szentlélek új erőt és lendüle-

tet hoz a szolgálatunkba, és segít ab-

ban, hogy még hitelesebben éljük 

meg azt a hivatást, amit az Istentől 

kaptunk. Nem vagyunk egyedül eb-

ben az imában, hiszen a Szűzanya, az 

evangelizáció vezércsillaga velünk 

együtt imádkozik, éppúgy, mint az 

első pünkösdkor. Ha kitartóan imád-

kozunk, akkor átélhetjük az új pün-

kösd csodáját, és lesz erőnk az új 

evangelizációhoz! 

Janó atya 

 

Ki vagy Te? 
 

Ki vagy te, édes fény, aki betöltesz 

és megvilágosítod szívem sötétjét? 

Vezetsz, mint anyám keze, 

mégis szabadon hagysz. 

Te vagy a tér, mely lényemet  

körülveszi és magába zárja. 

Tőled elhagyatva a semmi mélyébe zuhanna, 

ahonnan létbe emelted. 

Te, aki önmagamnál is közelebb vagy hozzám, 

és bensőmnél is bensőbb, 

és mégis megfoghatatlan és fölfoghatatlan, 

aki szétfeszítesz minden nevet: 

Szentlélek, örök Szeretet. 

Szent Edith Stein 
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Dr. Tomka Ferenc: Felajánlás a Szentléleknek 
Szentlélek Úristen, ma át szeretném 

Neked adni magamat egészen! Ala-

kítsd ki bennem Jézust, vezess be az 

igazi keresztény életbe: a Szenthárom-

ság életébe! 

Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus 

megtestesül, Általad történik: 

Általad öltött testet az Ige a Szentírás-

ban, Általad testesült meg Ő Máriában, 

Általad egyesülünk Vele, s titokzatos 

Testével a keresztségben, Általad vál-

tozik át a kenyér az Ő testévé a szent-

misében, Általad jelenik meg Ő közöt-

tünk, ha nevében összejövünk; add, 

hogy Általad bennem – és köztünk is – 

egyre jobban megtestesüljön Jézus! 

Szentlélek Isten! Te azt tudod betölte-

ni, abban tudod kialakítani Jézust - aki 

vár Téged. 

Add, hogy várjalak: hogy következete-

sen kialakítsam életemben a Rád vára-

kozó csendes imák idejét. Add vágy-

nom arra, hogy szent legyek: hogy Jé-

zus, a Szentháromság éljen bennem, – 

Általad. Segíts, hogy minden imámból 

azzal az elhatározással induljak, hogy 

– Veled – akarok egyre jobban úgy 

látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy 

beszélni, mint Jézus, hogy Ő maga lát-

hasson, cselekedhessen, beszélhessen 

bennem. 

Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert 

hallgatott hangodra, s igent mondott 

hívásodra. Szeretnék ma én is igent 

mondani minden hívásodra: a lefek-

vésben és felkelésben, imában és tanu-

lásban, munkában és pihenésben. – 

igen lenni családomnak és 

felebarátaimnak. 

Szeretném ma mindig, azonnal és 

örömmel megtenni, amit kívánsz, – 

amit tennem kell. Szentlélek, Te Isten-

nek kiáradó, önmagából kilépő szere-

tete vagy. Abban tudsz élni, s azt tu-

dod elvezetni a teljes szabadságra, aki 

nem zárkózik magába, aki – ahogyan 

Mária elindult Erzsébethez – kilép 

önmagából, s elindul mások felé. Sze-

retnék ma én is kilépni magamba-

zártságomból, s elindulni, hogy szol-

gáljam testvéreimet: a Te titkaidnak s 

jelenlétednek örömét adva nekik. 

Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel 

Lelke! Szítsd fel bennem a felelősséget 

minden embertársam iránt! - Add, 

hogy égően vágyjam elvezetni őket 

Isten szeretetére. 

Szentlélek, minden közösség Lelke, az 

egység Lelke: Az Atya és a Fiú köl-

csönös szeretete! Segíts ma mindent 

megtennem azért, hogy ahol Krisztus-

ban testvérekkel találkozom, a kölcsö-

nös szeretet uralkodjék közöttünk, s 

ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus: 

s így az emberek megismerhessék a 

Szeretet-Istent – a Szentháromságot –, 

aki közöttünk él. S add, hogy ma bár-

hová megyek, az embertársaim közötti 

egységet szolgáljam, s ahol széthúzás 

uralkodik, oda a Te erődben a megbo-

csátást, az újrakezdést, az egyetértést 

vigyem. 

Szentlélek Isten, a kereszten kiárasz-

tott Lélek! Jézusnak a keresztig kellett 

odaadnia önmagát, hogy elküldhessen 

Téged, s így megszülethessék a közös-

ség Általad és Benned: az Egyház. 

Add, hogy ma minden fájdalomban 

felismerjem és átöleljem Jézust, s így 

általam is kiáradhass: és megújulhas-

son Benned a közösség, amelyben 

élek, és az egész Egyház. 
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Szentlélek Isten, a szabadság és az 

öröm Lelke, a remény Lelke! Add biz-

tosan és szabadon remélnem, hogy Te 

nagyobb dolgokat tudsz végbevinni 

bennem, mint amire én – folyton újra 

eleső gyöngeségemben – valaha is ké-

pes volnék, add hinnem és remélnem, 

hogy ha átadom magam Neked, Te új 

szívet és új lelket adsz belém. Add, 

hogy tudjak hálaadó örömmel remélni 

végtelenül nagy tetteidben: tudjam re-

mélni, hogy általam is meg akarod újí-

tani a közösséget, amelyben élek, és 

Egyházadat, és a föld színét. 

Szentlélek, a tűz lelke! Gyújtsd lángra 

a lelkeket, s tégy engem is tüzed hor-

dozójává. – Ámen 

 

Plébános nélkül 
Krisztus titokzatos teste vagyunk mi, 

az egyház, ahol, ha a test egyik tag-

jával történik valami, az kihat az 

egész testre. Hát még, ha az a testrész 

a plébánosunk! Találgathatunk, vajon 

miért történt mindez. Tudjuk, milyen 

ádáz keresztényüldözés folyik jelen-

leg a világban. Lehet, hogy a gonosz 

a templomunkat nem tudta bezáratni, 

ezért úgy határozott, hogy akkor „el-

veszem a plébánosotokat, majd meg-

látjuk, mihez kezdetek nélküle!” 

Hogy miért engedte meg Isten, hogy 

ez megtörténjen, az biztos nem vélet-

len. Nagy kihívást és próbatételt je-

lent ez az új és nehéz helyzet nem 

csak Janó atya és Zoli atya, hanem az 

egész közösség számára. Hálát kell 

adnunk Istennek, mert Ő a nehézség-

ben is ott van, Isten most így mutat-

kozik meg. Én hatalmas kegyelem-

ként élem meg, és ismét megerősöd-

tem abban, hogy Isten minden rossz-

ból a legjobbat hozza ki. Nagyon 

szép volt, ahogy közösségünk egy 

szívvel, lélekkel megmozdult, futó-

tűzként terjedt a hír, telefonon, 

facebookon, levelezőlistákon értesí-

tettük egymást és kezdtük imádkozni 

Janó atyáért Pio atya kilencedét. So-

kan vettünk részt a szentségimádáson 

is, és hálásan köszönjük, hogy a kö-

vetkező napon a kápolnában is együtt 

lehettünk az Oltáriszentségben jelen 

lévő Jézussal, ahol a fiatalokkal kö-

zösen dicsőítő dalokat énekeltünk, és 

közben hangos imádságban kértük az 

Urat Janó atya gyógyulásáért. Igazán 

lélekemelő volt hallani a szívből jövő 

fohászokat. Büszke vagyok a fiatalja-

inkra! Valkón is, ahol szintén Janó 

atya a plébános, hasonló összefogás-

ról és egységről számolt be a közös-

ség. Zoli atyáért is sokat imádko-

zunk, hogy a Jóisten adjon neki elég 

erőt, egészséget, bölcsességet és le-

leményességet, hogy meg tudja szer-

vezni a plébánia életét, hogy biztosít-

sa a szentmiséket és a szentségek ki-

szolgáltatását. Megtapasztaltuk, hogy 

a premontrei egyházközség és egy-

házmegyénk más papjainak bevoná-

sával zavartalanul folyik tovább az 

élet. Hálásan köszönjük Zoli atyának 

a hozzáértését és szervezőkészségét! 

Ebben a nehéz helyzetben mi, a kö-

zösség is amellett döntöttünk, hogy 

nem hátrálunk meg, nem hagyjuk, 

hogy közösségünk szétessen, és mi 

magunk fogjuk vezetni a csoportjain-

kat. A katekumen csoportokban Szi-

lasiné Katival mi, befogadók, meg-
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osztjuk a feladatokat, a házas cso-

portban Glatz Béla vállalta, hogy a 

szentírás egyes szakaszait fogjuk át-

elmélkedni, és a többi csoport is to-

vább működik. Azt gondolom, az 

elmúlt pár hétben igazi egységet ta-

pasztalhattunk meg. Mintha Jézus 

végrendeletében elhangzott ima vál-

na valóra: „Legyenek mindnyájan 

egyek, és így elhiggye a világ, hogy 

te küldtél engem.” (Jn 17,21). 

Eszembe jutottak az őskeresztények 

is, akiknek egy volt a szíve, lelke, és 

a pogányok csodálkoztak: „nézzétek, 

mennyire szeretik egymást!”, vala-

mint Pál apostol szavai is: „amikor 

gyenge vagyok, akkor vagyok erős” 

(2 Kor, 12,10).  

Úgy gondolom, egyházközségünk 

kiállta a próbát. De vajon ha újra 

rendbe jönnek a dolgok, tudunk-e 

majd a szürke hétköznapokban is így 

imádkozni, ilyen egységet megélni? 

Tudunk-e majd olyan szeretettel vi-

gyázni Janó atyára, hogy még egy-

szer ne történhessen ez meg vele?  

S.Erika 

 

Janó atya állapota szépen javul. Látogatókat a rehabilitációs program za-

vartalansága érdekében egyelőre nem fogad. Kérjük imáinkban továbbra 

is teljes gyógyulását!  
 

 

Éltető Lélek 

Szentlélek nélkül 

 távoli az Isten, 

 Krisztus a múlté, 

 az Evangélium holt betű, 

 az Egyház egyszerű szervezet, 

 a tekintély uralkodás, 

 a misszió propaganda, 

 a szentmise emlékek fölidézése 

 a keresztény erkölcs pedig rabszolgamorál. 

De a Szentlélek által 

 a kozmosz fölemelkedik, és sóhajtva 

 szüli az Országot, 

 a föltámadt Krisztus jelen van, 

 az Evangélium éltető erő, 

 az Egyház szentháromságos közösség,  

 a tekintély szabadító szolgálat, 

 a misszió Pünkösd, 

 a liturgia megemlékezés és elővételezés, 

 s az emberi cselekvés megistenül. 

Ignatiosz Hazim 
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Jézus az Eucharisztia alapításakor felemeli a kenyeret és azt mondja: VE-

GYÉTEK, EZ AZ ÉN TESTEM! Meghív bennünket, hogy Ővele, és általa 

egymással is közösségben legyünk. 

Arra hívlak Benneteket, hogy június 2-án, Úrnapja szombatján délután 5-

től együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust. 

2017-ben, Krisztus Király ünnepén 18 országban, 840 helyszínen harminc 

ezren imádkoztunk együtt. 

A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 

most világszerte 2020 helyszínen szeretnénk Jézust imádni. 

Ehhez az kell, hogy plébániátokkal, közösségetekkel Ti is velünk tartsatok. 

Legyetek részesei az eddigi legnagyobb szentségimádásnak! 
Ezen az oldalon olvasható részletes tájékoztató, és itt lehet regisztrálni.  

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/ 
 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a 

csepp nélkül azonban sekélyebb volna  a tenger.” Teréz anya 

Fodor Réka afrikai missziós orvos előadása 
2018. 05.05-én, szombaton a közös-

ségi házban vendégül láttuk Dr. Fo-

dor Réka belgyógyászt, aki harma-

dik afrikai missziós útjára készül az 

ősszel. Mintegy nyolcvanan gyűl-

tünk össze minden korosztályból az 

előadás meghallgatására.  

Réka Budapest egyik kerületében 

háziorvosként dolgozik. Kétgyerme-

kes családanya, férje súlyos krónikus 

betegségből gyógyult. Gyermekko-

rában, Albert Schweitzer könyveit 

olvasva ébredt benne a vágy az Afri-
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kában élő emberek sorsának segíté-

sére, ami néhány éve vált megvaló-

sult álommá. Saját szabadsága terhé-

re, térítésmentesen végzi Afrikában 

orvosi tevékenységét. Családja szere-

tettel és együttműködéssel veszi kö-

rül Rékát, és támogatja útján. Az 

előadásra is mindnyájan elkísérték.  

Uganadai, majd nigériai több hetes 

missziós orvosi munkája során Réka 

belecsöppent egy világba, ahol a hét-

köznapok, azok tevékenységei, az 

emberek lehetőségei és gondolko-

dásmódja sokban különbözik az álta-

lunk megszokott, természetesnek vélt 

valóságtól. A döngölt padlójú orvosi 

váróban 3-4 napot is vár egy- egy 

súlyos beteg gyermek a vizsgálatra. 

Az oktatás, az egészségügyi ellátás 

minden eleme önfinanszírozású, s ezt 

a legtöbb embernek nincs módja 

megfizetni. Az egészséges ivóvízhez 

való hozzájutás sok faluban nehéz-

kes, más falvakból, akár 10-20 km 

távolságról hozzák a vizet. A malária 

népbetegség, rengeteg áldozatot kö-

vetel, pedig felismerése, gyógyítása 

szövődménymentes esetben roppant 

egyszerű, s a mi léptékünkkel mérve 

olcsó. 

S mégis. Réka arról beszélt hosszan 

előadásában, e körülmények között 

mennyi vidámsággal, életigenléssel, 

hittel, reménnyel és szeretettel talál-

kozott. A közönséget is meghatotta a 

12 éves kis Sarah története, aki a ter-

rorfenyegetettség miatti városlezárás 

napjaiban a rendőrségre szervezett 

vizsgálaton, ahova a szomszéd iskola 

tanulóit is áthozták szűrésre, önként 

vállalta a tolmács szerepét, és egész 

nap alázattal szolgát. Sarah megosz-

totta Rékával álmát, hogy orvos le-

gyen, és szülőföldjére jöjjön vissza 

gyógyítani.  

A gazdag fényképanyaggal illusztrált 

előadás eljutott a legtöbb hallgató 

szívéig. Közösségünk bőkezűen já-

rult hozzá Réka következő útjának 

támogatásához, amivel sikerült hoz-

zátennünk egy cseppet ahhoz a ten-

gerhez, ami segíti, hogy szegény sor-

sú társaink, testvéreink élete saját 

országukban, otthonaikban válhasson 

könnyebbé. Az előadó Afréka című 

könyve megvásárolható az irodában 

vagy a sekrestyében. Aki pedig sze-

retne még hozzájárulni Réka őszi 

missziós útjához, az Afréka Ala-

pítvány támogatásával, a 

10101346-27099400-01004002 

számlaszámra utalva teheti meg. 
Réka azokat is várja, akik szívesen 

bekapcsolódnának missziós munká-

jába. Vallja, hogy a karitatív segít-

ségnyújtás útjára lépő társaink saját 

életét, gondolkodását is gyökeresen 

megváltoztathatja egy ilyen megta-

pasztalás.   

-pg- 

 

 

Az Afréka könyv ára 3500 Ft. Minden egyes eladott példány fedezi egy 
maláriában szenvedő ember gyógykezelését. Májusban templomunk-
ban az ínségesek perselyébe dobott adománnyal is Fodor Réka alapít-
ványát támogathatjuk.  
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Majális 2018 
Május elsején kellemes kora nyári 

időben reggel 9-től gyülekeztünk 

Blahán, hogy együtt ünnepeljük 

munkás Szent József ünnepét. Az 

ebédet Varga Árpi és segítői már 

korábban elkezdték főzni a két nagy 

üstben. Sorban érkeztek a töltött pa-

lacsinták is. Délre szép számban 

összegyűltünk, családok, gyerekek, 

kicsik és nagyok, fiatalok és idősek 

egyaránt. A gyerekek figyelmét bábozással kötöt-

ték le, majd szentmisén vettünk részt, melyben 

Zoli atya arra hívott minket, hogy nézzünk szét 

magunk körül és vegyük észre, milyen csodálatos 

világot bízott ránk a Jóisten, hogy azt birtokba vé-

ve Vele együtt munkálkodjunk. Ha így gondolunk 

a munkára és nem mint valami szükséges rosszra, 

akkor mindjárt derűsebben foghatunk hozzá fel-

adataink elvégzéséhez. Természetesen ebben a 

szentmisében is könyörögtünk Janó atya mihama-

rabbi gyógyulásáért. Az ebédhez az épület mögötti 

teraszos részen terítettünk meg, a hosszú asztalt és a ping-pong asztalokat pil-

lanatok alatt körbeülték az éhes emberek. Ismét nagyon finomra sikerült a 

babgulyás, amit Varga Árpi úgy hirdetett meg, hogy „aki ebből eszik, annak 

örök élete lesz.” Hát, ha nem is 

örök, de örömteli élet az volt ben-

nünk. A gyerekek pónikon lovagol-

tak, homokoztak, fociztak, kerge-

tőztek, a felnőttek beszélgettek és 

társasjátékoztak. Hálás köszönet 

mindenkinek, aki hozzájárult ah-

hoz, hogy ilyen szép és értékes na-

pot töltsünk el együtt szeretetben és 

nagyon jó, vidám hangulatban.   

S.Erika 

A fiatal házasok lelkigyakorlata Esztergomban a Szt. Adalbert Központban 

volt. Farkas Laci atya a boldogság köré építette a mondanivalóját; volt elmé-

leti rész és gyakorlati feladatok is. A program „központi részén” a szombati 

napon 15 pár vett részt. A lelkigyakorlat jelentősen hozzájárult a csoportiden-

titás megerősödéséhez.  
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Határtalanul!  

Hősök, királyok szentek nyomán Erdélyben 
A gödöllői Szent Imre Katolikus Álta-

lános Iskola és Óvoda tanulói 2018. 

április 24. és 27. között Erdélyben jár-

tak a Határtalanul program keretében. 

Iskolánk 51 hetedikes tanulója vett 

részt a tanulmányi kiránduláson. 

Utunk során magyar királyok, szentek, 

hősök életéhez kapcsolódó helyeket 

kerestünk fel. Aradon megkoszorúztuk 

a vértanúk emlékművét, majd látoga-

tást tettünk Gyulafehérváron a Szent 

Mihály-székesegyházban, ahol megko-

szorúztuk a Hunyadiak síremlékét, 

majd János Zsigmondra, Bethlen Gá-

borra, Rákóczi Györgyre emlékeztünk. 

Nagyenyeden a nagyhírű református 

kollégium melletti templomudvarban 

diákjaink egy csoportja jelenetet adott 

elő társainak Jókai Mór: A nagyenyedi 

két fűzfa című művéből. Torockón ta-

lálkoztunk a Kis Szent Teréz Gyer-

mekotthon lakóival, megajándékoztuk 

őket, átadtuk az iskolánkban nekik 

gyűjtött adományokat, majd népdalok-

kal, néptánccal köszöntöttük a Böjte 

Csaba testvér által befogadott gyerme-

keket. 

Erdély népművészetével ismerkedtünk 

meg a torockói Néprajzi Múzeumban. 

Kirándulhattunk a vulkáni eredetű 

Tordai-hasadékban. Gyönyörködhet-

tünk a tordai sóbánya tárnáiban, 

Felfedezhettük kincses Kolozsvár ne-

vezetességeit Mátyás király, Reményik 

Sándor szülőházának felkutatása után 

koszorút helyeztünk el Mátyás király 

lovas szobránál, majd a Házsongárdi 

temetőben kerestük fel erdélyi tudó-

sok, gondolkodók síremlékeit. 

Kirándulásunk utolsó napján megáll-

tunk Körösfőn, a Király-hágónál. Vá-

rosnézésre indultunk Nagyváradon, 

majd Arany Jánosra emlékeztünk 

Nagyszalontán. Felkerestük a költő 

szülőházát, megtekintettük a Csonka 

toronyban az Arany hagyatékából ren-

dezett kiállítást. 

Az út során szerzett élmények, tapasz-

talatok életre szólóan tudatosítják a 

résztvevőkben a határokon átívelő 

nemzeti összetartozás érzését. 

Liszkainé Seres Mária  

és Weidl Beatrix 
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Óvodai beszámoló 
 

Idén is sok színes program várt az 

óvodásokra. Télen meseszínházban és 

könyvtárban jártunk, farsangkor meg-

csodálhattuk, mennyi szép „pillangó”, 

„erdei állat”, „sellő” jár az óvodánkba.  

Adventhez hasonlóan a nagyböjti idő-

szakban is biztatjuk az óvodába járó 

családokat, hogy vegyenek részt a 

nagyböjti imaláncban. Ebben az idő-

szakban az ovisok is minden nap 

imádkoznak egy-egy az óvodába járó 

családért.  

Tavasszal ellátogattunk Domony-

völgybe, a nagyok múzeumpedagógiai 

foglalkozások során megtudhatták mi-

lyen volt a régi fodrász szalon, vagy 

épp hogyan vásároltak az emberek egy 

múlt századbeli kisboltban.  

Ahogy az már szokássá vált, az édes-

anyák mellett, az apukákat is köszön-

töttük apák na-

pi csapatépítő 

együttlétünkön. 

A gyerekek 

nagyon várták 

ezt a napot, és 

élvezték is, 

amikor apa 

„csak” az övék 

volt. Az apu-

kák is láthatóan 

mindent bele-

adtak, hogy 

megmérettessenek, amiért jutalmuk 

sem maradt el . 

Előttünk még a gyereknap, az évzáró 

és a ballagás, na meg a nagyok napja, 

amikor egy kis meglepetéssel készülve 

köszönünk el a már iskolába készülő 

gyermekeinktől. 

 

Hej, óvoda, 

óvoda, 

ég veled, te kacsalábon 

forgó, ékes palota! 

Elhagyjuk sok 

fényes termed 

többet nem sétálunk benned, 

Isten veled, óvoda! 

Holnap mi már 

nemcsak játszunk, 

fogócskázunk, 

bújócskázunk: 

hív a komoly kötelesség, 

hív minket az iskola. 
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Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
Május 12-én tartották az idei tavaszi 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. Az 

országos lelki nap előadásai, program-

jai ezúttal az öröm témáját járták körül 

mottóul választva Szent Pál felszólítá-

sát: „Örüljetek az Úrban szüntelenül!” 

(Fil 4,4). 

A főelőadását Farkas László atya, a 

Váci Egyházmegye korábbi ifjúsági 

referense tartotta, aki a természetes és 

a természetfeletti örömről beszélt. 

A főelőadást szentségimádás követte, 

majd a fiatalok különféle fakultáció-

kon, imaműhelyeken vehettek részt. 

Többek közt Farkas László atyával a 

plébániakertben maradva beszélgethet-

tek és imádkozhattak tovább. Kerényi 

Lajos piarista szerzetes a nagytemp-

lomban várta a résztvevőket az előadá-

sán. A nagymarosi kálváriadombon 

Palánki Ferenc, a Debrecen-

Nyíregyházi Egyházmegye püspöke; 

Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor 

és Lejtényi Emánuel atya tartott kér-

dezz-felelek fakultációt. 

Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely 

programja a Szent Márton Közösségi 

Házban várta az érdeklődőket. Szentes 

Judit szociális testvér segítségével egy 

ősi imamód, a lectio divina (szentírás-

olvasás) tanulására és kipróbálására 

nyílt lehetőség. A keleti lelkiségről, a 

Jézus-imáról, a görögkatolikus ha-

gyományról Orosz Atanáz, a Miskolci 

Egyházmegye püspöke beszélt. 

Schnider Anikó Angelika domonkos 

nővér az öröm zsoltárairól tartott bib-

likus műhelyt. Fábry Kornél atya tájé-

koztatást adott a 2020-ban sorra kerülő 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-

szussal kapcsolatos tudnivalókról. 

Csókási Anna SacreCoeur-nővér 

táncmeditációs alkalommal készült, 

bemutatkozott a Fokoláre Mozgalom 

és az Oázis Lelkigondozó és Mentál-

higiénés Szolgálat. A főelőadás végé-

től a szentmise kezdetéig folyamatosan 

alkalom nyílt a szentgyónásra; a műve-

lődési házban véradást szerveztek. 

Délután a plébániakertben tartott 

szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc, 

a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

püspöke volt; a szentbeszédet Orosz 

Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püs-

pöke mondta. 

Orosz Atanáz beszédében a nap témá-

jához kapcsolódva hangsúlyozta, Márk 

és Lukács evangéliuma szerint is Jézus 

mennybemenetele után a tanítványok 

szívükben örömmel távoztak Jeruzsá-

lembe, mert Jézus garantálta számukra 

jelenlétét minden időkre, megígérte, 

hogy nem hagyja őket árván. 

A mise után közös éneklés volt Sillye 

Jenővel és barátaival, majd táncház 

kezdődött a Jászok Együttessel. 

A helyszínen egész nap ifjúsági szer-

vezeteket, lelkiségi mozgalmakat, 

programokat bemutató standok várták 

az érdeklődőket. A találkozó részeként 

1989 óta működő a Gyerekmaroson 

közel nyolcszáz gyerek vesz részt.  

A teljes beszámoló itt található:  
 

https://www.magyarkurir.hu/hazai/a-

kereszteny-oromrol-szolt-tavaszi-

nagymaros 

Forrás: Magyar Kurír 

 

 

Közösségünkből 12 gyermek vett részt 

szervezetten. Személyautókkal utaztak, 

néhányan családjukkal együtt.  
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OLVASÓLÁMPA 

 

Vezessen bennünket a Szentlélek! 

„A Szentlélek szeretete nemcsak pünkösd napján árad ki a 

világra, hanem mindenkor, és a szív finom érintésével igyek-

szik rávenni az embereket arra, hogy merjenek igazabbá, jobbá 

válni. Ilyenkor előfordul, hogy néha bizony visszarettenünk. 

Nekünk azonban nem azt kell mérlegelnünk, mivel jár az, ha szívvel-lélekkel 

átadjuk magunkat a jó Istennek. Vezessen minket, ahová akar! Haladjunk lé-

pésről lépésre, s egy idő után rájövünk, hogy minden lépés egymásra épül. 

A jó Isten nem úgy vezet bennünket, hogy odaállít a tíz emelet magas fal 

aljához egy létrát, és ránk parancsol, hogy az alsó fokról ugorjunk fel egyből a 

tizedikre, hanem azt mondja: »Kezdjél el mászni felfelé, lépésről lépésre.« 

Persze mi ellenkezünk, félünk, hogy szédülünk majd a magasban, de a jó Isten 

megnyugtat bennünket: »Semmitől ne tarts, csak csináld, amit mondok, bízzál 

bennem!« Ehhez a lépésről lépésre haladáshoz az ember mindig megkapja Is-

ten kegyelmét, s így olyan messzire juthat, amire álmában sem gondolhatott 

volna, ha csak önmaga erejében bízhatott volna.” 

 

(Részlet Futó Károly: Meghívó a mennyországba! című könyvéből) 
 

A 777 és a ShoeShine nagy szeretettel ismét közös bulira hív mindenkit, aki 

nyitott a kulturált és felszabadító szórakozásra. 2018. június 1-jén pénteken, 

22.00 órától a Heaven's Garden parti sorozat harmadik állomásához érkezik. 

Egy olyan új formátumú bulira szeretnénk meghívni benneteket, melyben ke-

resztény identitásunkban lehetünk együtt, őszintén és felszabadultan.  

Találkozzunk, bulizzunk önfeledten, ismerkedjünk, kapcsolódjunk és legyünk 

igazán teremtett emberek! 

FONTOS: A belépés feltétele, hogy a facebook eseményen  

kattints az „OTT LESZEK” gombra! 

- Érkezz időben, hidd el megéri! 

- Légy ember közöttünk és maradj is az! 

 

Hova jössz: A38 Terasz (1117 Budapest, Petőfi híd - budai hídfő) 

Mikor jössz: 2018. június 1. péntek 22:00 óra 

A belépőd: ha regisztrálsz facebookon akkor 1500HUF,  

      ha nem akkor 2000HUF. 
  

https://777blog.hu/
https://www.facebook.com/events/500650477016704/
https://www.facebook.com/events/500650477016704/
http://shoeshine.hu/a38.hu
https://www.facebook.com/events/500650477016704/
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, 

magyarkurir.hu/hirek, www.plebania.net) 

május 20. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének ünnepe 

Valamennyien elteltek Szentlélekkel 

Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a he-

lyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöl-

tötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg 

nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor valameny-

nyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a 

Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. (ApCsel 2,1-11) 

 

május 21. Mária, az Egyház Anyja ünnepe 

2018-tól pünkösdhétfő lesz „Mária, az Egyház Anyja” ünnepe 

A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregá-

ció erről szóló dekrétumát, melyben Ferenc pápa döntésének megfelelően el-

rendelték a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beikta-

tását a Római Általános Kalendáriumba. 

A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kez-

detektől fogva jelen volt az egyház életében. Az Anya, aki a kereszt mellett 

állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanít-

vány személyén keresztül minden embert, mint olyan gyermeket fogadott be, 

akiket újjá kell teremteni az isteni életre. Mária ekkor szeretettel teljes dajkája 

lett az egyháznak, amelyet Krisztus, kiadva Lelkét, a kereszten hozott létre. 

Krisztus ugyanakkor a szeretett tanítványban minden tanítványt kiválasztott, 

hogy Anyját gyermeki szeretettel fogadják be. 

Ferenc pápa, figyelmesen megfontolva, hogy a Mária-tiszteletnek az előmoz-

dítása növeli az egyház anyai érzékét, valamint a hiteles Mária ájtatosságot a 

lelkipásztorokban, a szerzetesekben és a világi hívekben, elrendelte, hogy a 

Boldogságos Szűz Mária emléknapját iktassák be a Római Kalendáriumba, és 

minden évben pünkösd utáni hétfőn ünnepeljék. Idén május 21-én tartjuk 

„Mária, az egyház Anyja” ünnepét. 

május 22. Szent Rita szerzetesnő   

Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája 

május 23. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú 

Aki tehát tudja, hogy mi a jó, de nem teszi, az vétkezik 

Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családban. 

1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katonalelkész egy kórházvo-

naton. 1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális prob-

lémák, fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri 

püspöki széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent el-

követett az üldözöttekért. Vértanú halálát is az okozta 1945. április 2-án, hogy 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
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a város elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok védel-

mére kelt. Holtteste a győri székesegyház kápolnájában nyugszik. II. János Pál 

pápa avatta boldoggá 1997. november 9-én.  

 

május 24. Szűz Mária, keresztények segítsége 

Íme a Szűz méhében fogan és fiút szül 

május 26. Néri Szent Fülöp 

Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek 

május 27. Szentháromság vasárnapja  

Én veletek vagyok minden nap a világ végéig 

június 3. ÚRNAPJA (főünnep)  
Vegyétek, ez az én testem 

Az Egyház az Eukarisztiából él. Úrnapján ezt szeretnénk tudatosítani ma-

gunkban, ebben szeretnénk megerősödni. Jézus jelen van a kenyér és a bor 

színe alatt. Táplál, megerősít. 

 

június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú 

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené 

június 8. JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)  
Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak  

június 11. Szent Barnabás apostol 

Az Úr segítsége velük volt, úgyhogy nagyszámú hívő tért az Úrhoz 

június 13. Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító 
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt 

június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája 

június 21. Gonzága Szent Lajos szerzetes 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy 

június 24. Keresztelő Szent János születése (főünnep) 

Vajon mi lesz ebből a gyermekből? 

június 27. Szent László király 

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből 

Szent László ünnepén hálát adunk hazánkért, szentjeinkért, akik közelebb vit-

ték népünket Krisztushoz. Az isteni gondviselés különös intézkedését kell lát-

nunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király, Szent Ist-

ván halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt né-

pünk történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszent-

ségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmen-

tette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.  

 

június 29. Szent Péter és Pál apostolok (főünnep) 

Te vagy a Messiás, az élő Isten fia 



Fény és Forrás   2018. pünkösd 

   15 
 

  

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 

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

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

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

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk, 

egyházmegyénk, közösségeink életéről:  

www.ifigodollo.hu   

http://www.mente.hu   

http://uj.katolikus.hu  

http://magyarkurir.hu   

www.keresztenyelet.hu www. 

vaciegyhazmegye.hu    

http://mkkm.hu   

http://cursillo.hu 

http://fokolare.hu  

www.szimre.hu 

 

Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

 Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat 

http://szentharomsagtemplom.hu 

 plébániánk papjai és szolgálattevői,  

 a kapcsolatfelvétel lehetősége,  

 a vasárnapi hirdetések,  

 az egyházközségi eseményeken készült fényképek,  

 a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,  

 a szentségekhez járulás feltételei,  

 csoportjaink bemutatása. 
 

Kis útbaigazítás a honlaphoz (nem a gyakorlottaknak) 
 

A kezdőoldalon türelmes görgetéssel lehet megtalálni az oldal közepén balra 

az aktuális hirdetéseket, jobbra a legfrissebb híreket kissé bővebben, alattuk 

balra az egyházi hozzájárulás módját, jobbra pedig a már megtörtént esemé-

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

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

vonatkozó miserend pedig a hirdetések között.  
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HÍREK, ESEMÉNYEK HIRDETÉSEK 

A májusi hétköznapokon hétfőtől péntekig együtt imádkozzuk, énekeljük a 

Szűzanya köszöntésére a loretói litániát: 

 hétfő, kedd, és péntek   este 6-tól,  

 szerda     az esti szentmise után,  

 csütörtök     a szentségimádás lezárásaként  
 

Május 21-én, pünkösdhétfőn, Mária, az egyház Anyja ünnepén, reggel 9 óra-

kor lesz szentmise 
 

Május 25-én, pénteken tartják iskolánkban a Nepomuki-napot. 
 

 Plébániatemplomunk búcsúját Szentháromság vasárnapján, május 

27-én tartjuk. A búcsúi mise 18 órakor kezdődik. A szentmise ünnepi szóno-

ka Vida Konrád mezőkövesdi káplán atya. A szentmise után a templom előtti 

Szentháromság-parkban a Filia rövid zenei szolgálata majd Zoli atya köszön-

tője következik. Ezután – immár hagyományosan – az előző év búcsúja óta 

keresztelt gyermekek szülei egy-egy rózsatövet ültetnek el a rózsakertben.  

 A Blahai kápolna búcsúját és 90 éves jubileumát június 8-án, pénte-

ken, Jézus Szíve ünnepén ünnepeljük. 18 órakor lesz a szentmise, ezt köve-

tően tartják az idősebb házasok záró alkalmukat a kertben.  

Búcsút az nyerhet, aki a megszentelő kegyelem állapotában van (meggyónt), 

valamint a pápa szándékára a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet 

elimádkozza a nap folyamán. 

A Máriabesnyőről reggel 8 

órakor induló zarándoklat 

10.15-kor ér templomunkhoz, 

ahol Zoli atya köszönti a híve-

ket, majd tízóraival, innivaló-

val kínáljuk őket. Mogyoród-

nál két úton indulnak tovább, 

és zárásként este 7-kor Fóton 

Sebők Sándor, Kerepesen pe-

dig Frajna András plébános szentmisét mutat be. 
 

Június 3-án, Úrnapján, a körmenet a 9 órai mise után lesz. A négy oltárt 

csoportjaink díszítik. Virágot, virágszirmot hozzunk, a sekrestyében lehet le-

adni. A díszítők képviselőit (csoportonként 2-2 fő) előtte pénteken 17 órától 

várják megbeszélésre.  
 

Június 9-én reggel 6 órától tartjuk hagyományos horgászversenyünket 

Dányban a horgásztónál. Ez egyben egyházközségünk családi napja is, min-

denkit szeretettel várunk. 
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A Szent Imre iskola 8. osztályosainak ballagása június 16-án 15.00-kor,  

a tanévzáró Te Deum június 19-én, kedden 16 órakor lesz. 

Evangélium-szöszölő. Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasár-

napján a 9 órás szentmise alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalko-

zásokon egy, az adott hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel kö-

zösen a gyermekekkel. 

A következő alkalom: június 17., júliusban és augusztusban nem lesznek fog-

lalkozások.  
 

Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 61 Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit sze-

retnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak az atyák-

hoz, mert csak az ő beleegyezésük-

kel tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, lehetőség van arra, hogy 

áldozásnál gluténmentes ostyát 

kapjanak. Érdeklődjenek az atyák-

nál! 

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 testvéreink-

re! Kérésükre elsőpéntekenként az 

atyák felkeresik őket, és kiszolgál-

tatják 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. 

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 vasár-

napi misékre autóval érkezéskor a 

lakótelepiek parkolóhelyeit ne fog-

lalják el, hanem a templomhoz tarto-

zó parkolóhelyeket használják. Ha 

azok már megteltek, akkor a Szent 

Imre iskola mögé parkoljunk (a 

tömbfűtőmű mellett). 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található 

egyik perselyünk, amelybe bedob-

hatják adományaikat, és ha hozzá 

szeretnének járulni a Fény és Forrás 

árához.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelybe, a szegé-

nyek, rászorulók részére adhatunk 

feleslegünkből. „Mindenki elhatáro-

zásának megfelelően adjon, ne kel-

letlenül vagy kényszerűségből, mert 

Isten a jókedvű adakozót szereti.” 

(2Kor 9,7) 
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A nyári miserend a Szentháromság-templomban 

június 11-én, hétfőn kezdődik 
hétfő, kedd, szerda     7.00  

csütörtök, péntek, szombat    19.00  

csütörtök                                                          18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   19.00  

 

Nyári táborok: 
kézműves tábor:  június 18-tól 22-ig 
hittantábor 1:  június 25-től 29-ig Balatonalmádi 

hittantábor 2:  július 2-től július 4-ig Királyrét 
cserkész nagytábor:  július 6-tól 15-ig 
kiscserkész tábor:  július 27-től 31-ig 

 
 
 

XIV. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ  
Időpont:  2018. június 30.  
Helyszín:  Mátraverebély-Szentkút 
  Nemzeti Kegyhely 
 
„Minden forrásom belőled fakad.”  
(Zsolt 87,7) 
 
PROGRAM: 
8.00-tól  Gyóntatás, a zarándokcsoportok fogadása 
10.00  Vox Mirabilis kamarakórus ünnepi hangversenye 
10.30  Katekézis: Jelek a liturgiában - Orosz Lóránt OFM,  
  kegyhelyigazgató 
11.00  Szentmise, majd eucharisztikus körmenet -  
  Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 
12.45  Vándorzászló átadása 
13.00  Ebéd - csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges a  
  díjmentes étkezéshez 06.20-ig az info@szentkut.hu címen! 
14.00  Dűvő népzenei együttes koncertje 
14.30  Litánia, zarándokok megáldása 
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A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is 

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

selyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal! 

 

 

május 19. szombat  18.00  Cursillo 

május 20. vasárnap  9.00  Igekör 

     10.30  Cursillo 2 

     18.00   Idősebb házasok 

 

 

május 26. szombat  18.00  Idősebb házasok 

május 27. vasárnap  9.00  Szt. Lipót imacsoport 

     10.30  Szeretetláng imacsoport 

     18.00  Fiatal házasok 

 

 

június 2. szombat   18.00  Igekör 

június 3. vasárnap  9.00  Házasok 

     10.30  Imacsoport 

     18.00  Ifjúság 

 

 

június 9. szombat   18.00  Befogadó családok 

június 10. vasárnap  9.00  Tantestület 

     10.30  Cursillo 

     18.00  Cserkészek 

 

 

június 16 szombat  19.00  Cursillo 

június 17. vasárnap  9.00  Igekör 

     10.30  Cursillo2 

     19.00  Idősebb házasok 

 

 

június 23. szombat  19.00  Idősebb házasok 

június 24. vasárnap  9.00  Szt. Lipót imacsoport 

     10.30  Szeretetláng imacsoport 

     19.00  Fiatal házasok 
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A SZENTMISÉK RENDJE április 23-tól június 11-ig 
 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek,   7.00 

szerda, szombat      18.00  

csütörtök       18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  

BLAHAI KÁPOLNA 

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

vasárnap        7.45 
 

SZADA 

csütörtök       19.00 szentségimádás 

szerda (görögkatolikus)    18.30 

vasárnap         9.00 
 

VALKÓ 

kedd        10.00  

vasárnap       10.30 
 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, péntek      18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 
 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 

hétköznap        18.00  

vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30, 18.00 
 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.30 

vasárnap         9.30 
 

 

 

Gyónási lehetőség templomunkban évközi időben:  

csütörtökön este a szentségimádás alatt,  

szerdán 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, az időben érkezzen. Ez az 

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

 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2018. pünkösd 
 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

