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OLAJ A LÁMPÁSAINKBA

ugusztus utolsó napján a
szentmisében a tíz szűzről
szóló példabeszédet idéztük fel.
Azt gondolom, hogy hasznos
lehet mindannyiunk számára,
ha ebből az evangéliumi példázatból egy-két fontos elemet kiemelünk, amelyek az új tanév
során irányt mutathatnak számunkra. Vége a nyárnak, beléptünk az őszbe. Lassan elindulnak a plébániai katekézisek,
csoportok, ahol mindannyian
tanulók vagyunk. Jézus olyan
tanítványoknak
hívott
meg
minket, akiknek az életük utolsó pillanatáig tanulniuk kell.
És ha ráérzünk ennek az igazi
ízére, akkor ez egy hatalmas
kaland lesz számunkra. Jézus
ennek a példabeszédnek a végén így szól: „Legyetek tehát
éberek, mert nem ismeritek

sem a napot, sem az órát” (Mt
25,13). Ez a parancs a szívünkre vonatkozik. Az éber szív képes felismerni az adott helyzetben a mennyei Atya akaratát.
De nem elég felismerni, hogy
mit kér tőlünk az Atya, meg is
kell tennünk azt. Jézus, a
mennyei Atya nevében, azt tanítja nekünk, hogy égő lámpással várjuk Őt. Legyünk világosság a világban, amelyet sokszor
megsebez az önzés szelleme.
Azt is megtudjuk a példabeszédből, hogy akkor tud folyamatosan égni a lámpásunk, ha
van elég olaj a korsónkban. Ez
az olaj Isten ajándéka, de mint
minden ajándékot, el kell fogadnunk azt. Fogadjuk el a hit
olaját. A hit bizalom. Bízzunk
abban, hogy Isten mindig a legjobbat akarja nekünk adni! A
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bizalom képes megnyitni a szívünket Isten üdvözítő cselekvése előtt. Aztán szükségünk van
a remény olajára. Időnként
megkísért bennünket a csüggedés, mert például valami nem
sikerült. A remény ereje tud tovább lendíteni bennünket, és
képessé tesz arra, hogy legyőzzük a korlátainkat, a félelmeinket.
zükségünk van a szeretet
olajára is. A szeretet nem
megy csak úgy magától. Azt is

S

folyamatosan gyakorolni és tanulni kell. Ha Jézusra szegezzük a tekintetünket, akkor Ő
megtanít bennünket a hiteles
szeretet művészetére. Legyünk
igazán hálásak azért, hogy lehetőséget kaptunk az Úrtól arra, hogy tőle tanuljunk. Segítsük egymást ebben a tanulásban, mert az igazság az, hogy a
szeretet-iskolájában (az Isten
országában) tanulók és tanítók
vagyunk egyszerre.
Janó atya
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Kodály Zoltán: Magyar mise „margójára”
A II. Vatikáni Zsinat folyamán, (…) 1964. február 23-án a püspöki kar az Országos Egyházzenei Bizottság felállításakor elhatározta, hogy felkéri Kodály
Zoltánt és Bárdos Lajost magyar nyelvű ordinárium komponálására. A mise
írására vonatkozó felkérést Kodály 1966-ban, míg Bárdos csak jóval később,
1985-ben teljesítette. Érdekesség, hogy mindketten a haláluk előtti évben, az
életművük egyik utolsó alkotásaként írták meg e miséjüket.
A négytételes Kodály-ordináriumnak a többi népmise közül kiemelkedő szerepét nem csak szerzőjének senki mással össze nem mérhető jelentősége és reputációja okozza. Tardy László (a Mátyás-templom karnagya) egyházzenetörténeti visszatekintésében „mindmáig legigényesebb, legművészibb magyar
ordináriumunk”-ként aposztrofálja.
Dallamfordulataiban, harmóniáiban a mű egésze magán viseli szerzője egyéni
stílusát. Legihletettebb tétele a könyörgő karakterű, fríg hangnemű Kyrie,
(Uram irgalmazz) melyben figyelemre méltó az orgona- és énekszólam függetlensége. A Gloria (Dicsőség) tételben a magyar szöveg prozódiája és jellegzetes ritmusai Kodályt a verbunkos stílusjegyekhez vezették. A drámai hangvételű záró Agnus Dei (Isten Báránya) egyetlen nagy fokozással jut el a tételt indító
fohászkodó dallamtól a hét ütemes orgona-utójátékig, amely ritmusaival egyrészt visszautal a Gloria verbunk-jellegére, másrészt harmóniáival, főként kéttercű szeptimakkordjával tipikus Kodály-névjegy.
/Részletek: „Horváth Márton Levente: Egy műfaj illegalitásban” című könyvéből/
Szeretném megköszönni a Kedves Testvérek eddigi támogatását, visszajelzéseit, valamint szeretném kérni további kitartásukat, türelmüket és bátorságukat,
hogy az országban egyedülálló módon, a nép ajkára komponált mise valóban
mindnyájunk által, fennhangon szólhasson Isten dicsőségére! Időről-időre viszsza fogunk rá térni, s így évek távlatában ezt a remekművet is oly természetességgel fogjuk énekelni, mint a már jól ismert Szigeti, vagy Werner misét.
Ács Dávid László

Szeretettel hívjuk az énekelni szerető testvéreket a templom vegyeskarába.
A kórus próbáinak időpontja: minden szerdán
az esti szentmisét követően: 18:45-20:15.
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HITTANTÁBOROK:

Balatonalmádi

„Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk!” (1Jn 3,1)

Az általános iskolások hittantáborában, Balatonalmádiban (június 2529.) Zoli atya lelki vezetésével 50-en
vettünk részt. A tábort végigkísérő
fentebb olvasott Szentírási igénk elmélyítésére Max Lucado történeteit
hívtuk segítségül. A mesékben szereplő famanók életén keresztül egyre
inkább megértettük, hogy Isten gyermekeiként, milyen területeken kell
odafigyelnünk, hogy az Ő szeretetében megerősödjünk és azt tovább is
adjuk a körülöttünk élőknek. Az Istentől kapott ajándékokat próbáltuk
felfedezni az életünkben és továbbajándékozni egymás felé, hogy
Isten országa épüljön közöttünk. A
heti igénk mellé minden nap volt egy
plusz ige, amit sokan igyekeztek életre váltani a nap folyamán, ezt igazolták az esti megbeszélések.
4

A szeretet konkrét tetteinek megélésére törekedtünk. Az őrangyalos játékban találékony szeretettel lehetett a
másikra odafigyelni. A számháború
és méta csaták is alkalmat adtak a helyes, igazságos, kisebbekért áldozatot
vállaló, példamutató szeretetre. A
résztvevők öt csoportban működtek
együtt a tábori feladatokban, hittanos
vetélkedőben, imádság írásban, misékre való készületben. A csoportfelelős nagyok segítségét hálásan köszönjük! Az időjárás nem kedvezett a Balatoni fürdőzésnek, ennek ellenére a
táborozók jókedvétől volt hangos a
környék. Zoli atya mindennap bemutatta a szentmise áldozatot, így az Eukarisztiában Jézussal is találkozhattunk. Az egyik napon a megtéréssel
foglalkoztunk, sokan mentek el gyónni a jelenlévők közül, és engesztelőd-
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tek ki az Úrral a bűnbánat szentségé- és Isten országának építése tovább
ben. Jó volt látni a csillogó tekintetű, folytatódik az elkövetkező találkozámegtisztult szívű gyerekeket. Külön- sokban. Az egyik tábori igénkkel zárleges élmény volt az egyik gyertyafé- juk beszámolónkat, és áldott tanévet
nyes esti ima, amire minden csapat kívánunk minden diáknak!
külön imádság írásával készült. Külön „Mi, akik hittünk, megismertük a szeköszönjük Zoli atya lelkes részvételét retetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szereteta táborban!
A megszületett új kapcsolatok, barát- ben marad, Istenben marad, és Isten
ságok reméljük, hogy nem múlnak el őbenne.” (1 Jn 4,16).
Hankóné Hrágyel Zsuzsi, Dévai Zsuzsa, Bedőné Grébel Anita

Királyrét, 2018. július 2-4.

56-an indultunk el egy autóbusszal és
két személyautóval Királyrétre a Fatornyos Fogadóba. Szálláshelyünk
elfoglalása után közös játékkal és ismerkedéssel kezdtük a táborozást.
Délben megebédeltünk, majd rövid
szieszta után elindultunk, hogy felfedezzük a környéket. A Bajdázó-tó
partján Gabi néni Jézus és Zakeus találkozásáról beszélt és arról, hogy Jézus mennyire szeret minket. Ezután
ki-ki kedve szerint focizással, vagy a
játszótér játékainak kipróbálásával
töltötte az időt. Vacsora után újabb
5

játékok következtek, majd az esti ima
után fürdés és a lefekvés.
Második napunkon korai ébresztő,
közös ima és a reggeli után kisvasúttal
indultunk Szokolyára, a Kacár tanyára. Rövid séta után felértünk a dombtetőre, ahonnan csodás kilátás tárult
elénk a környék hegyeire, dombjaira,
településeire. Hamarosan megismerhettük házigazdánkat, István bácsit,
aki a tanya bemutatása után közös játékra hívott minket. Felesége, Emi
néni ekkorra előkészítette a kenyérsütés hozzávalóit és elkezdődhetett a
kenyér dagasztása, melyben a lányok
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örömmel vettek részt. A többiek István bácsival vályogozásba fogtak és
egy maketten megtanulhatták, hogy
hogyan kell kemencét készíteni. Később a nemezlabdák készítését gyakorolhattuk. Időközben a kenyerek is
megkeltek, kemencébe raktuk őket,
ahol 1 óra alatt ropogósra sültek. Ekkorra mindenki megéhezett, így a finom, saját készítésű kenyér felvágottal vagy lekvárral nagyon jól esett.
A tanya állatainak megismerése nagy
örömet jelentett kicsiknek és nagyoknak egyaránt, láttunk és megsimogathattunk lovakat, bárányokat és tehenet
is. Megcsodálhattunk különböző építészeti remekműveket, talpasházat,
kemencét, széldarálót, ezeket István
bácsi saját kezűleg építette.
Fájó szívvel vettünk búcsút vendéglátóinktól és a tanya lakóitól, majd viszszavonatoztunk szálláshelyünkre, ahol
finom ebéddel vártak minket.
Ebéd után rövid pihenő következett,
majd meghallgattuk Timi néni szavait
a szeretetről és hogy milyen kapcsolatban kell lennünk Istennel és embertársainkkal. Az esti tábortüzet cserkészeink rakták. Miután a tűz lángra
lobbant, elkezdődött a műsor, ahol
kisebb-nagyobb csoportokban felkészülve, ki-ki verssel, tánccal, énekkel,
vidám jelenettel ajándékozhatta meg a
többieket. A vacsora és az esti ima
után mindenki boldogan hajtotta
álomra a fejét.
Utolsó napunkon az ébresztő után közös imával kezdtük meg együttlétünket. Reggeli után elindultunk a Hiúz
Házba, hogy megtekintsük a Bör-

zsöny növény és állatvilágát bemutató
interaktív kiállítást. A hely szűke miatt csak két csoportban tudtuk bemenni, de a várakozás ideje alatt sem
unatkoztunk, mert megnézhettük a
madárlest, kereshettünk a patakban
„gránátot”, ami nehéznek bizonyult,
mert ezek az ásványok kb. bors nagyságúak. Ezután visszatértünk a szálláshelyünkre, ahol a gyerekek fehér
pólókra textilfestékkel készítettek feliratokat, képeket emlékként saját maguk és társaik számára.
Az első napi témánkhoz kapcsolódó
képen megfestettük Zakeus fügefájára
a leveleket és beleírtuk nevünket. Ezt
a képet a templomban a faliújságra
tesszük majd ki. Ebéd után megérkezett káplánunk, Zoli atya, akinél lehetőség volt a szentgyónás elvégzésére.
Ezalatt felkészültünk a szentmisére
énekléssel, illetve az olvasmányok,
egyetemes könyörgések gyakorlásával. Timi néni gitározott, így még
bensőségesebb hangulatban kapcsolódhattunk be a szentmisébe. Zoli atya
szavai felhívták figyelmünket arra,
hogy Isten létezése a teremtett világból is felismerhető, melyet Isten szeretete jeleként adott nekünk. Felemelő
érzés volt így együtt lenni, hiszen voltak akik életükben most először vettek
részt szentmisén.
Sajnos ez a három nap nagyon gyorsan elrepült, búcsút kellett vennünk a
gyönyörű Börzsönytől és egy időre
egymástól is, de reméljük, hogy a következő nyáron ismét együtt táborozhatunk!
Berényi Tímea és Szabó Jenőné Gabi
hitoktatók
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Házas hittanos családtábor, 2018. júl. 19-22.

Családtáborunk székhelye a salgóbányai Medves Hotel volt, ami az ott töltött
napok során remek kirándulási kiindulópontnak bizonyult.
21 család, összesen mintegy 60 gyerekkel vett részt a közös hosszú hétvégén.
A három és fél nap során a programoknak keretet adott a reggeli-esti ima (külön a gyerekeknek és a felnőtteknek), esti mese – nem csak gyerekeknek 😊.
A második napon, pénteken lejött hozzánk Janó atya, tartott szentmisét, utána
pedig egy szép, őszinte beszélgetésben osztotta meg velünk a betegsége tapasztalatait.
Szombaton videóról egy Papp Miklós-előadást („Értékekre nevelés”) néztünk
meg közösen, amely nyomán született gondolatainkat vasárnap délelőtt osztottuk meg egymással. Ebben a gyümölcsöző csoportbeszélgetésben hosszabb távú célokat is megfogalmaztunk.
A szülők programjai alatt számíthattunk nagyfiaink, nagylányaink segítségére,
akik figyeltek, együtt játszottak, pesztrálták a kisebbeket.
A szellem és lélek táplálása mellett a testmozgásról sem feledkeztünk meg.
Sor került bányalátogatásra, felkerestük Salgó várát, és a leghosszabb kirándulásunk célja szombaton a somoskői vár volt, ahol egy európai ritkaságnak számító bazaltömlést is megcsodálhattunk.
Hálával köszönjük meg Istennek a tartalmas hétvégét, a lehetőséget, hogy közösségünk apraja-nagyja együtt tölthetett néhány önfeledt napot.
-pe7
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A bányajáratban tett kirándulásunk
A fiatal házas hittanos
táborban sok programunk volt, – köszönet
érte a rendkívül energikus szervezőknek –
igyekszünk a Medves
szálló melletti bányába
tett
kirándulásunkon
tapasztaltakról beszámolni.
Kb. a szálloda bejáratától húsz méterre indult a bánya járata, ahová elindultunk leereszkedni. A bánya bejáratánál a szokásos felirat „Jó szerencsét!” Fogalmunk nem volt arról,
milyen kb. 175 cm magas járatban a bánya mélye felé tartani. Némely szakaszon le kellett hajolni, illetve négykézlábra ereszkedve haladni. Már ott érzékelhettük, a saját bőrünkön tapasztalhattuk a hétköznapokban oly sokszor
fölmerülő, ALÁZAT fogalmát.
Jézus szavai: (Jn 14,6) „Én vagyok az út, az igazság és az élet…” a szív mélyéről, a föld gyomrában váltak bőrünkön érezhető valósággá.
Az út, amelyen jártunk, járunk Jézus Krisztus. Hová tartottunk? A bánya végén egy forrásból a szálló, illetve a környező települések kapták a vizet. A forrás, az élet forrása: Jézus Krisztus.
A járatban, az úton kb. a fél távnál sajnos elfogyott – különböző okokból – az
erőnk. Ez sajnos elszomorított minket. Utólag azonban átgondolva ez mégis
pozitív dolgot jelentett. Képesek voltunk fölismerni, elismerni saját határainkat.
Ez azonban nem az út végét jelentette. Megfordulva a járat eleje felől fény
szűrődött be. Az evangéliumi résszel párhuzamot vonva ez nem lehetett, lehet
más mint az „Igazság”.
A fent idézett evangéliumi szakasz szerint Jézus mondta „Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet…”
A bányába tett kirándulásunkkor megerősítést kaptunk, életünk során az
úton bármerre, bármilyen irányba menjünk, Jézus Krisztus körülölel, magához ölel bennünket, a tenyerén hordoz.
Ő az Út, az Igazság és az Élet.
A cikk írói, akik igyekeztek a tapasztalataikat megosztani a bányajáratba tett
kirándulásról Bischof Vera és Kovács Zsolt
fotó: Bischof Zoltán
8
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„A keresztény ember, úton lévő ember (homo viator), aki nem feledkezik meg
arról, hogy az embernek miután kiűzetett a paradicsomból végig kell mennie a
bűn és szabadulás hosszú és gyötrelmes útján, és csak élete végén juthat el a
mennyei Jeruzsálembe, hogy ott Istennel és Krisztussal találkozzon (Jel 21-22).
A zarándoklat tehát nem csupán egy ősrégi, szinte minden vallásban meglévő
szokás, hanem az emberi élet tükre (speculum humanae vitae).”
Dolhai Lajos: A zarándoklat teológiája

Gödöllő-Vác zarándoklaton a keddi imacsoport
Imacsoportunk hét éves fennállása óta első alkalommal szerveztünk kiscsoportos
zarándoklatot. 2018. augusztus 18. és 20. között a Mária-úton gyalogosan tettük
meg a mintegy 40 kilométeres távot Gödöllőtől Vácig. Nyolc gyermek és tizennégy felnőtt részvételével egy kísérőautóval indultunk el a Blahai kápolnától. Az
első nap Szadán, Veresegyházon és Őrbottyánon keresztül Vácrátótig mentünk,
ahol kényelmesen elértük az esti szentmisét. A második napon pedig Sződ és
Sződliget érintésével jutottunk el Vácra. A gyermekes családok a gyerekek teherbírókészségének megfelelő szakaszt vállaltak és teljesítettek a közös útból.
A vándorlás során sok emberi
és lelki élményt is megtapasztaltunk. Induláskor Máthé Lacival és Ancikával együtt
imádkoztunk a kápolnában,
Isten elé terjesztettük szándékainkat, a csoport lelkiségének
mélyülését, betegeinket, fiatal
házasainkat, várandósainkat és
a házasságra készülőket.
Utunk során „Családok imaórája” című imafüzet alapján
imádkoztuk el a rózsafüzért
tizedekre bontva, szentírási
olvasmányokkal,
könyörgésekkel, énekekkel kiegészítve.
Tartottunk kétszer egy óra elcsendesedést, amikor ki-ki
maga kereste meg a Teremtővel a kapcsolatot, és vitte elé
csoportunk közös és saját
egyéni imaszándékát. Ezek az
órák, amikor egy-egy erdei vagy mezei ösvényen együtt, teljes csendben, Isten
jelenlétét keresve és megtapasztalva haladunk a közös cél felé, különleges lelki
élménnyel gazdagítottak minket. Vácra érve pedig a Hétkápolnánál Böjte Csa9
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ba: A tiszta szív útja című könyve alapján végeztünk lelkiismeretvizsgálati,
bűnbánati órát.
A szadai templomban harangszóval, pogácsával és kávéval vártak minket, Sződön a vasárnapi mise végére érkezvén záróénekként a csoport dala, a „Nem
lesz egyedül a szívem többé” fogadott bennünket. Út közben kaptunk koktélparadicsomot pusztán szeretetből. Feltöltődést jelentettek az imádságok és beszélgetések, a társak jelenléte, a hűsítő megmártózás a Dunában, a vidám hangulat.
Testi és lelki megpróbáltatás volt a meleg időjárás, különböző életkorú, edzettségű tagjaink közös tempójának megtalálása, valamint a Sződ és Sződliget közötti szakasz, ahol a mezőn útjelzések híján toronyiránt indultunk el, s bár célunkat, az autópálya fölött átvezető gyalogátkelőt végül elértük, ehhez embermagasságnyi nádas-mezeivirágos aljnövényzetben kellett utat taposnunk.
Utóbb persze kiderült, pár méterrel arrébb kaszált réten is mehettünk volna, de
ezt abból a helyzetből, ahol voltunk, nem láthattuk. Mintegy jelképet fogtuk fel
ezt a részt, párhuzamot vonva életünk nehéz szakaszaival.
A zarándoklatot a Szent István napi közös ünnepi mise zárta, amin a piaristák
Szent Anna templomában vettünk részt.
-Páll Gabi-

Visegrádi családtalálkozó
A fiatal házashittanos közösségből 12
család augusztus 17. és 20.
között egy pazar
panorámával és finom ételekkel
rendelkező
helyen nyaralt: a visegrádi Mogyoró-hegyen (a Madas László Erdészeti Erdei Iskolában).
A csoportvezető házaspároknak köszönhetően érdekesen és vidáman teltek a
napok: babakocsis túra a Salamon-toronyhoz, játékos vetélkedő, bográcsozás,
esti beszélgetés, játék, Királyi Palota és történelmi játszópark látogatása, kisállatkert…A picurkák miatt minden ebéd után volt csendes pihenő, hogy a szülők
is töltődhessenek. :-)
Esténként diavetítés, közös ima, gitáros ének zárta a gyerekek napját (sőt egyik
nap egy rövid gyerekdiszkó is :-)).
Vasárnap délelőtt Janó atya tartott nekünk szentmisét. Az időjárás is mindvégig
csodás volt.
Hálásan köszönjük a szervezők munkáját!
10
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Beszámoló a Családközösség 2018.aug. 9. és 12. között
Balatonföldváron eltöltött nyaralásáról.
Csütörtök reggel, verőfényes
napsütésben indult a 2 évente
hagyományos nyári együttlétére a Családközösség csoport
16 családjának apraja-nagyja.
A népes társaságot 36 felnőtt,
(szülők és nagyszülők) és 32
gyerek alkotta, akik nagy izgalommal és várakozással
tekintettek az előttük álló
néhány napra, hiszen a
pici (2 év alatti) gyerekek
kivételével már mindenki
megtapasztalta a többgenerációs nyaralás varázsát.
Az idő csodálatos volt,
így az idei új szállás elfoglalása után, rögtön az

igazán kellemes hőmérsékletű Balaton vizében pihentük ki az
utazás fáradalmait.
Külön kötött programot nem szerveztünk erre a néhány
napra, a szombat
esti, bográcsban főzött
marhapörkölt
közös elkészítésén
kívül, hiszen a fő
célunk az volt, hogy
a hétköznapokból kiszakadva egymásnak örömöt, boldogságot szerezve, nagy
szeretetben teljenek napjaink.
Szerencsére a Jóisten a tenyerén hordozott minket, és vasárnap délután kipihenten, érzelmileg és fizikailag is teljesen feltöltődve, az újabb, mielőbbi közös
együttlét reményében indultunk haza.
Gazdag János
11
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„Istennek élni – a családnak szolgálni”
Ez volt az V. Szeretetláng Fesztivál mottója, melyet augusztus 25-én rendeztek Budapesten, a máriaremetei
kegytemplom kertjében. A lelkinapon mintegy ezerötszázan vettek részt az ország különböző részeiből, és a
határon túlról.
A Szeretetláng magyar eredetű katolikus lelkiségi világmozgalom. Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony világban élő harmadrendi karmelita édesanya lelki naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt
el az egész világon.
A fesztivál fő előadója Ljubo Kurtović medjugorjei ferences pap volt.
Az ünnepi program a dicsőséges rózsafüzérrel vette kezdetét, amelyet a tiszafüredi gyermek rózsafüzér-közösség tagjai imádkoztak elő. A hittantanár, a fiatalok tanúságtételei igazolták, hogy „Jó nekünk itt lennünk” együtt, idejében Jézushoz engedni a gyermekeket, nyitottá tenni őket, hogy Isten akarata teljesedjék be rajtuk. Ennek eszköze az imádság. Miért imádkozzuk a rózsafüzért? –
tette fel a kérdést Ljubo atya. Ez vezet el Istenhez, ez teremt bennünk békét és
nyugalmat.
Majd szentmise következett, amelyen Kemenes Gábor nagykovácsi plébános
mondott szentbeszédet. Kérte a Szentlelket, hogy a Szűzanya Szeretetlángja
vegye el tőlünk azt, ami szétválaszt, és egyesítsen bennünket. Jó összetartozni,
hiszen testvérek vagyunk Krisztusban, jó Mária palástja alatt lenni. Elfogadva
Isten akaratát, hitt abban, amit az Úr mondott neki, Ő a fesztivál mottóját élte.
Ellentétben ezzel, mi nem tudunk másokért élni, mert csak magunkat látjuk,
magunkra figyelünk. Bajban vannak a magyar családok, szétszórtak. A rosszat
csak jóval lehet legyőzni. A nagy dolgok mindig a kis dolgokból születtek. Az
Ige kimondóinak kell lenni! A Szeretetláng tűzének kell bennünk égni, a jót
cselekedni, bármilyen nehéz is. Ez vezet el egymáshoz, a békéhez, és Isten
megtapasztalásához. Krisztus útja a szolgálat útja volt. Szentjeink sokasága
adott erre példát, akik krisztusi mérték szerint éltek, cselekedtek Ez ma nem
divatos. Ne adjuk fel a változás kegyelmét, lehetőségét! „Legyen minden család egy kegyhely!” „TÜZET TÜZZEL kell oltani!” – szőtte tovább a gondolatokat Mészáros Domonkos a Szeretetláng magyarországi lelki tanácsadója.
Merni kell tenni azt, amit Isten kér tőlünk. Kegyelmét megadja hozzá, a szíveket újjá teremti. A rózsafüzér megtanít bennünket arra, hogy helyes istenkép
bontakozzon ki bennünk. Az Eukarisztia, a szentségimádás életformát adnak,
gyógyítják a gondolkodásmódunkat. Igazán csak Isten Lelke tudja megváltoztatni életünket. Szeretete az imádság által válik számunkra jelenvalóvá. Ő vár
mindenkire, induljunk feléje, vegyük észre bűneinket, az összetört szívűeket,
ébresszük fel az alvókat!
12
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Hogy mit kínál a mai világ fiataljainknak? Két fiatal lány, Nikoletta és Diána
pokoljárása és az abból való szabadulás példa erre. Mindketten találkoztak szeretetlángos keresztény asszonyokkal, atyákkal, akik kivezették őket sorsuk útvesztőiből.
Előadásában a horvát ferences szerzetes arról
is szólt, hogy mennyire szükséges a házassághoz, a családalapításhoz Isten segítsége.
Ő ugyan befejezetlennek teremtett bennünket, de reményt adott a tökéletesedésre. A
családot a hit tudja összetartani. A gyermeknek apára és anyára van szüksége, belélegzi
azt, amit a szülők kilehelnek. A szülőknek
hinniük kell egymásban, ne akarják egymást
alaptermészetükben megváltoztatni, magukat
is csak Isten segítségével tudják. A kapcsolatra kell vigyázni, az Istenre és a hitre figyelni. Az összhang nagyon fontos, ez erőfeszítésbe kerül, áldozatot követel. A
család élő tabernákulum, Isten jelenléte a világban. A hit tanúságtétel, nem
kényszerítés kérdése. Lelki harcot kell vívni, tudni kell ki mellé állunk, a pillanatnyi, avagy az örök értékekhez. Ha a család tönkre megy, tönkre megy a hite
is. Az élet ajándék! A Szűzanya üzeneteiben gyakran említi a családi imát.
Szükséges újra és újra Istenre emelni tekintetünket. Gazdaggá akar tenni bennünket, egész lényünket akarja áthatni, a szívünket kéri. Adjuk át neki imáinkban azokat, akiket szívünkben hordozunk. Ő hordoz bennünket, velünk van.
Tudnunk kell, mi a jó, és tenni kell azt. Minden Jézusban nyer értelmet. Imádkozzunk!
A legszebb és leghatásosabb ima a liturgikus ima, az Eukarisztia imája A
szentmise áldozati részében ajánljuk fel neki magunkat. Szívvel ünnepeljünk!
Isten élet, nem energia, valóságos élet, táplálék!
Végül arról szólt, miért jó Medjugorjéban lenni? Mert itt az ember rátalál a forrásra, megtapasztalja a Szűzanya jelenlétét, a Szeretetet. A Szeretet élet, felismeréséhez lelki képességre van szükség, jelek által ismerhetjük fel. Szeretetének jelei az Eukarisztia, az Egyház, a papság.
Ljubo atya dicsőítéssel, Szentlélek lehívással, szentségkitétellel az idehozott
szándékokért végezte a szentségimádást. A lelkinap a hívek közötti szentségi
áldással ért véget.
„Aki Benne hisz, sose szomjazik.
Ő az élő víz forrása.
Szentlélek jöjj és szállj le ránk,
tölts be minket Szeretet!”

13
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SZENTES – július – Szent Lipót imacsoport

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

Balaton-átúszás 2018. (1)
Tavasz elején összegyűjtöttük plébániai közösségünk tagjaiból azokat,
akik késztetést éreztek a Balatonátúszáshoz. Összesen 16 férfi és nő,
fiatal és idős jelentkezett a felhívásra.
Felkészülési tervvel, a közös utazás és
ebéd megszervezésével segítettük,
alakítottuk csoporttá, csapattá a jelentkezőket.
2018. július 14-én, az átúszás napján
végül heten indultunk el, hiszen az
edzésekhez szükséges idő, a családi
nyaralással vagy más programmal való egybeesés, és a kedvezőtlen időjárás miatti kétszeri halasztás miatt többen lemondtak róla, hogy az idén
részt vegyenek. A csapatból öten első
átúszók voltak, akik arról tanúskodtak, hogy a közösség hívása fontos
tényező volt abban, hogy nekivágja14

nak. A hullámzás, szeles idő ellenére
mind a hét induló biztonsággal teljesítette az 5,2 km-es távot. Volt, aki
mellúszásban, volt, aki gyorsúszásban
úszott. A csoport időeredményei 2
óra 35 perc és 3 óra 23 perc között
szórtak, a legjobb időeredmény Zsiráfé lett, szorosan a nyomában Vanyó
Lacival és Bischof Zolival. A csapatból ketten más gödöllői egyházi közösségekből (Erhardt Csaba a premontreiektől, Füle Nelli pedig a reformátusoktól) csatlakozott hozzánk.
Az átúszók közül többen is megosztották élményeiket, amiből fényesen
látszik az is, hogy milyen színesek
vagyunk, ugyanaz az élmény sokféle
érzést, gondolatot vált ki belőlünk.
Hálát adunk az Úrnak ezért a színességért, s hogy mégis Őbenne egy test
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részei lehetünk, közösséget alkothatunk.
Páll Gabi

Első alkalommal úsztam át a Balatont,
nyíltvízi úszástapasztalatom sincs sok.
A felkészülés ugyan jól sikerült, de az
átúszást megelőző nap szelet jósoltak
és számottevő hullámzást. Elbizonytalanodtam felelős döntés-e a részemről, ha vállalom ezt a komoly távot.
Mikor aztán megérkeztünk és elkezdtem az úszást a Balatonban, bizonytalanság érzés fogott el a hideg víz és a
hullámzás miatt. Kapkodtam a levegőt, nyeltem a vizet és szorongva néztem a versenyt biztosító vitorlásokat,
melyikre másszak ki elsőként. Úgy
ötszáz méter után jutott eszembe,
hogy imádkozzak. Elkezdtem mondani a számomra legkedvesebb, Foucauld testvér által írt imát: „Atyám átadom magamat neked. Tégy velem
tetszésed szerint. Bármit teszel is velem megköszönöm, mindenre kész
vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. ...”.
És ekkor kisimult a víz, elmúlt a légszomj, ráfeküdtem a hullámokra és
megállás nélkül végigúsztam a távot a
célig. Nyilván nem természetfeletti
csoda történt, de - a nyíltvízi úszás15

technika elsajátítása mellett - az Istenre hagyatkozás lelkülete nagy belső
megnyugvást eredményezett. Innentől
kezdve két órán keresztül volt időm
elmélkedni Jézus vízen tett csodáin és
rózsafüzérezni. A táv közepén újra
nagy hullámzás volt, de ez már alig
zavart. A táv utolsó harmada és a célba érés pedig egész könnyű volt. Örülök, hogy megúsztam, jövőre remélem, megint részt vehetek benne.
Bischof Zoltán

Nekem a közös út és összetartás többet ért az úszásnál. Alapvetően egymással nem túl szoros kapcsolatban
lévő (azon túl, hogy a közösségből
ismerjük egymást, de egyeseknél még
az sem) társaság jött össze, de így is
jókat nevettünk, gyakran zengett a
déli part Zsiráf nyerítésétől (bocsánat). Utazás közben pedig jobban
megismertük egymást, még azzal is,
aki 100m-en belül lakik…
Az úszás nekem nem okozott különösebb élményt, még úgy sem, hogy
először teljesítőként nem tudtam, mire
számíthatok. Őszintén szólva nekem
unalmas volt. Persze ez köszönhető a
gyorsúszásnak, ahol csak a zavaros
vizet bámulhattam, és a hullámoknak
köszönhetően még a ritmikus ütemből
is folyamatosan kiesett az ember, azaz
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nem lehetett igazán agyban kikapcsolni sem. Fizikailag nem merített ki
annyira, mint gondoltam, bár az erőbeosztással óvatos is voltam, de az
előbbiek miatt már nagyon vártam,
hogy vége legyen.
Mondtátok, hogy akkor jövőre ugyanitt, de most azt gondolom, hogy inkább futok két terep maratont helyette. Talán az idő múlásával változik a
kép. Meglátjuk….
Vanyó László
Gyerekkoromban minden évben Zamárdiban nyaraltunk egy hetet. Nagyon szerettem már akkor is a Balatont. Rengeteget voltam a vízben. A
parton is szívesen gyönyörködtem a
látványban, és a víz szemközti partján. Ha napos volt az idő tisztán át
lehetett látni, ha párás, akkor meg közelibbnek tűnt a túlpart. Anyukám,
mintha belelátott volna a gondolataimba, azt mondta:
„Az ember azt gondolná, nincs is
olyan messze a túlpart, át is lehetne
úszni, de ez nagyon csalóka érzés.
Nagyon messze van a túlpart, nem
lehet átúszni.” De valami vágy megmaradt bennem és nagyon örültem,
amikor évtizedekkel később kiderült,
hogy van lehetőség átúszni a Balatont.
Az északi parton beugrani, a délin kijönni.
Nagyon szeretem ezt az eseményt.
Idén nyolcadszor úsztam át a Balatont, és mindegyik nagy élmény volt.
Az ideiben az volt a különleges, hogy
a Szentháromság templom közösségéből alakult kis csapattal mehettem.
Sokan kérdezték már, hogyan lehet 23 órán keresztül úszni. Nem unalmas?
Nem. Én végig Isten közelségét érzem
16

és imádkozni szoktam. Hálát adni
azért, hogy újra lehetőségem van úszni. Hálát adok a családomért, a barátaimért, a munkámért, a gyerekekért,
akiket tanítok, a lehetőségeimért. Végig gondolom az elmúlt évemet és az
előttem álló időszakot.
Köszönöm Istennek ezt az idei lehetőséget. Hálás vagyok Páll Gabinak, a
szervezésért, Dobos Ferinek, hogy
olyan szelíden, fáradságot nem kímélve segítette az átúszókat, és a csapat többi tagjának, hogy ki-ki a saját
egyéniségével színesítve emlékezetessé tette ezt az eseményt.
Füle Kornélia
Régi vágyam volt már, hogy teljesítsem a Balaton-átúszást. Igazából nem
tudom pontosan, mi is volt a fő motiváció, hogy szeretek úszni, vagy a póló, amit láttam azokon, akik már
megúszták. Így örömmel csatlakoztam az egyházközség csapatához. Az
átúszás nagy élmény volt: a víz, a
mozgás, a hullámok, a hajók, a találkozások, a hajósok segítőkészsége.
Reggel, amikor elindultam a helyszínre, ahhoz tudnám hasonlítani, mint
amikor egyetemen vizsgázni mentem.
Türelemjáték volt várni a vonatra, a
hajóra és végül csobbanni. Hogy sikerült teljesítenem a távot, abban nagy
szerepet tulajdonítok a felkészülésnek, a kitartásnak, a türelemnek, de
számomra leginkább kegyelem volt.
Hálát adok az Úrnak, hogy ott lehettem! Remélem, jövőre is eljutok.
Nagy Dávid
Folytatás következik: Zsiráf beszámolóját októberi számunkban olvashatják.
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Pali bácsi horgásztábora
Hrágyel Pali és Zsuzsa az idén augusztusban is megrendezte három napos horgásztáborát a dányi tónál,
melyben ez alkalommal 42 fő vett
részt, ebből 24 horgászfiú, a többi segítő volt.
Zsuzsiék kertjében állították fel a sátrakat a gyerekeknek, míg a felnőtt
horgászok a stégen töltötték az éjszakát. Kezdetben a horgászok kicsit kételkedtek abban, hogy ilyen meleg
időben kapás lenne, végül azonban
bebizonyosodott, hogy mindenki tud
halat fogni és nem is keveset!
A kis horgászok összesen 394 halat
fogtak, faj szerint pontyot, törpeharcsát, keszeget, bodorkát, küszt és
naphalat. A stégek versenye szintén
nagyon szoros eredményt hozott. A
háttérben sokan gondoskodtak arról,
hogy a horgászok zavartalanul tudják
élvezni ezt az izgalmas sportot. Bőséges reggelit szolgáltak fel a gyerekeknek, szombaton pedig nagyon finom
paprikás krumpli készült, ahol a sza-

kácsnak, Gézának sok-sok kézilány
dolgozott a kezére. Meg is lett az
eredménye! Délutánra megérkezett a
kürtös kalács sütő csapat, mely ismét
remekelt, és természetesen volt főtt
kukorica és hideg, mézédes görögdinnye is, mely a szervezők szerető
gondoskodását dicséri, a „stéghez
szállítás” feladatát pedig ismét felkészült futárszolgálat látta el.
Pali bácsi oktatást is tartott a horgásztanulóknak, és a táborzárón elismerően jelentette ki, hogy milyen szép,
ahogy az ügyesebbek és tapasztaltabbak segítették a feltörekvő tehetségeket, és ennek a nagyszerű együttműködésnek a vizsgaversenyre meg is
lett az eredménye.
Hálásan köszönjük Zsuzsiéknak és
minden segítőnek a résztvevők és szüleik nevében is ezt a pompás lehetőséget, hogy gyerekeink hasznosan és
nagyszerű közösségben tölthették el
ezt a hétvégét!
S. Erika

Kiscserkész tábor
Idén is – mint már sok-sok éve – nagyon jó hangulatban telt a 802. Szent korona cserkészcsapat nyári nomád tábora Magyarnándor közelében július 27-től
31-ig.
Keretmeséje post-apokaliptikus (világvége utáni) volt, ez is meglehetősen sokat
dobott a hangulatán. Rendkívül színes programok voltak, bár most már a közel
300 fős létszám miatt sok játék külön volt a kisebbeknek és a nagyobbaknak.
Az első két nap építkezésekből állt, ahol minden őrs felépítette a saját körletét.
Majd az ezt követő napokban nagyon sok raji, valamint őrsi programot szerveztünk. A negyedik nap estéjén avattuk cserkésszé az eddigi cserkészjelölteket,
majd egy nappal később a kiscserkészeket avattuk cserkészjelöltekké. A hatodik nap reggelén hazament a legkisebb raj, és a többi raj is elindult, de nem haza, hanem rajportyákra. Ezek két napig tartottak. A tábor nyolcadik napját
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strandon töltöttük, az utolsóelőtti nap pedig már a pihenésé meg a parkolásé
volt.
Összességében rendkívül jó hangulatban telt az egész tábor, már nagyon várom
a jövő évit!
Gyulai Ena őrsvezető

Cserkésztábor 2018

Az idei cserkésztábor Erőkürtön volt
július első felében. A tábor programját tekintve nagyon sokszínű és változatos volt, ennek köszönhetően pedig
nagyon nagy élvezeteket nyújtott. A
sok program főleg raji bontásokban
történt meg, ezért a többi kisebb rajjal
csak ritkán voltunk, viszont néhányszor segítőként vettünk részt a programjaikban. Az első ilyen segítő
munkánk a ,,Szerepjáték világ” című
játékban volt, ahol többen állomást
tartottak, többen pedig a játék fontos
résztvevői voltak. Így például őrsünkből egy tekkenvezető állomástartó, és
számos neves farkas került ki. Ez,
amellett, hogy nekünk is izgalmakat
tartogatott, láthatóan a célközönségnek, a kisebbeknek is tetszett.
A számos program közül főleg azok
nyerték el tetszésünket, amelyek kiváltképp nekünk készültek. Ilyen volt
például a nekünk is meglepetésnek
18

szánt, és meseerdőnek gondosan álcázott ,,Drop out”, aminek keretében
rajunknak 3-4-5-ös csoportokban 45km-re a táborhelytől egyedül kellett
hazatalálni. Az álcázás keretében Bálint, kedélyesen és kicsit se idegesen
közölte velünk, hogy táska hozására
ne is gondoljunk, és elég lesz kevés
víz is, mert az úgyis csak a meseerdő
harmadik állomásához kell. Az esőkabát kérdésre, kérdéssel válaszolt,
hogy :,,Látsz felhőt?”. Azonban sötétben felhő híján esőkabátra se volt
szükség. Így azonban a későbbiekben
a hideggel gyűlt meg a bajunk. Végül
aztán mindenkinek sikerült hazatalálnia, aminek mindenki örült, csak Bálint nem. Ezután pedig a legnagyobb
ajándék a 9-ig alvás volt, amit egy
kakaós csiga koronázott meg. Ha már
itt tartunk, másik kedvenc programunk az étkezés volta, az ételeket
Levente és Pál vezetésével a GH mes-
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terien állította elő, és ezeknek még
Bálintnál is jobban örültünk, mert a
táborhoz mérten változatosak és jóízűek voltak. Kedvenc kajánk a palacsinta volt, ja mégse az nem is volt.
Ám nem csak a GH remekelt, hanem
a Vipera konyha is kitett magáért, egy
tartalmas Texas chilivel, melyet tortilla ágyon sok zöldséggel tálaltunk.
Azonban a többi őrs is finom ételeket
készített a világ minden tájáról. Ezt
sokszor szánkkal, cápázással teszteltük.
Szuper program volt még a minden
rajnak külön szervezett portya, amely
keretein belül a mi rajunk Galgamácsa mellett töltött el egy éjszakát egy
igen komfortos mezőn. Az alvóhelyre
jutás ugyan hosszú és fáradalmas volt,
azonban útközben egy kis kápolnát
tekintettünk meg, majd a kertjében
töltődtünk fel. A portyacuccok lepakolása után visszamentünk a faluba,
ahol pizza és üdítők mellett megnéz-

tük az angol-horvát elődöntőt, mely,
mint már tudjuk, horvát győzelemmel
végződött. Még ugyanezen az estén
volt a mi rajunk kósza avatása, melyről többet nem írunk, mert a többi raj
számára még ez titkos. Másnap fáradtan, de lélekben erősen tértünk vissza
a táborhelyre.
Azonban nem csak a szórakoztató,
hanem a lelki programok is elnyerték
őrsünk tetszését. Ennek keretein belül
Balázs András atyával beszélgettünk
az Afrikában élő kopt keresztények
szörnyű helyzetéről. Ezután jobban
láttuk, mennyire meg kell becsülni
jelen helyzetünket.
Hasonló programok reményében varjuk a következő tábort is, ahol sajnos
őrsünk már nem lehet együtt, azonban
őrsvezetőként és GH-sként a táborban
még fellelhetők leszünk.
Vipera őrs

2018. szeptember 16.
(vasárnap) 19.15 óra
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM,
GÖDÖLLŐ

ÁCS DÁVID LÁSZLÓ
orgonaművész

KONCERTJE
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány szervezésében
MŰSOR:
J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium és fúga (BWV 552)
D. Buxtehude: g-moll prelúdium (BuxWv 149)
R. Schumann: BACH fúga (op. 60. No. 2.)
Liszt: Ave Maria d’Arcadelt
M. Reger: d-moll Introduction és Passacaglia
Antalffy-Zsiross Dezső: Scherzo
A belépés díjtalan! Jótékonysági célra adományokat elfogadunk!
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OLVASÓLÁMPA
Istennel minden másképp lesz!

„Jézus sosem szerette a nyüzsgős, noha tökéletesen kivitelezett formagyakorlatokat. Ő azokat a vendégségeket szerette,
ahol valóban odafigyeltek a meghívottra. Csöndesen, kedvesen,
nyitott szívvel. Nem azt várja, hogy tökéletes életet tálalj neki.
Azt várja, hogy a legnagyobb nyomorodban és a legmagabiztosabb pillanataidban is meg merd Őt hívni az életedbe, s legyen számára egy kis alázatos csönded.
Igen: csönded. Olyan világban élünk, ahol szentül hisszük: a sikereket ki
tudjuk préselni a sorsunkból, csak elég keményen kell hajtanunk. Vagy könyökölnünk. És ezt a vallásos ember sem gondolja másként: ha erényes életet élsz,
majd kiérdemled Isten szeretetét és segítségét. Ha becsületesen végzed a dolgaidat, Isten majd megjutalmaz az áldásával.
Hát, nem. Istent meghívni az életedbe nem vak és süket imahadjáratot
jelent a célod elérése érdekében. Istent meghívni annyit jelent, hogy elfogadod:
minden másképp történik, mint azt emberi logikával hinnéd. Istent meghívni
annyit jelent, hogy elfogadod: a szeretet, amelyet a Mestertől tanulsz, nem érdemeink szerint árad ki, hanem örömből, önmagát ajándékozva. A Szeretet Istenét meghívni annyit jelent, hogy bátran igent mondasz a keresztre is, mert az
a feltámadás záloga.”
(Részlet Vukovári Panna: Páratlan oldal című könyvéből.)
F. I.

Szekeres 80
Szekeres Erzsébet 80. születésnapja alkalmából a város háromhelyszínes kiállítással tiszteleg szeptember 15-én.
Az első helyszín a Városi Könyvtár, ahol 17 órakor nyílik a kiállítás.
Ezt követi a Levendula Galéria megtekintése 18 órakor,
az ünnepre a koronát a
Szentháromság-templom Árpád-házi szentjeinek és boldogjainak falikárpitjai
teszik fel. Bemutatásuk 19 órakor kezdődik.
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Heaven’s Garden #SZÜRET party

A 777 és a ShoeShine ismét közös bulira hív mindenkit, aki nyitott a kulturált
és felszabadító szórakozásra!
Visszajelzéseitek alapján az elmúlt év legszebb színfoltjának bizonyult a Heaven’s Garden bulisorozat feltűnése a budapesti éjszakai életben.
Egy party, ahol egyszerre tombolhatsz önfeledten napjaink legnagyobb slágereire és közben barátaiddal, ismerőseiddel lelkizhetsz életed aktuális, fontos dolgairól. S mindezt igényes környezetben, baráti árak mellett, az ország
első számú klubjában, az A38 Hajón.
Szervezőink alkalomról alkalomra tökéletesítik az eseményt, hogy valóban
egy olyan új formátumú eseményen találkozhassunk, ahol keresztény identitásunkban lehetünk együtt, őszintén és felszabadultan.
Gyertek, hozzuk össze ismét az ősz legnagyobb buliját szeptember 22-én az
A38-on!
Helyszín: A38 Terasz (1117 Budapest, Petőfi híd - budai hídfő)
Időpont: 2018. szeptember 22. szombat 23:00
Belépés: ha regisztrálsz Facebookon akkor 1500HUF, ha nem akkor
2000HUF.
Ne feledd, kattints az "OTT LESZEK" gombra a facebook eseményen!
Ha biztosra akarsz menni jegyek elővételben is megveheted a facebook
eseményben vagy az A38 hajó oldalán.
# FONTOS: A belépés feltétele, hogy a facebook eseményen kattints az
"OTT LESZEK" gombra!
# Érkezz időben, megéri!
# Légy ember közöttünk és maradj is az!
Ha kérdésed van, vagy szívesen segítenél az előkészületekben, írj a clubnight(kukac)shoeshine.hu címre!
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Kedves Szülők, Nagyszülők, Nevelők!
Kedves Sportbarátok, Fiatalok!
Röviden szeretnék írni a
mellékletben küldött
meghívón szereplő „Jótékonysági futballtorna” létrejöttéről, céljáról.
Az iskolai év végén szomorúan hallottam, hogy a
Szent Imre Általános Iskola 8. osztályos tanulója
leukémiás lett. Mélyen
megrendített az a segítségkérő levél, melyben a
beteg Levente legjobb
barátjának édesanyja, az
osztályközösségtől
kér
segítséget a gyógyulásához elengedhetetlen steril
szoba kialakításához.
Ezzel szinte egy időben
értesültem róla, hogy egy
volt „kis” focistám, aki
már egyetemista, hasonló betegséggel küzd. Remélve, hogy a szép emlékekből erőt merít küzdelméhez, elhatároztam, küldök Neki egy-két régi csapatképet.
A képeket nézegetve elképzeltem, hogy a sok év alatt amióta Pál István tanár úrral fociedzéseket tartunk, a „kis” focistáinkból felnőtt fiatalemberek lettek. Sokan közülük ma is aktívan sportolnak. Arra gondoltam, hogy az ő
együttműködésükkel, egy jótékonysági futballtorna keretein belül lenne igazán szép és hatékony a beteg társak támogatása.
A futballtorna ötletével megkerestem barátomat Pál István tanár urat, és javaslatára Rózsavölgyi Sándort, a Gödöllői Sportklub vezetőjét. Mindketten
támogatták a terv gyakorlati megvalósítását. Egyformán hiszünk a fiatalok
nevelésébe, edzésébe fektetett munka megtérülésében, abban, hogy a sport
hozzájárul a segítőkész jellem formálásához.
Közös megbeszélésünkön, elhatároztuk, hogy megszervezzük a tornát, az
ott befolyt nevezési díjakból és adományokból Levente és más beteg fiatalok
gyógyulásához szükséges költségekhez járulunk hozzá.
Hosszabb távú célunk, hogy a torna rendszeresen megrendezésre kerüljön a
Gödöllői Sportklub keretein belül, a rászoruló fiatalok támogatásáért.
Ezúton kérjük, hogy támogassák/támogassátok kezdeményezésünket!
Jó együtt lenni, jó célért adakozni! Sok szeretettel várunk mindenkit!
Kiss László (Laci bácsi)
a Szent Imre Általános Iskola edzője
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, magyarkurir.hu/hirek, www.plebania.net)
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító (+604)
Jézus Krisztust hirdetjük, magunkat pedig úgy mint a ti szolgátokat
szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz szűz (+1997)
Te vagy az Isten fia
szeptember 7. Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért
áldozópap, kassai vértanúk (+1619)
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet
szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
szeptember 13. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító (+407)
Szeressétek ellenségeiteket
szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta
szeptember 15. A fájdalmas Szűzanya
Nézd, ő a te anyád!
szeptember 20. Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang
Szent Pál és társaik, koreai vértanúk (19. sz.)
Hited megszabadított téged!
szeptember 21. Szent Máté apostol, evangélista (1. sz.)
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek
szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú (+1046)
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet
szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap (+1660)
Bárcsak az Úr egész népe próféta volna
szeptember 29. Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok
Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég
október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és
egyháztanító (+1897)
Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb
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október 2. Szent Őrzőangyalok
Az Emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem hogy megmentsen
október 4. Assisi Szent Ferenc (+1226)
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés
október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország főpatrónája
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
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.keresztenyelet.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.
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Ennek a számunknak az önköltségi
ára 85 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.
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.
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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
Minden hónap első szombatján a reggel 7 órai mise után elsőszombati ájtatosságot tartanak testvéreink az Oltáriszentség előtt. A következő alkalom október6..
Keddenként az esti mise előtt 17.30tól rózsafűzért imádkozunk a világosság titkaival.
Az egyházközségünkhöz tartozó
gyermekek elsőáldozása október 7én, vasárnap a 9 órai misén lesz.
Imádkozzunk értük!
Októberben, a Szűzanya hónapjában
minden hétköznap 17.30-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban.
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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: szeptember 16.
2018. október 6-án rendezik meg a következő őszi
Nagymarosi Ifjúsági Találkozót,
amelynek mottója:
Válj azzá, aki már vagy a keresztségben!
Jelentkezés Zoli atyánál
Részletek:
http://nagymaros.katolikus.hu/
Csoportjaink évkezdése:
Baba-mama klub
Igekörök
Bibliakör

szeptember 14. péntek 10 óra
szeptember 3. hétfő 18.45
szeptember 19. szerda 18.45

A többi csoport évkezdéséről a felelősöknél érdeklődhetünk.
Gyerekek, fiatalok részére külön gyónási lehetőséget biztosítanak az atyák az
év kezdetén: szeptember 28-án 14.30-tól
Plébániai hittan
3. osztályosok:
Kezdés október 8.!!!

Hétfő 16.00

4. osztályosok:
Kezdés szeptember 10.

Hétfő 16.00

5-6. osztályosok:
Kezdés szeptember 10.

Hétfő 16.00

7-8. osztályosok:
Kezdés szeptember 19.

Szerda 16.00
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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 csoportokban tehetik meg.
A foglalkozások:
1. évfolyam
kedd 19.00-20.15
első foglalkozás: szeptember 25.
2. évfolyam
csütörtök 19.00-20.15
3. évfolyam
csütörtök 20.15-21.30
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
A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is részt
vesz. Forduljunk hozzájuk bizalommal!
szeptember 8. szombat
18.00
Bibliakör
szeptember 9. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Cursillo
18.00
Cserkészek
szeptember 15. szombat
18.00
Cursillo
szeptember 16. vasárnap
9.00
Igekör
10.30
Cursillo 2
18.00
Idősebb házasok
szeptember 22. szombat
18.00
Idősebb házasok
szeptember 23. vasárnap
9.00
Szt. Lipót imacsop.
10.30
Szeretetláng imacs.
18.00
Fiatal házasok

szeptember 29. szombat
18.00
Befogadó családok
szeptember 30. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Egyháztanács
18.00
Családközösség
október 6. szombat
18.00
Igekör
október 7. vasárnap
9.00
Házasok
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
október 13. szombat
18.00
Befogadó családok
október 14. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Cursillo
18.00
Cserkészek
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A SZENTMISÉK RENDJE szeptember 3-tól (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
19.00
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

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