LELKIPÁSZTORI LEVÉL
XXV. évfolyam
2016. 6. szám
október

IRGALMASSÁG ANYJA

M

inden évben mi, katolikusok, az októbert a
Szűzanyának szenteljük. Az
irgalmasság évében gyakran
szólítjuk úgy a Szűzanyát:
„Irgalmasság Anyja, könyörögj érettünk”. Mit is jelent ez
a megszólítás? A Szűzanya
annak a Jézusnak az édesanyja, akiben az Isten irgalmassága megjelent számunkra. Jézus az irgalmas Atya
arca. A Szűzanya pedig arra
tanít minket, hogyan kell az ő
Fiának arcát szemlélnünk. A
Szűzanyának különös érzéke
van ahhoz, hogy felfedezze
azokat a helyzeteket, ahol valami lényeges dolog hiányzik.
A kánai menyegzőn ő veszi
észre, hogy elfogyott a bor, és
ha Jézus nem tesz csodát,

akkor vége lett volna az ünneplésnek. Szent János apostol, aki megőrizte számunkra
ezt a jelenetet, így fogalmaz.
„Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában.
Kinyilatkoztatta
dicsőségét,
és tanítványai hittek benne”
(Jn 2,11). A Szűzanya ma is
észreveszi, ha valami fontos
hiányzik az emberek életéből.
Mi az, amiben ma hiányt
szenvedünk? Egyre kevesebb
az öröm, a béke, a türelem és
a szelídség az emberek életében és kapcsolataiban. A
Szűzanya ma sem mond mást
nekünk, mint amit Kánában
a szolgáknak mondott: „Tegyetek meg mindent, amit
mond!” (Jn 2,5) Miközben a
rózsafüzért imádkozzuk, és
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Jézus életének eseményeiről
elmélkedünk, vegyük észre,
hogy mennyire irgalmas a mi
Urunk. Az Irgalmasság Anyja
arra is megtanít minket, hogy
a vele való napi találkozás a
rózsafüzér-imában
hogyan
vezet el minket az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a gyakorlásához.
Janó atya
TARTALOM
1 Irgalmasság Anyja
3 „Legyenek mindnyájan egyek” (Székely János püspök)
5 Hittantábor
6 Elsőáldozás
7 Teens4Unity tábor
8 Toborzónap
III. Szeretetláng Találkozó
10 A rózsafüzérről
11 Paray-le-Monial - Jézus Irgalmas Szívének zarándokhelye
13 Akolitus- és lektoravatás Vácott
14 Labirintus
16 Olvasólámpa
17 Film - TV - rádió - internet
18 Ünnepeink és szentjeink
19 Hírek, események, hirdetések
Ministráns közösség
Elsőszombati ájtatosság
20
Rózsafüzér imádkozás
Perselyeink
21
Evangélium-szöszölő
Gitáros misék
Házasok miséje
22
Hivatal
Hittanok
23
24

Szentmise szolgálat
Miserend
2

Fény és Forrás

2016. október

„Legyenek mindnyájan egyek” (Jn 17,21)
lek vezet, hogy hit és erkölcs dolgában mindig tévedésmentesen vezesse Krisztus egyházát, és őrizze annak egységét. Mindazok a keresztény csoportok, amelyek a péteri
szolgálatot elutasították, igen hamar
önmagukon belül is megoszlottak
(pl. az ortodoxia egyházai nemzeti
egyházakra szakadtak szét, a protestantizmus egyházai sok-sok kisebb
felekezetre). Ha a katolikus egyházon belül egyesek a pápa ellen fordulnak, pártokra szakadnak, akkor a
Gonosz, a nagy Szét-dobáló
(Diabolosz) elérte a célját.
Ferenc pápa prófétai üzeneteket
közvetít felénk. Megválasztása után
azt mondta: „Mennyire szeretnék
egy szegény egyházat és egy szegényekért élő egyházat!”. Az életmódja puritán és egyszerű, és ezzel hívja
az egyház többi vezetőjét is arra,
hogy hasonlóképpen cselekedjen.
Ferenc pápa arra hívja az egyházat,
hogy lépjen ki a kényelmes, bezárkózó életstílusából, és menjen a perifériákra: a szegények, a szenvedők, a keresők felé. A prófétákat
nem mindig könnyű meghallani,
nem könnyű őket követni.
A családszinódus kapcsán Ferenc
pápa nem dogmatikus újításokat kívánt bevezetni az egyház gyakorlatába. Ezt a Hittani Kongregáció prefektusa, Müller bíboros teljesen világossá tette a szinódus után. Ferenc
pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy
az egyház a hit és az erkölcs igazságait ne másokat elítélve, hanem az

Az utóbbi időben sok kritikát lehet
olvasni és hallani Ferenc pápáról,
sokszor katolikusok körében is.
Ezekre szeretnék reagálni néhány
gondolattal.
Jézus megígérte, hogy a tanítványait, az egyházát a Szentlélek fogja
vezetni: „elvezet titeket a teljes
igazságra… megtanít titeket mindenre és eszetekbe juttat mindent”
(Jn 14,26; 16,13). Az egyház nem
pusztán emberi intézmény, hanem
Krisztus teste, mert az ő Lelke lakik
benne (vö. 1Kor 12,12-13). Ezért az
egyház által közvetített szentségek
mindig hatékonyak, bennük a Feltámadt Krisztus kegyelme működik
(vö. Jn 20,23), és ugyanezért az
egyház sohasem tér le az Igazság
útjáról, a Szentlélek megőrzi, hogy
a történelem végéig Krisztus hiteles
tanúja legyen.
Az egyház hitelességének és egységének egyik legfőbb garanciája Péter apostol és az ő utódai, a péteri
szolgálat az egyházban (Mt 16,18;
Lk 22,32). Minden pápát a Szentlé3
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irgalom és a szeretet hangján közvetítse a világ felé. A szinódus legfőbb üzenete a családok fontossága
és védelme. A Szentatya arra buzdít
minden plébániát, hogy alakuljanak
családi csoportok, a családok segítsék egymást a szeretet útján.
A migráció kapcsán Ferenc pápa
világosan megfogalmazta több alkalommal (pl. a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón), hogy minden országnak joga, szabadsága azt eldönteni, hogy hány bevándorlót tud befogadni, és ezt milyen módon teszi.
Szintén hangsúlyozta azt, hogy a
bevándorlók kötelesek tiszteletben
tartani a befogadó ország törvényeit, javait és biztonságát. Kiemelte,
hogy fontos a bevándorlók befogadása mellett arra is ügyelni, hogy
Európa társadalmainak rendje és
biztonsága sértetlen maradjon.
Egyébként ezeket az alapigazságokat az egyház mindig is vallotta. A
Katolikus Egyház Katekizmusa
részletesen kifejti, hogy mik a bevándorló vagy menekült kötelességei (KEK 2241). Az egyház nem
egy zöldhatáron való tömeges bevándorlást tart helyesnek, és nem is
egy külső hatalom által szuverén
országokra rákényszerített betelepítést.
Ugyanakkor Ferenc pápa arra szólít
fel minket, hogy legyünk befogadóak a rászorulóval szemben. A közel-

keleti háborúknak (iraki háború, szíriai polgárháború, az ISIS által végrehajtott terrorcselekmények) kb. 1
millió halálos áldozata volt eddig. A
menekültek száma a Közel-Keleten
kb. 4 millió. Afrikában a globális
felmelegedés és a háborúk szintén
emberek százezreinek, millióinak
életét teszik lehetetlenné. A Földet a
Teremtő Isten minden embernek
ajándékozta. Mindannyiunknak kötelessége segíteni a valóban rászorulókon.
Fontos volna az, hogy Magyarország is befogadjon arra valóban rászoruló menekülteket. Ahogyan ezt
megtettük az elmúlt években, amikor sok kopt keresztényt fogadtunk
be (akiknek nagy része aztán nyugatabbra utazott tovább), úgy fontos
volna ezt újra és újra felajánlani,
megtenni. Fontos lenne a válságok
okait megszüntetni. Fontos volna a
menekülteket az otthonmaradásban,
a visszatérésben segíteni. Ennek a
gondolatnak a jegyében épít a
Kirche in Not segélyszervezet a
Magyar Katolikus Egyház adományaiból és a magyar kormány támogatásából egy menekülttáborban iskolát.
Legyünk egyek az egyházunk iránti
szeretetben, legyünk egyek a szegények szolgálatában, legyünk egyek
a Krisztus iránti szeretetünkben és
hitünkben!
Székely János püspök
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Állami általános iskolások hittantábora
Idén nyáron Nagybörzsönyt választottuk hittantáborunk színhelyéül.
47-en indultunk útnak június 29-én
reggel. Az időjárás kicsit szomorkás
volt, csepergett az eső, de ez nem
szegte kedvünket.
Alig vártuk, hogy megérkezzünk a
Malomkert Panzióba, ami 3 napon
át volt a szálláshelyünk.
Érkezésünk után kipakoltunk, birtokba vettük a panziót, aztán következett a vidám, játékos ismerkedés.
Nemsokára Attila atya is megérke-

készíthetett, majd ők indultak felfedező útra. Vacsora után szabad játék
és foci következett. A napot közös
esti imával zártuk.
A második napon reggeli ima, torna, étkezés után kisvonattal mentünk egészen Nagyirtáspusztáig.
Utazásunk kissé kalandosan indult,
mert mozdonyt kellett cserélni,
ezért vissza kellett tolatni az állomásra. A tolató vonat élménye nagyon izgalmas volt.
Bacsi-Nagy Gergő vezetésével in-

zett közénk. A finom és nagyon kiadós ebéd után indultunk a település
felfedezésére. A csapat egyik fele a
Vízimalom érdekességeivel ismerkedett, utána a LEK-VÁR-LAK-ban
finomabbnál finomabb lekvárokat
kóstolgattunk, majd kézműves foglalkozás során ismerkedtünk a bőrözés fogásaival. A csapat másik fele
Krasznai Gyula bácsi vezetésével
szironyozott karkötőt és kulcstartót

dultunk vissza a gyönyörű börzsönyi erdőben. Gergőtől sok érdekes
dolgot tudhattunk meg az erdőről,
az állatokról, a túrázáshoz szükséges felszerelésről. Vidám hangulatban, kissé elfáradva és éhesen érkeztünk vissza szálláshelyünkre. Az
ebéd után már kezdődhettek is a
programok, mézeskalács díszítés,
kosárfonás, állatsimogatás, mindenki talált magának elfoglaltságot.
5
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Este szentmisén vehettünk részt,
melyet Attila atya és Pali atya (volt
káplánunk) közösen mutattak be.
Attila atya gitározása, a közös éneklés emlékezetes élmény marad sokunk számára. Ezután következett
az elmaradhatatlan tábortűz, ahol
felnőttek és gyerekek vidám műsorral ajándékoztuk meg egymást.
A harmadik napon egész délelőtt
számháborúztunk. Ebéd után kosárfonás, a patakban való rákászás kö-

vetkezett. A tábor kiértékelése, jutalmazások kiosztása után még egy
nagybörzsönyi lángosozásra is maradt idő a hazaindulás előtt.
Kicsik és nagyok egyaránt nagyon
jól éreztük magunkat. Köszönjük
Attila atyának, hogy velünk töltötte
ezt a három napot.
Solti Gabriella és Szabó Jenőné
hitoktatók

ELSŐÁLDOZÁS

Gyermekeink elsőáldozása mindig kiemelkedő ünnepe egyházközségünknek. Már a befogadásuk óta gondolunk rájuk, a szívünkben őrizzük őket,
imádkozunk értük, hogy amikor először veszik magukhoz az Eukarisztiát,
egész életükre kiható, igazi találkozás legyen Jézussal. Ebben az évben
harminchat─ plébániánk közösségéhez tartozó gyermek volt elsőáldozó
szeptember 25-én a 9 órai szentmisén. Utána a templomkertben a szép őszi
időben rendezett agapén kötetlenül beszélgethettek egymással az ünneplő
közösség tagjai. Köszönet azoknak, akik segítettek ennek megszervezésében!
Következő számunkban olvashatják a gyermekek és szüleik tapasztalatait az
ünnepről.
-szerk.6
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Teens4Unity tábor 2016

Mi már a harmadik fokoláros szervezésű Teens4Unity táborunkra készültünk augusztus elején, de velünk ellentétben sokan még nem
ismertek senkit, talán úgy gondolták, hogy nem lesz zökkenőmentes
a beilleszkedés, de ezen kételyeik
már a táborba érkezéskor szertefoszlottak. Nehéz szavakat találni
arra, hogy mennyire befogadó közösségben találja magát mindaz, aki
elfogadja a meghívást.
Csoportvezetőként mélyebben
beleláthattunk a tábor történéseibe a
résztvevők hozzászólásai és élményei alapján. Ezekből megtudhattuk, hogy az újak nemcsak gyorsan
beilleszkedtek, hanem már az első
napon új barátokat szereztek. Akik
már sokadszorra vettek részt ebben
a táborban, azok elmélyíthették
kapcsolataikat, vagy új barátok
megismerésére is nyílt lehetőség.

Nemcsak az emberek, a programok is fantasztikusak voltak, a
szervezőknek köszönhetően, akik
lehetőséget biztosítottak lelki és fizikai feltöltődésre is. Személyes
kedvenceink a sportprogramok voltak, a focibajnokságban például a
hat csapat közül a gödöllői vihette
haza a győztesnek járó kupát. A tábor ideje alatt zajlott a 2016-os riói
olimpia, így mi is megrendeztük
saját olimpiánkat olyan különleges
kihívásokkal, mint az íjászat vagy
súly(farönk)lökés.
Egy hónap után visszagondolva a táborra úgy érezzük, hogy óriási élmény volt sokadszorra is részt
venni a T4U táborban, a gödöllői
különítményre pedig igazán büszkék lehetünk, hiszen eleinte öten
jártunk a fokoláros alkalmakra,
most viszont már nagyjából 20 tagot
számlálhatunk.
Utassy Gábor-Péterfi Botond
7
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Csapatnap/toborzónap 2016. szeptember 24.
Egy új őrsvezető szemszögéből
Számomra hatalmas élmény volt látni és megélni ezt a napot vezetői szemmel. Az elmúlt fél évben sok energiát és időt fektettünk
abba az újdonsült őrsvezetőkkel és idősebb vezetőkkel,
hogy erre az alkalomra minél felkészültebbek lehessünk.
A sok készülés ellenére is csak akkor tudatosult bennem
igazán, hogy mire vállalkoztam, amikor karonfogva sétáltam végig a kislányaimmal a parkon. Boldog vagyok, és
pillanatnyi fáradtságom ellenére hatalmas erőt érzek magamban, szeretném a lehető legjobban teljesíteni vezetői feladataimat, hiszen az első pillanattól fogva felelősséggel tartozom a vezetettjeimért. Csapatunk annak ellenére, hogy mekkorára nőtt az elmúlt évek során, töretlenül
működik. Büszkeséggel tölt el, hogy én is tagja lehetek ennek a közösségnek, és tovább vihetem ezt a szemléletet a világban.
A mi délelőttünk kicsit másképp telt, mint a többieké. Amíg mi ismerkedős,
és a cserkészet alapjait szemléltető játékokat játszottunk, a többiek egy izgalmas kvízes délelőttön vehettek részt. Csapatunk öt aktív raja külön-külön
Gödöllő területén, a szabad ég alatt játszott saját korosztályának megfelelően. Délben közösen ebédeltünk, majd kis csendes pihenő után bele is vágtunk délutáni programunkba, a nagyon izgalmas számháborúba. Itt kicsik és
nagyok együtt, egymást segítve küzdöttek meg a másik két csapattal a zászlókért. A nap zárása egy felejthetetlen tábortűz volt, és a minden év kezdetén el nem maradó tábori képnézegetés.
Bartha Renáta

III. Szeretetláng Találkozó Máriaremetén
2016. augusztus 27-én, szombaton egyházközségünk Szeretetláng csoportjának szervezésében
Máriaremetére mentünk a Szeretetláng Fesztiválra. A mostani ─ harmadik ─ országos találkozó mottója ez volt: „Minden család egy kegyhely legyen!”
A pódiumon a szervező, Kindelmann Győző köszöntött bennünket.
A fesztivál idején a Lélek sugárúton gyónásra is
volt lehetőség, és ugyancsak itt, egy sátorban
közbenjáró és gyógyító imaszolgálat várta a testi-lelki szükségben szenvedőket. Egy másik sá8

torban adományokat is
elfogadtak a mélyszegénységben élők részére.
A résztvevőket először
a Szeretetláng Mozgalom lelki vezetője, Guido Martirani atya köszöntötte, majd Bocsa
József váci piarista atya
tartott előadást a nem-
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zedékek közötti gyógyulásról.
A szentmisét Kemenes Gábor atya mutatta be, a

szentbeszédet Francesco Bamonte atya, az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke
mondta. Homíliájában arról beszélt, hogy mire
lehet képes a Szűzanya
jelenléte az életünkben,
ha az ő Szeplőtelen Szívének szenteljük magunkat.
A szentmise után Dr.
Csókay András agysebész tanúságtevő előadásban beszélt hitéről,
életéről.
Az ebédszünetben zsíros kenyérrel, ásványvízzel és süteményekkel
kínáltak bennünket. Senki sem maradt éhen!
Ebéd után Olaj Anett négygyermekes családanya, az abortusz.hu válságterhességgel foglalkozó honlap megalapítója tett tanúságot. Majd
elimádkoztuk a Családok Szeretetláng Rózsafüzérét.
Francesco Bamonte atya délutáni előadásában
Szűz Mária harcáról szólt a gonosz ellen. Előadásából többek között kiderült, hogy Isten
megakadályozhatta volna a rosszat a világban
azzal, hogy nem ad intelligenciát az angyaloknak és az embereknek, és nem ad nekik szabad9

ságot, de mégsem tette,
mert Isten végtelen szeretet, és nem akarja
senkire sem rákényszeríteni, hogy szeresse őt;
azt szeretné, ha mindenki saját maga döntene erről. Az elmondottak
valamennyiünkre
nagy hatással voltak,
megerősítettek bennünket abban, hogy valóban
Szűz Mária pártfogását
kell kérnünk.
A nap végén elmélkedő,
zenés szentségimádást

tartottunk Kemenes Gábor atya vezetésével. A
zenei szolgálatot a
szentmisén is közreműködő Euchariszt együttes végezte.
A sátrakban meg lehetett venni az előadók
könyveit. Alá lehetett
írni az Erzsébet asszony
boldoggá avatása iránti
kérelmet.
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A hosszú nap végén Szűz Máriában megerősödve boldog fáradtsággal tértünk haza.
Köszönjük, hogy létrejöhetett ez a csodás nap!

Nehai Erzsébet jegyzetei
alapján

A rózsafüzérről
A hagyomány szerint a rózsafüzér neve onnan ered, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette: „koszorút
font” a Szűzanya számára.

Ismeretlen festő:Rózsafüzér Királynője Szent Domonkossal és Sienai Katalinnal
„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban
ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?”
(II. János Pál pápa beszédéből, melyet a pompeji Rózsafüzér Királynőjeszentélyben mondott 2003 októberében)
„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított,
ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét
és a családokat.”
(Részlet II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli leveléből)
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Paray-le-Monial – Jézus Irgalmas Szívének zarándokhelye
Az Emmanuel közösség évek óta
tart lelkigyakorlatos heteket ebben a
meseszép és szent nyugalmat árasztó franciaországi városkában, melynek idén egy hétre én is részese lehettem. Az utat a katolikus rádió
egyik szerkesztő-riportere szervezte, aki egyházközségünkben tavaszszal AVE-hétvégéket tartott egyedülálló szülőknek, és már évek óta
dédelgetett álma volt, hogy ebből a
„közegből” hívjon egy busznyi zarándokot erre a nyári lelkigyakorlatra. Sok utánajárás eredményeképpen idén augusztusban 48-an kelhettünk útra egy busznyi hitét gyakorló, de elvált, özvegy, vagy különélő,
gyermekét egyedül nevelő szülő.
Az úti célunk, Paray-le-Monial, arról nevezetes, hogy a 16. században
egy itt élő fiatal apácának, Alacoque

járunk, és még nagyobb hangsúlyt
kap Isten irgalmas szeretetének lehetőleg saját tapasztalatunkból fakadó hirdetése, és tevékeny továbbadása.
Nagyon sok kegyelmet, erőt és odafigyelést kaptunk ez alatt a néhány

nap alatt, amit itt tölthettünk. Az
egész város valamiféle láthatatlan
szent „párában” úszik, amit a szívekben lecsapódó szeretet melegségében lehet leginkább megtapasztalni.
Minden nap örömteli dicsőítések
részesei lehettünk, előadásokat, tanúságtételeket és prédikációkat
hallgathattunk meg egyre inkább a
szívünkkel, mint a fülünkkel, melyek szinte egytől egyig az Isten irgalmának végtelen, bőséges és
rendkívül sokoldalú megnyilvánulásaira világítottak rá.
És abban is megerősödtünk, hogy
bár hasztalan szolgák vagyunk
mindnyájan, mégis rendkívül fontosak, hiszen Isten ereje épp a mi
gyengeségünkben mutatkozhat meg
leginkább, ha engedjük neki. Ettől
kezdve hogyan is kételkedhetnénk
abban, hogy bármilyen gyengék és
esendőek is vagyunk, Isten valóban

Szent Margitnak Jézus megmutatta
az ő irgalmas szívét, és feladatul
adta számára, és rajta keresztül természetesen számunkra is, hogy éppen ilyen irgalmasok legyünk mi is
azokkal, akik irgalomra szorulnak.
Ez különösen nagy jelentőséggel bír
most, amikor az Irgalmasság évében
11
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számít ránk, bízik bennünk és tőlünk is ezt a végtelen, nem kételkedő, magunkat neki teljesen átadó
bizalmat várja cserébe. Nagyon
megrázott és mélyen megérintett
többünket is az egyik itt kapott gondolat, mely szerint Istennek a bűneink sokkal kevésbé fájnak, mint a
bizalmatlanságunk vagy más szóval
iránta való bizalmunk hiánya.
Sok tapasztalatról, tanításról, élményről lehetne még beszámolni az

itt eltöltött néhány nap kapcsán, de
talán mindennél szebben megfogalmazza a hely és a lelkigyakorlat
üzenetét az az imádság, amit Szent
Margit gyóntatója, Szent Kolos írt,
és utunk szervezője fordított magyarra. Szeretettel adom ezt át nektek, akár napi „használatra”. 
Sz.J.

A bizalom imája - Colombiére Szent Kolos
Istenem, annyira meg vagyok győződve arról, hogy szeretettel őrködsz mindazok felett, akik Benned bíznak, és semmi sem hiányozhat annak, aki mindent Tőled remél, hogy úgy határoztam, ezentúl
aggodalmaskodás nélkül élek, és átteszem a Te válladra minden
nyugtalanságomat. Az emberek megfoszthatnak a becsületemtől, a
vagyonomtól; a betegség elveheti erőmet, az eszközök hiányozhatnak, hogy Neked szolgáljak; a bűn megfoszthat kegyelmedtől - de a
Benned való bizalmamat soha el nem veszítem. Ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. Akkor a pokol valamennyi hatalma hasztalan
próbálja majd azt tőlem elragadni: én a Benned meglelt békében alszom el és pihenek meg.
Várják bár szerencséjüket mások a gazdagságától, avagy tehetségtől,
bizakodjanak bár életük szentségében, bűnbánatuk szigorúságában,
alamizsnájuk sokaságában vagy imádságuk buzgóságában, az én bizalmam, Uram, maga a Bizalom, ami soha senkit nem csap be.
Bizonyos vagyok abban is, hogy nem tudok túl sokat remélni Tőled,
és nem kaphatok kevesebbet Tőled, mint amennyiben reménykedtem.
Ebben bízva remélem, hogy örökre boldog leszek, mert ezt Tőled
remélem. Akik Tebenned bíznak, Uram, mindörökké, meg nem szégyenülnek.
Ámen.
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Akolitus- és lektoravatás Vácott
Hagyományosan Szent Mihály
napjához legközelebb eső
szombaton, idén szeptember
24-én, dr. Beer Miklós püspök
atya 11 akolitust és 28 lektort
avatott Vácott, a székesegyházban. Gödöllőről hármunkat,
Bacsi-Nagy Gergelyt (a képen
jobb oldalon), Herczeg Pétert
(bal oldalon) és engem, ifj.
Máthé Lászlót (középen) avatta
lektorrá, azaz „felolvasóvá”.
Szombaton reggel 10 órára érkeztünk a váci Püspöki Palotába, ahol találkoztunk csoporttársainkkal, átvettük fehér ruhánkat és lelki felkészítésben is
volt részünk. Ezután elpróbáltuk az esti szertartás menetét, majd szentségimádással zártuk a felkészülésünket. Hat órakor kezdődött az ünnepi szentmise, amelyre barátok, rokonok is eljöttek. Először a lektorokat avatta fel a
püspök atya, Szentírást kaptunk tőle, és küldetést, hogy hirdessük Isten igéjét. Az akolitusok égő gyertyát kaptak, és arra szólt a küldetésük, hogy az
Eukarisztia szolgálatában legyenek. Püspök atya rövid homíliájában arra
figyelmeztetett, hogy ne a földi kincsek után vágyakozzunk, hanem az után,
ami igaz és örök.
Az akolitus (jelentése „gyertyavivő”) képzés célja, hogy világi munkatársakat állítson a plébános mellé, segítve munkáját és az egyházközség életét.
Az avatást kétéves felkészülés előzi meg, amelynek első lépése a lektorrá
avatás. A képzés során évente három hosszú hétvégén kell részt venni, amelyek tanítást, csoportfoglalkozást és lelkigyakorlatot foglalnak magukban. A
képzés lelki vezetője és felelőse Turai János atya. Eddig Máriabesnyőn voltak a közös hétvégék, de 2017-től Vácra kerül át a képzés központja.
Kérjük a közösség imáját szolgálatunkra, hogy valóban Isten akaratát cselekedjük, és plébánosunkkal együttműködve egyházközségünk életét segíthessük.
„Akár mondotok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.” /Kol 3,17/
ifj. Máthé László
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Labirintus
Először jobbra.
Aztán balra.
Majd kétszer megint jobbra, végül egyenesen, hogy a végén, ismét balra fordulj.
És itt a vége. Nincs tovább.
Vagy, nézzük a másik irányból…
Először balra, kétszer egyenesen, aztán jobbra, és ismét balra.
És itt sincs semmi. Már nem egyszer jártam végig. Újra, és újra, de sehogy sem jutok át rajta. Pedig a legenda szerint, ott vár rám, a túloldalon az, amit keresek. Ami a szívem vágya.
Már többen jártak ott. Már többen bizonygatták, hogy lehetséges túljutni, de akkor nekem miért nem sikerül? Úgy ismerem ezt a labirintust, mint a tenyeremet. Itt vagyok már két éve, és nem találok kiutat
belőle. Mindig visszajutok ide, ahol elkezdtem.
Kétségbeesetten vágyok arra, hogy láthassam a túloldalt. Látni akarom!
Dühösen szuggeráltam a bejáratot. A bokrok, amik a labirintus falait
alkották, széltől kacagva és fütyörészve néztek vissza rám.
Legszívesebben egy láncfűrésszel estem volna neki.
Miért? Miért nem megy, mikor másnak ment? Miért javasolta az első
utat a barátnőm? Miért javasolta a másodikat a testvérem? Ők miért
jutottak át, és én miért nem?
Pedig pontosan követtem az utasításaikat. Meg is kaptam a térképet róla. Ismerem, mégsem tudom, hogy hol a kijárat.
Fáradtan rogytam le a fűbe, fejemet két kezem közé szorítva. Szét akart
hasadni. Talán jobb lesz, ha mára abba hagyom. Holnap újra megpróbálom.
.
Kimerülten rogytam le a fal tövébe. Nincsen kijárat.
Kezemben a számtalanodik lap, melyre rámásoltam a térképet. Már ez
is gyűrött volt a sok használattól.
- Feladom - sóhajtottam bele, a néma csöndbe.
Gondosan kihajtogattam kezemben a papírt, majd a farzsebemből elővettem az öngyújtómat. Felpattintottam, majd a papír sarkához érintettem a lángot. A tűz, éhesen enni kezdte. Csendben sírtam, míg elégett.
Végül ujjaim közül csak a hamu pergett a földre.
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A bokrok ágaiba kapaszkodva felálltam és kibotladoztam az útvesztőből.
Dermedten álltam meg. Ott, ahol eddig senkit sem láttam sétálni, most
egy fiatal férfi álldogált. Mintha csak rám várt volna. Arca mosolygástól ragyogott, egyenes tartása eleganciát és úriságot sugallt. Helyes, haja kócos, éppen olyan, akibe első látásra beleszeretnék.
- Furcsa lány vagy - billentette félre a fejét, de mosolya nem hagyott
alább.
- Miért? - bukott ki belőlem.
Válasz helyett azonban, csak felemelte a kezét, és fölém mutatott. Kétkedve fordultam meg, majd pedig mindent megértettem, mikor megláttam a feliratot.
Egy nevet.
De nem az enyémet.
A bokrok fölött, kovácsoltvasból, barátnőm neve díszelgett.
- Ez nem a te utad!
Végig? Végig rossz ösvényen mentem? Olyannyira követtem az utasításait, hogy fel sem tűnt ez az apróság.
- A Tiéd, erre van - nyújtotta felém a kezét.
Gondolkodás nélkül fogtam meg, és pár perc múlva, jó pár másik útvesztőt magunk mögött hagyva, megálltunk előtte. A falak tetején, az
én nevem állt.
- Várj! - ragadta meg a könyökömet, mikor el akartam indulni.
Levette a sálat a nyakamból, és bekötötte vele a szememet.
- Bízol bennem?
Nem várta meg a válaszomat, betámogatott, majd megpörgetett, és
irányba állított.
- Ha megteszed, egyenesen a célhoz érsz. De meg kell ígérned, hogy
nem veszed le a kendőt a fejedről - súgta még bele búcsúzóul a fülembe, majd halkan elhátrált tőlem.
Felkaptam a kezem, hogy azon nyomban lerántsam magamról a kendőt, és az arcába dobjam, de végül ujjaim megálltak a levegőben.
Ez egy labirintus. Az én nevemmel. Ha a legenda igaz, a célnál megtalálhatom azt, amit keresek. Már két éve keresem az utam, és most itt
vagyok.
El kell induljak!
Zuzu
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OLVASÓLÁMPA
Miért van a szenvedés?
„A sok szenvedő azonban kérdez. Leginkább ezt kérdezi: Miért kell nekem szenvednem? És azt hiszi, úgy is
viselkedik, mintha egyedül ő szenvedne, senki más.
Mások ezt kérdezik: Miért szenvedek én többet, mint
más? Hívő, kegyes emberek pedig ezt a kérdést teszik fel
sokszor: Miért szenvedek éppen én, aki az Úré vagyok?
Nos, Isten nem kivételező tanító bácsi. Igazságos
rend volna az, ahol a keresztség, az úrvacsora kivételes
helyzetet teremtene? Ha Isten szenvedés- vagy életbiztosítást kötne a követőivel?
Isten a szenvedéssel is nevelni akar, és nevel is. Erre szükségünk van!
Paul Claudel egyszer azt írta André Gide-nek: »Azt hiszem, a szenvedés
kulcs olyan ajtóhoz, amelyet csak ez a kulcs nyit meg.«
Nem lehet hiába szenvedni. Jób például nem kap választ kínzó kérdéseire, miért kell szenvednie, de megtapasztalja szenvedései közben Isten
közelségét: »Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak.«
(Jób 42,5)
Szenvedés közben formálódunk, nevelődünk mi is. A szenvedés jó
szerszám Isten kezében, ezzel lebontja, lecsiszolja lényünkről azt, ami elválaszt Tőle. Önmagához alakít minket atyai szeretettel. A tanítványoknak –
éppen nekik – tudniuk kell, mennyire szükséges ez. Dosztojevszkij szenvedéseiért megáldotta Istent, sőt Isten szeretetét ismerte fel szenvedéseiben, s
Istenhez vezető lépcsőfokoknak tekintette azokat.”
Részlet Gyökössy Endre: Magunkról magunknak című könyvéből.
F. I.
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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
 Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió
 Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, 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.

http://szentharomsagtemplom.hu
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
október 4.

Assisi Szent Ferenc
Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak

október 7.

Rózsafüzér királynője
Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat

október 8.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország főpatrónája
Anyja vagyok én a szép szeretetnek

október 15.

Avilai Nagy Szent Teréz szűz és egyháztanító
Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg

október 17.

Antiochiai Szent Ignác
Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben

október 18.

Szent Lukács evangélista
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam

október 21.

Boldog IV. Károly király
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek

október 25.

Pannonhalmi Szent Mór
Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom

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)
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve

november 2.

Halottak napja
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent

november 4.
Borromeo Szent Károly
Várjuk az Üdvözítőt, Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK
Szeptember 29-én, csütörtökön 17 órakor volt a ministráns közösség alakuló alkalma a közösségi házban. Továbbra is várnak minden olyan fiút, aki már volt elsőáldozó, és
szeretne ministrálni. Az alkalmakat Bacsi-Nagy Gergely
vezeti. Azt tervezzük, hogy adventtől a vasárnap 9 órai
szentmisén a ministráns közösség tagjai fognak szolgálni.

Ennek a számunknak önköltségi ára 75 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.

Templomunk
bútorzatát
mintegy 100 db. új székkel bővítettük a nyáron, melyek a karzatra kerültek. Köszönjük testvéreinknek a
székpárnák elkészítését!

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)
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Ne feledkezzünk 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 híveket, hogy időben érkezzenek, ha
gyónni szeretnének.
 A blahai kápolnában csütörtök
esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak
testvéreink
csendes
szentségimádást.

A
Szentháromságtemplomban csütörtökönként este 6
órától csendes szentségimádást tartunk.

Minden hónap első szombatján a reggel 7 órai szentmise után
elsőszombati ájtatosság lesz az Oltáriszentség előtt. Az ájtatosság alatt
gyónásra is van lehetőség.
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Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a
lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha
azok már megteltek, akkor a Szent
Imre iskola mögötti (a tömbfűtőmű
mellett), illetve a Spar áruház melletti helyekre parkoljanak. Köszönjük az odafigyelést!

Szeptember 30-án, pénteken 15.30kor tartottuk óvodánk 10 éves fennállásának ünnepét az óvodában.
Október 18-án, kedden az esti mise
után Mága Zoltán ad jótékonysági
hangversenyt templomunkban.
Sírszentelésre fel lehet iratkozni az
irodában a sírhely pontos helyének
megadásával. A sírszentelés időpontját hirdetni fogjuk.

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

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)
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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 202015786 telefonszámon jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.
A következő alkalom: október 16.
Gitáros misék
Minden hónap 2. vasárnapján este ─ a nyár kivételével ─ ifjúsági gitáros
szentmise van Monori Bence vezetésével és a Filia újabb generációjának
szolgálatával, az ő dalválasztásukkal és előadói stílusukban.
Minden hónap 4. vasárnapján este ─ a nyár kivételével ─ a megszokott
hangvételű gitáros szentmise lesz a teljes Filia részvételével, a régebb óta
fiatalokkal kiegészülve, Illésy István vezetésével.
A Filia énekkar továbbra is várja jó hangú fiatalok jelentkezését. Próba
a gitáros szentmisék kezdete előtt másfél órával.
Október 16-án, vasárnap az esti szentmise a házasok miséje
lesz, ahol hálát adunk a házasság szentségéért. 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.

„Áldott légy!” 2016. október 1. Nagymarosi Ifjúsági
Találkozó
A magyar egyház legnagyobb múltra visszatekintő ifjúsági lelkinapjának témája - Ferenc pápa Laudato si’
kezdetű, közös otthonunk gondozásáról írt enciklikájából
kiindulva - a teremtett világ védelme lesz. A találkozó
főelőadását Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára tartja.
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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
Plébániai hittan
3. osztályosok:
csütörtök 15.45
4. osztályosok:
csütörtök 15.45
(elsőáldozás után Zoli atya)
5-6. osztályosok: szerda 16.00
(Zoli atya)
7-8. osztályosok: csütörtök 16.30 (Zoli atya)
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
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!
október 1. szombat
18.00
október 2. vasárnap
9.00
10.30
18.00
október 8. szombat
18.00
október 9. vasárnap
9.00
10.30
18.00
október 15. szombat
18.00
október 16. vasárnap
9.00
10.30
18.00
október 22. szombat
18.00
október 23. vasárnap
9.00
10.30
18.00
október 29. szombat
18.00
október 30. vasárnap
9.00
10.30
18.00

Igekörök
Cursillo
Imacsoport
Ifjúság
Bibliakör
Tantestület
Képviselőtestület
Cserkészek
Házasok
Igekörök
Szeretetláng csoport
Fiatal házasok
Cursillo
Bibliakör
Cursillo 2
Házasok
Katekumen csoport
Szt. Lipót imacsoport
Fiatalok
Családközösség

november 5. szombat
18.00
Igekörök
november 6. vasárnap
9.00
Cursillo
10.30
Imacsoport
18.00
Ifjúság
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A SZENTMISÉK RENDJE
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
7.00, 18.00
csütörtök
7.00
18.00 szentségimádás
vasárnap
9.00, 10.30, 18.00
BLAHAI KÁPOLNA
vasárnap
7.45
SZADA
hétfő
18.00
szerda (görögkatolikus)
18.00
csütörtök
19.00 szentségimádás
vasárnap
9.00
VALKÓ
kedd
10.00
vasárnap
10.30
PREMONTREI TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, szombat
7.15
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
ORA KÁPOLNA
kedd, péntek
6.45
szerda
7.00
hétfő, csütörtök
7.00 igeliturgia
szombat
8.00 igeliturgia
első szombat
7.00 igeliturgia
SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek
18.00
vasárnap
9.30

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2016.október
http://szentharomsagtemplom.hu
fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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