
  
 

 
  

 

KKII  AAZZ  ÚÚRR  AA  SSZZÍÍVVEEMMBBEENN??  

ok-sok évvel ezelőtt egy lel-

kigyakorlaton vehettem 

részt, ahol a fenti kérdésről és az 

erre adott személyes válaszunk 

megfogalmazásáról volt szó. 

Már nem igazán emlékszem, 

hogy pontosan mik hangzottak 

el az elmélkedésekben, és azt 

sem tudom, hogy akkor én mi-

ként fogalmaztam meg a vála-

szomat. Mi, akik részt vettünk 

azon a lelkigyakorlaton, egy kő-

re írtuk fel filctollal a nevünket a 

„ki az Úr a szívemben?” kérdés 

alá. Tíz évvel később visszatér-

tem ebbe a lelkigyakorlatos ház-

ba, de már nem kispapként és 

lelkigyakorlatozóként, hanem 

papként és a nyári lelkigyakorlat 

vezetőjeként. Az ajtóval szem-

ben volt egy díszes állvány, ahol 

egy Jézus Szíve szobor volt elhe-

lyezve, a szobor előtt pedig, Jé-

zus lábainál, ott volt a mi kö-

vünk, az egykori lelkigyakorlat 

emlékeként. A filccel írt kérdés 

már halványabbnak látszott, de 

ott volt, ahogy a nevem is. A 

kérdés azóta sem vesztett aktua-

litásából: „ki az Úr a szívem-

ben?”  

 nyár utolsó hónapja van, 

de remélem, hogy a mi 

Urunk követésében nem vettél 

ki szabadságot. A Jelenések 

könyvében van egy csodálatos 
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ígéret, ami sokat jelent nekem. 

Kérlek, hogy gondolkodj el rajta 

Te is! „Akinek van füle, hallja 

meg, mit mond a Lélek az egy-

házaknak. A győztesnek elrejtett 

mannát adok, és egy kis fehér 

követ adok neki, a kis kőre írva 

pedig új nevet, amelyet senki 

sem ismer, csak az, aki kapja” 

(Jel 2,17).  

Janó atya 
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Töltsük együtt a szabadságot! 
 

Istenem, legalább egyszer egy évben  
szeretném bezárni magam mögött a lakást,  
hogy elutazzam;  
szeretnék akkor kelni, amikor tetszik,  
heverészni a napon, lubickolni a vízben,  
homokot szórni az ujjaim között.  
Legalább egyszer ott kell hagynom a várost,  
hogy kiszellőztessem magam, hogy időm legyen. 
Jöjj el velem, ha szabadságra megyek,  
a tengerre vagy a hegyekbe.  
Légy velem, bárhová is visz utam.  
Nemcsak az egyhangúságtól akarok szabadulni,  
szeretném a hangodat is tisztábban hallani  
a csöndben, a nyugalomban. 
 
Istenem, szeretnék egyszer megint  
igazán apa lenni,  
feleségemmel kószálni a szabadban,  
játszani a gyermekeimmel.  
Szeretnék elolvasni egy könyvet,  
ami nem kötelező.  
Akkor talán azt is jobban megértem,  
mennyire szeretsz.  
Akkor talán jobban tudok majd imádkozni is. 
 
Akkor majd megtudom,  
hogy mindig van időd ránk, mindig közel vagy,  
hogy nem csupán a napra vágyom, meg a szélre,  
de mindenekelőtt  
a Te szereteted napjára és leheletére. 
 

Paul Roth
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MARTON ZSOLT REKTORT VÁCI PÜSPÖKKÉ 

NEVEZTE KI FERENC PÁPA 

2019. július 12-én Őszentsége Ferenc pápa Marton Zsoltot, a Központi Papne-

velő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki. Ő váltja Beer Miklós 

püspököt, aki tavaly töltötte be 75. életévét és nyújtotta be nyugdíjazási ké-

relmét. A püspök atya ezt mondta utódjáról: 

„A mi papunkat nevezte ki a Szentatya, az egyházmegyénk papját. Azt hi-

szem, nagyon jó döntést hoztak, amikor nem idegenből hoznak ide valakit az 

egyházmegye élére, hanem olyan papot, aki itt nőtt föl, ide köti őt az elmúlt 

évek szolgálata, akit ismerünk és szeretünk.” 

Püspökszentelése 2019. augusztus 24-én 10 órakor a Váci Székesegyházban 

lesz. Szeretettel várják az egyházmegye papságát és a híveket. 

Fogadjuk szeretettel, imádkozzunk az új Főpásztorért.  

Marton Zsolt püspöki jelmondatáról így szólt: 

– Püspöki jelmondatom ez lesz: „Hűséges az Isten” (1Kor 10,13). Ez kapcso-

lódik a papi jelmondatomhoz. Érettségi ajándéknak maglódi plébánosomtól 

megkaptam a Beszélgetés a Mesterrel című imakönyvet, amibe ezt a szentírási 

idézetet írta bele: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az örök élet koroná-

ját” (Jel 2,10). Ezt választottam a papi jelmondatomnak. Isten hűségét egész 

életemben megtapasztaltam, különösen a papságom ideje alatt, ezért válasz-

tottam ezt püspöki jelmondatnak. Fontos, hogy mi is hűségesek legyünk a Mes-

terhez, az evangéliumi tanításhoz, a hithez és az Egyházhoz. Ezt a Lélek sza-

vára figyelve lehet csak megvalósítani, az Ő hűségére pedig mindig számítha-

tunk. 
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KANONOKOKAT IKTATTAK BE VÁCON 
Négy új kanonokot iktattak be a Váci Székesegyházban június 12-én szentmi-

se keretében, amelyet Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be Dr. 

Kocsis Imre nagyprépost és Szádoczky Károly kanonok atyák koncelebrálásá-

val. 

A régi időkben a kanonokok testülete, a káptalan zárt-

körűen iktatta be új tagjait, akik tanácsadói voltak a 

mindenkori püspöknek. Jelenleg a káptalan legfőképpen 

imádságos közösség a püspöki székhelyen, képviseli a 

múlt értékeit, de nyitott a jelenkor kihívásaira, fonto-

sabb kérdések esetén testületi megbeszélést tart és ja-

vaslatot is tesz. A testület négy új kinevezett tagja: Se-

bők Sándor fóti plébános, Ország Tibor Dabas-Gyón 

plébánosa, Turai János balassagyarmati plébános és 

Hugyecz János gödöllői plébános. 

Dr. Kocsis Imre nagyprépost szentbeszédében a Szent-

lélek lényegéről és a keresztény, illetve a papi életben 

való szükséges jelenlétéről, tevékenységéről elmélkedett. Elmondta, hogy a 

Szentlélek hármas tevékenységét tudatosítanunk kell magunkban: a hit elmé-

lyítését, a keresztény életünkben való iránymutatását és a hiteles istenkapcso-

lat kialakítását.  

A nagyprépost atya Szent Pált idézve beszélt arról, hogy mindazok, akiket Is-

ten lelke vezérel, az Ő gyermekei. „A gyer-

mekké fogadás lelkét kaptuk, amely belülről 

vezet, sugalmaz. Legyünk nyitottak szolgála-

tunkban a Szentlélek működésére, hagyjuk, 

hogy munkálkodjék bennünk”- mondta. Majd 

megemlékezett a közelmúltban elhunyt kano-

nokokról is, akiknek a megüresedett helyüket 

fogják az újonnan beiktatottak elfoglalni. Ezt 

követően röviden bemutatta a kinevezetteket. 

A laudáció befejeztével Dr. Sánta János ének-

lőkanonok az újonnan kinevezett kanonokok-

kal közösen elimádkozta a hitvallást. Majd 

feladta az újonnan kinevezett kanonokokra a káptalan hagyományos ruhada-

rabját és a nyakukba helyezte a díszjelvényt. Az új kanonokokat a stallumukba 

kísérte.  

A szertartás a Te Deummal ért véget, majd az újonnan beiktatottak nevében 

Sebők Sándor atya mondott köszönetet. 

Imádkozzunk értük! Kérjük a kegyelmet Janó atyának, hogy szolgálatát a 

Szentlélek vezetésével végezze! 

Forrás: vaciegyhazmegye.hu 
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XV. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ – KÓKA 
Az idei egyházmegyei találkozót a jö-

vő évi Nemzetközi Eucharisztikus Vi-

lágkongresszusra való felkészülés je-

gyében rendezték meg június 29.-én 

Kókán. 

A nap mottója: „Krisztus él(j) ben-

nünk” gondolat azt az emberi szándé-

kot és reményt fejezi ki, hogy meglát-

hassuk egymásban Krisztust. A ren-

dezvényen több mint ezren vettek 

részt. 

Az érkezőket a házigazda Miklós Za-

lán plébániai kormányzó, majd Juhász 

Ildikó polgármester köszöntötte.  

Az első előadó Lendvai Zoltán János 

atya volt, akit sokan úgy ismernek; a 

„gördeszkás pap” huszonegy éve plé-

bános Rédicsen. Az evangelizációt 

Bosco Szent János példáját követve 

játékosan képzeli el és valósítja meg. 

Örömteli, vidám gördeszkás techniká-

kat is bemutató előadása minden kor-

osztályt ámultba ejtett.  

Második előadóként Uzsalyné Dr. Pé-

csi Rita neveléskutató, az Egyházme-

gyei Katolikus Iskolák Főhatóságának 

pedagógiai igazgatója lépett a nagysá-

tor „színpadára”. Előadásában a szö-

vetségről beszélt, amely az Istennel és 

embertársainkkal való kapcsolatunk-

ban jelenik meg. Kitért a „szeretet-

kötelék” mértéke szerinti terhelhető-

ségre, az emberbe kódolt vágyakozás 

életben tartására, az Isteni iránti biza-

lom megélésére.  

A délelőtt harmadik, utolsó előadása, 

ami nem is előadás volt, hanem egy 

élettörténet, egy tanúságtétel, amelyet 

Olaj-Rabóczky Anett mesélt el 

fiatalon átélt abortuszáról és sok 

évvel később megélt csodás 

gyógyulásáról. Azóta érez külde-

tést, hogy az abortuszon gondol-

kodó és az azon átesett anyákon 

segítsen tanúságtételével és hité-

vel.  

A déli időben a közös ebédre és a 

szabad programokra került sor. 

Majd ismét egy mély tanúságtételt 

hallgathatott meg mindenki Holló 

András kertészmérnök, teológus, ke-

rekesszékes tánctanár tolmácsolásá-

ban. Saját életpéldáján keresztül me-

sélt Istennel való kapcsolatáról, annak 

elmélyüléséről és más alapokra helye-

zéséről, arról, hogy milyen változáso-

kat hozott balesete.  

Ezután szentségimádást tartottak, majd 

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 

mutatott be szentmisét Dr. Varga Lajos 

segédpüspökkel és paptestvéreivel. 

Szentbeszédében az egy közösséghez 

való tartozásról és egymás elfogadásá-

ról elmélkedett.  

A szentmise végén az Egyházmegyei 

Találkozó vándorzászlajára felkötötték 

a szalagot és kihirdették, hogy jövő 

júniusban az egyházmegyei találkozó 

Vácon, az Alsóvárosi plébánia szerve-

zi meg. 

Forrás: vaciegyhazmegye.hu (a teljes 

cikket is ott olvashatják)  
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Személyi változások egyházközségünkben 
Június vége, július eleje a személyi változások időszaka a plébániákon. Ezek a 

változások minket is érintettek.  

A püspök atya július elsejei hatállyal Szolnokra helyezte Zoli atyát 

Búcsúmiséjére 2019. július 7-én vasárnap este került sor.  

 

Búcsút kellett vennünk Polcz Zoltán (Zoli) atyától, aki három évig szolgált 

káplánként egyházközségünkben.  

Búcsúmiséjén teljesen megtöltöttük a templomot. Zoli atya az aznapi evangé-

liumból idézett, amely tökéletesen egybevágott azzal, amiért összegyűltünk, és 

Isten neki szóló üzeneteként fogta föl. „Úgy küldelek, mint bárányokat a far-

kasok közé.” Krisztus azt is kéri, hogy ne vigyél magaddal semmit az útra. Zo-

li atya ellenben így válaszolt: „De én viszek! Viszek magammal sok-sok mo-

solyt, ezeket itt!” – mutatott ránk. „És viszek magammal rengeteg emléket, 

szeretetet, kedvességet, sok-sok élményt, kalandot és együtt nevetést.”  

Azt is kérte, hogy imádkozzunk érte, hogy megőrizze a jókedvét, és amit leg-

első alkalommal mondott, hogy „mindig örvendjetek!”.  

Zoli atya búcsúbeszéde után Janó atya mondott köszönetet szolgálataiért, és 

kérte Istent, hogy vigasztaló karjával ölelje őt át. Majd Dr. Hankó Balázs bú-

csúzott el az atyától az egyházközség nevében, átadta neki a Gödöllő vége táb-

lát az aláírásainkkal, és azt az albumot, melyben összegyűjtöttük személyes 

ajándékainkat: fotókat, imádságot, leveleket.  

A mise után az udvaron agapén vettünk részt, ahol alkalom nyílt arra is, hogy 

egyenként, személyesen is elbúcsúzhassunk Zoli atyától.  

Kívánjuk, hogy Zoli atyát Isten kegyelme, szeretete és irgalma kísérje Szolno-

kon, ahová őt elhívta.  

s.erika 

Ugyancsak július elsejei hatállyal helyezte a püspök atya plébániánkra  

Maczák Tamás volt ceglédi káplánt, akit július 14-én köszöntöttünk. Majd 

újabb változás történt. 

Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr augusztus 1-jei hatállyal felmentette Maczák 

Tamás atyát gödöllői kápláni szolgálata alól, és engedélyezte számára, hogy el-

végezze a 30 napos Szent Ignáci lelkigyakorlatot. Augusztus 1-jei hatállyal ki-

nevezte Kozsuch Zsolt atyát helyettes plébánosnak a gödöllői plébániára. Zsolt 

atya újmisés papként került hozzánk 2007-ben és 2010-ig káplánként szolgált 

egyházközségünkben, most helyettes plébánosként, lelkipásztori tapasztalatok-

kal felvértezve, újra Gödöllőn és Szadán szolgálhatja Isten népét. Következő 

számunkban arról kérdezzük majd Zsolt atyát, hogy mi történt vele az elmúlt 

kilenc évben, milyen lelkipásztori örömei és nehézségei voltak ezekben az 

években.  

Zsolt atyát augusztus 18-án köszöntjük templomunkban. 
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„Hősök, Királyok, Szentek nyomán Erdélyben” 

 

A Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola hetedik évfolyama május 7-

10. között a Határtalanul pályázat 

keretein belül Erdélybe látogatott ta-

nulmányi kirándulásra. Harminchat 

diák és négy kísérő pedagógus vett 

részt a programban. 

Előkészítő feladatainkat ősszel kezd-

tük. Kiselőadásokat készítettünk, 

adománygyűjtő vásárra készültünk 

kézműves termékeinkkel. Az utazás 

témájával kapcsolatban filmeket néz-

tünk, a városi múzeumban foglalko-

zásokon vettünk részt. Igyekeztünk 

minél több Gödöllő-Erdély kapcsola-

tot feltárni. Ady–Léda, Körösfői Kri-

esch Aladár és a gödöllői szecessziós 

művésztelep, Undi Mariska minta 

gyűjteményei stb. Látogatást tettünk 

Szadán a kolozsvári születésű Szé-

kely Bertalan sírjánál és műtermének 

kertjében.  

A várva várt utazás reggelén szüleink 

által alaposan felpakolt busszal haj-

nalban indultunk. Nagyváradon a 

püspöki székesegyházban Szent 

László hermáját és a sok gyönyörű 

kincset láthattunk. A Kanonok soron 

sétálva, a történelmi belvárosban a 

régi magyar szecessziós épületeket, a 

HOLNAP-osok szoborcsoportját, a 

Magyar Színházat tekintettük meg. 

Sétáltunk az EMKE kávéház épüle-

ténél, ahol Ady Endre megismerte 

híres múzsáját, Lédát, kinek villája 

Gödöllőn található. Ady kedvenc ká-

véházában alakult meg a Holnap Iro-

dalmi társaság. A Körös folyón átsé-

tálva a Városházát, a csodálatosan 

felújított Fekete sas palotát, majd a 

várat néztük meg. 

A Királyhágóra utaztunk tovább. 

Egy baleset miatt Csucsán csak kí-

vülről láthattuk a Boncza-kastélyt, 
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mely Ady Endre feleségének, 

Csinszkának édesapjáé volt. Útköz-

ben meghallgattuk társaink kiselő-

adásait, a buszról megcsodáltuk Bán-

ffyhunyad nevezetes „roma-rokokó” 

palotáit.  

Körösfőn a híres református temp-

lomba látogattunk el, mely 1764-ben 

épült. Gyönyörű varrottasokat láthat-

tunk, és pazar kazettás mennyezeté-

ben gyönyörködhettünk. Ismerked-

tünk a népművészet jellegzetes for-

makincsével. Estére Torockóra ér-

keztünk a szállásunkra. 

Kolozsváron a Házsongárdi temető-

ben megkoszorúztuk Kós Károly, 

Dsida Jenő, Reményik Sándor, 

Apáczai Csere János sírját. Megnéz-

tük a régi várfal egy részét, a Karo-

lina oszlopot, Mátyás király szülőhá-

zát és az Erdélyi Magyar Egyetem 

épületét. Innen a főtérre vezetett 

utunk, ahol megcsodáltuk a Szent 

Mihály-templom mellett Mátyás ki-

rály lovas szobrát, melyen elhelyez-

tük a megemlékezés koszorúját. Ek-

kor és itt gyülekeztek a magyar egye-

temisták az egyetemi napok kereté-

ben szervezett felvonulásra. Bolyai 

szülőháza mellett elhaladva a Farkas 

utcai templomhoz sétáltunk, mely 

előtt áll a Kolozsvári testvérek Sár-

kányölő Szent György szobra. A re-

formátus templomban sok régi ma-

gyar nemesi család címerét tekintet-

tük meg, melyeket a templomnak 

adományoztak, valamint a szentély-

ben az Apafi család sírját. Itt talál-

koztunk egy iskolai csapattal, akik 

szintén a Határtalanul program kere-

tében kirándulnak Erdélyben. Eléne-

keltük a Himnuszt, majd a buszhoz 

visszasétálva búcsút vettünk Kolozs-

vártól. Itteni látogatásunk alatt a ma-

gyar kormányfő előadást tartott a Sa-

pientia Egyetemen, mely mellett el-

haladtunk. 

A tordai sóbánya felé haladva kiselő-

adásból hallottuk, hogy a tordai or-

szággyűlésen 1586-ban a világon 

először hirdették ki a „lelkiismereti 

szabadság és a vallási türelem” tör-

vényét. A sóbányában a 40 m-es 

mélységbe vezető lépcsősor leküzdé-

se után egy csodálatos csarnokba ju-

tottunk, ahol pingpongasztal, mini 

golf, játszótér, csónakázó tó, sőt még 

egy óriáskerék is a látogatók szóra-

kozását biztosította. A plafonról le-

lógó „sócseppkő” meseszép látványt 

nyújtott. A Tordai-hasadékban túráz-

tunk. Csodálatos, bár kissé veszé-

lyes. Több alkalommal sziklapere-

men és függőhídon vezetett át utunk. 

Idegenvezetőnk geológiai ismereteit 

érdeklődve hallgattuk, majd a „Szent 

László pénzének” nevezett kis kö-

vekkel is megajándékozott minden-

kit. Szent László Tordai hasadék le-

gendáját elevenítettük fel.  

Harmadik nap reggelén látogatást 

tettünk a Kis Szent Teréz Gyermek-

otthonban. Egy-két kis lakóját még 

otthon találtuk, mielőtt indultak az 

iskolába. Szívmelengető volt látni az 

iskolába induló sok boldog kisgyere-

ket, és nevelőjüktől hallani történe-

tüket. Sok meséskönyvet, tanköny-

vet, játékot és pénzadományt is vit-

tünk ajándékba. A ház vezetője hálás 

köszönettel fogadta a több doboznyi 

adományt. Beszélgettünk Böjte Csa-

ba atya munkásságáról. 
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Elsétáltunk a Székelykő lábához, 

megnéztük a Néprajzi Múzeumot, 

ahol sok szép, régi használati tárgyat, 

bútort csodálhattunk meg, mely a 

helyi lakosok életmódját, néphagyo-

mányait mutatja be. 

Nagyenyeden a várat és a templomot 

néztük meg. Az 1848-as vérengzések 

emléktáblájánál elhelyeztük koszo-

rúnkat. A híres nagyenyedi Bethlen 

Gábor Kollégiumban sikerült néhány 

kicsivel interjút is készítenünk. Sok 

érdekességet tudtunk meg tőlük. 

Gyulafehérváron bejártuk a várat, 

betértünk a csodálatos székesegy-

házba. Megemlékeztünk Hunyadi 

Jánosról, és Lászlóról, I Rákóczi Fe-

rencről, II. Apafi Mihályról, János 

Zsigmondról, Bethlen Gáborról és I. 

Rákóczi Györgyről. 

Kenyérmező mellett elhaladva Déva 

várát felvonóval vettük célba. Fel-

idéztük Kőműves Kelemen balladá-

ját. Gyalogszerrel indultunk lefelé 

egy erdei ösvényen, és egy sötét bar-

langon is áthaladtunk. Megcsodálhat-

tuk a Bethlen család Magna kúriáját 

is. 

A parkolóban állt egy másik „Határ-

talanul” utazásban résztvevő magyar 

csoport is. Csernakeresztúrra ezzel a 

csapattal együtt érkeztünk. Vacsora 

után a vendéglátó bácsi elmesélte a 

bukovinai székelyek történetét, egé-

szen a Mádéfalvi veszedelemtől kez-

dődően. 

Erdélyi kirándulásunk utolsó napján 

Vajdahunyad várát hódítottuk meg. 

A hely hatalmas voltáról tanúskodik, 

hogy majdnem két órán keresztül sé-

táltunk benne, teremről teremre, fo-

lyosóról folyosóra és nem is jártunk 

mindenhol. Méretei óriásiak, lenyű-

göző a látványa. 

Máriaradnán énekeltünk a templom-

ban és sétáltunk a környékén. Szin-

tén Mária-zarándokhely, mint Má-

riabesnyő. 

Utolsó állomásként Arad városát vet-

tük célba. Mielőtt a vesztőhely obe-

liszkjéhez értünk, megemlékeztünk 

Aradról és a vértanúkról, a koszorú-

zás alatt elénekeltük a Himnuszt. 

Előadásaink, és idegenvezetőnk 

rendkívül érdekes ismertetőinek 

hallgatásával, énekléssel, alvással, 

tanáraink stewardesshez méltó gon-

doskodásával teltek a négy nap alatt 

buszon töltött óráink. 

Felejthetetlen emlékekkel, új barát-

ságokkal gazdagodtunk. 

Köszönjük szépen ezt a csodálatos 

utazást! 

 (szimre) 
 

 

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

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

ban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Meg-

köszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az assak-

ram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik az 

adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom: szeptember 15. 
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Fiatal házas csoport  
Önálló csoportként második évünket 

zártuk a fiatal házasokkal. Ebben az 

évben Zoli atya terelgetett minket az 

Istennel való mélyebb kapcsolat felé, 

a kiscsoportos alkalmakon pedig 

olyan témákat vizsgáltunk az Egyház 

tanításának fényében, melyekről ed-

dig talán magunk sem tudtuk, ho-

gyan vélekedjünk (pl.: abortusz, el-

váltak helyzete, cölibátus). A témák 

átbeszélésében több alaklommal is 

vendégelőadók voltak segítségünkre, 

így még jobban elmélyedhettünk az 

adott kérdés vizsgálatában. 

Az immár hagyományos esztergomi 

lelkigyakorlatunkon – május 3-tól 5-

ig az egri Szent Adalbert Központ-

ban – Zoli atya vezetésével azt a ti-

zennégy szentírási részt elmélkedhet-

tük át, amelyben Mária megjelenik. 

Élményekben gazdag hétvége volt 

ez: volt ablaktalan előadó terem, 

koccintás, zuhogó eső, ami a terve-

zett séta idejére elállt, kevés gyerek-

sírás, sok felnőtt kacagás, jó ételek, 

jó társaság, nem várt segítő kezek, a 

bazilikában éneklés és meghitt szent-

ségimádás. 

 

Az évünket egy fergeteges kerti par-

tival zártuk, ahol a gyerekeinknél 

csak mi érzetük jobban magunkat.  

Szeptembertől várjuk ismét a fiatal 

házaspárokat. 

Szentháromság vasárnapja 

2019.június16. 

Templomunknak egyik fő ünnepe ez, 

hiszen a Szentháromságról kapta a 

nevét, és ez egyben templomunk bú-

csúja is, amikor a hívek teljes búcsút 

nyerhetnek, ha a megszentelő kegye-

lem állapotában vannak (meggyón-

tak), ha áldoznak és imádkoznak a 

Szentatya szándékára.  

Ezen az estén immár hagyományosan 

elültettek a szülők a templom előtti 

kis kertben annyi rózsatövet, ahány 

gyermeket a múlt év Szentháromság 

vasárnapja óta mostanáig templo-

munkban keresztelteltek. Hála Isten-

nek ebben az elmúlt időszakban is 
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volt egyházközségünkben bőven 

gyermekáldás, szebbnél szebb rózsa-

tövek vártak reggel óta a folyosón a 

kiültetésre.  

Úrnapja 2019. június 23. 

Krisztus 

szent testét 

és vérét ün-

nepli egy-

házuk ezen 

a napon. 

Ilyenkor a 

reggeli szentmise után ünnepi kör-

meneten veszünk részt a templom 

körül. Már előző nap délután elkészí-

tettük az oltárdíszeket a négy oltárra, 

mindegyiken ketten-ketten dolgoz-

tunk Csizmi, ehhez értő testvérünk 

útmutatásával és szakmai segítségé-

vel. Hálás vagyok, hogy részt vehet-

tem ebben a szép munkában és bele-

kóstolhattam a virágkötészet művé-

szetébe.  

Hoztak vödörszámra virágokat és 

rengeteg rózsaszirmot is, hogy más-

nap díszíthessük az oltárok előtt a ta-

lajt, és a gyerekek kosarakból hint-

hessék majd a földre a szirmokat. 

Sajnos az időjárás bizonytalansága 

miatt a körmenet és a sziromszórás 

elmaradt, és az oltárokat a templom 

belsejében, a folyosón és a kápolná-

ban állítottuk fel. Ezért sokan a he-

lyükön is maradtak a szentmise után, 

mint a keresztútnál, és onnan hallgat-

ták az imádságokat, az evangéliumot 

és könyörgéseket, illetve énekeltek 

velünk együtt.  
 

Pali bácsi horgásztábora 2019. augusztus 2-től 4-ig 

Immáron hetedik alkalommal került 

megrendezésre ez a három napos 

esemény, amin az idén 22 gyerek és 

19 felnőtt vett részt. A pénteki napon 

záporok, zivatarok kísérték a sátorál-

lítást, de a hangulat töretlen volt. Va-

csora után még késő éjszakáig lehe-

tett hallani a sátrakból az izgatott 

gyerekek suttogását. Másnap kora 

hajnalban indult a horgászat, és az 

esős időnek köszönhetően az eddigi 

legnagyobb men--

nyiségű halfogás-

sal büszkélkedhet-

tek a résztvevők. 

Öt stégen horgász-

tak, többnyire tör-

peharcsa, keszeg, 

küsz és ponty ke-

rült horogra. Az 

utolsó nap hajna-

lán 6-tól 11-ig a gyerekek versenyez-

tek, és a következőképpen alakult a 

sorrend:  

1. Szabó Barnabás, 2. Bedő Gergő, 3. 

Révész Bence  

A vigaszdíjat Varga Bernátnak ítélték 

a legtöbb kifogott törpeharcsáért. 

Összesen 295 db halat fogtak ezen a 

reggelen. A legnagyobbat vasárnap 

reggel Péter atya fogta, amely 9,20 

kg-t nyomott. Utána következett 
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Lukács Zoli egy 6,5 kilós hallal, 

majd ezt követte Szabó Barnus az 5 

kg-os zsákmányával.  

Természetesen az idén is volt szom-

baton paprikás krumpli, amit Simon 

Géza főzött meg bográcsban, sok 

szorgalmas kézilány dolgozott a keze 

alá, majd vasárnap Zsuzsa profi mó-

don elkészített halászlevét és sült ha-

lat szolgáltak fel ebédre. Nem maradt 

el a finom főtt kukorica, görögdinnye 

és kürtös kalács sem.  

Fontosak az ilyen családias együttlé-

tek, és hogy általuk még szorosabb 

kapocs alakulhat ki a generációk kö-

zött. Köszönjük Hrágyel Pálnak, fe-

leségének Zsuzsának, és a szerve-

zőknek az élményekkel és nyuga-

lommal teli hétvégét! 
s.erika 

 

Megalakult a Gödöllői Kolping Család 

 

Egyházközségünk új közösséggel bővült 

2019. június 14-én, amikor 22 fővel 

megalakult a világ hatvankét országában 

jelen lévő katolikus mozgalomnak a ré-

szeként a Gödöllői Kolping Család.  

A Kolping-mozgalom egyik legfonto-

sabb feladata, hogy tagjaival egyre mé-

lyebben megismertesse a keresztény ér-

tékeket, és ezáltal tettekre serkentse 

őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping 

Adolf életpéldája és műve, valamint a 

katolikus társadalmi tanítás. A Kolping-

családok nyitottak mindazok felé, akik 

hitük szerint kívánnak élni, s e hitből 

indíttatva részt kívánnak vállalni az idő-

szerű társadalmi problémák megoldásá-

ban, a jövő alakításában. 

Kolping Adolf mint kölni egyházme-

gyés katolikus pap 1849-ben indította el 

mozgalmát. Célja elkötelezett kereszté-

nyek nevelése volt, akik képesek felelő-

sen helytállni a családi életükben, a hi-

vatásukban és a társadalomban. Meg 

volt győződve arról, hogy a társadalmi 

bajokat csak a keresztény elvekhez való 

visszatérés által lehet enyhíteni és meg-

oldani. Szándéka szerint a kereszténysé-

get életszerűen és bátran bele kell vinni 

a gyakorlati életbe. 

A Kolping-mozgalom alapját a Kolping-

családok képezik, a világon több, mint 

8000 család működik. Az egyes Kol-

ping-családok plébániákon szerveződ-

nek annak érdekében, hogy a társada-

lomban tapasztalt problémákra helyi 

szinten megoldást adjanak.  

Az egyes családokat Magyarországon a 

Magyar Kolping Szövetség fogja össze. 
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A Kolping családok 2017 óta kizárólag 

egyházi jogi személy státuszban mű-

ködhetnek, ezért a korábban Gödöllőn 

működő Gödöllői Kolping Család Egye-

sületnek, mint civil egyesületnek a 

munkája más formában, és névvel (Csa-

ládközösség) működik tovább.  

A Gödöllői Kolping Család célul tűzte 

ki Kolping atya tanításának megfelelően 

a felelős keresztény fiatalok képzését, 

számukra programok szervezését és a 

családok szerepének megerősítését.  

A Kolping Család programjairól a face-

bookon és a hirdetőtáblán lehet majd 

tájékozódni. További elérhetőség: go-

dollo.kolping@gmail.com. 

Kaiserné Jósvai Ágnes 

Napközis tábor 2019. június 
A csengő el-

hallgatott a 

Szent Imre 

Katolikus Ál-

talános Isko-

lában június 

14-én, de a 

falakat a kö-

vetkező héten 

is nevetés, ze-

ne és énekszó 

töltötte meg. 

A korábbi 

évekhez ha-

sonlóan tar-

talmas időtöltést kínáltunk azoknak a gyerekeknek, akiknek a felügyeletét nem 

tudták megoldani a szülők. A gyermekek hitéleti és erkölcsi fejlődését a reg-

geli közös imádsággal és mese feldolgozásával segítettük. Minden nap 2-2 fe-

jezetet olvastunk fel, beszéltünk meg Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika 

című könyvéből. Majd a tízóraizás után kézműves foglalkozások, népi játék és 

énektanulás, táncház, közös játékok (méta, számháború, stb.), kirándulások, 

múzeumpedagógiai foglalkozások tették emlékezetessé a nyári szünet első he-

tét. Létszámunk naponta változott, de átlagosan hatvanöt kicsi gyermeknek 

terítettek a nagyok (régi, gimnazista tanítványaink, akik nagy örömmel jönnek 

vissza tábori segítőnek). Kedden és szerdán belekóstoltak az iskolás létbe a 

leendő elsősök is. A negyedikesek boldogan segítettek a tanító néniknek: fog-

ták az ovisok kezét, beálltak a körjátékba, amit Nusi néni vezényelt, vágták, 

ragasztották az alapanyagokat, hogy a piciknek könnyebben menjen az ismer-

kedés. Elmondható, hogy az egész hetet nagy szeretetben, sok vidámsággal 

éltük meg. Köszönet érte minden segítőnek!! 

L.Mária 

mailto:godollo.kolping@gmail.com
mailto:godollo.kolping@gmail.com
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Hittantábor Balatonalmádi 
„Az Úr az én pásztorom” (Zsolt 23,1) 

 

Az általános iskolások hittantáborá-

ban, Balatonalmádiban (június 24-

28.) Janó atya lelki vezetésével vet-

tünk részt negyven diákkal. A tábort 

végigkísérő keretmese a többek szá-

mára is ismerős Fehérke történet volt. 

Minden nap volt valami szentírási 

rész, amit igyekeztünk elmélyíteni a 

szívünkben és megélni, tapasztalatot 

szerezni arról, hogy mire indított az 

ige minket. Igyekeztünk az Úrra, 

mint pásztorunkra figyelni és felis-

merni, hogy merre akar vezetni min-

ket. Dús legelőkön és a halál árnyé-

kának a völgyében is járva a játékos 

feladatokon keresztül rábíztuk éle-

tünket a Jópásztorra, Jézusra és Janó 

atya lelki vezetésére. Megtanultuk, 

hogy minden nap ki kell lépnünk a 

biztonságot rejtő karámból és a Jó- 

pásztort kell követnünk, az Ő nyájá-

ban kell maradnunk, és segítenünk 

kell az eltévedteknek visszatérni. Há-

lát pedig azért adhatunk, mert a Pász-

tor kifizette értünk az adósságot. 

Az őrangyalhúzásban próbáltunk új 

lehetőségeket teremteni az ismerke-

désre és a szeretetkapcsolatok mélyí-

tésére. Rájöttünk, hogy ez sokszor 

nem is könnyű feladat. A nehézségek 

ellenére az esti csoportfeladatokra 

készülve, a közös imák írása által, a 

miséken, imákban mégis éreztük, 

hogy Isten országa épül közöttünk.  

Volt alkalmunk együtt nevetni a 

strandon és jókat fürödni a Balaton-

ban. A métacsata ismét erős érzelmi 

és fizikai megterhelést jelentett a 

résztvevőknek, de ez mind hozzátar-

tozik a tábor élményeihez. 

A résztvevők öt csoportban működ-

tek együtt a hét folyamán. A csopor-

tokat segítő gimnazisták sokszor mu-

tattak példát kitartásban, áldozatvál-

lalásban. A lelkes fiataloknak hálásan 

köszönjük, hogy elkötelezettek ebben 

a feladatban!  

Janó atya mindennap bemutatta a 

szentmiseáldozatot, így az Eukarisz-

tiában Jézussal is találkozhattunk. 

Lehetőség volt gyónni, kiengeszte-

lődni az Úrral. Az egyik fiú azt 

mondta, hogy itt volt élete legjobb 

gyónása. Jó volt látni a csillogó tekin-

tetű, megtisztult szívű gyerekeket. 

Különleges élmény volt az egyik 

gyertyafényes esti ima, amire minden 

csapat külön imádsággal készült. 

Külön köszönjük Janó atya lelkes 

részvételét a táborban! 

A megszületett új kapcsolatok, barát-

ságok reméljük, hogy nem múlnak el 

és Isten országának építése tovább 

folytatódik az elkövetkező találkozá-

sokban.  

Hankóné Hrágyel Zsuzsi, Dévai Zsuzsa, Bedőné Grébel Anita 
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Hittantábor 2019.július 1-től 3-ig, Nagybörzsöny 
 

Nagy izgalommal keltünk útra 71 ál-

talános iskolás, hittanos gyermekkel, 

ezen a szép nyári reggelen, idei tá-

borhelyünkre, Nagybörzsönybe. 

Miután megérkeztünk a Malomkert 

Panzióba, elfoglaltuk szobáinkat 

majd ismerkedős játékok következ-

tek, hogy megismerjük kiscsoportunk 

tagjait.  

Ebéd után 4 csoportra oszlottunk és 

elkezdődött a kézműves programunk. 

Pólót festettünk levendulás zsákot 

hímeztünk, mézeskalácsot díszítet-

tünk, terítőt készítettünk, célba lövő 

játékot fabrikáltunk pohárból és lufi-

ból, amit aztán ki is próbáltunk. 

Aztán következett a várva-várt vízi-

bomba csata. Miután mindenki fel-

frissült a nagy melegben és jól kifá-

radt, mehettünk is vacsorázni. Este 

lelki programmal töltődtünk, kispa-

punk vezetésével, melynek témája a 

,,Miatyánk” volt. 

A második napon kisvonattal tettük 

meg utunkat Kisirtásig. Tízórai után 

kisétáltunk a közelben lévő keresztig, 

ahol újabb lelki program következett, 

majd elindultunk vissza Nagybör-

zsönybe. A séta az erdőben, a termé-

szet látványa, a madarak csicsergése, 

a csend, mind-mind tovább erősítette 

istenkapcsolatunkat. 

Délután megkezdtük Nagybörzsöny 

látnivalóinak felfedezését. 

Látogatást tettünk a vízimalomban, a 

tájházban, a Lekvár-lakban, ahol to-

vább bővítettük ismereteinket. 

A nagybörzsönyi Bányász templom-

ban 5 órakor szentmisén vettünk 

részt, melyet Pali atya, volt káplá-

nunk mutatott be. Gyermekeink aktí-

van szolgáltak a szentmisén, felolvas-

tak, ministráltak. 

Vacsora után a tábortűzi műsorunk 

következett, 

ahol kiscso-

portokat al-

kotva aján-

dékoztak 

meg bennün-

ket a gyere-

kek. Volt, aki 

énekkel, 

verssel, vi-

dám jelenet-

tel, tánccal 

szerzett örö-

met. 

Utolsó napunkon a kiscsoportok for-

gó rendszerben látogatták meg a Bá-

rókút állatsimogatót, tértek vissza a 

Lekvár-lakba és kóstolták meg a fa-

gyizó finomabbnál–finomabb fagyi-

jait. 
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Az ebéd után utunk a horgásztóhoz 

vezetett. Itt rendeztük meg a csapatok 

közötti nyelvi-hittanos versenyt, mely 

nagy izgalmat okozott kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. A verseny kiér-

tékelése után díjaztuk a győzteseket, 

akik azonnal elfogyasztották méltó 

jutalmukat. 

Sajnos ez a három nap nagyon gyor-

san eltelt. Megérkeztek a buszok és 

elindultunk haza, hogy otthon min-

dent részletesen elmeséljünk család-

tagjainknak. 

Azt hiszem ez a három nap mindan--

nyiunk testi-lelki épülésére szolgált 

és valóban sikerült megvalósítanunk 

táborunk mottóját: „Szeressétek 

egymást; ahogy én szerettelek tite-

ket!” (Jn,13,34) 

Szabó Jenőné hitoktató 

Kiscserkész tábor 
A 802. sz. Szent Korona Cserkész-

csapat idén is megrendezte az újon-

nan érkező negyedikeseknek a kis-

cserkész tábort. Idén 52 kiscserkész-

szel bővült a csapatunk. A tábor júni-

us 24-től 28-ig volt Magyarnándoron. 

Hétfőn a gyerekek nagy lelkesedéssel 

és energiával érkeztek, ami kitartott a 

tábor végéig is. A megérkezés után 

elsajátították a tábor ismeretéhez 

szükséges információkat, valamint 

felépítették a sátrakat és a körleteket. 

Kedden egy kis túra keretében körbe-

jártuk a környéket, valamint délután 

egy VIP-es játék (egyfajta hadijáték) 

keretében mérték össze az erejüket. 

Szerdán a gyerekek egy forgón vettek 

részt, ahol kézműveskedhettek, vala-

mint sorversenyeken csillogtatták 

meg a tudásukat. A nap csúcspontja a 

délután esedékes vízi csata volt, amit 

mindenki nagyon élvezett. 

Csütörtökön ismét felkerekedett a 

csipet-csapat, és elindult a strandra, 

ahova az út, mint mindig, jó hangu-

latban telt. Strandolás után egy kis 

lelki programmal töltődtek fel az es-

tére, ahol a csapat hivatalosan is be-

fogadta –kiscserkésszé avatta őket. 

Péntekre egy kissé megfáradtan, de 

töretlen lelkesedéssel pakoltunk ösz-

sze, és végül boldogan és rengeteg 

élménnyel gazdagodva értünk haza. 
 

Cserkésztábor 2019 
Mi, cserkészek minden évet egy fantasztikus cserkésztáborral zárunk. Ez idén 

sem volt másképpen. A kb. 250 cserkésznek ezúttal a balatoncsicsói erdő̋ biz-

tosított békés helyszínt július 5-től 14-ig. Az első̋ két nap felépítettük a tábort, 

utána pedig különböző programokat szerveztünk a gyerekeknek minden napra. 

Volt egy vicces fordított napunk, ahol semmi sem volt a megszokott, a gyere-

kek roppant mód élveztek – nagy örömünkre. Ezt a napot egy éjjeli túrával 

zártuk/kezdtük. Részt vehettek még hadijátékon, amelyen kicsik és nagyok, 

fiúk és lányok mérkőztek meg egymással.  

Társadalmi programon megpróbáltunk minden korosztálynak a saját érdeklő-

désének megfelelő témát választani, melyek különböző szociális érzékenyítő̋ 
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témákra épültek. Minden korosztálynak volt lelki programja is, melyet egy 

misével zártunk, amit Dr. Sztankó Attila atya tartott. Erre az alkalomra már 

előre készültünk, ugyanis idén először lett tábori gitáros énekes kíséretünk. Ők 

már nyár eleje óta gyakorloltak, hogy jól szóljon az ének majd ezalkalommal. 

A következő napokban portyázni mentek a rajok, ahol éjjel mindenki egy kö-

zös zászló́-lopásos játékban vehetett részt. Itt mindenki hasznát vette minden 

ügyességének.  

A tábor csúcspontja a cserkész fogadalomtétel volt. Ismét szép számmal gya-

rapodott csapa-

tunk.  

Ezután a tábor 

fáradalmait a 

Balatonparton 

pihentük ki. A 

tábort egy ha-

talmas tábor-

tűzzel zártuk. 

Végül lebontot-

tuk a tábort, és 

visszatértünk 

Gödöllőre. 

Bella Zsófia 

 

Galgás tábor 2019 
Július 15-e és 20-a között rendeztük 

meg a Galgamenti Nagyboldogasz-

szony Közösség által szervezett Galgás 

tábor. A többi mentés táborhoz hason-

lóan itt is a szolgáló fiatalok volt a té-

ma, Assisi Szent Ferenc életét végig-

járva. 

Az embernek elszorul a torka, ahogy 

végignéz a tábor csupasz területén. 

Az én szemembe is könny szökik, 

hiszen olyan itthagyni ezeket a fala-

kat, mintha a mennyből kéne vissza-

térni a földre. Ki kell szakadnunk a 

legnagyobb boldogságból, ami egy 

hétig körülölelt. 

Két okból volt különleges ez a tábor. 

Számomra az egyik ok az volt, hogy 

az első galgás táboromban, ami már 

több mint 10 éve volt, ugyanígy 

Szent Ferenc volt a téma. Azóta va-

gyok szerelmes ebbe a közösségbe, 

ami nem csoda, hiszen a szórakozás 

és a játék egyensúlyban van az elmé-

lyüléssel, az imával. A mai világban 

már szinte csodaszámba mennek a 

vallásos családok, fiatalok, akik va-

lamilyen oknál fogva, vágyat éreznek 

arra, hogy megismerjék Istent. Ki 

szkeptikusan érkezik, ki tanultan és 

vannak, akik egyáltalán nem akarnak 

itt lenni, de elhozták őket. Többen 

bevallottan nem vallásosak, vagy 

nem hisznek Istenben, mégsem hú-

zódtak el a böjti napunktól, a szent-
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ségimádásoktól, miséktől, vagy a kü-

lönleges imádságoktól. (Gondolok itt 

arra, hogy egyik este lábmosást szer-

veztünk. Nehéz szavakba önteni az 

élményt, de azt mindenki elmondta, 

hogy nagyon különleges és igazán 

megindító volt. Főleg talán azoknak a 

kisebb testvéreknek, akiknek a régió-

felelősök mosták meg a lábukat, 

majd utána a saját kiscsoportjukban 

kellett ugyanezt tenniük. (Mondom 

ezt úgy, hogy jómagam ebben a ke-

gyelemben részesülhettem.). 

El sem tudom mondani, hogy a tábor 

végére, mennyi szem lábadt könnybe, 

hogy hányan vallották be, mennyire 

megrendültek. Vagy, hogy hányan 

voltunk olyanok, akik pár óra alvás 

után is képesek voltunk Isten kegyel-

méből végig- vinni minden napot. 

Azok, akik csupán egyetlen ember 

hívására érkeztek elmondhatták ma-

gukról, hogy már az első nap végére, 

új barátokat szereztek. És nem egyet, 

vagy kettőt, hanem legalább a fél tá-

borral sikerült már szót váltaniuk. A 

színes előadások, a beszélgetős kis-

csoportok és Szent Ferenc látogatásai 

segítettek elmélyülni a tábor témájá-

ban. Egy félnapos kirándulás kíséret-

ében ismerhettük meg a környeze-

tünket. Métával és számháborúval 

lehetett megmérni a tábor összetartó 

erejét, csütörtökön pedig az otthon 

maradottak kukkanthattak bele egy 

kicsit, hogyan élünk mi itt egy hétig. 

Limonádéház, éjféli matutinum (zso-

lozsma) és a színes est pedig kihagy-

hatatlan éjszakai programok voltak. 

Amiért még különleges volt ez a tá-

bor, hogy Petra, Ági és Dávid 

(aPÁD), idén átadta a régiófelelőssé-

get. Új felelőseink régóta készülnek 

erre és Isten áldásával indultak útnak. 

Mégsem tudtunk könnyek nélkül bú-

csúzkodni. Annyi élményt köszönhe-

tünk aPÁD-nak, hogy az átadás után 

majdnem egy óráig ölelgettük őket 

zokogva. 

Azt kívánom az új felelősöknek, 

hogy ha majd egyszer leteszik ezt a 

feladatot és megadják a lehetőséget a 

következő generációnak, hogy Isten 

rajtuk keresztül munkálkodhasson, 

akkor őket is így búcsúztassák. Mert 

nem lesz egyszerű ez a munka, de ha 

mindent megtesznek és kérik Isten 

segítségét, ugyanolyan eredményesek 

lesznek, mint aPÁD. 

Hát ezért szorul el a torkom, amikor 

végig nézek az ebédlőn, ahol az asz-

talon dobozok sorakoznak arra várva, 

hogy valaki bepakolja őket egy autó-

ba, és végre a helyükre kerüljenek. A 

konyhában a polcok kiürültek, a sá-

torhelyeken a fű még nem tért magá-

hoz. 

Lezárult, nem csak egy tábor, de egy 

korszak is. Megint nehéz lesz a szí-

vem, de becsukom magam mögött az 

ajtót. Szemem könnyes lesz, de tu-

dom, jövőre ugyanitt újra találko-

zunk. 

Nagy Zuzu 

 

Forrás: mente.hu 
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OLVASÓLÁMPA 

Hétköznapi plusz 

„Otthon 

Ma kiemelten figyelj oda arra, hogy az otthon töltött idő-

ben is áldás legyél. Különösen az embertársaidra, szerette-

idre fordított időt töltsd meg tartalommal, beszélgess velük is a 

mindennapi PLUSZról! 

Unalom… 

Nagyon monotonnak tűnnek a napi kötelezettségeid? Nagyon sok a nyűg, a 

teher, a gond, a szorongás? Akkor válaszd Mária részét: a jobbikat (vö. Lk 

8,42). Tedd le picit a terheket, és menj el templomba! Hallgass meg egy elő-

adást az interneten. Pihenj meg, mielőtt leroskadsz! Nem szégyen az! Lelkive-

zető vagy más szakember segítségét kérni sem „ciki”, ha bajban vagy. Leros-

kadni és nem kelni fel: az a ciki… 

Őrangyalozz! 

Válassz ki valakit, akinek titkos jótevője leszel ma! Kedveskedj egy csésze 

kávéval, érdeklődj gyermekei hogylétéről, dicsérd meg a munkáját. Talán arra 

vársz, hogy mások megszépítsék a mindennapjaidat? Jó, de előbb szépítsd 

meg az életüket te! 

Éjszaka… 

Ha nyugtalan az álmod, ha nem tudsz aludni, akkor se aggódj! Soha ne ag-

gódj. Dúdold el vagy mondd el Avilai Szent Teréz imájára írt taizéi dalt, és 

megbékélsz: „Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: ha tiéd Isten, tiéd min-

den. Elég Ő néked. ” Jó éjt! És holnap újra kezdheted. Mert felvirrad a fény! 

Sikerült! 

Nagyon jólesik az embernek, amikor egy feladatot sikerrel végez el, elismerik 

a munkáját, dicséretet kap. Ilyen pillanatokban legyen az első az, hogy hálát 

adunk a Mennyei Atyának, aki nélkül nem érhettünk volna el semmit az égvi-

lágon. Ma este adj hálát az összes örömért, ami ért a nap során!” 

(Részelt Vukovári Panna: Hétköznapi plusz című könyvéből.) 
 

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  
Források: www.katolikus.hu/szentek, magyarkurir.hu/hirek, 

www.katolikusradio.hu/igenaptar) 

augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)  

Mily nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent 

A Boldogságos Szűz Mária mennybevitelének ünnepét a magyar népnyelv egysze-

rűen csak Nagyboldogasszonynak nevezi. Azt a hitigazságot, dogmát ünnepli ma az 

Egyház, hogy a Boldogságos Szűz Mária halála után nem úgy halt meg, mint akárki 

http://www.katolikus.hu/szentek
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közülünk. Az ő testét nem érte romlás, hanem a mennyei dicsőségbe testestől-

lelkestől felvétetett, s a mindenható Isten a mindenség királynéjává tette.  

augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje (1038) 

Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez 

Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre térve Szent Adalbert püspök 

megkeresztelte. Atyjának, Géza nagyfejedelemnek művét folytatva kereszténnyé 

tette nemzetét. II. Szilveszter pápától kért megerősítést és koronát. 1000-ben Ma-

gyarország királyává koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával és fiával, Szent 

Imrével a magyar család első szent példáját adták. Igazságos, békeszerető és szent 

életű király volt, aki az Egyház törvényeit megtartotta és alattvalói igazi javát keres-

te. Tíz püspökséget, több kolostort alapított, az egyházi életet messzemenően támo-

gatta. Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is elvesztette, országát a Boldogságos Szűz 

Mária oltalmába ajánlotta. 1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az 

általa épített Nagyboldogasszony-székesegyházban temették el. Szent László király 

idején avatták szentté 1083. augusztus 20-án. 

augusztus 21. Szent X. Piusz pápa (1914) 

Így lesznek az utolsókból elsők s az elsőkből utolsók 

augusztus 22. Boldogságos Szűz Mária királynő  

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! 

augusztus 24. Szent Bertalan apostol (1. sz.) 

Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég és Isten angyalai föl-alá szállnak az Emberfia 

előtt 

augusztus 27. Szent Mónika (387) 

Nem is keressük emberek tetszését, hanem Istenét, aki szívünket vizsgálja 

augusztus 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító (430) 

Méltóan éljetek ahhoz az Istenhez, aki meghívott dicsőséges országába 

Az Észak-Afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány volt, édesany-

ja, Szent Mónika már keresztény. Zavaros fiatalsága volt tanulási és erkölcsi téren 

is. Nagy becsvágy élt benne. Jó nevű iskolákat is látogatott, de időnként garázda 

fiatalok társaságában is forgolódott. 371-ben szónoki és jogi tanulmányokat folyta-

tott Karthágóban. Egy ismeretlen lánytól fia született. Édesanyja könnyei és Milá-

nóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Megragadta Ambrus szónoki tehetsé-

ge, fellépése, műveltsége. Megkeresztelkedett 387. április 25-én, húsvét éjszakáján, 

majd hazájába visszatérve aszketikus életet élt. 391-ben pap lett, majd 395-ben Hip-

po püspöke. Hívei példaképe lett. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet böl-

csen világította meg. 430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegség-

ben. Sírja jelenleg a Milánó melletti Páviában van. 

augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága  

Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged 

szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító (604) 

Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt 

szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz szűz (1997) 

Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel! 

1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat. Kérésére nem tartották meg az ilyenkor szo-

kásos bankettet, az erre szánt összeget az éhezők kapták. Ugyanis visszautasította, 
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hogy a ceremóniát záró bankett finomabbnál finomabb ételeiből fogyasszon: „Nem 

tudnék venni belőle, és nyugodt lelkiismerettel megenni, amikor testvéreim közül 

annyian halnak éhen. Nekem egy darabka kenyér és egy pohár víz elegendő.” 

szeptember 7. Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért 

áldozópap, kassai vértanúk (1619) 

Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt 

szeptember 13. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egy-

háztanító (407) 

Mit nézed a szálkát felebarátod szemében 

szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása  

Mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen 

HHÍÍRREEKK,,  EESSEEMMÉÉNNYYEEKK  
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Veni Sancte – 

tanévnyitója 2019. augusztus 30-án, pénteken 16.30-kor lesz a Szent-

háromság-templomban. 

Szeptember 2-án, hétfőn kezdődik az évközi (téli) miserend, rész-

letesen lásd újságunk hátlapján. 

Következő számunk szeptember 14-én jelenik meg az évkezdés 

adataival és a hittanórák, csoportösszejövetelek időpontjával.   

 
Imádkozzunk hittel egyházközsé-

günk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek valamiben egyetértenek a földön, 

és úgy kérik, megkapják mennyei 

Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy 

hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20).  
 

Figyeljünk idős vagy beteg, temp-

lomba járni nem tudó testvéreinkre. 

Kérésükre elsőpéntekenként az atyák 

felkeresik őket, és kiszolgáltatják ne-

kik a szentségeket. Jelezzük a sekres-

tyében! 
 

Kérjük testvéreinket, ha hirdetni va-

lót szeretnének a templomi hirde-

tőtáblára tűzni, forduljanak Janó 

atyához, mert csak az ő beleegyezé-

sével tehetik meg.  

 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, hogy lehetőség van arra, 

hogy áldozásnál gluténmentes os-

tyát kapjanak. Érdeklődjenek az 

atyáknál. 
 

Templomunkban csütörtökönként 

este 6-7 óráig csendes szentségimá-

dást tartunk. Az első csütörtöki al-

kalmak szándéka a papokért és papi 

hivatásokért! 
 

Minden hónap első szombatján a 

reggel 7 órai mise után elsőszombati 

ájtatosságot tartunk az Oltáriszent-

ség előtt a kápolnában. A következő 

alkalom szeptember 7.. 
 

A blahai kápolna a hét minden 

napján reggel 7 órától este 7 óráig 

nyitva van, látogatható. 
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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 mögé parkoljunk (a 

tömbfűtőmű mellett). 

 

Perselyeink Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe be-

dobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához.  

A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelybe, a szegények, rászo-

rulók részére adhatunk feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának megfelelően ad-

jon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” 

(2Kor 9,7) 

 

MISESZOLGÁLAT 

augusztus  17.  szombat  19.00  CURSILLO 

        18.  vasárnap      9.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

     10.30  HÁZASOK 

     19.00  SZOLGÁLATTEVŐK 
augusztus  24.  szombat  19.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

25.  vasárnap        9.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

    10.30  CURSILLO 2 

    19.00  RÉGEBBEN HÁZASOK 

Kedves Testvérek! 

Júniustól megváltozott a miseszolgálatok rendje. Elindult a szolgálattevő csa-

pat is, ahová várunk mindenkit, akik felolvasással, perselyezéssel, vagy ügye-

lettel szeretnének segíteni a szentmisék során. 

Jelentkezni Pecze Dánielnél lehet, a 20/396-5171-es számon, vagy a  

pecze.daniel@gmail.com e-mail-re írt levélben. 

 
 

Nyári miserend a Szentháromság-templomban 

2019. szeptember 1-ig 

hétfő, kedd, szerda      7.00 

csütörtök, péntek, szombat    19.00 

csütörtök       18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00, 10.30, 19.00 

 

Gyónási lehetőség a templomunkban a nyári időszakban:  

 az esti misék előtt fél órával, 

 csütörtökön este a szentségimádás alatt (18-19), 

 vasárnap 18.30-tól, amíg vannak gyónók. 

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

mailto:pecze.daniel@gmail.com
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A SZENTMISÉK RENDJE (évközi miserend) 

2019. szeptember 2-től  

 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

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

csütörtök       7.00  

        18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  
 

 

BLAHAI KÁPOLNA 

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

vasárnap        7.45 
 

 

SZADA 

csütörtök szentségimádás     18.30 

  szentmise      19.15  (változhat) 

szerda (görögkatolikus szentmise)  18.00  (változhat) 

vasárnap         9.00 
 

 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, péntek      18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 
 

 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 

hétköznap        18.00  

vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30 
 

 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 

vasárnap         9.30 

 

Gyónási lehetőség templomunkban évközi időben: 

hétköznapokon és szombaton 

az esti szentmisék előtt fél órával, 

csütörtökön este a szentségimádás alatt, 

vasárnap  

az esti szentmise előtt fél órával  

és a szentmise alatt, amíg vannak gyónók. 

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


