
  
 

 
  

  

AAA   MMMEEEGGGÉÉÉLLLTTT   EEEUUUKKKAAARRRIIISSSZZZTTTIIIAAA   

 teljes magyar egyház, így 
mi is, készülünk a 2020-

as budapesti Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusra. 
Fontosnak gondolom, hogy az 
Oltáriszentséggel kapcsolatos 
ismereteinket, vagyis az Egy-
ház tanítását egyre jobban 
megismerjük. Ez az ismeret 
nem maradhat pusztán elmé-
leti. Ahogyan XVI. Benedek 
pápa megfogalmazta: a keresz-

tény üzenet nem csupán in-
formatív, hanem performatív, 
vagyis olyan üzenet, amely 
képes átformálni az ember 
szívét, és igazából az egész éle-
tét. A II. vatikáni zsinat úgy 
beszél az Oltáriszentségről, 
hogy az nem más, mint a ke-
resztény élet csúcsa és forrá-

sa. Csúcs, mert a keresztény 
ember célja, hogy olyanná vál-
jon, mint a Mestere. Amikor a 
szentmisét ünnepeli az Egy-
ház, akkor a Szentlélek által 
jelenvalóvá lesz Krisztus egy-
szeri, kereszten bemutatott 
áldozata. Krisztus szeretetből 
felajánlotta az életét engeszte-
lő áldozatul a mennyei Atyá-
nak. Ez az áldozat eltöröl 
minden bűnt, és minden ke-

gyelemnek a forrása. Amikor a 
szentmisét ünnepeljük, akkor 
a megfeszített és feltámadt 
Krisztussal találkozunk az 
Igében és az Eukarisztiában. 
Az Eukarisztia az Oltáriszent-
ség másik elnevezése, a zsinat 
dokumentumaiban a leggyak-
rabban ez az elnevezés szere-
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pel. A szó eredeti jelentése: 

hálaadás. Sokat elárul ez az 
elnevezés arról, hogy milyen 
lelkülettel kell a szentmisét 
ünnepelnünk. Fel kell ismer-
nünk, hogy mindent a meny-
nyei Atyától kaptunk aján-
dékba. A köszönetünket és a 
hálánkat a legtökéletesebben 
a szentmisében fejezhetjük ki 
az Istennek. A megélt euka-

risztia kifejezés arra is emlé-
keztet bennünket, hogy Jé-
zushoz hasonlóan nekünk is 
áldozatos szeretettel kell sze-

retnünk a mindennapokban. 

Ehhez az irgalmas szeretethez 
a szentmisében kapunk erőt 
és példát. Közeledik a nagy-
böjti szent idő. Jó lehetőség 
lesz arra, hogy úgy vegyünk 
részt a szentmiséken, hogy az 
ott kapott kegyelmek valóban 
formálják és alakítsák a hét-
köznapi életünket, vagyis egy-
re inkább úgy tudjunk szeret-

ni, mint Jézus. 
 

Janó atya 
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Visszatekintés a karácsonyi ünnepkörre 

A pásztorjáték december 24-én délután nagyon színvonalas volt, és sok gyermekes 

családot vonzott. Az éjféli mise előtti áhítat szép ráhangolódás volt az ünnepre, és 

az ajándék karácsonyi történetek a papírtekercsen, az adventben gyűjtött lisztből 

készült mézeskalácsok nagy örömet szereztek testvéreinknek.  

Hálaadó szentmise  

2018. december 31.  

A 2018-as polgári esztendőt hálaadó 

szentmisével zártuk, melyben Janó atya 

prédikációját követve mintegy lelkiis-

meretvizsgálatot tarthattunk, és számot 

vethettünk, milyen lelkülettel járultunk 

az elmúlt évben szentségekhez. Milye-

nek voltak a szentgyónásaink, csak kö-

telességnek éreztük, hogy letegyük bű-

neinket Jézus elé, vagy mély bűnbánat 

volt a szívünkben? Vajon az áldozása-

ink valóban mélyen a szívünkig hatoló 

valódi találkozások voltak az élő Isten-

nel, ahogy azért az eucharisztikus imá-

ban könyörgünk? Hányszor történt ez 

meg az év során? Jobb lettem, változ-

tam? Ha nem is gyorsan, de fokozatosan 

növekszem, fejlődök? Ha nem, akkor 

valamit rosszul csinálok, akkor felül 

kell vizsgálnom az Istennel való kap-

csolatom, hiszen ebből forrásozik az 

emberek iránti szeretetem is. Hálát tu-

dok-e adni mindenért? Nézzem meg, 

mennyi ajándékot kaptam Istentől az 

elmúlt évben! Lettem-e türelmesebb, 

kedvesebb, tudok-e együtt érezni?  

A mise végén közösen elimádkoztuk a 

Te Deum („Téged Isten dicsérünk”) c. 

gyönyörű himnuszt, majd felhangzott a 

pápai és a magyar himnusz is, ami mél-

tó és lélekemelő befejezése volt ennek a 

szép ünnepnek. Adjunk hálát a templo-

munkért, a közösségünkért, Janó és Zoli 

atyáért, plébániánk minden szolgálatot 

teljesítő személyéért, és kérjük 

mindannyiunkra Isten áldását az új esz-

tendőben is! 

Egyházközségi szilveszter 

A Reznák házaspár szervezésének jó-

voltából az idén ismét együtt szilveszte-

rezhettünk a közösségi házban. A hála-

adó szentmise után folyamatosan érkez-

tek idősebbek, fiatalok, gyerekek és csa-

ládok egyaránt, babakocsistul, az alka-

lomhoz illő öltözékben, némelyek ke-

zükben egy tálca süteménnyel, mások 

fejükön színes kalapban, trombitát fúj-

va. Az idén megfordult a rend, amit 

mindenki nagy örömmel fogadott, és a 

földszinti termeket rendeztük be játék-

szobának, ahol az asztalok körül hama-

rosan helyet foglaltak a játékos kedvű-

ek, hogy különféle társasjátékokkal, be-

tűkirakóval és kártyával múlassák az 

időt. Itt helyeztük el a büfét is. Finom 

szendvicsek, édes és sós sütemények és 

innivalók közül lehetett választani. Az 

emeleti szobák egyike külön a fiatalok-

nak volt fenntartva, a másikban pedig 

táncparkett várta azokat, akiknek inkább 

mozogni támadt kedve. Meg is hirdet-

ték, hogy táncház lesz, és menjünk mi-

nél többen. A terem falára vetítettek egy 

videót, amin csinos, gyorslábú táncos 

lányok mutatták be zenére a tánclépése-

ket, a táncház vezetője pedig közben 

hangosan biztatott minket, hogyan és 

merre emeljük a lábunkat az ütemre. 

Ebből aztán nagy vidámság lett és na-

gyon jól szórakoztunk. Viszont amikor 

egy fiatal lány aerobikszerű mozgást 

akart velünk megtanítani, akkor a mi 

korosztályunk (idősebb házasok) visz-

szaszivárgott a társasjátékos asztalok-

hoz, a fiatalok ellenben továbbra is bír-
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ták energiával. Éjfél előtt sorban álltunk 

egy pár virsliért, majd éjfélkor kezünk-

ben egy pohár pezsgővel összegyűltünk, 

hogy együtt énekeljük el a Himnuszt, és 

Janó atya által fogadjuk Isten áldását az 

új esztendőre. Az udvaron ismét volt 

tűzijáték, majd folytatódott a mulatság 

hajnalig.  

Jó volt együtt kezdeni az új esztendőt! 

 

S. Erika

 

 

Paul Roth 
 

Szükséged van rám? 
 

Uram, miért 

nem tudok élni nélküled? 

Miért örömtelen az 

az öröm nélküled? 

Miért lesz színtelen  

a látásom nélküled? 

Miért nincs abban szeretet,  

amihez kezdek nélküled? 

Miért nem nyújtja kezét a siker, 

haszon, elismerés? 

 

Nem értem, hogy lehet 

Nélküled élni, 

Nélküled szeretni, 

Nélküled örülni. 

Nélküled nevetni, 

Nélküled sírni? 

 

Én nem tudok. 

Bármibe fogtam nélküled,  

megszürkült, 

mint egy hétfő reggel, 

hamuvá lett a számban, 

olyan volt, mint a por a kezemben, 

mint a víz a homokban. 

 

 

 

 

Néha azt kívántam: 

bárcsak megszabadulnék Tőled, 

hogy magamnak éljek, magamnak 

örüljek, 

megmutassam, hogy az én életemben, 

az én világomban nincs mit keresned. 

Néha valósággal szenvedtem, 

mert nem tudtam Tőled elszakadni. 

Talán egykor olyan erősen 

szerettelek, 

hogy nem tudlak Téged elfeledni? 

Hogy újra meg újra  

vissza kell térnem Hozzád? 

Hogy nem tudok nélküled élni?  

 

Azért fogsz olyan szorosan, 

mert szükséged van rám? 

Mert szeretsz engem? 

Néha arra gondolok, 

hogy féltékeny vagy. 

Egyáltalán 

miért szeretsz, Uram? 
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A 16. Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó 
 

 „He aquí la sierva 

del Señor, hágase en 

mí según tu palabra” 

– „Íme, az Úr szol-

gálóleánya, legyen 

nekem a te igéd sze-

rint.” 

Az alábbi jelmondattal rendezték 

meg idén januárban a 16. Katolikus 

Ifjúsági Világtalálkozót Panamában. 

(World Youth Day) A Magyar Kato-

likus Püspöki Kar támogatásával kö-

zel 40 fiatallal együtt vehettem részt 

a zarándoklaton, egy szerencsés vé-

letlennek köszönhetően. 

Január 17-én hajnalban, repülővel 

indultunk Budapestről, s Párizson 

keresztül közel 24 óra utazást köve-

tően jutottunk el San José-ba, Costa 

Rica fővárosába. A magyar zarán-

dokcsoportot egy külvárosi plébánia 

közössége fogadta, s helyi családok-

nál kaptunk szállást. Hatalmas szere-

tettel, és kiadós reggelikkel gondos-

kodtak rólunk. Hogy valójában mit is 

ettünk, azt nem tudom, de emlékeim 

szerint Costa Ricaban mindennek ki-

csit banán íze volt. 

Másnap reggel csatlakoztunk a 

Shalom Közösség által szervezett 

előtalálkozóhoz, ahol beszippantott 

minket a latin forgatag, és pálmafák 

árnyékában, kókuszlevet szürcsölve 

figyeltük a brazil, mexikói, nicaragu-

ai stb. fiatalok táncát. Mindennap 

részt vettünk szentmisén, szentség-

imádáson, emellett volt alkalmunk 

elcsendesedni, vagy épp Istent di-

csérve koncerteken táncolni. A köz-

biztonsági hiányosságok miatt főként 

csoportban mozoghattunk, de így is 

volt lehetőségünk focizni a helyi fia-

talokkal, kirándulni működő vulká-

nokhoz, fürödni a Csendes-óceánban. 

Az előtalálkozót követően busszal 

utaztunk Panamába, ahol a néhány 

ezres zarándok programokat felvál-

tották a tízezres, sőt százezres ese-

mények. Hamarosan Ferenc pápát is 

köszönthettünk, majd következett a 

keresztút, s végül a találkozó csúcs-

pontja: az egész éjszakás virrasztás 

és az azt követő ünnepi szentmise 

volt. Ferenc pápa központi gondolat-

ként kiemelte, hogy nekünk, fiata-

loknak a világ azt sugallja: miénk a 

jövő. Ám ez tévedés. Miénk a jelen. 

S csak ebben a jelenben tudunk ta-

nulni, fejlődni, kapcsolatokat építeni, 

megélni az egységet és találkozni Is-

tennel. 

A közel két hét alatt számtalan életre 

szóló élménnyel lettünk gazdagab-

bak. Döbbenetes tapasztalat volt látni 

valódi nyomornegyedeket, s tőlük 

pár utcára 100 emeletes felhőkarco-

lókat. Olyan emberekkel együtt élni, 

akik életükben még nem láttak havat. 

Olyan fiatalokkal együtt ünnepelni 

szentmisén, akik teli tüdőből szent 

énekeket énekelve táncra perdülnek. 

S napestig sorolhatnám, de az írás 

oly kevés ahhoz, hogy ebből valamit 

is átadjon. Prezentációs élménybe-

számolóval hamarosan jelentkezem. 

A találkozó fő védőszentje, antiguai 

Szűz Mária közbenjárását kérve: 

Ács Dávid László 
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Az Ökumeni-

kus Imahét 

2019. január 

20-27. között 

volt. Az imahét 

anyagát az in-

donéz keresz-

tény testvérek állították össze, és  köz-

ponti igéje így hangzott: 

„Az igazságra, és csakis az igazságra 

törekedj…”(MTörv/5Móz 16,18-20) 

Január  21-én, hétfőn a Szentháromság-

templomban  Kertész Dániel református 

lelkész hirdetett igét. Utána agapén lát-

tuk vendégül testvéreinket. 22-én, ked-

den a premontrei templomban Albert 

Gábor evangélikus lelkész a szokásos 

zsolozsmán végezte az igeszolgálatot. 

23-án, szerdán Lőrik Levente baptista 

lelkész a örögkatolikus templomban 

hirdetett igét, majd 24-én,  csütörtökön 

a  baptista imaházban  dr. Stella Leontin 

címzetes apát, plébános prédikált. Nem 

tudtuk, hogy mi, a város keresztényei 

ezen az alkalmon találkozunk vele utol-

jára. 25-én, pénteken az evangélikus 

templomban Balogh P. Piusz premont-

rei apát beszélt, majd szeretetvendégsé-

gen vettünk részt. 26-án, szombaton a 

református templomban Sivadó János 

görögkatolikus parókus igehirdetése 

után szeretetvendégséggel zártuk a he-

tet, amely ismét felébredt 

valamennyiünkben a vágy, hogy te-

gyünk valamit a különböző felekezetek 

közötti egységért.  

 

Kandalló családműhely 2019.01.12. és 02.19. 
Nagy örömünkre az idén folytatódnak a Kandalló csa-

ládműhely foglalkozásai, melynek az első összejövete-

lén január 12-én, szombat délután vehettünk részt. Há-

rom órára szép számmal gyűltünk össze a közösségi 

teremben, az előkészített székek mellé még padokat is 

be kellett hoznunk, hogy mindenki helyet tudjon fog-

lalni. Az esemény széleskörű meghirdetésének kö-

szönhetően Gödöllőn kívül és más egyházközségekből 

is érkeztek érdeklődők. A téma nagyon izgalmas volt: 

Hogyan engedjük el gyermekeinket? Janó atya beve-

zető gondolatai rámutattak, hogy mennyire Isten tervébe vág az elengedés, mely ott 

van már a Szentháromság titkában, amikor a mennyei Atya elengedi a Fiát, aki em-

berként közénk születik, vagy a tékozló fiú esetében, amikor az atya nem tartja visz-

sza, szintén elengedi a fiát, és várja, hogy visszatérjen. Isten úgy teremt, hogy elvá-

laszt, ez belénk van kódolva, és úgy leszel a szeretetben egy Istennel, ha közben 

megmaradsz annak, ami vagy. Úgy kell elengednünk, hogy ne legyünk áldozatok. 

Ha megtanulunk elengedni, nem veszítünk, hanem nyerünk. Ezek után a Süttő há-

zaspár Balányi Klára pasztorális tanácsadó közreműködésével megtartotta komoly, 

de humorral fűszerezett előadását, amely ismét személyes tapasztalatokon alapult, 

amiből az is kiderült, milyen másképp éljük meg gyermekeink elengedését anya-
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ként, apaként, vagy hogy különbség van anya és anya között, hogy milyen érzel-

mekkel vagy hozzáállással dolgozzuk fel a kötődés és elengedés időszakait. Az elő-

adásból megtudtuk, hogy az első elengedés a születéskor történik, és utána jellemző 

életszakaszok hozhatnak újabb elengedéseket, pl. az anyatejen nevelkedő gyermek 

elválasztása, óvodába, iskolába kerülése, a tizenéves, majd egyetemista évek, és vé-

gül a fiatal felnőttnek a családi fészekből való kirepülése. Mindegyik életszakasz 

rejt magában elengedést. Rajtunk múlik, hogyan tekintünk ezekre az időszakokra, 

melyekben az elengedés folyamatos, nagyon érzelemdús, és ahol nagyfokú rugal-

masságra és nyitottságra van szükség.  

Az előadás után a Bihari 

házaspár osztotta meg 

velünk tapasztalatait, 

akik jelenleg három kü-

lönböző élethelyzetben 

levő gyermekükkel gya-

korolhatják az elenge-

dést. A szünet után, 

melyben sütemény és 

forró tea várt ránk, és 

ahol keresztény, a témá-

ba vágó könyveket lehe-

tett megvásárolni, három csoportban különféleképpen dolgoztuk fel a hallottakat. A 

délután aktív műhelymunkával folytatódott. A hallgatóság választhatott, hogy Süttő 

Márta mentálhigiénés szakember pszichodramatikus, Ungárné Balányi Klára művé-

szetterápiás foglakozásán vagy a Süttő Gábor vezette beszélgető körben dolgozik-e 

egyéni érintettségével. A csoportfoglalkozásokon kiderült, hogy kisgyermekes vagy 

serdülő, felnőtt gyermekek szüleiként is nehéz feladat eldönteni, hogyan engedjük 

el gyermekeinket, de akár középkorú felnőttként is milyen komoly és mindennapos 

problémát jelenthet, ha az idős anya még mindig gyermekként kezel minket, és ma-

gához láncol. Legyünk hálásak azért, hogy Isten ezeken a találkozókon keresztül a 

helyes szeretetre akar tanítani minket!  

S.Erika 
 

A Kandalló Családműhely február 9-i foglalkozásának címe ez volt: Work 

hard, play hard, avagy egyensúly munka és család között 

Arról beszélgettek a résztvevők, 

hogy milyen is a „work hard, play 

hard üzemmód” a mindennapok-

ban. Hogyan lehet a sok teendő 

mellett is a lényegre figyelni, bol-

dog életet élni? 

A beszélgetést Balányi Klára vezet-

te, aki több mint 25 éve a Kismama 

magazin újságírója, az otthonról végzett munka mellett öt gyereket nevelt fel, 

https://www.facebook.com/events/749263268789996/permalink/750767881972868/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&__xts__%5B0%5D=68.ARCrz-ZV4udKhRzxJRlsEuFbs7tkChAoP_dZA2q8MXx8tuf2tLVhNmaO6W1hbbmUGYHTkR3DztCMiS2spFvn_EQfOWH2M3TW2c9xe-ITTzUum8ztlkgaEPnsRIel6vSx0z_ISTIQVoGMSFAxZlVxOZhQx-Y12EAF4t7EkfKnKV8LppSQhZLU3HMX229kWutcIi5zFbdJT-nmcfA-_uhVnU519hY1eM9UFS8Mg_w83DOGqAzgCS_ZGm-evduo6r1xIAhd9ag1LVBIhorQIQN2NxGmGXLdWOb6QpA_IOOMHgcDUzHF8dDCafEyEkMEuW8HFrTf8kwCAU-22pia4JlEHGkqZZoNrb7TzZzc1zN5NVey-D5Gzz79jbV4-yVUA023L2ojWH6yjP77sdNvbsLkWWP20wXDu1TQkBPxupoT8DqL05eh7_J6Q5lCvqEZOzX0gl8l0z3EXJ7YHNk94qAWknWiNrMxcc0_&__tn__=kCH-R
https://www.facebook.com/events/749263268789996/permalink/750767881972868/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&__xts__%5B0%5D=68.ARCrz-ZV4udKhRzxJRlsEuFbs7tkChAoP_dZA2q8MXx8tuf2tLVhNmaO6W1hbbmUGYHTkR3DztCMiS2spFvn_EQfOWH2M3TW2c9xe-ITTzUum8ztlkgaEPnsRIel6vSx0z_ISTIQVoGMSFAxZlVxOZhQx-Y12EAF4t7EkfKnKV8LppSQhZLU3HMX229kWutcIi5zFbdJT-nmcfA-_uhVnU519hY1eM9UFS8Mg_w83DOGqAzgCS_ZGm-evduo6r1xIAhd9ag1LVBIhorQIQN2NxGmGXLdWOb6QpA_IOOMHgcDUzHF8dDCafEyEkMEuW8HFrTf8kwCAU-22pia4JlEHGkqZZoNrb7TzZzc1zN5NVey-D5Gzz79jbV4-yVUA023L2ojWH6yjP77sdNvbsLkWWP20wXDu1TQkBPxupoT8DqL05eh7_J6Q5lCvqEZOzX0gl8l0z3EXJ7YHNk94qAWknWiNrMxcc0_&__tn__=kCH-R
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öt unoka mellett segédkezik, és baba-mama klubot vezet. A meghívott vendé-

gek között volt Tóth-Lénárd Noémi, aki öt kisgyermeket nevel, a végén egy 

ikerpárral fűszerezve! Süttő Márta és Gábor is mesélt, a Kandalló Családmű-

hely házigazdái, akik 18 évet dolgoztak ugyanazon a munkahelyen és közben 

négy gyermeket neveltek fel. Márti 30-as évei elején lett pályakezdő, a gyer-

mekek kirepülése után pedig szakmát is váltott. Pecze Dani a felelős férjek, 

apák táborát erősítette, akinek komoly munkahelyi pozíciója mellett is a csa-

lád az első. Vallotta, hogy a családdal töltött minőségi idő pótolhatatlan a 

gyermekeink életében. Szombaton ezekről a témákról mondta el személyes 

tapasztalatait.   

Nagy-Vargha Zsófi, a Kandalló Családműhely egyik főszervezője is megosz-

totta személyes tapasztalatait, milyen is a „work hard, play hard üzemmód” az 

ő életében: három gyermeket nevel és közben teljes állásban dolgozik. 
 

A következő alkalom március 9. Téma: Anyósok 

 

Farsang 2019 
 

Február 2-án, szombaton került sor egyházközségünk farsangi rendezvényére 

a Szent Imre Általános Iskola tornatermében. Délután öt órára megtelt a terem 

kicsikkel és nagyokkal, és kezdődhetett a műsor, amelyben bemutatkoztak a 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda dolgozói, a keddi imacsoport, Zoli atya 

fiataljai és házas csoportja, és az idősebb házasok. Volt itt „Három kívánság”, 

Dévényi Tibi bácsi régi műsorának felélesztése táncdalfesztivál, házépítés kar-

tonból, melyben a kisgyermekes családok vettek részt, láthatósági mellényben, 

bukósisakkal, karjukon kicsi gyermekükkel, a nagyobbacskák pedig fúróval és 

egyéb szerszámmal segédkeztek az építkezésben. Egy másik csoport Janó 

atyával együtt a színpadon megjelenítette a mennyet és a poklot is, és mi, idő-

sebb házasok pedig egy százlábú jelmezébe bújtunk, és a hiányzó lábainkat az 

unokáink egészítették ki. A fiatalok árnyjátékot adtak elő. Igazán színes és vi-

dám, izgalmas programmal ajándékozott meg minket minden csoport. Ezután 

vonultak fel a jelmezbe öltözött gyerekek, akik közt többféle pillangó, darázs, 

királylány, focista és robot is bemutatkozott. Öröm volt látni, milyen sok csa-

lád és mennyi gyerek jött el, hogy együtt töltse ezt a szép délutánt.  

A műsor után a fenti ebédlőben vártak ránk a finom és hihetetlenül dekoratív 

szendvicsek és különféle sütemények, amiket egyházközségünk szorgalmas 

tagjai készítettek. A tombola után este 8 órától éjfélig lehetett táncolni, a tea-

házban hangulatos gyertyafény mellett beszélgetni, ill. egy másik teremben 

társasjátékozni.  

Köszönjük az előkészítő munkában résztvevőknek a fáradozását és a másnapi 

takarítást!           S.Erika 
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Az Egyház és a Szentlélek – Kongresszus Castel Gandolfoban 
 

ANYA-SZENT-EGY-HÁZ 

Január elején hatan vettünk részt a plébániáról Castel Gandolfoban a Fokolare 

lelkiség találkozóján. Az együtt töltött négy nap alatt az Egyház és a Szentlé-

lek témáját jártuk körbe. Ebből emelnénk ki néhány gondolatot. 

ANYA 

Az Egyház édesanya: mert nem önerőből, magától válik valaki kereszténnyé, 

hanem az egyházban, az egyház által. Mindannyiunknak van valaki az életé-

ben, aki közelebb visz Istenhez, aki az általa megtapasztalt Krisztusban mutat-

ja meg nekünk, hogy az Isten végtelenül szeret. Nekünk is édesanyává kell 

válnunk, és a szeretet Istent kell továbbadnunk, hiszen mi is azért vagyunk ke-

resztények, mert megtapasztaltuk ezt a szépséget. Így válik az Egyház édes-

anyává. 

SZENT 

Az Egyház tanító, mester: az egyház az igazságot, Krisztust mint tanítót adja a 

világnak. Isten az egyházon keresztül, az igével tanít bennünket. Az ige meg-

élésének át kell járnia minden gondolatunkat, cselekedetünket, gyakorlattá kell 

váltanunk. Csak az így megtestesített ige él, és meggyökerezik bennünk Isten 

akarata. 

EGY 

Az Egyház család: Isten családja a földön. A názáreti családról kell példát 

vennünk. Csak közösség/egység szül közösséget. Az egységre törekvés felté-

tele az elhagyott Jézus szeretete. Amikor egyikünk cselekszik, akkor a köz-

tünk lévő Jézus cselekszik, így a többiek is cselekednek. 
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HÁZ 

Az Egyház otthon: Isten családja a plébánia. Mindenki számára nyitott, és 

mindenki szolgálatába állítja magát, mindenkinek hirdeti a megváltást így 

mindenki élhetné Isten szavát. Megvalósíthatjuk Isten szeretetparancsát, mint 

az első keresztény közösségek, és vonzóak lehetünk. Jézust kell ajándékoz-

nunk mindenkinek, Hozzá kell vezetnünk mindenkit, úgy, hogy mi Ő legyünk, 

ehhez pedig egységben kell élnünk. 

Ezt az egységet próbáltuk élni a hosszú és olaszosan intenzív napok során és 

azóta is. Mindannyian hálásak vagyunk Istennek, hogy megmutatta, az Ő or-

szága itt van köztünk! 

    Z    

  K R I S Z T I 

    U    

  E S Z T E R 

    S    

 K A T I    

  T      

D E T T I    

  I      

  L      

  A      

 

 Először vettem részt januárban a Castel Gandolfóban tartandó Fokolare lelki-

ségi találkozón. Nagyszerű lelki élményben volt részem, amelyből még most 

is táplálkozom. Nagyon jó volt megtapasztalni a kölcsönös szeretetet és egy-

séget. Hála érte Istenne, és kérem, hogy segítsen továbbra is ezen az úton jár-

ni! 

Megosztanék egy pár személyes gondolatot, ami nagyon megérintett az elő-

adások kapcsán: 

 A Szentlélek élteti az Egyházat. 

 Az Egyház: Anya, Tanító, Otthon, Család – AnyaSzentEgyHáz 

 Minden karizma az Egyházban és az Egyházért születik. Ferenc pápa: 

„A karizmák az Egyház megújulását szolgálják.” 

 A Szentlélek ugyanazt teszi az Egyházban, mint a lélek a testben – Éltet, 

vezet, megújít. 

 Chiara Lubich: …ha tudatosan éljük a krisztusi szeretetet, akkor tudunk 

Egyházzá válni. A Szentlélek segít bennünket ezen az úton.” 

 Hallgassunk a Szentlélekre, működjünk vele együtt. Az akadályokat pe-

dig öleljük át, használjuk ugródeszkául a Jézussal és így egymással 

megélt egység mélyítésére. 

Grébelné Kriszti 
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NAGYBÖJT 

 

Ebben az évben 2019. március 6-án lesz hamvazószerda, ekkor kezdődik a 

nagyböjt.  

Hamvazószerdán 7 órakor, 8 órakor (az iskolásoknak) és este 6 órakor lesz 

szentmise a Szentháromság-templomban. 

 

Nagyböjti lelkinapok: 

A gyermekek nagyböjti lelkinapja április 6-án, szombaton lesz. 

Egyházközségi nagyböjti lelkinapunkat később hirdetjük.  

 

Szigorú böjti nap van hamvazószerdán, március 6-án és nagypénteken, 

április 19-én. 

E napokon  a hústilalom mellett  háromszor szabad étkezni és csak egyszer 

jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. 

életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatko-

zik mindazokra, akik a 14. életévüket már betöltötték.  

A húseledeltől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein mindazok 

számára, akik már a 14. életévüket betöltötték. 

Legyen azonban gondunk arra is, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanít-

suk azokat, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra. 

 

Egyházunk előírásainak megtartása mellett egyéni vállalásainkat is Urunknak 

ajánljuk. 

Jó vállalás lehet például a pontosság gyakorlása.  

A rendszertelenül élők tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbe-

osztásukban.  

A sokat beszélők néha hallgassanak el, a hallgatagon, mogorván félre-

húzódók kedvesen szólítsanak meg másokat. 

A kesergésre hajlamosak próbálják humorral és derűvel szemlélni az 

életet, magukat és másokat.  

A megszólást, pletykát kedvelők mondjanak jót, vagy ne mondjanak 

semmit másokról.  

A megbízhatatlanok, feledékenyek most minden ígéretüket teljesítsék 

pontosan.  

A teremtett világ, természet, fák és virágok fokozott, tudatos védelme is 

jó vállalás lehet. Ez most különösen is hangsúlyos környezetünkben. 

Februári életigénk elmélkedésben a következő idézetet találtam Chiara 

Lubichtól ennek megerősítésére: 
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Ha az ember nem él békében Istennel, akkor a föld sem él békében. 

A vallásos emberek átérzik a föld »szenvedését«, amikor az em-

ber nem Isten tervei szerint használja, hanem csak az önzés, és 

a soha ki nem elégíthető birtoklásvágy vezérli. Ez az önzés és a 

vágy előbb és jobban megfertőzi a földet bármi más szennyező-

désnél, ami csak ennek a következménye. […] Ha fölfedezzük, 

hogy a teremtett világ egy szerető Atya ajándéka, akkor sokkal 

könnyebb lesz harmonikus kapcsolatot építeni a természettel. És ha 

azt is fölfedezzük, hogy ez az ajándék az emberiség nagy családja 

minden tagjának szól, és nem csak néhányaknak, akkor nagyobb fi-

gyelemmel és tisztelettel leszünk aziránt, ami az egész jelen és jövő 

emberiségének tulajdona.” 
 

A nagyböjti keresztúti ájtatosságokat péntekenként 17 órától imádkozzuk 

együtt alkalmanként más és más csoport szolgálatával. 

Az első alkalom március 8-a, péntek lesz, tehát az előző évektől eltérően már 

hamvazó szerda utáni pénteken is tartunk keresztúti ájtatosságot.  

 

 

Február 7-től minden csütörtökön új résszel jelentkezik a misevlog! 

Mit miért teszünk a szentmi-

sén? Mi a szerepe az oltár-

csóknak? 

Miért térdelünk, máskor pe-

dig állunk? Egyáltalán, ho-

gyan alakult ki a szentmise? 

Új sorozatunkban választ 

kaphatsz többek között ezek-

re a kérdésekre is. 

A készítők bátorítanak mindenkit, hogy ha az aktuális rész témájával kapcso-

latban kérdése van, írja meg kommentben! Azokra a szentmisével kapcsolatos 

kérdésekre, melyekre nem adnak választ a videók, külön kérdezz-felelek ré-

szekben válaszolnak a sorozat után. 

 

Iratkozzatok fel Fábry Kornél atya vlogjára! http://bit.ly/Misevlog 

 

 

https://bit.ly/Misevlog?fbclid=IwAR37juRV98iN6I4TmNXv7rZCUrG0XofYKBEHTucV0wglmQ_reiHWxifOC5I
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A Katolikus Iskolák Diáksport Szövetségének 

országos asztalitenisz versenye 
A gödöllői Szent Imre Katolikus Ál-

talános Iskola és Óvoda 4. alkalom-

mal rendezte meg február 9-én, 

szombaton a Katolikus Diáksport 

Szövetsége által kiírt asztalitenisz 

versenyt az iskola tornatermében. Az 

ország katolikus iskoláiból 86 diák 

érkezett a megmérettetésre, a követ-

kező helyekről: Sátoraljaújhely, 

Nyírbátor, Celldömölk, Szerencs, 

Pápa, Kecskemét, Gyöngyös, Albert-

irsa, Budapest, Veresegyház, Gödöl-

lő.  

A megnyitó Polcz Zoltán, katolikus 

káplán szívet, lelket melengető sza-

vaival és áldásával kezdődött. Pelyhe 

József, Gödöllő város alpolgármeste-

re örömét fejezte ki, hogy a fiatalok 

fontosnak tartják a mozgást, a spor-

tot, és a játék öröme feledteti a haj-

nali felkelést. Külön kiemelte, hogy 

jó látnia, hogy a felnőtt önkéntesek 

milyen jó példát mutatnak a mai fia-

taloknak. Bereczky Judit, a Katolikus 

Iskolák Diáksport Szövetségének el-

nöke megköszönte, hogy Gödöllő 

sokadszor vállalta a verseny megren-

dezését. Janosik Györgyi, a rendező 

Szent Imre Katolikus Általános Isko-

la és Óvoda igazgatóhelyettese ki-

emelte, milyen jó, hogy ilyen sokan 

eljöttek, és hogy megduplázódott a 

létszám az évek folyamán, és min-

denkinek jó versenyzést kívánt. A 

megnyitóra néptáncbemutatóval ké-

szültek a 8. osztályosok, leány kör-

táncot mutattak be. Utána az Edvi 

lánytestvérek, Lili és Emília fitness- 

bemutatói következtek. A rendez-

vény sportszakmai lebonyolítását 

Rétfalvi Antal és bírói csapata végez-

te. A magas létszám az ő munkájuk-

nak pozitív megerősítése is, amit az 

elmúlt években végeztek. Hihetetlen 

precizitással, és pörgősen valósítot-

ták meg a 136 meccs levezetését. 

Öröm volt látni a kicsik és nagyok 

egymásért való szurkolását. A ren-

dezvényre a szülők ingyenes büfével 

készültek, amiért minden résztvevő 

köszönetét fejezte ki. 
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Gödöllői eredmények: 

 

I.-II. korcsoport fiú egyéni (8 fő) 

2.Szepessy Mihály Szent Imre Katolikus Ált. Isk. Gödöllő 

3.Wesselényi-Molnár Kristóf Szent Imre Katolikus Ált. Isk. Gödöllő 

5. Ozsvárt Alex Szent Imre Katolikus Ált. Isk. Gödöllő 

7. Szigetvári Milán Szent Imre Katolikus Ált. Isk. Gödöllő  
 

 

III.-IV. korcsoport lány ( 10 fő) 

2.Péter Anna Szent Imre Katolikus Ált. Isk. Gödöllő 

6. Kunszt Nelli Szent Imre Katolikus Ált. Isk. Gödöllő 

V.-VI.korcsoport lány egyéni (16 fő) 

3.Zámbó Sára Premontrei Szent Norbert Gimnázium Gödöllő 

4. Holtner Mónika Premontrei Szent Norbert Gimnázium Gödöllő  

V.-VI. korcsoport fiú egyéni (25 fő) 

5. Kristóf Pál Premontrei Szent Norbert Gimnázium Gödöllő 

III.-VI.  korcsoport lány csapat (4 csapat) 

2.Premontrei Szent Norbert Gimnázium Gödöllő 

V.-VI.  korcsoport fiú csapat (4 csapat) 

3. Premontrei Szent Norbert Gimnázium 
Gáspárné Kolozs Julianna 

versenyrendező 
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2019-ben folytatódik a Szülők Akadémiája sorozat, mely-

ben a Szentháromság-plébánia a családok mindennapjait érintő 

kérdéseket szeretné megtárgyalni szakavatott előadók bevoná-

sával.  

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a családoknak, elsősorban a 

gyerekneveléssel összefüggő kérdésekben. 

Helyszíne a gödöllői Szentháromság-plébánia földszinti közösségi terme (Gödöllő, 

Szent Imre utca 15.) 

A következő előadás időpontja, és címe: 

2019. március 26. 19:00 

Pécsi Rita:  

Okos eszköz: fejleszt vagy butít? 

 

A program látogatása ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

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.szimre.hu 

www.ifigodollo.hu   

http://www.mente.hu   

http://uj.katolikus.hu  

http://magyarkurir.hu   

www.vaciegyhazmegye.hu    

http://mkkm.hu   

http://cursillo.hu 

http://fokolare.hu  

Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat:  

http://szentharomsagtemplom.hu 

 plébániánk papjai és szolgálattevői,  

 a kapcsolatfelvétel lehetősége,  

 vasárnapi hirdetések,  

 az egyházközségi eseményeken készült fényképek,  

 a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,  

 a szentségekhez járulás feltételei,  

 csoportjaink bemutatása. 

http://bonumtv.hu/
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/ 

 

 

február 22. Szent Péter apostol székfoglalása  

Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! 

 

  

 

február 23. Szent Polikárp püspök és vértanú (155/156) 

Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! 

 

február 24. Szent Mátyás apostol ( 80 körül) 

Legyetek tehát irgalmasok! 

 

 

 

 

március 6. Hamvazószerda 

Ne az embereknek mutasd böjtölésedet, hanem Atyádnak. 

 

március 7. Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk ( 

202/203) 

Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét. 

 

 

 

 

március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

József erre fölébredt álmából, és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr an-

gyala. 

 

március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)  

Az Úr szolgálólánya vagyok. 

 

április 11. Szent Szaniszló püspök és vértanú ( 1079) 

Atyám az, aki dicsőít engem.  

 

április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap  
Áldott legyen a király, aki az Úr nevében jön! 

http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
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OLVASÓLÁMPA 

 

Mennyei monopoly 

 

Ami a pénztárcádban van, kedves Játékos: csak váltópénz-

nem. A játékmezőn, amit földi életnek szokás nevezni, 

szükséged van ugyan ezekre a zsetonokra, ám egyszer s 

mindenkorra jegyezd meg: ez csak váltópénz. Műanyag 

peták.  

 A kereszténység a transzcendencia vallása: hiszünk 

abban, amit Jézus Urunk tanított, aki Pilátus előtt is világos-

sá tette: az Ő országa nem ebből a világból való. Hisszük, 

hogy nekünk az az ország a hazánk, ahol Krisztus az Úr. 

 Földi valóságunk pénznemeit tehát földi dolgaink becsületes kézben 

tartására használjuk: s ha okosan kufárkodunk műanyag petákjainkkal, 

akkor valódi értékekre bukkanhatunk. De ez a pénz: a »császáré«, és csak 

váltópénz. Okos használatával közelebb juthatunk önmagunkhoz, ember-

társainkhoz és a valódi boldogsághoz. (…) 

 Ugyan ki fektetné be minden vagyonát egy olyan ország értékpapír-

jaiba, ahová csak nyaralni utazott egy hétre? Akkor vajon miért tévesz-

tünk arányt, s tekintjük végcélnak és mindenható megoldó képletnek a 

brókerünk javaslatait? És vajon a papunk szavát miért nem vesszük leg-

alább feleannyira komolyan, mint a banki tanácsadónkét? Nem fordítva 

kellene lennie? És értékpapírjaink, számlakivonataink tanulmányozására 

fordítunk több időt és odafigyelést, vagy a Valódi Értékpapír, a Szentírás 

bogarászására? 

 

(Részlet Vukovári Panna: Mennyei monopoly című könyvéből.) 
 
 

 

Az Új Ember katolikus hetilap interjút közölt Janó atyá-

val Tanúságot tenni örömmel és erővel címmel. 

Itt olvashatják: 

https://ujember.hu/villanofenyben-hugyecz-janos/ 
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HÍREK, HIRDETÉSEK 

Kedves kisgyermekes szülők!  
 

Újból kéréssel fordulunk hozzátok! Az utóbbi időben újra elő-

fordult többször is, hogy a miséket zavarta a kicsi gyermekek 

túl hangos sírása, szaladgálása. 

Tudjuk és köszönjük, hogy mennyire igyekeztek ezt elkerülni. 

Köszönjük, hogy sokan igénybe veszitek a babaszobát és a 

templomfolyosót, ahol a kicsik szabadabban ellehetnek.  

Előfordul azonban, hogy még itt sem maradnak a kicsik. Akkor 

figyelmetekbe ajánljuk a közösségi ház folyosóját vagy az ud-

vart. A karzat egyáltalán nem jó megoldás, mert a speciális 

akusztika csak még jobban fölerősíti a zajt. 
Minden misére be van osztva szolgálattevőnek plébániai cso-

portjaink egyike. Kérünk benneteket, ne vegyétek zaklatásnak, 

ha a szolgálattevők szükség esetén szólnak a kisgyermekek túl-

zott hangoskodása miatt. Csak a munkájukat végzik. Higgyétek 

el, nekik is kellemetlen ez a feladat. 

Janó atya 
 

Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 75,- Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit sze-

retnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak Janó atyá-

hoz, mert csak az ő beleegyezésével 

tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, lehetőség van arra, hogy 

áldozásnál gluténmentes ostyát kap-

janak. Érdeklődjenek az atyáknál! 

Imádkozzunk hittel egyházközsé-

günk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek valamiben egyetértenek a földön, 

és úgy kérik, megkapják mennyei 

Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy 

hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20) 

Figyeljünk idős vagy beteg, temp-

lomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az 

atyák felkeresik őket, és kiszolgáltat-

ják nekik a szentségeket. Jelezzük a 

sekrestyében! Figyeljünk rájuk külö-

nösen is a nagyböjti időszakban, 

hogy húsvéti készületük teljes le-

gyen.  

A blahai kápolna a hét 

minden napján reggel 7 

órától este 7 óráig nyit-

va van, látogatható. 
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ASzentháromság-templomban csü-

törtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk. Az 

elsőcsütörtöki alkalmak szándéka: 

papokért, papi hivatásokért. 

Gitáros misék  

A Filia gitáros énekkar minden hó-

nap 2. és 4. vasárnap esti miséjén 

szolgál. A kórus szeretettel várja jó 

hangú fiúk és lányok jelentkezését. 

Csatlakozni lehet a vasárnap esti mi-

se előtt a 16.30-kor kezdődő próbá-

kon. 

Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi 

misékre autóval érkezéskor a lakóte-

lepiek parkolóhelyeit ne foglal-

ják el, hanem a templomhoz tar-

tozó parkolóhelyeket használják. 
Ha azok már megteltek, akkor a Szent 

Imre iskola mögé parkoljunk (a 

tömbfűtőmű mellett). 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található 

egyik perselyünk, amelybe bedobhat-

ják adományaikat, és ha hozzá sze-

retnének járulni a Fény és Forrás árá-

hoz.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelybe, a szegé-

nyek, rászorulók részére adhatunk 

feleslegünkből. „Mindenki elhatáro-

zásának megfelelően adjon, ne kellet-

lenül vagy kényszerűségből, mert Is-

ten a jókedvű adakozót szereti.” 

(2Kor 9,7) 
 

Minden hónap első szombatján a reggel 

7 órai mise után elsőszombati ájtatos-

ságot tartanak testvéreink az Oltári-

szentség előtt. A következő alkalom 

március 2. a reggeli mise után.  

Ebben az évben ismét lesz  

CSALÁDTÁBOR! Időpontja 2019. 

aug. 8-12. Helyszín Balatonföldvár, 

Riviéra park Hotel. Részleteket ké-

sőbb közlünk.  

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap 

harmadik vasárnapján a 9 órás 

szentmise alatt a nagyobb óvodás 

gyermekeket. A foglalkozásokon 

egy, az adott hónapban elhangzó 

evangéliumi részt dolgozunk fel kö-

zösen a gyermekekkel. Megköszön-

jük a könnyebb előkészülés érdeké-

ben, ha a szülők az  

assakram0127@gmail.com címen, 

vagy a 06 20 201 5786 telefonszá-

mon jelzik az adott alkalom előtt 

gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom: 2019. március 

17. 

2019.01.21-én a Mária Rádió temp-

lomunkból közvetítette a 9 órai 

szentmisét; interjúkat is készítettek a 

közösség tagjaival. 
 

A betegek szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatása 

március 24-én, vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisén 

lesz. Előtte szombaton, március 23-án délelőtt 10 órától 

bűnbánati liturgiával készülnek a szentség vételére. Itt kap-

ják meg a szentségben részesülni szándékozók azt a kis kár-

tyát, melyet a szentség kiszolgáltatásánál leadnak. Imádkoz-

zunk betegeinkért! 
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A jegyes-kurzus február 19-én, kedden 20.30-kor kezdődött a közösségi házban, 

hetente ugyanebben az időben tartjuk azok számára, akik ebben az évben kívánnak 

házasságot kötni.  

 

Egyházközségünk és a LISZI közös egészségnapját immár 8. 

alkalommal, 2019. április 6-án, szombaton 9-12 óráig rendezzük 

a Szent Imre Iskolában. Az előző évekhez hasonlóan vérnyomás-, 

vércukor-, koleszterin-, légzésfunkció-mérést, belgyógyászati-, 

bőrgyógyászati- és hallásszűrést, szemészeti, diabetológiai, 

életmód, dietetikai, családtervezési, dohányzásmegelőzési, 

gyermekápolási tanácsadást, EKG vizsgálatokat tervezünk. Lesz 

gyógytorna és salátabár.  

Várunk minden korosztályt, de kiemelten az elfoglalt, orvoshoz 

ritkán jutó középkorúakat! Előzetes jelentkezés nem szükséges. 

A szűrésekkel egy időben véradásra nyílik lehetőség, ahova jelentkezhet minden 18 

és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt, aki az elmúlt 2 

hónapban nem adott vért, panaszmentes, és nem tud véradást kizáró betegségről.  

A résztvevőknek alkalmuk nyílik támogatni a Lumniczer Alapítványon keresztül 

gödöllői daganatos és súlyos krónikus betegséggel élő gyermekeket.  
 

Felhívás Balaton-átúszásra 

A gödöllői katolikus közösségekből évről évre többen 

is teljesítik az 5,2 km-es Balaton-átúszás távot. Ta-

valy már közös utazást szerveztünk. Az idén is sze-

retnénk az egyéni teljesítményen túl közösségi él-

ménnyé tenni ezt a napot. Arra hívunk titeket, hogy 

aki közösségeinkből már úszta át a Balatont, vagy 

reális célkitűzései között ez szerepel, s most kedvet 

érez hozzá, és időt fordít a felkészülésre, jelentkezze-

nek 2019. február 28-ig a gabipall@freemail.hu e-mail címen.  

 Az egyéni felkészülést edzéstervvel segítjük. 

 Az úszás előtti hetekben kis csoportokat tudunk kialakítani az úszáshoz azok 

számára, akik így együtt tempózva bátrabban vállalják a táv teljesítését. Aki 

egyénileg vagy párban szeretne úszni, ez is lehetséges. 

 Autókat szervezünk az átúszás reggelén a Révfülöpre jutáshoz. 

 Az autók Balatonbogláron várnak minket, együtt megebédelünk, és még az-

nap visszajövünk.  

Aki érdeklődik a lehetőség iránt, további információt talál a http://www.balaton-

atuszas.hu/ címen. 

2019-ben az első kitűzött időpont június 29-e, szombat, és több júniusi és júliusi 

tartaléknapot is megjelöltek a szervezők. 

Várom jelentkezéseteket, ami nem jelent semmi kötelezettségvállalást. 

Páll Gabriella 

 

mailto:gabipall@freemail.hu
http://www.balaton-atuszas.hu/
http://www.balaton-atuszas.hu/


Fény és Forrás   2019. február-március 

   21 
 

  

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Szülők! 

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételt hir-

det a 2019/2020-as tanévre, az első évfolyamra. 

Iskolánkban a kereszténység mindennapi megélésére, magas színvo-

nalú oktatásra törekszünk. Elsősorban keresztény családok gyerme-

keit várjuk, viszont mindazok felé is nyitva iskolánk kapuja, akik 

számára az egyházi iskola választása a hithez való őszinte közeledést 

jelenti. Ezt missziós feladatunknak tekintjük. 

Az érdeklődő szülőket 2019. február 26-án, kedden 17 órára vár-

juk egy tájékoztató beszélgetésre. 

Játékos ismerkedés a leendő elsősökkel:  

  2019. március 22. (péntek) 14 órától 17 óráig 

  2019. március 23. (szombat) 8 órától 14 óráig 

A várakozási idő rövidítése érdekében kérjük a tisztelt szülőket, hogy beiratkozási 

szándékukat előzetesen jelezzék 2019. március 14-ig az iskola portáján személye-

sen, vagy a 28/514-975-ös telefonszámon. 

A játékos ismerkedésre a gyerekkel együtt mindkét szülőt szeretettel várjuk. 

Kérjük, hogy az alább felsoroltakat hozzák magukkal:  

- az óvoda véleményét a gyermek iskolaérettségéről 

- egyházi ajánlást 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító iga-

zolványát 

- a gyermek TAJ- kártyáját 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

 

Iskolánk címe: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. 

Telefonszáma: 28/514-975, 514-976 

www.szimre.hu 

iskola@szimre.hu  

Gödöllő, 2019. január 8.      Varga András 

       igazgató 
 

 

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  

Gondoljunk rá, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával ma-

gunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek 

adhatjuk.  

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.  
Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk adni, 

akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára rendelkezzünk, melynek 

adószáma: 19185387-1-13.  

mailto:iskola@szimre.hu


Fény és Forrás   2019. február-március 

   22 
 

  

A Mladifest egy keresztény fesztivál, ahol egyszerre élheted át az összetartozás 

erejét, a bulik pörgését és a hit mélységeit. Találkozhatsz hiteles keresztényekkel, 

papokkal, tanúságtevőkkel és magával Jézus Krisztussal is. 

Ha elmúltál 16 éves, de még nem töltötted be a 35-öt, akkor gyere el a II. 

Máriabesnyői Mladifestre és hagyd, hogy Isten téged is megérintsen és megmutassa 

a világ csodáit! Természetesen idősebbek is jöhetnek, akik szeretik a vidámságot és 

hangos zenét. A regisztráció elkezdődött. 

Honlap: https://mladifest.eu/ 

 

A Mladifest, a 2019.05.24. és 26. között zajló máriabesnyői ifjúsági találkozó ven-

dégeinek elszállásolásában segítségre van szükség; az érkező fiataloknak szállást 

kell biztosítani és reggelente a program helyszínére vinni őket – Morzsányi Anna és 

Laci tud bővebb információt adni azoknak, akik fogadni tudnak vendégeket. 

A libanoni Santa Maria kórus szolgál zenével, ők a Mladifest vendégei. Meghív-

juk őket énekelni május 26-ára. 26-án délután néhány autós önkéntesre van szükség, 

hogy a felszereléseiket Máriabesnyőről elhozzuk a Szentháromság-templomba a 

koncertre.  

 

AFRÉKA 

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

csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” Teréz anya 

2019.02.23-án 19.00 órakor a közösségi házban Fodor Réka belgyógyász tart 

úti beszámolót. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

 

 

Tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Stella 

Leontin c. prépost, a Máriabesnyői Nagy-

boldogasszony Bazilika plébánosa.  

Temetési szertartása Vácott a Székesegy-

házban lesz február 26-án, kedden 11 óra-

kor. 

 

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 
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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! 

február 23. szombat  18.00  Idősebb házasok 

február 24. vasárnap    9.00  Szt. Lipót imacsoport 

     10.30  Szeretetláng imacsoport 

     18.00  Házasok 

 

március 2. szombat  18.00  Igekör 

március 3. vasárnap    9.00  Fiatal házasok  

     10.30  Imacsoport 

     18.00  Ifjúság 

 

március 9. szombat  18.00  Bibliakör 

március 10. vasárnap    9.00  Tantestület 

     10.30  Cursillo 

     18.00  Cserkészek 

 

március 16. szombat  18.00  Cursillo 

március 17. vasárnap    9.00  Igekör   

     10.30  Cursillo 2 

     18.00  Régebben házasok 

 

március 23. szombat  18.00  Házasok 

március 24. vasárnap      9.00 Szt. Lipót imacsoport 

     10.30  Szeretetláng imacsoport 

     18.00  Fiatal házasok  

 
március 30. szombat  18.00  Befogadó családok 

március 31. vasárnap    9.00  Bibliakör 

     10.30  Egyháztanács 

     18.00  Családközösség 

 

április 6. szombat   18.00  Igekör 

április 7. vasárnap     9.00  Házasok  

     10.30  Imacsoport 

     18.00  Ifjúság 

 

április 13. szombat  18.00  Befogadó családok 

április 14. vasárnap    9.00  Tantestület 

     10.30  Cursillo 

     18.00  Cserkészek 

április 18-22. nagyhét, húsvét külön beosztás szerint 
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A SZENTMISÉK RENDJE (téli miserend) 

 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat  7.00 és 18.00 

csütörtök       7.00  

        18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  
 

 

BLAHAI KÁPOLNA 

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

vasárnap        7.45 
 

 

SZADA 

csütörtök szentségimádás     18.30 

  szentmise      19.15  (változhat) 

szerda (görögkatolikus szentmise)  18.00  (változhat) 

vasárnap         9.00 
 

 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, péntek      18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 
 

 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 

hétköznap        18.00  

vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30 
 

 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 

vasárnap         9.30 

 

Gyónási lehetőség templomunkban évközi időben: 

az esti szentmisék előtt fél órával, 

csütörtökön este a szentségimádás alatt, 

vasárnap az esti szentmise előtt fél órával  

és a szentmise alatt, amíg vannak gyónók. 

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

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 
2019. február-március 

 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

