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Ezekben a napokban ünnepli
aranymiséjét
megyéspüspökünk, Dr. Beer Miklós püspök
atya. Ebben a személyes
hangvételű írásban szeretném
szavakba önteni a hálánkat a
mennyei Atya felé Miklós
püspök atyáért.
2003. május 27-én izgatottan
várakoztunk a váci Püspöki
Palotában, hiszen kiszivárgott
a hír, hogy ezen a napon derül ki, hogy ki lesz Keszthelyi
Ferenc püspök atya utódja a
váci püspöki székben. Déli 12
órakor Szecsődi Péter egyházmegyei kormányzó atya
bejelentette, hogy Dr. Beer
Miklós
esztergom-budapesti
segédpüspököt nevezte ki a
Szentatya. Nem kellett sokat
várnunk, még aznap délután

megérkezett Miklós püspök
atya, és mosolyogva köszöntött bennünket, leendő munkatársait. Két és fél éven keresztül dolgozhattam mellette
mint püspöki titkár. Közvetlen, vidám, nagy teherbírású
és lelkes embert ismerhettünk
meg Miklós püspök atyában.
A következő évben, 2004-ben
egy bátor döntéssel Vácra került az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola. Gyorsan kellett cselekedni, hiszen a zsámbéki
épület leégett, és valahol folytatódnia kellett az oktatónevelő munkának. A következő évben, 2005-ben volt az első egyházmegyei találkozó
Nógrádsápon. A kis nógrádi
falu katolikus közössége hihetetlen lelkesedéssel szervezte
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meg a találkozót. Ekkoriban
fogalmazta meg püspök atya a
legfőbb vágyát a pásztori szolgálatával kapcsolatban. Ez a
vágy egy szóban foglalható
össze: megújulás.
Ez a megújulás Isten ajándéka, amit a mennyei Atyától
kell elkérnünk, hallhattuk
sokszor Miklós püspök atya
figyelmeztetését. De ehhez
szükséges a rendíthetetlen
hit, ami püspöki jelmondatában is szerepel: „rendületlenül
a hitben” (Kol 1,23). Püspök
atya arra kérte a plébániai
közösségeket, hogy mindenhol
legyen szentségimádás. Az Oltáriszentség előtt időzve el kell
kérnünk, hogy mi az Ő terve
az adott egyházközséggel. Ennek a megújulási folyamatnak
a gyümölcseit már láthatjuk.
Több mint 200 akolitus szolgál az egyházmegyében, elindult a képviselőtestületi tagok

képzése, a nagyböjti premis
találkozókon az egyházközségekben szolgáló testvérek élhetik meg a kölcsönös szeretetben való egységet. Elindult
az állandó (nős) diakónusok
képzése is, létrejött a Vidékfejlesztési Iroda, ahol különböző
programokat indítanak a leszakadó falvak felemelésére.
Nem feledkezhetünk el arról
sem, hogy a Váci Egyházmegyében az ifjúsági munka és
kórházpasztoráció
területén
igen komoly eredményeket
érhettünk el püspök atya erkölcsi és anyagi támogatása
révén. Püspök atya újra és újra azt kéri tőlünk, hogy imádkozzunk érte. Vezesse őt a
Jópásztor, ő adjon neki rendíthetetlen hitet és testi-lelki
erőt!
Ad multos annos!
Janó atya
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KÖSZÖNJÜK, PÜSPÖK ATYA!
Június 19-én, vasárnap a 10 órai szentmisén a váci székesegyházban mutat
be hálaadó szentmisét Beer Miklós püspök atya 50 éves papi szolgálatáért.
Janó atyához csatlakozva ─ hálából és köszönetképpen ─ szeretnénk néhány képet felvillantani a püspök atya és az egyházközség találkozásaiból ─
a
teljesség
igénye nélkül
─ ahol megtapasztalhattuk kedves
figyelmét,
közvetlen,
atyai szeretetét.
Meghatározó
volt az a találkozásunk a
püspök atyával, amelyet még 2003-ban, megyéspüspöki beiktatásának évében, novemberben éltünk meg. Ő szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Mivel a fiatalok és katekumenek előzőleg bemutatkozó albumot küldtek Miklós püspöknek, így ő szinte személyesen ismerte, szólította meg a bérmálkozókat. Ez nagy hatással volt az egész közösségre. A bérmálás után pedig
a képviselőtestület tagjai mutatták be baráti beszélgetésben egyházközségünk életterületeit.
Itt történt például, mivel
nagyon szerette a cserkészeket, és emlékezett a
velük való találkozásokra, nagyon meglepte
Máthé Lacit azzal, hogy
ismerősként üdvözölte,
pedig csak egyszer, régebben találkoztak egy
cserkésztáborban, a Dunakanyarban.
Még ezen az őszön ellátogatott iskolánkba is, a Szent Imre-napi ünnepélyre. Ezek a bemutatkozások, találkozások azután végigkísérték az egyházközség és a püspök atya
kapcsolatát, hiszen bármikor összefutottunk vele - a premis találkozókon, a
lelkipásztori napokon vagy az egyházmegyei találkozókon - visszautalt arra,
3
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amiről ott beszélgettünk. Mint jó családfő figyelemmel kísérte 2004-ben
óvodaépítésünket, kilátogatott majálisunkra, megáldotta a felújított Jézus
szíve kápolnát Blahán. Természetesen
ő áldotta meg 2004
szeptemberében új
plébániánkat
és
templomunk alapkövét, amit aztán a jelenlétében
helyeztünk el. A továbbiakban is ezzel az
atyai szívvel és gondoskodással
volt
köztünk nagy ünnepeinken, 2006 augusztusában óvodánk megáldásán és
2007 augusztusában templomunk szentelésén. De nem csak tette a dolgokat,
hanem mindig buzdított, lelkesített bennünket. Szavai sokunkban visszacsengenek ma is, például amikor a templomszentelésen azt mondta: Isten
titeket egymásra bízott. Ezzel a lélekkel próbálunk ma is együtt lenni egyházközségünkben.
A bérmálások mindig igen családias légkörben zajlottak. Minden alkalommal mosolyogva, örömmel jött, és ezt nem csak úgy mondta. Ismerősként,
barátként tekintett a bérmálkozókra. Volt olyan
alkalom, amikor mindegyiket néven szólította,
mert fontosnak tartotta,
hogy személyes kapcsolatba kerüljön velük, így
segítve a Szentlélek kiáradását. Minden bérmálkozóhoz volt egy kedves
szava, kérdezte a választott szentjéről, és biztatta
követésére. A püspök atya
mindig hangsúlyozta, hogy a bérmáltaknak feladata van a világban, és ez a
keresztény tanúságtétel, amihez a Szentlélek sajátos kegyelmi ajándéka által
megkapják az erőt.
Főpásztorunknak az volt a kívánsága, hogy a szertartás után az agapén kötetlenül is beszélgethessen a megbérmáltakkal és kezeseikkel. A bérmálkozók boldogok voltak ettől a kapcsolattól, hiszen erőt kaptak küldetésükhöz.
4
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Erről a bérmálkozás után, de évekkel később is, így számoltak be:
Beer Miklós püspök atya által még különlegesebb ajándék lett a bérmálás szentsége.
Nagy élmény volt a püspök atyával személyesen találkozni, és néhány
szót váltani. A beszélgetés után minden kételyem elszállt. Úgy éreztem,
hogy tényleg szükség van rám az Egyházban.
A püspök atyának köszönhetően a prédikáció alatt mindenki feloldódott. Közvetlen szavai mindenkihez szóltak, általa az egész családom érezte
a Szentlélek jelenlétét.
Amikor mondtam, hogy Péter a védőszentem, a püspök atya azt
mondta, hogy úgy szeressem Jézust, mint ő. Most már tudom, mi a dolgom.
- Korábban nem éreztem ahhoz hasonló összetartozást és gyengéd szeretetet, mint ami megnyilvánult a püspök atya és a közösség között.
Szívből köszönjük püspök atyánknak elfogadó, befogadó szeretetét, a nyitottságot és mély kapcsolatot, a sok-sok Krisztusban megélt találkozást!
Köszönjük a derűt, a közvetlenséget, odafigyelést, biztatást és a tanítást!
Kérjük további életére és szolgálatára a Jóisten bőséges áldását!
-szerk.-

PÜNKÖSD 2016
Pünkösdkor lezárult a húsvéti időszak. A tanítványok Máriával az emeleti
teremben vannak, amikor a Szentlélek kiárad, megszületik az egyház, és
onnantól kezdve hirdetik az evangéliumot.
Janó atya a homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy az egyház nemcsak
a hivatalt teljesítő személyek gyülekezete, hanem az egyház mi vagyunk.
Szent II. János Pál pápa 2000-ben bocsánatot kért az egyház fiainak és lányainak a bűneiért, hangsúlyozva ezzel, kikből áll az egyház. Az egyház
bűnös és szent. Most az irgalmasság szent évében különösen is nagy fontosságot kap, hogy az egyház 2000 év óta soha nem a bűnt, hanem Isten szeretetét, az irgalmasságot hirdeti. Isten nem szégyell minket, ami a határtalan
bizalom jele részéről. Ő szabadságot ad nekünk, ahogy az evangéliumban
áll: „nem a szolgalelkűséget kaptátok”.
Beszélt a Szentlélek ajándékairól, a bűnbánat fontosságáról, de hangsúlyozta az imádkozás ─ nem az imamondás ─ elsőrendű fontosságát. Fontos,
hogy szeressünk imádkozni, hogy élő kapcsolatunk legyen a mi mennyei
édesapánkkal, hogy tűz legyen bennünk, mert e nélkül a tűz nélkül soha
nem fogjuk tudni átadni az evangélium örömét. Nekünk, magyaroknak,
akikre nem jellemző az öröm, ez nem könnyű, de Istennel minden lehetséges.
S.Erika
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VERESEGYHÁZI TEMPLOMSZENTELÉS
Május 14-én felszentelték Veresegyház
új katolikus templomát, a Szentlélektemplomot.
A város meglévő katolikus temploma, a
Szent Erzsébet-templom felújítási munkálatai során vált egyértelművé, hogy
jelentős régészeti értékeket rejt, de a
megnövekedett közösséget sem tudta
már befogadni, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy új templomot épít. A
régi templom továbbra is megőrzi templomjellegét, de a múlt értékeinek bemutatását is szolgálja.
Az építkezés városi és egyházmegyei
összefogásban valósulhatott meg. A 400
hívő befogadására alkalmas templomot
Nagy László építész tervei alapján, egy
év alatt építették fel. A templom díszítésében veresegyházi művészek vettek
részt. A templom orgonája Dunakeszin, harangjai Őrbottyánban készült.
Az ünnepségen Beer Miklós váci megyéspüspök kiemelte: míg NyugatEurópában templomokat zárnak be, Magyarországon új templomok épülnek, ez büszkeséggel tölthet el mindenkit.
A szentmise után az új Szentlélek-templom megnyitotta kapuit a lakosság
és az érdeklődők előtt.
Kívánjuk kedves testvéreinknek, hogy új templomuk mindannyiuk számára
a kegyelem forrása, a közösség igazi otthona legyen, ahol meghallják és
követik a Szentlélek indításait!
-szerk.-

TEMPLOMBÚCSÚ
Szentháromság-templom búcsúját május 22-én, Szentháromságvasárnapján tartottuk. Az esti szentmisén Sánta János kanonok atya volt a főcelebráns, akit Janó atya mint barátját
mutatott be a híveknek, felidézve első találkozásukat.
Sánta János atya elmondta, hogy még nem volt templomunkban, és meglepte, hogy milyen sokan jöttünk el
ezen az estén. Homíliáját azzal kezdte, hogy az, aki a
Szentháromságot választotta a templom titulusának,
„egészen biztosra akart menni”, hogy ne egyetlen személy legyen a templom, a közösség védőszentje, hanem maga a kegyelem
A
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forrása, a Szentháromság. Ezután felvázolta a Szentháromság mibenlétét és
dinamizmusát, szólt a mennyországról és a pokolról, végül pedig arról,
hogy törekedjünk a Szentháromságban való életre. A szentmise végén Dr.
Petróczki Károly köszöntötte vendégünket, megköszönve a tanítást.
Ezt követően a templom
elé vonultunk, ahol az előző búcsú óta kereszteltek
szülei egy-egy rózsatövet
ültettek el, miközben gitáros énekkel dicsőítettük az
Urat.
-hh-

„Boldogok az irgalmasok”
Tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozó, május 21.
A tavaszi nagymarosi találkozóra ebben az évben nem szerveztek buszt
egyházközségünkből. Ennek ellenére sokan vettek részt közösségünk fiataljai közül. Nemcsak azért, hogy
töltekezzenek, hanem hogy szolgáljanak is. A Gyerekmaroson
többen is segítettek a szervezésben és a kisebbekkel való foglalkozásban.
A szentmise főcelebránsa Snell
György esztergom-budapesti segédpüspök volt, az irgalmasság
témáját középpontba állító találkozó nagyelőadását pedig Béri László Renátó kármelita szerzetes tartotta.
Az előadást szentségimádás követte, voltak hagyományos fakultációk. Az
elmúlt években András atya volt az egyik műsorvezető, de ettől az évtől
mások vették át ezt a szolgálatot. Így a találkozó befejeztével munkatársai
elbúcsúztatták a káplán atyát.
Aki részletesebben szeretne tudni a találkozóról, itt megteheti:
http://www.magyarkurir.hu/hazai/meglesz-szaz-pontunk-istennel-azirgalmassag-volt-nagymarosi-ifjusagi-talalkozo#lightbox['gs69807']/2/
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„Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!” (Mk 1, 11)

Május végén a fiatal házas közösségből huszonnégy házaspár Egerbe
utazott egy hosszú hétvégére, hogy
megújuljon, feltöltődjön, házasságában és istenkapcsolatában megerősödjön.
A pénteki szentmise, szentségimádás Janó atya vezetésével megalapozta a témánkat, amely a „Remény, azaz a család evangéliumának hirdetése, ünneplése, szolgálata” volt. Szombaton az egyes családtagok küldetését vizsgáltuk részletesebben. Nemes és nehéz hivatást
kapott az édesapa: példakép, értékek átadója, aki „megalázás nélkül
fegyelmez, magát nem kímélve védelmez”. Munkára nevel, és meg
tud hallgatni. Jelen van a család életében. Az édesapa a tékozló fiát is
elengedte, de várta, felemelte.
Előbb Isten atyaságát próbálja megélni, azután képviselni. Úgy tekint a
gyermekére, mint az Atya Jézusra:

„Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!” (Mk 1, 11)
Ezeket a gondolatokat, az édesanya
és a gyerekek szerepét is előbb
egymagunkban, majd a házastársunkkal közösen elmélkedtük át.
Ezután a szentmisében Jézus jelenlétében töltekeztünk.
Az együtt töltött este vidám hangulata, szurkolás, társasozás, sok nevetés is nagyon csábított, de mi inkább kettesben sétáltunk a férjemmel, mert nagyon sok bepótolnivalónk volt. Olyan témák is előkerültek, amikre már régóta nem jutott
időnk a gyerekek mellett. Nem találtunk varázsütésre megoldást a
nehézségekre, de arra ébredtünk rá,
hogy az a fontosabb, hogy a helyzetek viselésében hogyan álljuk a sarat. Annak a hozzáállásnak kell példaértékűnek lennie a gyerekek (és
egymás) előtt, hogy Krisztussal az
úton járva hogyan tartjuk élőn a hitünket.
8
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Vasárnap Szabó József atya tartott
humoros hangulatú előadást, rövid
kivonatot a Sorskönyv (The Script)
című mű alapján rossz beidegződéseinkről. Eszerint mindenkibe kiskorban bevésődnek, megíródnak
viselkedésminták, amiket nehéz
helyzetekben előrántunk, és ezek
szerint cselekszünk reflexszerűen.
De a jó hír, hogy tudatosan irányítva felülírhatjuk reakcióinkat. Fel-

nőtt-énünket kimunkálva bölcs mérlegeléssel hozhatunk döntéseket az
értékek mentén.
Együttlétünket közös szentmisével
és ebéddel zártuk, és indultunk haza. Útközben még egyszer átbeszéltük az érzéseinket, örömünket, reményünket! Köszönjük a szervezők
munkáját és Janó atya lelki vezetését!
P. Erőss Eszter

Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!
Élő rózsafüzér zarándoklat 2016. 05.28.
A máriabesnyői A máriabesnyői Nagyboldogasszonybazilikában kapott útravalóval és áldással indultunk a
tizedik, jubileumi élő rózsafüzér zarándoklatra. Ott
voltak a Mária Rádió munkatársai, és egy autó kísért
minket, mely a palackozott ivóvizet biztosította számunkra.
A premontrei templomban volt az első megállóhelyünk. Piusz atya fogadott bennünket, énekelve vonultunk be, ahol rövid
zsolozsmával köszöntöttük a Szűzanyát. Majd az egyetem parkján keresztül
folytattuk utunkat. A Szentháromság-templom felé gyalogoltunk. Nagyon
felemelő volt a parkokban, a városban emberekkel találkozni, látni, ahogy
figyelmesen vagy kíváncsian néznek minket, és a tudat, hogy őértük is
imádkozunk. Gyerekeink szórólapokat osztogattak a járókelőknek.
A Szentháromság-templomnál harangzúgás, és testvéreink vendéglátó szeretete fogadott bennünket.
Ezen a napon sok imaszándékot vittünk a Szűzanya elé. Imádkoztunk hazánkért, a békéért, városainkért és településeinkért, a bennük lakókért, hívőkért és nem hívőkért egyaránt, az emberek megtéréséért.
A Szent László kilátónál kettéváltak útjaink. Kb. 200-an Fót felé indultak,
mi pedig Attila atyával együtt tizennégyen, a kerepesi Szent Anna templomig gyalogoltunk. Útközben a kedves testvérek a szilasligeti kápolnánál
nagyon finom szendvicsekkel és süteményekkel kedveskedtek nekünk. A
zarándoklat hálaadó szentmisével zárult, melyet Horváth Zoltán kanonok
mutatott be. Fóton Beer Miklós püspök atyánk szentmiséjével zárult a kegyelmeket hordozó, szép nap.
S.Erika és a szerk.
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Úrnapján, május 29-én az egyes csoportok
közösen ünnepi virágdíszbe öltöztették az oltárokat, hogy azoknál méltón dicsőíthessük és
imádhassuk a kenyér és bor színében köztünk
maradt Jézust. Azért maradt köztünk, hogy
önmagával táplálva eggyé tegyen minket, és
ezt az egységet mutassuk meg a világnak. A
körmenetünkkel tette ezt meg egyházközségünk.

Baba-mama csoportok találkozója
Máriabesnyőn
Május 25-én a premontrei, máriabesnyői, szadai, kerepesi, veresegyházi és
a Szentháromság- templom baba-mama csoportjainak közös rendezvényén
vettünk részt Máriabesnyőn. A templom előtt kis szentképpel és az énekek
szövegét tartalmazó lappal vártak bennünket a szervezők.
A találkozó hálaadó szentmisével kezdődött, amelyen gitárzenekar szolgált.
A templomot megtöltötték a szaladgáló gyerekek és a boldog anyukák,

akiknek most nem kellett minden percben csitítani gyermeküket. A szentmisét Tomka Feri atya és Turai János atya celebrálta. Feri atya pár mondatot szólt arról, hogy az Eukarisztia közösséget teremt, minket itt a szentmisén eggyé tesz. Az áldozás után elimádkoztunk egy Szent Mónikához szóló
imát.
Ezután átsétáltunk a közösségi házba, ahol agapén vettünk részt, a kicsi
gyerekekre pedig a másik teremben vigyáztak.
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Beszélgettünk, ismerkedtünk, majd a csoportok bemutatkoztak, elmondták,
mióta vannak, hányan gyűlnek össze egy-egy alkalommal, mikor találkoznak, és hogyan töltik az összejöveteleket.
Ezután tanúságtételeket hallgattunk meg. Arról beszéltek a fiatal édesanyák,
hogyan kerültek a közösségbe, és ez mit jelent számukra, illetve, hogy ez
milyen hatással volt az istenkapcsolatukra. Egyikük arról számolt be, hogyan változott meg imaélete, hogyan talál naponta 20 percet gyermekei
mellett, hogy kettesben maradjon az Úrral. Volt velünk egy védőnő is, aki
szívesen segít az anyukáknak különböző tanácsokkal. Szerinte a problémák
mindig ugyanazok, csak a házszámok változnak.
Az atyákkal is lehetett beszélgetni.
Délben elimádkoztuk az Úrangyalát, majd hálaadó és Mária-énekeket énekeltünk. A mi csoportunkból is szép számmal vettünk részt, amit a szervezők meg is köszöntek.
Nagyon jó hangulatú találkozó volt, hálásak vagyunk a besnyői és premis
anyukáknak a szervező munkájukért!
Szeptembertől várjuk az anyákat, (apákat, nagymamaákat) csemetéket a baba-mama klubba!
S. Erika és -hhA Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította
azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett
kiemelkedő munka elismerésére.
Az elismerést az illetékes fenntartó adományozza.
Ebben az évben iskolánk igazgatója, Varga András részesült ebben az elismerésben kiemelkedő intézményi szolgálatáért.
Te Deum díjat kapott megbízható, odaadó munkájáért az iskola gazdasági
ügyintézője, Megyeri Lászlóné.
Kitüntetésükhöz szeretettel gratulálunk, és Isten áldását kérjük további
munkásságukra!

HORGÁSZVERSENY
Hrágyel Pali és Zsuzsa hagyományosan újra megrendezték az egyházközség
horgászversenyét június 4-én a dányi tónál. A pecázás most is kora reggel
6-kor kezdődött, és déli 12 órakor fújták le, amikor az ünnepélyes eredményhirdetésre került sor. A tóból évek óta rengeteg törpeharcsa kerül ki,
és csak ritkán akad horogra ponty vagy keszeg. A felnőtt kategóriában az
idén Gyulai Kristófnak azért mégiscsak sikerült egy 1,5 kg-os pontyot kifognia, amivel meg is nyerte ezt a versenyt. Második helyen Zsiráf végzett.
A gyerekek körében is indult verseny, ahol az első helyen Gódor Jani és
Kertész Viola, a második helyen Szabó Barnus és Regina végeztek, és a
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harmadik helyezett Varga Berci és Panna lett, a családoknál pedig a Galli
család végzett az első helyen.
Különdíjban részesült Gyulai Andris, aki az idén első alkalommal versenyzett, és a legjobb csapat díját pedig az Eszes keszegek csapata nyerte.
A horgászokon kívül
sok fiatal család is
eljött a gyermekeivel. Az árnyas fák
alatt babakocsikban
vagy plédeken alvó,
kúszó-mászó kisbabákban gyönyörködhettünk. A nagyobbak fociztak vagy
szüleiknek segítettek
a halfogásban.
A bátrabbak és sportosabbak kerékpáron érkeztek Gödöllőről. Gazdag Jani
ismét ragulevest készített
gazdagon
Zsuzsáék által hozott friss, zsenge
zöldségekből. Volt
persze pogácsa és
édes sütemények is, és
vidám társasjátékozás.
Hála Istennek az idő is
nekünk kedvezett. Hálásan köszönjük Palinak és
Zsuzsának a nagyszerű
szervezést, Gazdag Janinak a finom ételt, és mindenki másnak a segítségét! Ismét egy nagyon
kellemes napot tölthetS. Erika

tünk együtt jó hangulatban.
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Azok a csoportok, amelyek tartanak nyári szünetet (baba-mama klub, igekör, biblia kör, házas körök) megtartották záró összejöveteleiket. Ebben a
formában szeptemberben találkoznak újra.
Jó pihenést, szép nyarat kívánunk mindannyiuknak!

Nyári tanácsok
Végre itt a nyaralás! Nagy szükségünk van rá. Ha elhanyagoljuk a pihenést, felborulhat belső egyensúlyunk is.
Legyen igazi felüdülés, kikapcsolódás a mindennapok hajszájából, de
nem „kikapcsolódás Jézusból”. Ne hagyjuk el az imát, a Szentírás olvasását,
a vasárnapi szentmisét, hiszen ott kapjuk meg azt a fényt, amivel meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól.
Célunk egész személyiségünk és kapcsolataink szeretetben való megújítása legyen. Keressük
nyáron is a kapcsolatot egymással, hogy megoszthassuk örömeinket.
Nyaralásunkat tervezzük meg, hiszen szükség van akkor is a jó időbeosztásra. De még inkább a rugalmasságra, az egymásra figyelésre.
Ami egyikünknek pihenés, nem biztos, hogy a
másiknak is az. Hagyjuk olykor, hogy az legyen,
amit a többiek akarnak. Látva örömüket, és velük együtt örülve azt fogjuk
mondani, hogy megérte.
Hagyjuk, hogy Isten kegyelme felüdítsen bennünket. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és az élet terheit hordozzátok, majd
én felüdítelek benneteket.” (Mt 11,28)

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 06202015786 telefonszámon jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.
A következő alkalom: június 19.
Júliusban és augusztusban nem lesznek foglalkozások.
Részleteket előző számunkban és honlapunkon találnak.
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OLVASÓLÁMPA
Áldás az aranyszabályból
„Hadd szólhassak még valakiről, aki megtérése után
megpróbálkozott Krisztus követésével, de becsületesen bevallotta – nem sok sikerrel. Ám nem adta fel.
Elhatározta, hogy minden évben Jézusnak egy, egyetlenegy fontos tanítására koncentrál, és legalább azt az
egyet meg akarja tartani. Egy év múlva, amikor az már
életformájává lett, jöhet a következő ige, tanács. Így kezdte
az „aranyszabállyal”: »Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük…«
Magányos agglegény lévén egy vasárnap rázuhant az egyedüllét. Elhatározta, hogy ha most ő azt szeretné, hogy ne legyen egyedül, az Ige szerint meg kellene látogatni valakit. Egy nagyon régen nem látott barátja jutott az eszébe, aki igencsak betegeskedett. Elhatározta, hogy meglátogatja –
ha beteg most is, ne legyen egyedül. El is ment, és akkor tudta meg, hogy a
barátja meghalt. A lakásba özvegy nővére költözött, kisfiával. Tőle tudta
meg a szomorú hírt.
Nem szaporítom a szót. Újra és újra meglátogatta az özvegyen maradt
nővért, és kiderült, hogy ő is Isten dolgai után érdeklődő lélek, szívesen
hallgatta az Igét, s végül összeházasodtak. Ma boldog emberek. A kisfiú is,
akinek ismét van apja. Valóban jó apja, és nem mostoha. Most már hárman,
együtt építik a házukat – a kősziklára.”
(Részlet Gyökössy Endre: Élet és ige című kötetéből.)

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 életéről:
www.ifigodollo.hu
http://www.mente.hu
http://uj.katolikus.hu
http://magyarkurir.hu
www.keresztenyelet.hu
www.vaciegyhazmegye.hu
Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek,
magyarkurir.hu/hirek, www.plebania.net)
június 24. Keresztelő Szent János születése (főünnep)
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
június 27. Szent László király
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
június 29. Szent Péter és Pál apostolok (főünnep)
Az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
Áldott vagy te az asszonyok között
július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
július 18. Szent Hedvig királynő
Áldjad, én lelkem, Urunkat, Istenünket!
július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje
Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem
július 25. Szent Jakab apostol
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
augusztus 6. Urunk színeváltozása
Ruhája fehér volt, mint a hó
augusztus 9. Keresztről elnevezett Szent Teréz Benedikta (Edit Stein)
szűz és vértanú, Európa társvédőszentje
Segíts meg, Uram, mert egyedül vagyok, és senkim sincs rajtad kívül
augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus, vértanú
Aki nekem szolgál, kövessen engem
augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
augusztus 20. Szent István király (főünnep)
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
augusztus 24. Szent Bertalan apostol
Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK
Nyári táborok:
kézműves tábor: június 13-17. Szent Imre iskola
hittantábor 1: június 20-24. Balatonalmádi
hittantábor 2: június 27-29. Nagybörzsöny
cserkész nagytábor: július 10-17.
kiscserkész tábor: augusztus 13-17.


Ennek a számunknak önköltségi ára 65 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.

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)

Ne felejtkezzünk meg idős
vagy beteg, templomba járni nem
tudó testvéreinkről! Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik
őket, és kiszolgáltatják nekik a
szentségeket. Jelentsük be őket a
sekrestyében.
 Gyóntatás a hétköznapi esti
szentmisék előtt fél órával, a csütörtök esti szentségimádás alatt (18-19),
valamint a vasárnap esti szentmisék
előtt és alatt Kérjük a kedves híve16

ket, hogy időben érkezzenek, ha
gyónni szeretnének.
 A blahai kápolnában csütörtök
esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak
testvéreink
csendes
szentségimádást.
 A Szentháromság-templomban
csütörtökönként este 6 órától csendes szentségimádást tartunk.
 Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van
arra, hogy áldozásnál gluténmentes
ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az
atyáknál.
 A nyári időszakban a második
és negyedik vasárnapi esti misék
nem gitáros misék lesznek.
 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 mögötti (a tömbfűtőmű
mellett), illetve a Spar áruház melletti helyekre parkoljanak. Köszönjük
az odafigyelést!
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JÉZUS SZÍVE BÚCSÚ
BLAHÁN

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, amelyben, ahogy a
felirat is mutatja, a szegények, rászorulók részére adhatunk feleslegünkből.
„Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű
adakozót szereti.” (2Kor 9,7)

A blahai Jézus Szíve kápolnában ebben az évben is Jézus Szíve ünnepén,
június 4-én tartották a
búcsúi
szentmisét, amelyet András atya celebrált. A szentmise utáni az örömteli agapén késő estig beszélgettek a
testvérek.

Kérés
Újabb száz széket vásároltunk
templomunkba. Ezekre is párna kerül, ahogy azt már eddig is láthatták.
A huzatokat megvásároljuk kiszabjuk, de megvarrásukhoz segítségüket
kérjük, hogy minél előbb helyükre
kerülhessenek a székek! Aki tudna
segíteni, keresse
Kissné Bartók Gizellát telefonon
(06305240776) vagy e-mail-ben
(gabbianokft@gmail.com).

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

Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy egyházközségünk honlapja ─
megújult, fiatalos formában ─ ismét elérhető, ahol többek között tájékozódhatnak egyházközségünk aktuális híreiről, eseményeiről, közösségeink életéről, és egyéb információkról. Kérjük, nézzék rendszeresen:
http://szentharomsagtemplom.hu/
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Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra
Zarándoklatot szerveztünk MátraverebélySzentkútra, 2016. június 21-én Lovassy Attila
káplán atya vezetésével. Indulás reggel 8 órakor, a visszaérkezés Gödöllőre 18 órára várható. A helyek már elfogytak. Kérjük majd a
beszámolókat!

XII. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ, VECSÉS
2016. június 25.

2016-ban Vecsés ad otthont a XII. Váci Egyházmegyei Találkozónak.
A program az alábbi honlapon és a templomi hirdetőtáblán olvasható:
http://vaciegyhazmegye.hu/programok/1262/XII-VACI-EGYHAZMEGYEITALALKOZO-VECSES.html

Az éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót bármikor befizethetik; személyesen az irodán, sárga csekken, mely az irodában
kapható, vagy átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma:
Római Katolikus Egyházközség
10700196-49270400-51100005 CIB Bank
Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”.
Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden,
önálló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott
összege az éves a nettó jövedelem 1 %-a.
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A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal
is részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait,
perselyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal!
június 18. szombat
19.00
Házasok
június 19. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng
imacsoport
19.00
Fiatal házasok
június 25. szombat
19.00
Cursillo
június 26. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Cursillo 2
19.00
Házasok
július 2. szombat
19.00
Igekörök
július 3. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Imacsoport
19.00
Ifjúság
július 9. szombat
19.00
Bibliakör
július 10. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Képviselőtestület
19.00
Családközösség
július 16. szombat
19.00
Házasok
július 17. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng
imacsoport
19.00
Fiatal házasok
július 23. szombat
19.00
Cursillo
július 24. vasárnap
9.00
Bibliakör

10.30
Cursillo 2
19.00
Házasok
július 30. szombat
19.00
Katekumenek
július 31. vasárnap
9.00
Szent Lipót
imacsoport
10.30
Fiatalok
19.00
Cserkészek
augusztus 6. szombat
19.00
Igekörök
augusztus 7. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Imacsoport
19.00
Ifjúság
augusztus 13. szombat
19.00
Bibliakör
augusztus 14. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Képviselőtestület
19.00
Cserkészek
augusztus 20. szombat
19.00
Házasok
augusztus 21. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng
imacsoport
19.00
Fiatal házasok
augusztus 27. szombat
19.00
Cursillo
augusztus 28. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Cursillo 2
19.00
Házasok
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A SZENTMISÉK RENDJE június 6-tól
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombat
csütörtök
vasárnap
BLAHAI KÁPOLNA
vasárnap
SZADA
hétfő
kedd
szerda (görögkatolikus)
vasárnap
VALKÓ
kedd
vasárnap
PREMONTREI TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, szombat
péntek
vasár- és ünnepnap
MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
vasár- és ünnepnap
ORA KÁPOLNA
kedd, péntek
szerda
hétfő, csütörtök
szombat
első szombat

7.00,
19.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 19.00
7.45
19.00
19.00 szentségimádás
18.30
9.00
10.00
10.30
7.15
18.00
7.30, 9.30, 18.00
18.00
9.00, 10.30, 18.00
6.45
7.00
7.00 igeliturgia
8.00 igeliturgia
7.00 igeliturgia

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek
18.00
vasárnap
9.30
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2016. június
http://szentharomsagtemplom.hu
fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com
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