
 

   

   

   

PPEESSTTII  SSRRÁÁCCOOKK  
 

zekben a napokban az 
1956-os eseményekre 

emlékezünk, és megrendült 
szívvel gondolunk arra, hogy 
milyen nagy ára volt és van a 
szabadságnak. Szinte hitet-
lenkedünk, amikor azt hall-
juk a visszaemlékezésekben, 
hogy a boltokat nem fosztot-
ták ki, a szabadságharcosok 
megsegítésére kitett perse-
lyekből nem tűnt el a pénz. 
És a fiatalok álltak a forrada-

lom élére, azok a bizonyos 
pesti srácok, akiket oly sok-
szor emlegetünk. De a vidéki 
Magyarország sem maradt 
tétlen, hiszen ruhával és éle-
lemmel segítették a szabad-
ságharcosokat. Mi, hívő em-
berek, a Mester szavait kell, 
hogy magunk elé állítsuk: „az 

igazság szabaddá tesz benne-
teket” (Jn 8,32). Jézus pedig 
önmagát nevezte Igazságnak. 
Nem hallgathatunk erről a 
tényről. A szabadság nem 
csak arról szól, hogy nincse-
nek megszálló katonák az or-
szágunkban. Az igazi szabad-
ság akkor valósul meg, ha 
úgy szeretünk, ahogyan arra 
Krisztus Urunk példát adott 
nekünk.  
 

nnyi ajándékot kaptunk 
az Istentől, és ha ezekkel 

jól sáfárkodunk, akkor való-
ban szabadok leszünk. Csak 
azt a személyt nevezhetjük 
szabadnak, aki kész megten-
ni mindazt a szépet és jót, 
amit felismert. És itt jön a mi 
óriási felelősségünk. Mi is-
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merjük Jézust, akinél szaba-

dabb ember még nem élt a 
földön. Az élő Isten Fia azért 
vette fel a mi emberi termé-
szetünket, hogy megmutas-
sa, hogyan kell megélnünk az 
emberséget szabadságban, 
békében és örömben. Mi, 
krisztusiak, segítsük azokat 
az embertársainkat, akik 
még nem találták meg a va-

lódi és teljes élethez vezető 
utat. És csak akkor leszünk 

képesek jellé válni, ha egyre 

tudatosabban megéljük 
Szent Pál következő szavait: 
„Krisztus azért halt meg 
mindenkiért, hogy akik él-
nek, ne maguknak éljenek, 
hanem annak, aki értük 
meghalt és feltámadt” (2Kor 
5,15). 

 

Janó atya 
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Mindenszentek ünnepe 
Mindenszentek napja (november 1.) 2013-tól ismét kötelező egyházi ünnep. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hívek számára kötelező a szentmisén 

való részvétel. 

Fra Angelico: Krisztus előfutárai szentekkel és mártírokkal (15. sz.) 

 

November 1-jén közös napon ünne-

peljük az összes szentet, vagyis 

vala-mennyi megdicsőült lelket, 

akikről sokaságuk miatt a kalendá-

rium külön, név szerint nem emlé-

kezhet meg. 

 

Mai formájában is több mint ezer-

éves ünnep ez, eredetében és jelen-

tésében pedig visszamegy az első 

keresztény századokra.  IV. Bonifác 

pápa 610. május 13-án keresztény 

templommá szentelte fel a Panthe-

ont, a keresztény mártírok tisztele-

tére, ,,Sancta Maria ad Martyres” 

címmel. IV. Gergely pápa (827-

844) helyezte át az ünnepet novem-

ber 1-jére, amely lassanként az ösz-

szes szent ünnepévé vált. 

 

Mindenható örök Isten, ki megad-

tad nekünk, hogy egy napon ünne-

pelhessük minden szented dicsősé-

gét. Kérünk, hogy sokszoros köz-

benjárásukra bőven áraszd reánk 

nagy irgalmadat. A mi Urunk, Jézus 

Krisztus által, aki veled él és ural-

kodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. Ámen − 

hangzik fel az ünnepi mise könyör-

gése Mindenszentekkor. E szavak-

kal a már mennybe jutott, üdvözült 

hívek közösségének, a diadalmas 

egyháznak a közbenjárását kéri a 

földön élő lelkeket egybefogó, küz-

dő egyház. 

 

Forrás: Magyar Kurír és Hittansuli 
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A rózsafüzér erejével a terror ellen 
A katolikusok mindig is jól is-

merték a rózsafüzér imádságá-

nak hathatós erejét. 

Ennek a „fegyvernek” a népsze-

rűsítése napjainkban Oliver 

Dashe Doeme nigériai püspök 

nevéhez fűződik. A nigériai fő-

pásztor 2014-ben egy látomást 

élt át, amelyben Krisztus egy 

kardot nyújtott át neki, s amint 

kezébe vette, az azonnal rózsa-

füzérré változott. Majd Jézus a 

következőt mondta: „A Boko 

Haramnak vége.” Doeme püs-

pök úgy érezte, a látomás felhí-

vás arra, hogy hívei figyelmét a rózsafüzér imádságra irányítsa. Arra buzdí-

totta a híveket, hogy mindennap mondják el a rózsafüzért, imádkozzák 

mindenütt, az egyházmegye egész területén, plébániákon, iskolákban és ott-

honaikban. 

2014 óta terjeszti Doeme püspök hívei körében a rózsafüzér imádságához 

kötődő áhítatot, és azóta a Boko Haram ereje jelentősen csökkent. Az or-

szág elnöke, Muhammadu Buhari 2015 decemberében bejelentette, hogy a 

terrorszervezetet technikailag hatástalanították, így már nem tudnak táma-

dásokat indítani. A merényletek miatt az ország középső és északkeleti ré-

széből kitelepített emberek visszatérhettek otthonaikba. 

A maiduguri egyházmegye korábban a Boko Haram támadásainak közép-

pontjában állt. 2014-ben több mint 80 ezer katolikusnak kellett elhagynia 

lakóhelyét, köztük több mint huszonöt papnak és negyvenöt nővérnek. 

Doeme püspök kiemelte, hogy a visszatérőkről való gondoskodás jelenleg 

nagyobb kihívást jelent, mint a terroristák erőszakos cselekményei elleni 

védekezés. A Boko Haram az elmúlt években otthonokat dúlt fel, megtize-

delte az állat- és növényállományt. 

Doeme püspök hisz a számára megjelent Krisztus szavaiban, elmondta, 

hogy a látomás erőt ad a maiduguri egyházmegyei embereknek. Vallja, 

hogy a rózsafüzér elhozza számukra a győzelmet a gonosz felett, amelyet a 

Boko Haram és az Iszlám Állam képvisel. 

 

Forrás: Magyar Kurír és BonumTV  
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ELSŐÁLDOZÁS 
Egy szép őszi napon, szeptember 

25-én, a 9 órás szentmisére izgatot-

tan gyülekeztünk templomunkban a 

gyermekeink elsőáldozására. Meg-

telt a templom hívekkel, rokonok-

kal, barátokkal. A mise előtt bevo-

nultak az elsőáldozásra készülő 

gyermekek, akik nagyon szépek 

voltak a fehér ministráns ruhában. 

Janó atya a gyónás fontosságát 

emelte ki szentbeszédében, és hogy 

milyen jó, hogy templomunkban a 

gyermekek háromszor is gyónnak 

az Oltáriszentség vétele előtt. 

Hanna lányunk kicsit izgult, de 

nagy örömmel várta a „találkozást”. 

Utána elmesélte, hogy milyen jó 

érzés volt magához vennie Jézust. 

Azóta is örömmel járul szentáldo-

záshoz. Számomra a szentségek kö-

zül ez az egyik legkedvesebb, hi-

szen öröm ennyi gyermeket látni, 

amint magához veszi az Eukariszti-

át, Isten szeretetének szentségét. 

A mise után kimentünk a belső ud-

varra, ahol megvendégelték gyer-

mekeinket és minket is finom ka-

láccsal és kakaóval. A gyermekek 

felszabadult örömmel falatoztak. 

Hálásan köszönjük a hitoktatóknak 

és Janó atyának a felkészítést, hogy 

ilyen szép ünnepben lehetett ré-

szünk! 

Urunk, hálát adunk a gyermekein-

kért, köszönjük, hogy megtapasz-

talhatták ezt a felemelő érzést, amit 

az Eukarisztia vétele jelent. Kérünk, 

áldd meg, és segítsd őket a Te sze-

reteted útján, és hogy mindig tiszta 

szívvel, örömmel járuljanak a 

szentáldozáshoz. Amen 

Grébelné Kriszti 
 

 

 

Tóth Levente: 

Nekem nagy öröm volt, amikor először találkoztam Jézussal. Nagyon izgul-

tam már, és most már nagyon jó érzés, hogy újra és újra találkozhatok Vele. 

Nagyon sokat készültem rá. Gyóntam is háromszor, és sokat tanultam Jé-

zusról, hogy jobban megismerjem Őt. 
 

Fazakas Soma: 

Jó és emlékezetes volt az elsőáldozás. Örültem, hogy Jézussal találkozha-

tok. Nagyon izgultam. Amikor odaértünk a templomba, az osztálytársaim-

ban Jézust láttam. A kehely nagyon szép volt. Örültem, hogy Janó atyával 

áldoztunk. Ez volt életem legszebb napja. 
 

Tóth Rita: 

Nagyon jó érzés volt, mindig emlékezni fogok rá. Amikor fölálltunk az ál-

dozáshoz, mindent újra átgondoltam. Amikor magamhoz vettem Jézus tes-

tét, örültem, hogy ezzel még közelebb kerülök hozzá.  
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Kolozs Mátyás: 

Amikor beálltam a sorba, a torkomban dobogott a szívem, nagyon izgultam. 

Amikor magamhoz vettem Jézust, megnyugodtam, nagyon jó érzés volt. 
 

László Fruzsina: 

Csodálatos érzés volt, amikor találkoztam Jézussal. Az is jó volt, amikor 

előtte gyóntunk. Az elsőáldozás sokáig megmarad majd az emlékeim kö-

zött. Nagyon boldog vagyok, hogy találkozhattam Jézussal. Izgultam, de, 

amikor megvolt az áldozás, csodálatosan éreztem magam.  Nagyon örültem, 

hogy fényképeztek, mert akkor ez az emlék nem csak a szívünkben marad 

meg. Jó érzés volt látni a sok embert is a szép fehér ruhában. Nagyon örü-

lök, hogy elsőáldozó lehettem. 
 

Utassy Veronika: 

Az volt a legjobb a misén, amikor először magamhoz vehettem Jézust. Az is 

nagyon jó érzés volt, hogy én olvashattam az áldozás utáni imát. Ez volt 

eddig a legjobb élményem. Nagyon örültem, hogy a családtagjaim is ott 

voltak velem. 
 

Az első szentáldozás örömteli ün-

nepét két évig tartó készület előzte 

meg. Mi, szülők, a rendszeresen 

tartott előkészítő beszélgetéseken 

kaptunk útmutatást, hogy a gyer-

mekeinkkel együtt tudjunk haladni. 

Komoly felelősségünknek tartottuk, 

hogy úgy segítsük lányunkat, hogy 

ebben a szövetségkötésben az Úr 

ajándékozó szeretetét befogadhassa. 

Kértük az Urat, hogy lányunk sze-

mélyes igenjét úgy tudja kimonda-

ni, hogy az első szentáldozás egész 

életét meghatározó találkozás le-

gyen. 

A készület időszakában sokat be-

szélgettünk Jézusról, közösen 

imádkoztunk, a Szentírást olvastuk, 

jobban próbáltunk figyelni arra, 

hogy Jézus mit tenne, őt hogyan 

tudnám még inkább szeretni.  

A szentgyónás mély hatással volt 

lányunkra, igen igyekezett szeretet-

ben megmaradni. Mi is a szentgyó-

násban megtisztult lélekkel vehet-

tük magunkhoz az Eukarisztiát. Így 

az elsőáldozás az egész családunk 

számára igazi ünnep lehetett. 

Gyermekünk arcát különösen ra-

gyogónak láttuk ezen a napon. Az-

óta is törekszik arra, hogy minél 

többször áldozhasson. 

Hálásan köszönjük az Atyáknak, a 

hitoktatóknak, a kezeseknek, hogy a 

lelki fejlődésüket kísérik a gyerme-

keinknek. Isten áldja meg őket! 

Köszönjük az imákat, a segítő ke-

zeket, amelyekkel szebbé tették kö-

zösségünk ünnepét. 

Kérjük mindannyian a Mennyei 

Atyát, hogy gyermekeink szívét 

töltse be a szeretet tüzével, hogy 

Jézus fénye vezesse őket és rejtőz-

ködő jelenléte láthatóvá váljon ben-

nük.  

Utassy Ili és István 
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Országos ultreya 
Nagykanizsa, 2016. október 8. 

A gödöllői cursillosok kis csapata Szűcs Imre atyával, a találkozó vezetőjével. 

(Zsiráf nincs rajta, mert ő fotózott, és nem vagyunk még járatosak a photoshop használatá-

ban.) 
Valamikor Tiberius császár uralko-

dásának idején, valahol a jerikói 

úton így szól a tömeg a kiáltozó 

vakhoz: „Bátorság, kelj föl, téged 

hív!” És Bartimeus ledobva felső 

ruháját odamegy Jézushoz… 

Valamikor a XXI. sz. elején – egész 

pontosan 2016. október 8-án –, va-

lahol Magyarországon – egész pon-

tosan Nagykanizsán –, Jézus barátai 

ugyanezen szavakkal hívják a 

cursillistákat az országos ultreyára. 

És – jó 300-an – fölkerekedve oda-

megyünk… 

Székely János püspök atya mégsem 

Bartimeusról beszél nekünk, őt át-

engedi Imre atyának, hanem Zake-

usról, a vámosok fejéről, a dúsgaz-

dag, de emellett boldogtalan ember-

ről. Zakeus saját bőrén tapasztalja: 

a pénz nem minden. A szeretet nem 

megvásárolható portéka… 

     Úgy érzi, hogy – a gazdagság, a 

méltóság ellenére – az élete hatal-

mas kudarc. Először csak hall Jé-

zusról, a csodaemberről. És amikor 

megtudja, hogy Jerikóba érkezett, 

találkozni akar Vele. Kíváncsiságá-

ban megfeledkezik az ő nagy mél-
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tóságáról: fut, izzad, fára mászik, 

csakhogy láthassa Jézust. És Jézus 

észre is veszi, mi több, megszólítja, 

és ez már tényleg a csúcs, nála – 

mint barátjánál – ebédel… És Za-

keus szíve megrendül, élete meg-

fordul: a boldogtalanságot fölváltja 

a nagy-nagy boldogság…  

Zakeus fölfogta, hogy életének van 

értelme. Zakeus átérezte, hogy Isten 

szereti őt. Zakeus átélte, hogy Isten 

barátsága mindennél többet ér… 

Mintha egy 3 napos cursillón vett 

volna részt. 

Valamikor és valahol… Nem is az a 

fontos, hogy pontosan hol és mikor, 

csak az, hogy meghallom-e: „Bá-

torság, kelj föl, téged hív!” 

… 

„Uram, adj erőt, hogy ledobva nyű-

geimet, odamenjek Hozzád! 

Ámen!” 

Zsiráf 

Házasok miséje 

2016. 10. 16-án, vasárnap este volt a házasok miséje templomunkban. A 

szentbeszéd után minden jelenlévő pár felállt, hogy házassági fogadalmát 

megújítsa. Janó atya kérésére megfogtuk egymás kezét és hosszasan egy-

más szemébe kellett néznünk, szemlélve egymásban Isten ajándékát! Majd 

mondtuk: 
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„Köszönöm Neked, hogy a házastársam lettél. Most Isten színe előtt meg-

erősítem, hogy szeretetből lettem a társad, és hogy szeretni akarlak Téged jó 

időkben és rossz időkben, egészségben és betegségben, fiatalon és megöre-

gedve, és el nem hagylak, míg csak a halál el nem választ. Isten engem úgy 

segéljen!” 

Ez volt a legmeghittebb pillanat; látszott a párok tekintetén, hogy mindenkit 

nagyon megérintett, szinte megállt az idő, sokaknak könnybe lábadt a sze-

me. 

A szentmise végén a kerek jubileummal rendelkező házaspárok külön-külön 

áldásban részesültek. Az összesen 24 pár a következő megoszlás szerint kö-

tötte össze életét Isten színe előtt: 40 éve 9;  25 éve 2; 20 éve 1; 15 éve 5 és 

10 éve 7 házaspár. 

 A 40 éve házasságot kötött párokat név szerint is felsoroljuk, hiszen 

ők már tényleg hosszú időt eltöltöttek egymással, jóban–rosszban és az 

egyházközség életében is általában régen részt vesznek. (Öt személy a kép-

viselő testületnek is tagja volt egykor, s van, aki még most is betölti ezt a 

funkciót.) 

 Berecz László + Löre Borbála;  

 Bolyós János + Stefán Márta;   

 Dr. Holzmann László + Pálvölgyi Márta; 

 Krima László + Lukács Julianna;  

 Lovas Károly + Tischler Edit;  

 Schalkház Miklós + Nagy Mária Erzsébet; 

 Szabadi Zoltán + Pleiveisz Margit;  

 Szilasi József + Röck Katalin;  

 Tóth József + Tóth Mária. 

A párok a következő idézettel szép emléklapot is kaptak: 

 „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34). 

Úgy legyen, csak így tovább! 

Schalkház Miklós 

 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejára-

ta 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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Jótékonysági koncert 
Templomunk adott otthont október 18-án este Mága Zoltán megrendítően 

szép jótékonysági koncertjének, amelyen a tragikus körülmények között 

életét vesztett Berze Zsófiára emlékeztek. 

A zsúfolásig megtelt templomban a résztvevőket Dr. Petróczki Károly kö-

szöntötte. Megemlékezett az elhunytról Dr. Gémesi György polgármester és 

Mága Zoltán is. Mindannyian az emlékezés és megbékélés fontosságát 

hangsúlyozták.   

A több mint két órás jótékonysági koncerten a Budapesti Primarius Szimfo-

nikus Zenekar kíséretében közreműködött Komlósi Ildikó Kossuth-díjas 

operaénekes, és Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművész, 

Meláth Andrea Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Zeneakadémia tanszakve-

zetője, Mága Jennifer, valamint az ELTE Bartók Béla énekkara. Vezényelt 

Kovács László Liszt-díjas karmester. 

Mága Zoltán a koncert bevételét az elhunyt szüleinek ajánlotta fel. 

-szerk.- 

 

Gitáros misék  
Minden hónap 2. vasárnapján este ifjúsági gitáros szentmise van Monori 

Bence vezetésével és a Filia újabb generációjának szolgálatával. Minden 

hónap 4. vasárnapján este a megszokott hangvételű gitáros szentmise lesz 

a teljes Filia részvételével, a régebb óta fiatalokkal kiegészülve, Illésy Ist-

ván vezetésével. A Filia énekkar továbbra is várja jó hangú fiatalok je-

lentkezését. Próba a gitáros szentmisék kezdete előtt másfél órával.  
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Saint Emeric Christian Student Association  

(Szent Imre Keresztény Diákszövetség) 
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a kö-

zösségünkbe járó külföldi, jellemzően afrikai 

fiatalokkal, péntekenként imaalkalmat tartunk. 

A fiatalok a Szent István Egyetem angol nyelvű 

képzésein vesznek részt magyar állami ösztön-

díjjal. Tavaly kezdtük az imaalkalmakat, ame-

lyek célja, hogy ezek a fiatalok, távol a hazájuk-

tól, itt is közösségre találjanak, és saját nyelvü-

kön gyakorolhassák a vallásukat.  

Idén több új hallgató is érkezett az egyetemre, és 

nagy örömünkre a hallgatók között egy szerzetes 

nővér is van (Angela nővér), aki egy évig tanul 

az egyetemen. Az ő tapasztalatai is nagyon 

hasznosak lesznek a közösség formálásában.  

A csoport létszáma változó, de ha csak egy em-

ber ér rá, akkor is nyitva van a kápolna, ahol le-

hetőség van a Rózsafüzér imádkozására. A kis 

közösségünk egyik gyümölcse, hogy Greg, az 

egyik lelkes fiatal, a péntek esti szentmiséken 

ministrálhat. Számára ez nagy öröm, hiszen ha-

zájában is aktív ministráns, így itt Gödöllőn is 

folytathatja szolgálatát.  

Fontosnak láttuk, hogy 

közösségünknek méltó 

neve legyen, így egy év 

után a Saint Emeric 

Christian Student 

Association nevet adtuk a 

csoportnak, amely ma-

gyarul a Szent Imre Ke-

resztény Diákszövetség-

nek felel meg. Mivel a Szent István Egyetemnek 

köszönhetően vannak itt a fiatalok, Szent Imre 

méltó védőszentje a csoportnak. 

Szeretnénk nemzetközi és magyarországi ke-

resztény diákegyesületekkel felvenni a kapcsola-

tot, együttműködni velük, tapasztalatokat meg-

osztani, hogy ezzel is segíthessük a külföldi fia-

talok mindennapi éle-

tét. Erre már tettünk 

lépéseket, hála több 

önkéntes magyar je-

lentkezőnek, akik át-

érezték a hazájuktól 

távol élő fiatalok lelki 

rászorultságát.  

Egyelőre péntek estén-

ként 17:00 órakor 

imádkozunk közösen a 

Szentháromság temp-

lom kápolnájában, a 

későbbiekben további 

alkalmakat is terve-

zünk dicsőítéssel, tanú-

ságtételekkel, megosz-

tással, Biblia olvasásá-

val, stb. 

Merjük bátran megszó-

lítani a fiatalokat, akár 

magyarul is, hiszen a 

gesztus számít, és hogy 

szeretettel forduljunk 

feléjük. Legyünk befo-

gadóak velük szemben, 

ehhez nem kell angol 

nyelvtudás, elég a fele-

baráti szeretet.  

Imádkozzunk közössé-

günk magyar és kül-

földi fiataljaiért, hogy 

megtalálják az Istennek 

tetsző élethivatásukat. 

Szent Imre, az ifjúság 

védőszentje, könyörögj 

érettünk!  

ifj. Máthé László 
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10 éves a Szent Imre Óvoda 
 

„Sok születésnapokat vígan megélhess…” hang-

zott a dal szeptember utolsó napján óvodánkban, 

hiszen immáron tíz éve hogy a Szent Imre Óvo-

da megnyitotta kapuit a gyermekek számára. Ez 

alkalomból gyűltek össze udvarunkon régi és új 

óvodásaink, szüleik, dolgozóink, segítőink, hogy 

mindannyian együtt adjunk hálát az elmúlt éve-

kért. Az első Süni, Katica és Pillangó csoporto-

sok mára már a középiskolák padjait koptatják, 

ezúttal azonban visszatérhettek régi termeikbe, 

kipróbálhatták a kis székeket, megtekinthették 

mi minden lett sokkal kisebb, mióta „utoljára 

léptek ama kacsalábon forgó ékességes óvodá-

ba”. 

Az ünnepségre többféle programmal készültünk. 

A köszöntő beszédek után néhány régi óvodá-

sunk adott elő egy-egy rövid darabot furulyán, 

csellón, énekszóval. Majd hegedű- és nagybőgő-

szóra megérkezett a torta, amit kisebb kínálniva-

lókkal együtt elfo-

gyaszthattak ven-

dégeink. A Grimm 

testvérek Nyakig-

láb, Csupaháj és 

Málészáj című me-

séjét keltették élet-

re színpadunkon a 

mostani óvodása-

ink szülei, Erika 

néni segítségével. 

A mese lezárása-

ként a Tarsoly 

együttes perdítette 

táncra a vendégsereget. 

Akinek már elfáradt a 

lába, az 

kézműveskedéssel pi-

henhette ki magát. Az 

ünnepségről senki sem 

távozott üres kézzel, 

Nusi néni mindenki 

számára készített egy 

kis útravalót. Az ün-

nepség végül a Nap 

nyugtával ért véget „a 

lámpában ecet égett, az 

egylábú kettőt lépett, 

cégére egy tündér volt, 

ilyen volt a mesebolt.” 

Mosonyi Mária 

Gyerekszáj 
 

K. Boróka születésnapján mondta V. Bernát: „Sima legyen a 

szoknyája, és ha megnyom egy gombot, felmegy az égbe!” 

„Köszönöm Istenem, hogy Bernát ilyen szép fiú.” (F. Jul-

csi) 



Fény és Forrás   2016. november 

13 
 

„Köszönöm Istenem, hogy ilyen szép napunk van, és hogy megterem-

tetted és megáldottad a világot.” (V. Boróka) 

„Köszönöm Istenem, hogy újra itt lehetek.” (B. Ági- 3 éves) 

„Köszönöm Istenem, hogy anya itt hagyott és itt maradtam.” (V. Za-

lán- 3 éves) 

„Nem szeretem a flamingót!” (kelbimbót) (T. Félix) 

„Szerintem a testvéred is jöjjön ide, mert ez a legjobb ovi, jobb, mint 

a magány ovi.” (V. Vili) 

„Kérlek Istenem, hogy Sári mindig a jó úton járjon, és ne felejtsen el 

bekanyarodni balra.”(M. Lackó) 

Lelki percek alatt arról beszéltünk, kinek mi a legjobb, ami velünk tör-

tént a hétvégén. „Köszönöm Istenem, hogy a nyáron a Balaton lépcső-

jéről fejeseket ugrálhattam.” (T. Ders) 

„A nagytesóim nagyon szerettek a Szent Imrébe járni. Főleg, hogy mi 

Törökök vagyunk.„” (T. Ders) 

Ábelt vigasztalta Zolika. „Ne sírjál, mert ott vagy magad.” (A fényké-

pére mutatott közben.) (Cs. Zoli) 

„Az I. világháborúban még az ősembereket is kiüldözték a lakásukból.” 

(G. Boti) 

Ministránsképzés 
 

2016. szeptember 29-én, Szent Mi-

hály ünnepén elindult egyházköz-

ségünkben a ministránsképzés, amit 

mint akolitus-jelölt vezetek szerdán 

délutánonként. 

Általában öten-hatan gyűlünk ösz-

sze, és október hónapban a hagyo-

mányos, egyszerű misét próbáltuk 

el minden alkalommal, illetve min-

dig van egy rövid beszélgetés va-

lamilyen témáról.  

Első alkalommal a ministrálás ér-

telmét, célját, második alkalommal 

a liturgia és a templom fő részeit 

beszéltük át, végül negyedik alka-

lommal felmentünk a harangto-

ronyba, és a témánk a harangok 

voltak.  

Október 26-ától pedig elkezdünk 

próbálni a „nagy” misére (füstölős, 

gyertyás), hiszen adventtől kezdve 

a vasárnap reggel 9 órás szentmisén 

csak a ministránsképzésen résztve-

vők ministrálhatnak majd csak az 

akolitusokon és lektorokon kívül. 

A közösségbe továbbra is várjuk 

fiúk jelentkezését elsőáldozó kortól 

kezdve. Jelentkezni lehet: a szerdán 

16.45-17.30-ig tartó foglalkozáson. 

A foglalkozás az őszi és téli szünet-

ben elmarad. 

Bacsi-Nagy Gergely lektor 



Fény és Forrás   2016. november 

14 
 

 

OLVASÓLÁMPA 
 

 

Maradj erős! 
 

Együtt, Isten segítségével véget vethetünk a bántal-
mazás jelenségének. 

 A bántalmazott emberek túl gyakran válnak 
maguk is bántalmazókká. Ez egy ördögi kör, és e könyv 

megírásakor többek között az volt a célom, hogy megtör-
jem ezt a kört – mégpedig úgy, hogy először neked segí-

tek, hogy aztán te is segíthess nekem és mindenkinek, aki 
meg akarja szabadítani a világot a bántalmazástól. 
 Meg tudjuk csinálni. Összefogva képesek leszünk elérni, hogy egy 
bántalmazás nélküli világban éljünk. 2012-ben egy hawaii iskolában elő-
adást tartottam a bántalmazásról. Egy évvel később levelet kaptam az 
igazgatótól, amelyben megírta, hogy a látogatásom óta megváltozott az 
iskolájuk élete. Elmondta, hogy amióta meséltem a diákoknak, egyetlen 
bántalmazási eset sem történt náluk. (…) 
 Ha kamasz vagy, és már belefáradtál abba, hogy bántalmaznak, ez a 
könyv segíthet megérteni, hogy a bántalmazóknak azért az a céljuk, hogy 
rosszul érezd magad, mert attól ők felsőbbrendűnek gondolhatják magu-
kat. Ne menj bele ebbe a játékba! Inkább higgy azoknak, akik szeretnek, 
mert fontos vagy mind nekik, mind a Teremtőnek. Isten gyermeke vagy, 
akit az Úr a saját képmására teremtett. A tökéletesen egyedi te vagy! Ez 
persze nem jelenti azt, hogy hibátlan lennél – éppen ebben rejlik a dolog 
szépsége. Mindannyian tökéletesek vagyunk, ugyanakkor tökéletlenek is. 
Isten azért teremtett bennünket ilyennek, mert mindkettőnek megvan a 
maga szépsége, és célja. (…) 
 Együtt kiépítjük a bántalmazás elleni védelmi rendszeredet. Erősebb-
nek fogod érezni magad, mint valaha, és felkészültebb leszel a kihívásokkal 
szemben, amelyek elé az élet állít.” 
 
 
(Részlet Nick Vujicic: Maradj erős! című könyvéből. Budapest, Studium 
Plusz Kiadó, 2016. 18–20. p. A kiadó szíves engedélyével.) 
            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 egyhá-

zunk, 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 megtalálha-

tók 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 

 
november 1. Mindenszentek (főünnep)  

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

november 2. Halottak napja  
Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön 

november 4. Borromeo Szent Károly püspök 
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt 

november 5. Szent Imre herceg 
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét 

november 9. A Lateráni Bazilika felszentelése 
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden 

november 10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító 
Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie 

november 11. Tours-i Szent Márton püspök 
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét 

november 12. Szent Jozafát püspök és vértanú 
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök élet-

nek 

november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet  

Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt 

november 21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása  
Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből 

november 22. Szent Cecília szűz és vértanú 
Eljegyezlek magamnak örökre 

november 24. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, viet-

nami vértanúk 
Ők a Bárány nyomában járnak 

november 25.  Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú 

Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak 

 

november 27. Advent 1. vasárnapja 

Íme, jönnek napok 

 

november 30. Szent András apostol 

A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből 
 

  

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-11-25
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK 
 

A Karizmatikus Megújulás 25. Országos Találkozója 2016. novem-

ber 12-én, Budapesten lesz. Az idei évben is indítunk buszt. Az útiköltség 

1500 Ft, valamint a belépődíj 2200 Ft. Jelentkezni november 6-ig a sekres-

tyében, vagy az irodában 3700 Ft befizetésével lehet. 
 

Az idei adventi koszorú készítésének napja:  november 26. szombat 

             időpontja:  9-12 óra 

             helye:  a közösségi ház 

       a koszorú ára:   1600 Ft 

Kérjük, jelentkezzetek a sekrestyében! 
 

 Ennek a számunknak önkölt-

ségi ára … Ft. Ezért kérjük, aki tehe-

ti, adománnyal segítse megjelenteté-

sét. 

 Kérjük testvéreinket, ha bár-

mit szeretnének a templomi hirde-

tőtáblára kitűzni, forduljanak Ja-

nó atyához, mert csak az ő bele-

egyezésével tehetik meg. 

 Felhívjuk lisztérzékeny test-

véreink figyelmét, hogy lehetőség 

van arra, hogy áldozásnál 

gluténmentes ostyát kapjanak. Ér-

deklődjenek az atyáknál. 

 Imádkozzunk hittel egyház-

községünk 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 feledkezzünk meg idős 

vagy beteg, templomba járni nem 

tudó testvéreinkről! Kérésükre első-

péntekenként az atyák felkeresik 

őket, és kiszolgáltatják nekik a 

szentségeket. Jelentsük be őket a 

sekrestyében. 

 Gyóntatás a hétköznapi esti 

szentmisék előtt fél órával, a csütör-

tök esti szentségimádás alatt (18-19), 

valamint a vasárnap esti szentmisék 

előtt és alatt Kérjük a kedves híve-

ket, hogy időben érkezzenek, ha 

gyónni szeretnének. 

 A blahai kápolnában csütör-

tök esténként fél 6-tól fél 7-ig tarta-

nak testvéreink csendes szentség-

imádást. 

 A Szentháromság-temp-

lomban csütörtökönként este 6 órá-

tól csendes szentségimádást tar-

tunk.  

 Minden hónap első szombatján 

a reggel 7 órai szentmise után 

elsőszombati ájtatosságot tartunk 
az Oltáriszentség előtt. Az ájtatosság 

alatt gyónásra is van lehetőség. Nov-

ember 5. a következő alkalom.  

 November 1-jén (kedden) 14 

órakor sírkőmegáldás lesz a teme-

tőben. A sírkőmegáldásra felirat-

kozni az irodában, vagy a sekrestyé-
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ben lehet; a sírhely pontos meghatá-

rozásával. 

 Mindenszentek ünnepén, 

november 1-ején, kedden vasár-

napi miserend lesz. A szentmisék 

időpontja: 9.00, 10.30, 18.00 

 Halottak napján, november 

2-án, szerdán reggel 7 és este 6 

órakor lesz mise a Szentháromság-

templomban. 

 November 8. Márton Áron 

kiállítás megnyitó a közösségi ház-

ban.  

 November 20-án, vasárnap a 

9 órai misén lesz az elsőáldozásra 

készülő gyermekek befogadása. 

 November 27. advent 1. va-

sárnapja. Adventben hétfőtől 

szombatig reggel ¼ 7-kor kezdőd-

nek a roráték. Az első november 

28-án, hétfőn lesz. Jöjjünk minél 

többen és hozzuk a gyermekeket is, 

hogy egy családként készülhessünk 

karácsony ünnepére. A misék után 

együtt reggelizünk a közösségi ház-

ban. Segítsünk a reggeli készítésé-

ben és a termek takarításában is a 

reggeli után! Kissné Gizinél és a 

hirdetőtáblán kifüggesztett beosztá-

son lehet föliratkozni a szolgálatra.  

Már most hirdetjük: 

 December 3-án lesz a gyer-

mekek egyházközségi adventi 

lelkinap-ja.  További információt a 

hitoktatók fognak adni. 

 Egyházközségi adventi 

lelkinapunk december 10-én lesz. 

Parkolás a templom körül 
Kérjük a testvéreket, hogy a vasár-

napi misékre autóval érkezéskor a 

lakótelepiek parkolóhelyeit ne fog-

lalják el, hanem a templomhoz tar-

tozó parkolóhelyeket használják. Ha 

azok már megteltek, akkor a Szent 

Imre iskola mögötti (a tömbfűtőmű 

mellett), illetve a Spar áruház mel-

letti helyekre parkoljanak. Köszön-

jük az odafigyelést! 

 

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmi-

se alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott 

hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekek-

kel. Megköszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az 

assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 202015786 telefonszámon jel-

zik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom: november 20. 
 

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) 
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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 29. szombat 

 18.00  Katekumen csop. 

október 30. vasárnap 

 9.00 Szt. Lipót imacsoport 

 10.30  Fiatalok 

 18.00  Családközösség 

november 5. szombat 

 18.00  Igekörök 

november 6. vasárnap 

 9.00  Cursillo 

 10.30  Imacsoport 

 18.00  Ifjúság 

november 12. szombat 

 18.00  Bibliakör 

november 13. vasárnap 

 9.00  Tantestület 

 10.30  Képviselőtestület 

 18.00  Cserkészek 

november 19. szombat 

 18.00  Házasok 

november 20. vasárnap 

 9.00  Igekörök 

 10.30  Szeretetláng csop. 

 18.00  Fiatal házasok 

november 26. szombat 

 18.00  Cursillo 

november 27. vasárnap 

 9.00  Bibliakör 

 10.30  Cursillo 2 

 18.00  Házasok 

 

 

Katekumen csoportok 

Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (kereszt-

ség, 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 bár-

mikor 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 közle-

mény rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”. Az Egyház ké-

ri, 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 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. november 

http://szentharomsagtemplom.hu         fenyesforras@gmail.com 

A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu  

mailto:fenyesforras@gmail.com
mailto:hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com

