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SZEPLŐTELEN SZÍVEM GYŐZNI FOG!

O

któber 13-án lesz az utolsó fatimai jelenés 100. évfordulója, amikor több mint
hetven- ezer ember volt tanúja
az ún. napcsodának. A Szűzanya azt kérte az utolsó jelenés alkalmával, hogy építsenek kápolnát a tiszteletére, és
úgy mutatkozott be, mint a
Rózsafüzér Királynője. Ezen a
napon az akkori portugál
kormány titkos ügynökei arra
készültek, hogy likvidálják a
három kis látnokot, de ez szerencsére nem sikerült. A
fatimai üzenetekben a Szűzanya bűnbánatra és megtérésre hívja az emberiséget. Sajnos
az emberek többsége nem hitt
a Boldogasszonynak, és egy
még nagyobb háború követte
az első világháborút, ahogyan

erre a Szűzanya figyelmeztette
a világot. A Szűzanya azt ígérte, hogy végül az ő Szeplőtelen
Szíve győzni fog. Ez a kép
számunkra kissé idegen, de jól
megfeleltethető
a
biblikus
gondolkodásnak, ahol a szívnek központi szerepe van. Az
emberi szív az a hely, ahol az
ember döntései születnek. Az
Isten melletti vagy az Isten elleni döntés helye, az emberi
személy középpontja a szívünk. A szeplőtelen jelző utal
a Szűzanya szeplőtelen fogantatásának misztériumára.
Szűzanya élete az áteredő
bűn sebe nélkül kezdődött, mert a mennyei Atya, Fiának megváltó érdemeire való
tekintettel, eleve megőrizte őt
az áteredő bűntől. Ez viszont
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nem jelenti azt, hogy a Szűzanyának nem voltak nehézségei, vagy hitbeli próbatételei.
Ebben a hónapban különös
buzgósággal imádkozzuk a rózsafüzért. És miközben Jézus
és Mária életének különböző
eseményeit szemléljük, kérjük,
hogy az Úr áldja meg a mi életünket, és gyógyítsa meg az
életünk különböző szakaszaiban szerzett lelki sebeinket.

Ezek azok a „szeplők”, amelyek elhomályosítják az értelmünket, és így nehezebben
ismerjük fel Isten szeretetének
konkrét jeleit az életünkben.
Kérjük mennyei édesanyánk
segítségét, hogy növekedni
tudjunk hitben, reményben és
szeretetben.
Janó atya
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ELSŐÁLDOZÁS
Október 1-jén, vasárnap a 9 órai szentmisén volt gyermekeink elsőáldozása,
amit egyházközségünk közössége együtt ünnepelt. Harmincnégyen vették magukhoz először az Eukarisztiát. A szentmisét a szokásos fényképezkedés és
örömteli agapé követte. A beszámolókat következő számunkban olvashatják.

Másnap, hétfőn a szentmiséken örömmel láttuk, hogy az elsőáldozók közül
többen is eljöttek, hogy újra áldozzanak, volt, aki családjával együtt, hogy a
Jézussal való bensőséges találkozás örömét újra megélje. Janó atya köszöntötte is őket az esti szentmisén.
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Eucharisztikus gyógyító alkalom templomunkban
Szeptember 17-én vasárnap délután
templomunk Eucharisztikus gyógyító
alkalomnak adott helyet. A lelki- nap
vendége Alan Ames ausztrál karizmatikus tanító volt. A templom megtelt Gödöllőről és a környék városaiból érkezett
vendégekkel.
A program dicsőítéssel kezdődött,
amely során hívtuk a Szentlelket, hogy
töltse be szívünket békével és örömmel.
A zenés dicsőítést követően rózsafüzért
imádkoztunk, kértük Szűz Mária közbenjárását az alkalomért és Alan Ames
szolgálatáért.
Ezt követően Laczkó István atya szentmisét mutatott be a jelenlévők számára.
Homíliájában kiemelte, hogy ha nem
bocsátunk meg azoknak, akik vétettek
ellenünk, akkor a gyógyulásra is várnunk kell. Felhívta figyelmünket arra,
hogy vizsgáljuk meg kapcsolatainkat, és
ahol nem érezzük az egységet, törekedjünk helyrehozni, éljünk a szentgyónás
lehetőségével!
A szentmise után Alan Ames tanúságot
tett életéről, Istennel való találkozásáról,
és szolgálatáról. Tanítását azzal kezdte,
hogy ne tőle várjuk a gyógyulásunkat,
mert nem ő teszi a csodát, hanem az Eucharisztiában jelenlévő élő Jézus. A
gyógyulás a szentmisén kezdődik! Hozzátette, hogy az ő dolga az, hogy figyelmünket Krisztusra irányítsa, és a
Szentlélek által kapott karizmáját gyakorolja a közösség javára, de a csoda
mindig Isten műve. Kiemelte, hogy Isten mindig a legjobbat adja nekünk,
függetlenül attól, hogy meggyógyulunke adott betegségünkből, vagy sem. Ha
nem gyógyulunk meg, ne gondoljuk azt,

gyógyulás akadályai lehetnek a bűnök, a
meg nem bocsátások, amelyek ellenszere a szentgyónás és a szentáldozás. Nagyon kért mindenkit, hogy éljünk a
szentgyónás
lehetőségével,
mert a
végső
gyógyulás ez
után
következik
be.
Tanítását követően minden jelenlévőért
egyenként imádkozott röviden, amely
során sokan megtapasztalhatták Isten
végtelen szeretetét, a Szentlélek mindent
betöltő jelenlétét és Jézus gyógyító érintését. A közbenjáró ima alatt folyamatosan magasztaltuk Istent, mert ő az egyetlen, aki méltó a dicséretre.
A lelkinap végén Janó atya megköszönte Alan Amesnek, hogy eljött közénk, és
a tanításával, tanúságtételével, valamint
közbenjáró imájával a jelenlévők szolgálatára volt.
Istenem,
köszönöm,
hogy
Te
mindannyiunknak a legjobbat szánod.
Köszönöm, hogy a szentségeken keresztül Veled találkozhatunk. Add, hogy
felismerjük karizmáinkat, amelyekkel
közösségünk javára lehetünk. Segíts felismernünk mindennap, hogy az irgalmasságot és az alázatot hol és milyen
módon gyakoroljuk feleba-rátainkon.
Imádkozom, hogy templomunk valóban
Oázis lehessen azok számára, akik a Te
igazságodat szomjazzák.

hogy Isten nem szeret. Jézus őrülten vár
minket, hogy vele éljük az életünket. A

Ifj Máthé László
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Két koncert az Ars Sacra fesztivál keretében
Az elmúlt hónap során az Ars Sacra fesztivál keretében két sikeres jótékonysági hangversenyt rendeztünk meg templomunkban.
Szeptember 17-én Kodály Zoltán születésének 135. és halálának
50. évfordulója emlékére adott hangversenyen felcsendült a
szerző Csendes miséje,
részletek az Epigrammákból,
valamint
Pange Lingua című műve. Közreműködött Ács Dávid, Ács Ádám, Juniki Anna, Németh Zsuzsa, Försönits András és Tóth Pál.
Szeptember 24-én J. S. Bach, Händel, Rheinberger és Boelmann műveiből
hallgathattunk meg egy válogatást Tóth Rita, Juniki Anna és Juniki Spartakus
tolmácsolásában.
Hálával tartozunk a fellépő művészeknek, akik elfogadták meghívásunkat,
templomunk vezetőinek, akik befogadták a koncerteket, valamint minden segítőnek, akik valamilyen formában hozzájárultak a hangversenyek megszervezéséhez, lebonyolításához.
Köszönjük valamennyi kedves testvérünknek, hogy adományaikkal hozzájárultak egyházközségünk zenei életének támogatásához.
Ács Dávid

Eucharisztikus Világkongresszus
A 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusra készülve
szervezték meg az adorációs iskolát a városmajori
templomban, amely személyes istenkapcsolatunk
elmélyítésére szolgál. A tizenkét alkalomból álló
előadásszorzatot az Emmánuel Közösség szervezte,
előadója Fábry Kornél atya.
Az előadások hanganyagát és videóját itt találják:
http://www.iec2020.hu/ador/
az Eucharisztikus Világkongresszus honlapja:
http://www.iec2020.hu
5

Fény és Forrás

2017. október

Bővebben a szentségimádás iskolájáról a Magyar Kuríron olvashatnak:
www.magyarkurir.hu/hirek/telt-haz-szentsegimadas-iskolajaban
Ima a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért:
Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Amen.

Wageningenben jártunk
Nyáron a Gödöllői Ökumenikus
Csoport négy tagjával, a szokásokhoz
híven,
Hollandiába,
Wageningenbe látogattunk, hogy
szorosabbra fűzzük a szálakat az
ottani ökumenikus csoport tagjaival
és eszmét cseréljünk a reformáció
500 éves évfordulója kapcsán Keresztelő Szent Jánosról, Lutherről,
és arról, hogy miben is hasonlíthat
egymásra ez a két karizmatikus és
a kereszténységre nagy befolyást
gyakorló személyiség.
Elsőre talán merész gondolatnak
tűnhet ennek a két, időben és térben távoli alaknak az egymás mellé
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állítása, de a hasonlóságok keresése
izgalmas játéknak bizonyult, és lehetőséget teremtett arra, hogy katolikusok és protestánsok egyaránt élesebb
képet kapjunk egymás hitéről.
A témát, amelyet holland testvéreink
javasoltak, az is aktuálissá tette, hogy
éppen ott tartózkodásunk alatt ünnepelték templomuk védőszentjének,
Keresztelő Szent Jánosnak az ünnepét. Keresztelő Szent János azért is
fontos Wageningen életében, mert
három katolikus templomuk is az ő
nevét viseli.
Egy másik évfordulót is ünnepeltünk
kint tartózkodásunk alatt. A holland
ökumenikus csoport felvetésére egy
évvel azelőtt kapcsolódtunk be mi is
a Coventry imába, amelyre minden
pénteken délben kerül sor a református templomban, és ahol a világbékéért imádkozunk. Ezekre az alkalmakra, felekezeti hovatartozás nélkül,
mindenkit várunk szeretettel.

A vallási tartalmon túl emberileg is
nagy élmény volt ez az út. A holland
testvérek saját otthonaikban láttak
vendégül minket, bevontak az ünnepeikbe. Először Hollandiában ettem
vadmézet és grillezett sáskát Keresztelő Szent János sivatagi élményeire
emlékezve. Közösen fogyasztottuk el
vacsoránkat a közösségi házban
olyan emberek társaságában, akik
magányosan éltek, és egyedül itt volt
lehetőségük arra, hogy másokkal találkozzanak.
Ez a cikk azért született meg most,
mert október első hetében mi látjuk
vendégül holland testvéreinket. Természetesen erről is tudósítunk majd.
Addig is, akiknek felkeltette az érdeklődését az ökumenikus csoport,
keresse Szedmák Ágit, és nyugodtan
hozza magával protestáns családtagjait, ismerőseit és barátait is.
Lehota Ági

Fiatalok iskolája - Loppiano
Ötünknek Gödöllőről volt lehetősége arra, hogy részt vegyünk augusztus elején Jávorka Lajos atyával, egy kispappal és egy pappal a
Fokoláre Mozgalom által
szervezett
iskolán,
Loppianoban. Loppiano Firenzétől nem messze, Olaszországban tálalható, bár a térképen nem szerepel ez a fantasztikus szeretettel teli kisváros.
Ebben a 6 napban volt lehetőségünk a mozgalom alapelveit
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átismételni, és még jobban elmélyíegymásért és egy beteg ismerősünteni. Az előadásokra a világ minden
kért is imádkoztunk, majd az este
részéről
érkeztek
fiatalok,
végén közös öleléssel fejeztük ki
fokolarinok, fokolarinák, kispapok és
egymás iránti szeretetünket, és hogy
papok, többek között Olaszországképesek lennénk egymásért adni az
ból, de voltak pakisztáni, argentin és
életünket. A kint eltöltött napokban
a Fülöp-szigetekről érkezettek is. Az
rengeteg új barátot sikerült szerezelőadásokat kisebb szünetekkel, kisnünk a szomszédos országokból,
csoportos beszélgetésekkel, énekekakikkel nagyon jó hangulatban telt
kel és táncokkal szakítottuk meg. A
minden perc. A kiscsoportos beszélnyelvi akadályokat igyekeztünk áthigetéseken mindig az aznapi témákat
dalni, de ha nem is sikerült, egy széelemeztük, illetve hogy az Igét hogy
les mosollyal mindenképp köszöntöttudjuk nehéz helyzetekben is megéltük a másikat. Mindennap misén vetni a mindennapokban társainkkal.
tünk részt, amelyeken erdélyi pap
Lelkiekben feltöltődve indultunk habarátaink fordítottak nekünk. A
za, amit igyekeztünk megtartani és
templom elképesztően gyönyörű
továbbadni a körülöttünk élőknek is.
volt, az esti miséken főleg, amikor a
Nagyon hálásak vagyunk, hogy lehelemenő nap fényei bevilágították a
tőségünk volt kijutni, és részt venni
templom ablakait. Közös szentségebben az iskolában ennyi hívő fiatalimádáson is részt vettünk, amelyen
lal.
Bodnár Timi, Gyulai Kristóf, Péterfi Boti, Szikszai Niki, Utassy Gábor

„Tüzet tűzzel oltunk –
a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!”
– ezzel a mottóval rendezték meg a
IV. Szeretetláng Fesztivált Budapes-

határon túli, magyarlakta vidékeiről
érkeztek a Szeretetláng mozgalom
tagjai, hogy meghallgassák Guidó
Martirani atya, a mozgalom lelki tanácsadója, Mészáros Domonkos OP
atya előadását és Dr. Gloria Polo tanúságtételét.
A nap Kemenes Gábor atya szemlélődő rózsafüzér mondásával kezdődött.
Mészáros Domonkos atya előadásában arról szólt, minek kellene fontosnak lenni lelki életünkben. Ez pedig
nem más, mint a fájdalom bűneink
miatt. Isten közelebb van hozzánk,
mint hinnénk. Meg kell tagadnunk a

ten, a máriaremetei templom kertjében 2017. augusztus 26-án. Hazánk
különböző területeiről – köztük Gödöllőről, Szadáról és Valkóról is –, a
8
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rosszat magunkban és meg kell bocsátanunk egymásnak. Iratkozzunk
be a Szeretet, a Szűzanya iskolájába.
Próbáljunk meg újra hittel imádkozni.
A résztvevők népes tábora előtt
Maksó Péter újmisés atya főcelebrálásával mutatták be a szentmisét az
eseményre érkező papok. Az újmisés
atya mondandója Fatimához kapcsolódott. Elmondta, hogy sok imádkozóval, szentségimádással keresztényebbé válhat hazánk. Az Eucharisztikus kongresszus szép előkészítése
lenne a huszonnégy órás szentségimádás templomainkban, a rózsafüzér imádkozása, melybe iskolásainkat
is be kellene vonni. Hangsúlyozta a
motiváció szükségességét az iskolákban, hogy a fiatalok hitükre, Istenre
figyeljenek, a keresztény remény új
hajtásai lehessenek. Kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy alaposabb
megtéréssel, imacsoportok alakításával Magyarország újra keresztény
ország lehessen!
Guido atya arról szólt, hogy Jézus az
élő Szeretetláng, a szeretet tüzét adja
mindenkinek, hatása kiáradhat az
egész emberiségre, de ezt kérnünk
kell. Isten általunk is nagy dolgokat
tehet, szeretete általunk is megnyilvánulhat, országa épülhet, ha kérjük
ezt, és igent mondunk rá. Hitéletünk
és embertársainkkal való kapcsolataink által szentté válhatunk és találkozhatunk Jézus Krisztussal. Szólt
Kindelmanné Szántó Erzsébet aszszonyról, a Szeretetláng elindítójáról,
aki kezdettől fogva az Urat kereste,
Jézusra vágyott, imádkozott, engesz-

telt. Példája igazolja, hogy Jézus
vágyva vágyik ránk, hogy a bűn he-

lyett az életszentség és a szeretet felé
induljon el minden ember.
A
fesztiválon
megjelenteknek
Kindelmann Győző, Erzsébet aszszony unokája, a mozgalom nemzetközi koordinátora bemutatta Dr.
Gloria Polo kolumbiai fogorvost,
akinek az élete egy villámcsapás következtében változott meg gyökeresen. Mint elmondta, átélte a halált.
Most járja a világot és előadásokat
tart Istenről, a túlvilágról, a mennyországról és a pokolról. Egyik legfontosabb mondanivalója a születendő gyermek elfogadása. Beszélt a Sátánról, aki a lelkünket akarja.
A tanúságtétel két része között házaspárok imádkozták a családok szeretetláng rózsafüzérét.
Befejezésül Mészáros Domonkos
atya tartott mély gondolatokra késztető közös szentségimádást a szociális testvérek és barátaik zenei szolgálatával.
LJ
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Fesztiválgyőztes a Faces of Love
(A szeretet arcai Manilából)
A shoeshine.hu idén tavasszal mutatta be első, egész estés dokumentumfilmjét
a nagyközönség előtt. A Fülöp-szigetek
fővárosában játszódó film azóta bejárta az
országot, több vidéki mozi is műsorára
tűzte, valamint számtalan közösséghez is
eljutott. Most hétvégén (szeptember 24én)pedig mérföldkőhöz érkezett a Faces
of Love: az idén második alkalommal
megrendezésre kerülő Ars-Sacra Filmfesztivál nyertes filmjévé választották az
egész estés dokumentumfilmek kategóriájában. Ez a díj különösképpen is
megtisztelő a shoeshine.hu számára, hiszen a filmet olyan neves filmrendezők is méltatták, mint
Dér András is (Körhinta, Kanyaron túl) vagy
Szobolits Béla.A film egyik legerősebb pontjaként az operatőri munkát emelték ki. „Mintha az
egész film egy álom lenne” – fogalmazott
Szobolits Béla. A filmrendező ez után a narráció
szövegét is külön kiemelte, mely líraiságával képes még tovább fokozni az álom érzését. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a film elkészítéséhez, valamint azoknak is, akik az ország
bármely pontján megtekintették. Hisszük, hogy
van mit tanulnunk a film szereplőitől, s bízunk
benne, hogy ez az üzenet még több emberhez jut majd el a jövőben!
ShoeShine team

Cserkész csapatnap
A 802-es számú cserkészcsapat, szokásához híven, idén is megtartotta az

évkezdő csapatnapját 2017. 09. 23án, szombaton.
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A táborok után ez volt az első olyan
esemény, ahol a csapat tagjai újra
találkozhattak egymással. Ezen kívül
ekkor került megrendezésre, ahogyan
már évek óta, az új csapattagok toborzása is. A negyedik osztályos
gyerekeknek hirdettük meg toborzóként ezt a napot, mert belőlük lesznek csapatunk új őrsei, de minden
cserkészet iránt érdeklődő kicsitnagyot egyaránt vártunk.
Kilenc órától kezdve gyülekeztünk,
majd raji bontásokban indultunk a
délelőtti programra. Eközben a szülőknek 10-től szülői értekezletre volt
lehetőségük menni, aminek keretén
belül betekintést nyerhettek a csapat
pénzügyeibe, működésébe, felépítésébe, Wirnhardt Ádám, csapatparancsnok, és Rólik György, a csapat
pénzügyi felelősének előadásában.
A cserkészek pedig ezalatt a saját
rajukkal izgalmas programokon vehettek részt. Voltak, akik állomásos
feladatpályát teljesítettek, egyesek
kvízkérdéseket kaptak, mások sorversenyben vettek részt, vagy logikai
és ügyességi feladványokat oldottak
meg, esetleg külön fiú-lány témákat

boncolgattak, de még egy városismereti túrára is sor került. Az újonnan
érkezett gyerekek pedig saját őrsükkel, vezetőikkel, és rajukkal ismerkedtek meg (hivatalosan is megszületett neve: Ánizsillatú pókhálósgomba raj).
Ebéd után pedig közös játékokat játszott az egész csapat a Kastélyparkban. Lehetett métázni, focizni, amerikai focizni, számháborúzni,
és kötelet húzni is.
Ezt követően átvonultunk a közösségi házba, ahol képeket és videókat
nézhettünk az idei kiscserkész- és
cserkésztáborokról. Ezután pedig a
nap számunkra véget ért, élményekkel gazdagan mentünk haza.
A rendezvény tehát nagyon jó
hangulatban telt, sok közös szép élményt szereztünk mindannyian. Az
időjárás is szerencsésen alakult, bár
végig fújt egy kicsit a szél, a nap
többször is sütött, és csak azután
kezdett el esni az eső, miután bevonultunk a zárt térbe.
Remélem, még sok ilyen felejthetetlen közös programban lesz részünk!
Sima Zselyke

OLVASÓLÁMPA
A megbocsátás ereje
„A megbocsátó hozzáállás megszabadított engem. Tudod,
amikor régi sérelmekbe kapaszkodsz, azzal csak azok kezébe adod az irányítást, akik bántanak, de amikor megbocsátasz nekik, elvágod, ami hozzájuk köt. Többé már nem
rángathatják a láncaidat. És ne zavarjon a gondolat, hogy szívességet teszel vele, ha megbocsátasz nekik; nem másért, magadért muszáj megtenned.
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Én az összes gyereknek megbocsátottam, akik gúnyolódtak és tréfálkoztak rajtam. Nem azért bocsátottam meg nekik, hogy feloldozzam őket a bűnük
alól. Azért bocsátottam meg, hogy megszabadítsam magam a harag és a sérelmek terhétől. Szeretem magam. Azt akartam, hogy megszabaduljak. (…)
Önmagunknak megbocsátani éppoly fontos, mint másoknak. Én is követtem el hibákat. Te is. Rosszul bántunk emberekkel. Igazságtalanul ítéltük
meg őket. Valamennyien elfuseráltunk dolgokat. Ám a kulcs az, hogy lépj
vissza, ismerd be, hogy tévedtél, kérj bocsánatot a sértett féltől, és ígérd meg,
hogy jobb leszel, hogy megbocsátasz magadnak és tovább lépsz.
Ez már egy olyan hozzáállás, amivel érdemes élni! A Biblia azt tanítja,
hogy ki mint vet, úgy arat. Ha keserű vagy, dühös, sajnálod magadat és képtelen vagy megbocsátani, mit gondolsz, hová jutsz ezzel a viselkedéssel? Miféle
örömet nyújthat egy ilyen élet? Fordíts hát hátat a pesszimista hangulatnak,
tankolj fel optimizmussal, töltődj fel hálás, cselekvő, együttérző vagy megbocsátó hozzáállással.”
(Részlet Nick Vujicic: Élet korlátok nélkül c. könyvéből. Budapest, Studium
Plusz Kiadó, 2012. 164–167 p.)
F.I.
ELSŐ ÉS UTOLSÓ
Mintha minden napom a legelső volna,
új feladatokba vezetne, sodorna;
hisz a tegnap útja már mögöttem maradt,
vétke, mulasztása Jézus vére alatt.
Előre siettet mindig új kegyelme,
mintha minden napom a legelső lenne!
És mintha utolsó lenne minden napom,
végső lehetőség, utolsó alkalom...
Úgy váljék valóra, legyen terve tetté,
mintha soha többé holnap nem követné.
Hadd nézzek Istenem, minden új napomra:
mintha első lenne és utolsó volna.
Túrmezei Erzsébet
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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.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
https://www.facebook.com/szentimrekatolikusaltalanosiskolaesovoda/
www.szimre.hu
 Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat
http://szentharomsagtemplom.hu

amelyen megtalálhatók többek között:
plébániánk papjai és szolgálattevői,
a kapcsolatfelvétel lehetősége,
a vasárnapi hirdetések,
az egyházközségi eseményeken készült fényképek,
a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,
a szentségekhez járulás feltételei,
csoportjaink bemutatása.
13
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
október 2. Szent Őrzőangyalok
Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát
október 4. Assisi Szent Ferenc
Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát!
október 7. Rózsafüzér királynője
Mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait
október 8.
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország
főpátrónája
Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját
és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is
tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet XIII. Leó pápa engedélyezte népünk számára 1896-ban október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte október 8-ra.
1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt
a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika
altemplomában.
Mi, magyarok elsőként, ám nem egyedül tiszteljük nemzeti patrónánknak a
Boldogságos Szűz Máriát. Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után
kezdték nemzeti pártfogóként tisztelni, Franciaországot XIII. Lajos király
1638-ban, Ausztriát III. Ferdinánd 1647-ben ajánlotta Máriának. János Kázmér
király 1656-ban nyilvánította a Szűzanyát Lengyelország Királynőjévé. A későbbi századok folyamán először Mexikót, majd egész Latin-Amerikát, Katalóniát és Dél-Ázsiát is a Szűzanya oltalma alá helyezték. Az angol püspökök
1893-ban ajánlották föl Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak.
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan
jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyaszszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus,
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Forrás: Magyar Kurír
október 17. Antiochiai Szent Ignác
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
október 18. Szent Lukács evangélista
Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!
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október 23. Kapisztrán Szent János áldozópap
Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete
október 25. Pannonhalmi Szent Mór
Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok
október 28. Szent Simon és Júdás (Tádé) apostolok
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
október 31. Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú
Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását
november 1. Mindenszentek (főünnep)
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!
november 2. Halottak napja
Atyám házában sok hely van

Hittanórák
3. osztályosok:
4. osztályosok:
5-6. osztályosok:
7-8. osztályosok:
középiskolások
egyetemisták
fiatal felnőtt (nyolcas hittan)

csütörtök 16.00
csütörtök 16.00
szerda 16.00
szerda 16.00
péntek 17.00
péntek 18.30
péntek 20.00

Katekumen csoportok
Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (keresztség, elsőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már régebben szentségekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a
katekumen csoportokban tehetik meg.
A foglalkozások:
1. évfolyam
kedd 19.00-20.15
2. évfolyam
csütörtök 19.00-20.15
3. évfolyam
csütörtök 20.15-21.30
Szeretettel hívjuk meg ismerőseinket!
Érdeklődni lehet Hugyecz János plébános atyánál 20 3482601
Szilasiné Katinál 20 8231730
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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 17.
Részleteket a hirdetőtáblán és honlapunkon találnak.
Házasok miséje
Október 15-én, vasárnap az esti misén adunk hálát a házasság szentségében élőkért. A házaspárok megújítják ígéretüket, a jubiláns házasok pedig külön áldásban is részesülnek és emléklapot kapnak. Ezért kérjük, hogy akik 10, 15,
20… éve kötöttek házasságot, iratkozzanak föl a sekrestyében vagy az irodában.
Október 22-én vasárnap
az esti szentmisén hálát
adunk a Filia énekkar
három évtizedes szolgálatáért. 30 éve költözött
ugyanis Gödöllőre az Illésy és a Monori család. Áldozatos szerepvállalásuk a
Filiában a közösségünk tagjai számára jól ismert, élteti a kórust. Várjuk mindazokat, akik szívesen hallgatják a gitáros egyházzenét, szeretik ezt a szolgálatot, és örömmel adnak hálát érte, és azokat is, akik az évtizedek során rövidebb vagy hosszabb ideig, zenészként, énekesként vagy segítőként, akár alkalmilag is részt vettek benne. A szertartás után agapéra hívjuk a közösség
tagjait, ehhez süteményt, üdítőt szívesen fogadunk.
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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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK
Isten a jókedvű adakozót szereti.”
(2Kor 9,7)
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 mögé parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett).
Minden hónap első szombatján a
reggel 7 órai mise után elsőszombati ájtatosságot tartunk az
Oltáriszentség előtt a kápolnában.
Gyónásra is van lehetőség. A következő alkalom október 7.

Ennek a számunknak az önköltségi
ára 70 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, hogy 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!
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

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 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 13-án, pénteken országos zarándoklatot szervez a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült so-

roksári
Szent
István
királyplébániatemplomhoz. A templom
előtti téren 11 órakor kezdődő
szentmise főcelebránsa Erdő Péter
bíboros, prímás lesz. A zarándoklatra minden egyházmegyéből várják a
papokat és a híveket.
Egyházközségünk buszt szervez
erre a zarándoklatra, van még néhány hely. Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet, a részvételi díj befizetésével, amely 1500 Ft.

2017. október 7-én rendezik meg a
következő őszi Nagymarosi Ifjúsági
Találkozót, amelynek programjai ez
alkalommal az imádság köré szövődnek. A találkozó főelőadását
Nagy Bálint jezsuita atya, a magyar
jezsuita rendtartomány hivatásgondozója tartja. Meghívólevelében kifejti: az imádság nem magányos
gyakorlat, hanem egy olyan belső
otthon, amelyben személyes tér nyílik a teremtő Istennel való találkozásra. http://nagymaros.katolikus.hu/

Sírkőmegáldásra fel lehet iratkozni
az irodában a sírhely pontos helyének megadásával. Időpontját hirdetni
fogják.

Október 10-11-12-én papírgyűjtés
lesz a Szent Imre iskolában. Részletek a hirdetőtáblára kitett plakáton olvashatók.

November elsején, Mindenszentek
ünnepén vasárnapi miserendet
tartunk. A szentmisék időontja: 9
óra, 10.30, 18 óra.

Októberben, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap 17.30-tól
rózsafüzért imádkozunk a templomban egy-egy csoportunk vezetésével.

November másodikán, halottak
napján reggel 7 és este 6 órakor
lesz mise a Szentháromságtemplomban.
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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!
október 7. szombat
18.00
Bibliakör
október 8. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Egyháztanács
18.00
Cserkészek
október 14. szombat
18.00
Cursillo
október 15. vasárnap
9.00
Igekörök
10.30
Szeretetláng imacsoport
18.00
Házasok
október 21. szombat
18.00
Házasok
október 22. vasárnap
9.00
Bibliakör
10.30
Cursillo 2
18.00
Fiatal házasok
október 28. szombat
18.00
Befogadó családok
október 29. vasárnap
9.00
Szt. Lipót imacsoport
10.30
Fiatalok
18.00
Családközösség
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök

7.00, 18.00
7.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00

vasárnap
BLAHAI KÁPOLNA
vasárnap
7.45
SZADA
csütörtök
19.00
szerda (görögkatolikus)
18.30
vasárnap
9.00
VALKÓ
kedd
10.00
vasárnap
10.30
PREMONTREI TEMPLOM
kedd, szerda, csütörtök, szombat
7.15
hétfő, péntek
18.00
vasár- és ünnepnap
7.30, 9.30, 18.00
MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
18.00
vasár- és ünnepnap
9.00, 10.30, 18.00
SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat
18.30
vasárnap
9.30

Gyónási lehetőség templomunkban: csütörtökön este a
szentségimádás alatt,
a többi napokon az esti szentmisék előtt fél órával, vasárnap
este, amíg vannak gyónók.
Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, az
időben érkezzen. Ez az első jele annak, hogy valaki komolyan veszi a kiengesztelődés szentségét.

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2017. október
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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