
 

  
 

 
  

 

BÖLCSESSÉG LELKE, JÖJJ! 

éget ért a nyár, elkezdő-

dött az új tanév, ami 

nemcsak a gyerekek és szü-

leik életébe hoz változást, 

hanem egyházközségünk éle-

te is felpezsdül ilyenkor, hi-

szen különböző közössége-

ink, imacsoportjainak életé-

nek ritmusa gyakran a tan-

évhez kötődik. Szükségünk 

van a Szentlélek erejére, se-

gítségére, hogy valóban a 

mennyei Atya szeretett 

gyermekeiként, és Jézus ta-

nítványaiként tudjunk élni 

ebben a világban. A bérmá-

lás szentségében megkaptuk 

a Szentlélek hét ajándékát, 

köztük a bölcsesség ajándé-

kát. Szítsuk fel a szívünkben 

a vágyat, hogy ezt az ajándé-

kot jobban megismerjük, és 

persze éljünk is vele. Az óko-

ri filozófusok azt nevezték 

bölcs embernek, akinek tet-

tei minden helyzetben jók, 

mert logikusak és megfelel-

nek egy adott értékrendnek. 

Sejtjük, hogy a krisztusi böl-

csesség ennél konkrétabb. A 

Szentírásban ezt olvashat-

juk: „a bölcsesség kezdete az 

Úrnak félelme” (Péld 1,7). A 

bölcsesség ajándéka abban 

segít bennünket, hogy egyre 

személyesebb kapcsolatba 

kerüljünk az élő Istennel. Ez 

az ajándék képessé tesz 
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bennünket arra, hogy min-

den információt, tapasztala-

tot, élményt összhangba tud-

junk hozni azzal az alapigaz-

sággal, hogy Isten jó és sze-

mélyesen szeret engem. A 

bölcsesség ajándékának se-

gítségével például a Szent-

írás holt betűi megelevened-

nek, és új ötleteket és im-

pulzusokat adnak. A böl-

csesség ajándékának gyü-

mölcse lehet az is, hogy éle-

tünk eseményeiben felfedez-

zük a gondviselő Isten mun-

kálkodását. Engedjük, hogy 

a mennyei Atya ránk árassza 

a Bölcsesség Lelkét, hogy ez-

által életünkön egyre inkább 

átragyoghasson Isten jósága 

és emberszeretete! 

 

Janó atya 
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Püspökszentelés Vácon 
 

 

Marton Zsoltot, a budapesti Köz-

ponti Papnevelő Intézet rektorát 

augusztus 24-én ünnepi szentmise 

keretében püspökké szentelték és 

beiktatták főpásztori hivatalába a 

váci székesegyházban. A főszente-

lő Erdő Péter bíboros, prímás; a 

társszentelők Michael August 

Blume apostoli nuncius és Beer 

Miklós nyugalmazott váci püspök 

voltak. 

A székesegyház zsúfolásig meg-

telt, 9 órakor már nem lehetett be-

jutni a hajóba, többen követhették 

a szentmisét a templom előtt fel-

szerelt kivetítőkről, mint ahányan 

bent voltak.  

A szentlecke és az evangélium 

meghallgatása után került sor a 

szentelési szertartásra, amelynek 

kezdetén, a püspökjelölt bemutatá-

sának részeként Michael August 

Blume nuncius latinul, titkára, 

Depaula Flavio magyarul ismertet-

te Ferenc pápa július 12-én kelt 

bulláját. 

Ezt követte Erdő Péter bíboros 

szentbeszéde. 

A homília után következett a püs-

pökjelölt ígérettétele, melynek vé-

gén a főszentelő azt kívánta neki: 

„Isten tegye teljessé a jót, amit 

megkezdett benned!” A szertartás 

a Mindenszentek litániájával foly-

tatódott, amely alatt Marton Zsolt 

az Istennek való teljes önátadás 

jeleként a földön fekve imádko-

zott. 

Ezután a jelen lévő püspökök kéz-

rátétele, illetve az ezt követő fel-

szentelő ima által adatott át a papi 

rend teljessége az új püspöknek. 

Utána Erdő Péter a szentelendő 
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fejét megkente olajjal, majd az 

evangéliumos könyvet, valamint a 

főpapi jelvényeket: a püspöki gyű-

rűt, a mitrát – püspöksüveget – és a 

pásztorbotot vehette át Marton 

Zsolt. Az új váci főpásztor ezután 

foglalta el püspöki székét. 

Az újdonsült megyéspüspök béke-

csókot kapott előbb a főszentelő-

től, majd minden püspöktársától. 

Ezután az egyházmegye papjai és 

állandó diakónusai egyenként Mar-

ton Zsolt elé járultak, és kézfogás-

sal fejezték ki engedelmességüket 

és tiszteletüket. 

A szertartás az Eucharisztia litur-

giájával folytatódott, ekkor az 

újonnan felszentelt püspök átvette 

a főcelebránsi szerepet a főszente-

lőtől. 

A szentmise végén felhangzott a 

Te Deum, eközben a püspökök ál-

dást osztottak. Majd Varga Lajos 

megköszönte a nyugdíjba vonuló 

Beer Miklós 16 évi szolgálatát és 

köszöntötte Marton Zsoltot. 

Új püspökünk ezt követően szólt 

az egybegyűltekhez. „Hűséges az 

Isten” (1Kor 10,13b) – püspöki 

jelmondatából kiindulva mondott 

köszönetet eddigi életéért, elsősor-

ban Istennek. Megköszönte, hogy 

az Úr meghívta a papi és a püspöki 

szolgálatra. Köszönetet mondott 

mindenkinek, aki ebben segítette. 

Az új megyéspüspök ezután felvá-

zolta főpásztori programját. Sze-

retnék püspökként is ember lenni – 

hangsúlyozta Marton Zsolt. 

Az egyházmegye híveinek Szent 

Ágostonnal szólva azt üzente: „Ve-

letek vagyok keresztény, és értetek 

vagyok püspök.” Kérte őket, sze-

ressék a papjaikat, imádkozzanak 

értük, és azokért, akik a lelkipász-

torkodásban segítségükre vannak. 

„Veletek együtt alkotjuk Krisztus 

Egyházát. Mivel püspökként is 

szeretném megismerni az egyház-

megyémet, a plébániai ünnepek 

alkalmával találkozni fogunk.” 

Marton Zsolt püspöki címerének 

pajzsában szerepel a piros szín, a 

mindhalálig való szeretet szimbó-

luma. Kinevezését is egy vértanú 

szent emléknapján kapta, szentelé-

se pedig egy vértanú apostol ünne-

pén történt. Ezt Istentől jövő üze-

netként és meghívásként értelmezi. 

„Kész akarok lenni az életemet is 

odaadni Egyházamért és a rám bí-

zottakért, akár a vértanúság árán is. 

Meghívom az egyházmegyémet, 

hogy a jövőben is elszánt hűséggel, 

és szelíd szeretettel ragaszkodjunk 

az evangéliumi hithez és tiszta er-

kölcsiséghez” – fogalmazott. 

 

 

Forrás: vaciegyhazmegye.hu 

 

Részletes leírást itt olvashatnak:  
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3320/MARTON-ZSOLT-PUSPOKKE-
SZENTELESE-ES-BEIKTATASA-A-VACI-SZEKESEGYHAZBAN-2019.html 
 
Videó: https://bonumtv.hu/marton-zsolt-puspokszentelese/ 

http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3320/MARTON-ZSOLT-PUSPOKKE-SZENTELESE-ES-BEIKTATASA-A-VACI-SZEKESEGYHAZBAN-2019.html
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3320/MARTON-ZSOLT-PUSPOKKE-SZENTELESE-ES-BEIKTATASA-A-VACI-SZEKESEGYHAZBAN-2019.html
https://bonumtv.hu/marton-zsolt-puspokszentelese/
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Isten hozott újra ná-

lunk, Zsolt atya! 
 

Kozsuch Zsolt helyettes plé-

bános 

Beköszönő gondolatok 

 

2007-ben, újmisésként került 

Zsolt atya káplánnak egyház-

községünkbe és 2010-ig szol-

gált itt Szecsődi Péter atya 

mellett. E három év alatt megismerte közösségünket és a lekipásztorkodás 

minden területét. Tőlünk Salgótarjánba, majd Dunakeszire került. Augusz-

tus 1-jével pedig ismét plébániánk papja – helyettes plébánosként.   

 

Kedves Zsolt atya! Miben különbözött salgótarjáni kápláni szol-

gálatod a gödöllőitől? 
Sok mindenben. :-) Gondolom, ennél terjedelmesebb válaszra számí-

tanak a kedves olvasók. :-) Salgótarján egy teljesen más város, mint Gödöl-

lő. Nyilvánvalóan ezzel még nem mondtam újat. :-) Nógrád megye székhe-

lye. Azonban jelentősen csökkent a város lakossága az elmúlt 

évek/évtizedek alatt. Ez többek között annak köszönhető, hogy az acélgyár 

mára lényegében minimális kapacitáson működik, a szénbányászat gyakor-

latilag megszűnt, a város több munkát adó gyára bezárt. Sokan elköltöztek 

innen más, fejlett régiókba. Ez erősen rányomta bélyegét a városra, és ha-

tása érződött a közösségek életén is. Varga András esperes-plébános atya 

vezetése mellett Kovács András „Pici atyával” – mindenki így hívja – 

kezdtük meg a kápláni szolgálatot Nógrád megye szívében 2010. augusztus 

1-jén. A városnak két plébániája van: a salgótarjáni Főplébánia, valamint 

az Acélgyári úti Szent József Plébánia. Hozzánk tartozott Somoskőújfalu, 

Somoskő, több misézőhely és kápolna. Papi közösségben éltünk. Több volt 

ez, mint lelkipásztori munkatársi kapcsolat. Aki emlékszik arra, hogy ho-

gyan búcsúztam Gödöllőről, valami ilyesmi képpel éltem: amikor Gödöllő-

re kerültem, annak azt a címet adtam, hogy „Isten hozott a Paradicsom-

ban”, vagy „A Paradicsom meghódítása”. Amikor áthelyezett püspök atya 

Salgótarjánba, akkor annak az lett a jeligéje, hogy „Kiűzetés a Paradi-

csomból”, most, amikor újra ideküldött az elöljárói akarat, akkor azt mond-

tam, hogy „Visszatérés a Paradicsomba”. Ha már paradicsom, akkor Salgó-

tarjánról nem mondhatom azt, hogy mentem a lecsóba… :-) A lelkipásztori 

munka teljes palettáját megéltem. Kiegészítve adminisztrációs és irodai 

szolgálattal. Voltak közösségek, csoportok, amikkel nagyon szép és mély 
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eseményeket éltünk meg. Hála van a szívemben a gödöllői 3 év mellett a 2 

év salgótarjáni szolgálatért is. 

Dunakeszin plébániai kormányzó voltál. Sokan azt kérdezik, 

hogy az más, mint a plébános? 
Kicsit más, sokban azonban megegyezik. Lényegét tekintve azonos. 

Többektől hallottam Dunakeszin, hogy olyan jól hangzik, hogy én plébáni-

ai kormányzó vagyok. Ez ám a kitüntetés! :-) A plébániai kormányzónak 

ugyanazok a jogai és kötelességei, mint a plébánosnak. Nem magasabb 

tisztség, a közösség önálló vezetője ugyanúgy, mint máshol a plébános, a 

kinevezésében van egy átmeneti jelleg. Az elmozdíthatósága a megyéspüs-

pök által egyszerűbb folyamat. Ma az a gyakorlat a Váci Egyházmegyében, 

hogy ha valaki a kápláni szolgálat után önálló szolgálati helyet kap, akkor 

püspök úr a kezdő „plébánosokat” plébániai kormányzó minőségben neve-

zi ki. Néhány év vagy egy szűk évtized elmúltával plébánosi titulust kap a 

közösség vezetője. 

 

Hét évig szolgáltál Dunakeszin. Mit mondanál el erről az idő-

szakról? 
Azt mondanám róla, hogy nehéz, de szép. :-) Amikor püspök úr azzal 

a hírrel fogadott még Salgótarjánban, hogy Dunakeszire fog küldeni, a 

Szent Mihály Plébániára, volt bennem drukk, izgalom, egy cseppnyi két-

ség, mennyire jó az, hogy kezdő kormányzóként rögtön egy városi plébá-

niát kapok. Dunakeszit egyébként nem ismertem. Hittem abban, hogy püs-

pök úr vezetői döntésében ott munkálkodik a Szentlélek, ezért természetes, 

hogy elfogadtam a dispozíciót. A várost nem ismertem, váci lakosként 

mindig csak átutaztam rajta Budapest felé és vissza. Elődöm, megboldo-

gult Kurdics József atya segítségemre volt az önálló lelkipásztori szolgálat  

elindulásában. A közösség hamar megszeretett, elfogadott. Nincs két egy-

forma szolgálati hely, nincs két egyforma plébánia. Eddigi papi életem ta-

pasztalata, hogy mindegyik szolgálati helyen vannak örömök és vannak 

megpróbáltatások, nehézségek. Ez nem is a papi szolgálati hely függvénye, 

hanem egyszerűen így működik a világ és benne az emberi élet. Mindenhol 

lehet hinni Istenben. Mindenhol lehet élni Istenben. Mindenhol lehet szol-

gálni a jó Istent és a benne hívő embereket/közösséget. A nehézségek azért 

jók, mert megtanítanak küzdeni. A szenvedés azért jó, mert közelebb hozza 

Jézus Krisztus földi szolgálatának titkát. Káplánként az ember nem túl sok 

konfliktushelyzettel találkozik, egy közösség vezetőjeként azonban szük-

ségszerű és elengedhetetlen, hogy a krisztusi út keresése és választása ös--

szeütközéseket rejtsen magában. Az élet valahol mindig küzdelem. Duna-

keszin bontogattam az önálló lelkipásztori szárnyaimat. Volt, ami nagyon 

jó volt, volt, ami kevésbé. Alapvetően ajándékként tekintek a hét évre. Is-

tennek legyen hála érte. A hívek nehezen fogadták az áthelyezésem hírét, 
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nekem is egy picit „meg kellett halni” Dunakeszi számára és önmagam 

számára. Most előre tekintek. Nincsenek véletlenek, a miértekre pedig 

előbb-utóbb megkapja az ember a választ. 

 

Most helyettes plébános vagy Janó atya mellett. Tulajdonképpen 

két plébános egy plébánián. Mit gondolsz erről? Mi lesz a te feladatod? 
Az egyházjog világosan kimondja, hogy egy plébánián csak egy plé-

bános lehet. Ez így világos és egyértelmű. Nem nagyon találkoztam koráb-

ban a helyettes plébános fogalmával, most saját bőrömön tapasztalom, 

hogy van ilyen. :-) Tehát a tisztán látás kedvéért szeretném kiemelni, hogy 

Janó atya a plébános, én pedig papi szolgálatommal őt segítem, illetve az ő 

útmutatásai alapján végzem a rám bízott feladatot/szolgálatot. Azt, hogy ez 

pontosan mit fog jelenteni, Janó atyával átbeszélem, egyeztetem. Való 

igaz, hogy általában káplánként, néha kisegítő lelkészként szoktak a papok 

a plébános mellett szolgálatot teljesíteni, úgy tudom, hogy elég ritka, hogy 

valaki helyettes plébánosi kinevezést kapjon. Én most ilyet kaptam. Ebben 

a kinevezésben szeretném követni és megélni Isten akaratát. Ha röviden és 

lényegre törően kellene definiálnom a helyettes plébános kifejezés fogal-

mát, akkor azt mondanám, hogy gyakorlottabb, rutinosabb káplán. 

 

Elmondtad, hogy örömmel jöttél. Mik a vágyaid, reményeid, el-

képzeléseid? 
Igen, őszintén elmondtam, hogy örömmel jöttem. Egy jó helyre ke-

rültem, oda, ahol a hívek nagyon megszerettek, ahol elkezdődött számomra 

a nagybetűs papi élet és papi szolgálat. Ahol Péter atya mellett nagyon so-

kat tanultam, és az ő vezetésével, útmutatásával, hiteles papi, krisztusi élet-

ével nagyon szép magasságokat és mélységeket éltem meg – mindkét képet 

erősen pozitív jelentéssel értem. A Gödöllő vége táblát most el kell felejte-

nem, és meg kell tanulnom/tapasztalnom, hogy mit jelent számomra a Gö-

döllő kezdete tábla kilenc év elteltével. Az is megfogalmazódott bennem, 

hogy furcsa érzést tapasztaltam, amikor visszajöttem. Kicsit olyan ez, 

mintha valaki, aki már egyszer elköltözött valahonnan az életében, egyszer 

csak egységnyi idő elteltével visszaköltözik ugyanarra a helyre, ugyanabba 

a házba. Furcsa és érdekes érzés. Valami ugyanaz marad, valami mégis 

megváltozik. Sőt, igazából sok minden megváltozik. Emberek, körülmé-

nyek. Az a kérdés, hogy hogyan éljük meg a változást. Sok ismerős és né-

hány ismeretlen arcot látok a gödöllői és szadai közösségben. Közösen kell 

keresnünk ma Isten Országát, és azt, hogy ennek az építése ma mit kér tő-

lünk. Két lelkiséggel is mélyebb kapcsolatban vagyok: a cursillo és a fo-

kolár segít abban, hogy élő hittel próbáljam élni a jézusi életet és a papi 

életet. Ez a két lelkiség egyébként amúgy is összekötő kapocs a testvérek 

egy részével, mert mindkét mozgalom jelen van és aktív a plébánia életé-
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ben. Vágyak, remények, elképzelések? A papszentelés rítusával válaszolok 

a kérdésre. A szentelendő püspök ezzel az intelemmel fordul a felszentelt 

áldozópaphoz: „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!” Ezt 

kívánom és kérem a jó Istentől: Ő tegye mindnyájunk életében teljessé azt, 

amit elkezdett bennünk. Ragyogjon bennünk az élő evangéliumi élet! Úgy 

legyen! 
 

 

 

 

 

Kalkuttai Teréz Anya:  

Akarod a kezem 

  

Uram, akarod a kezemet, 

Hogy ez a nap 

A rászoruló szegények 

És betegek megsegítésével teljen el? 

Uram, neked adom a kezemet. 

  

Uram, akarod a lábamat, 

Hogy a mai nap azok látogatásával teljen, 

Akiknek barátra van szükségük? 

Uram, neked adom a lábamat. 

  

Uram, akarod a hangomat, 

Hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, 

Akik a szeretet szavát szomjazzák? 

Uram, neked adom ma a hangomat. 

  

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap 

A magányosok szeretetével múljon el, 

Mert hiszen ők is emberek? 

Uram, ma neked adom a szívemet. 
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Családtábor 2019. augusztus 8-12. 

 
Ilyen év még nem volt, hogy nem 

tudtunk családtáborba menni. Töb-

ben már itthon nagyon sajnálták, 

hogy nem tartunk a csapattal. Hát, 

még mi, hogy sajnáltuk! Már na-

pokkal az indulás előtt, és a tábor 

ideje alatt is sokat gondoltunk a tá-

borozókra. Örültünk, hogy jó idő-

tök volt és sok család jutott le a Ba-

latonra. Vártuk a híreket, szerettük 

volna tudni, hogy mi történik a tá-

borban, hiszen lelkünk egy része ott 

volt. Vajon Ők is gondolnak ránk? 

–merült fel a kérdés bennünk. 

Nagy hiányérzetünk volt! Ott sze-

rettünk volna lenni Veletek! 

És jött a válasz! Zsuzsi, Kati, Lac-

kó, köszönjük, hogy felhívtatok és 

meséltetek a táborról! Aztán jött a 

nagy meglepetés. Egy gyönyörű 

képeslap a gyerekektől, Laci bácsi-

nak, Gizi néninek. 

Ott álltam (Gizi) a kapuban a posta-

láda előtt, és potyogtak a könnye-

im. 

Este Laci is elérzékenyülten olvasta 

a kis focistái és a nyaraló gyerekek 

neveit. 

A jó Isten szeretetéből egy csodála-

tos ajándékot kaptunk! 

Nagyon köszönjük! 

Nagy meglepetés volt, hogy a sze-

retet-faliújságra is felkerültünk, 

hogy nekünk is lett társasjátékunk, 

hogy két szép keresztet is kaptunk 

ajándékba, hogy imádkoztatok azo-

kért, akik idén nem tudtak veletek 

tartani! 

Hálásak vagyunk a jó Istennek, 

hogy a Szentháromság-plébánia 

nagy családjához tartozhatunk! 

Köszönjük a szereteteteket, jó, 

hogy ilyen sokféleképpen mutattá-

tok ki! Reméljük két év múlva 

együtt táborozunk! 

 

 

Szeretettel! Gizi (néni) – Laci (bá-

csi) 
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Az idei családtábor egyszerűen csodálatos volt! Fantasztikus volt a szállás 

(pazar kilátással a Balatonra a 6. emeleti szobánkból), az étkezés, a szállo-

da parkja és partja… Igazán kedves és segítőkész volt a hotel személyzete 

is. 

Az időjárásnak köszönhetően sokat fürödhettünk a Balatonban, de lehetett 

a gyerekeknek a kismedencében is pancsolni, vagy trambulinozni, játszóte-

rezni, homokozni. 

Köszönjük a szervezőknek 

a rengeteg programot, a bü-

fét, a sorversenyeket, az esti 

fotóvetítéseket, a kézmű-

veskedést. Például gyönyö-

rű keresztet tudtunk készí-

teni mozaikokból a kislá-

nyommal, nagyon jó ötlet 

volt! 

Hálásak vagyunk a lelki 

programokért is, a misékért, 

a fórumokért, az esti imá-

kért! 

Köszönjük az esti meséket, a bábozóknak a készülést, a Szegény Dzsoni és 

Árnika előadóinak pedig a sok-sok kacagtató jelenetet! 

Jó volt együtt lenni a barátainkkal! Hálás vagyok Istennek a közösségün-

kért. Alig várom a következő családtábort Balatonföldváron! :-)  Andi 

 

Az idei családtábor csodálatos volt, 

gyönyörű helyen egy retro szállo-

dában tölthettünk el közösen öt 

csodálatos napot. Az idő soha jobb 

nem volt, a Balaton selymes volt és 

tiszta, minden erőfeszítés nélkül 

tudtunk vízbe csobbanni, utána 

órákat játszani, sorversenyezni, na-

pozni, beszélgetni. A szervezők 

mindenkire figyeltek, a reggeli mi-

sék, a kézműves foglalkozások, a 

baba-mama ringatók, különböző 

sportesemények és a büfé szolgál-

tatások mindenkinek vidám hangu-

latot teremtettek. 

Az esti szín-előadásokra lelkesen 

készültek kicsik és nagyok. Janó  

atya fórum felvezetése és a fóru-

mok mély beszélgetéseket indítot-

tak a kiscsoportos összejövetele-

ken. Közösségünk egy új kis lélek-

kel is bővül az együtt töltött idő 

során. 

Nagyon hiányoltuk Laci bácsit, Gi-

zi nénit és mindenkit, aki nem tu-

dott részt venni és együtt töltekezni 

velünk. 

Úgy érezzük, a szervezők megtalál-

ták a megfelelő helyet a balaton-

földvári Riviéra Park Hotelben, két 

év múlva gyertek velünk!  Eszter 
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Hamar elrepült két év, és közösségünk végre újra együtt nyaralhatott a 

családtáborban, ezúttal új helyszínen, Balatonföldváron, a Riviéra Park Hotel-

ban. A táborban 209-en vettünk részt, ebből 101 gyerek volt, köztük sok pici 

baba is. Ezért az étteremben az embernek néha az volt az érzése, hogy csecse-

mőosztályon van, annyi 

felől hallat- szott olykor-

olykor az éhes és fáradt kis-

gyermekek sírása. Mert 

valljuk meg őszintén, a 

családtábor nem teljesen 

a pihenésről szól, sokkal 

inkább a szol- gálatról, az 

egymás iránti kölcsönös 

szeretetről, arról az egy-

ségről, amely egy jó család 

működésének alapfeltétele. 

Hiszen áldoza- tos lélek kell 

ahhoz, hogy a büfében reg-

geltől estig legyen kávé, gyümölcs, keksz, este pedig tízórai, mely leginkább 

zsíros kenyeret jelent egy hatalmas tál lilahagymával, paradicsommal, papriká-

val és uborkával. Áldozat az is, hogy a napon való sütkérezés helyett a homoko-

zó, fürdőző vagy trambulinban ugráló kicsikre vigyázunk, a közös helyiségben 

együtt kirakózunk, építünk velük, vagy éppen álmukat vigyázzuk, amikor in-

kább a délutáni fórumon, műhelymunkában vennénk részt. Óriási szeretet az is, 

hogy minden este 8-kor bábozással búcsúztatjuk a legkisebbeket, vagy, hogy 

pihenés helyett sorversenyre készülünk.  

Természetesen az áldozatvállalásból Janó atya és munkatársai is bőven 

kivették a részüket, akik késő estig a másnapi lelki programokra készültek. A 

három nap fórumain igyekeztünk együtt gondolkodni, miként tudnánk egyház-

községünk hiányosságait gyógyítani, hogyan tudnánk megújulni, megerősödni. 

Arról is elmélkedtünk, mit jelent számunkra a bizalom, Isten, önmagam és a fe-

lebarát felé, és hogy mire gondolsz, mikor azt mondjuk: „legyen meg a Te aka-

ratod.”  

Volt kézműves foglalkozás a gyerekeknek, ami a felnőtteket is úgy magá-

val ragadta, hogy a Milus Kriszti által rendelt 100 db fakereszt is kevésnek bizo-

nyult. Voltak meghitt, gyönyörű esti imádságok, hálaadás. Láthattunk színházi 

produkciót Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika c. meséjéből, minden este 

más-más korosztály előadásában. Már a próba is nagy ajándék volt és igazán 

közösségépítő.  

Született a tábor ideje alatt itthon kisbaba (Máthé Gemma), voltak jubiláns 

házasok, és ünnepeltünk születésnaposokat tortával és tűzijátékkal.  

Köszönjük a fő szervezőnek, Péterné Szilasi Katinak és minden segítőnek az 

áldozatos munkáját. Igazi egységet, tapasztalhattunk meg ez alatt a szép öt nap 

alatt.            Erika 
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Isten kegyelméből soha nem látott virágzás előtt áll az 

Egyház – Szeretetláng Fesztivál Máriaremetén 

Augusztus 31-én a máriaremetei kegytemplom kertjében immár hete-

dik alkalommal rendezték meg a Szeretetláng Fesztivált, mintegy há-

romezer hívő jelenlétében. 

A Szeretetláng Mozgalom a 

Katolikus Egyházon belüli 

lelkiségi mozgalom. 

Kindelmann Károlyné Er-

zsébet, egy hatgyermekes 

özvegyasszony 1961–1983 

között Jézustól és Szűz Má-

riától magánkinyilatkozta-

tásokat kapott, melyeket 

Jézus Krisztus kérésére le-

jegyzett. A Szent István 

Társulat 2010-ben jelentette meg Erzsébet asszony Lelki Naplóját. 

A mozgalom mára az egész világon elterjedt, Magyarországon 130 ima-

csoport létezik.  

A nap során több tanúságtételre került sor. Fodor Réka missziós orvos és 

férje, Greguss Sándor film-

rendező arról vallott, hogy 

Isten kegyelme olyankor is 

működik, amikor mi még 

nem veszünk erről tudo-

mást. Az Úr kegyelme vé-

gigkísér bennünket életünk 

során, csak mi ezt sokszor 

nem vesszük észre. Pedig 

ha átadjuk a szívünket 

Krisztusnak, engedve, 

hogy működjön bennünk, akkor visszanyerjük tisztaságunkat, gyermeksé-

günket, méltóságunkat, elmondhatjuk, hogy megszületett bennünk Isten 

országa. 

Csókay András idegsebész tanúságtételében köszönetet mondott azért, 

hogy közel egymillió ember imádkozott eddig, hogy sikerüljön a 33 fős 

magyar orvoscsoport nemzetközi viszonylatban is egyedülálló műtétje, a 

hároméves bangladesi sziámi ikerpár szétválasztása. A háttérima erejét 

mindvégig érezték.  
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A délelőtt folyamán bemutatott szentmisén Guido Martirani, a Szeretetláng 

Mozgalom lelki asszisztense homíliájában arról beszélt, hogy Mária ide-

hívta az embereket, mert telve a szíve az irántuk érzett hatalmas szereteté-

vel.  

A lelkinapon előadást tartott Mijo Barada négygyermekes családapa, az 

Ágostonos Kanonokrend harmadrendi tagja is, aki az egész világon hirdeti 

az örömhírt. A családapa a Boldogságos Szent Szűz közbenjáró és segítő 

erejéről beszélt, valamint arról, hogy mit jelent számunkra az Oltáriszent-

ség ereje. 

A nap folyamán Kemenes Gábor vezetésével szentségimádást is tartottak, 

de gyóntatás, lelki tanácsadás, közbenjáró ima is az ezt kérők rendelkezé-

sére állt. A zenei szolgálatot a Hegyközi Karizmatikus Megújulás zenekara 

végezte dicsőítő énekekkel. 

Egyházközségünk Szeretetláng közössége is részt vett ezen a felemelő ün-

nepen, és lélekben megerősödve, megújulva tértek vissza körünkbe. 

 

Forrás: www.magyarkurir.hu 

Részletes beszámolót is itt olvashatnak:  
https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-kegyelmebol-soha-nem-latott-
viragzas-elott-all-az-egyhaz-szeretetlang-fesztival-mariaremeten 
 

Kedves Testvérek! 
2019. szeptember 28-án a váci székesegyházban kerül sor este 18 órakor 

egyházmegyénk új akolitusainak az avatására. Nagy öröm ez számomra, 

mivel én is ott lehetek közöttük. Az elmúlt két évben a készület során az 

Úr kegyelméből és Janó atyánk közreműködésével jutottam el végül ide. 

Ebben az időszakban testben és lélekben is velem voltatok, ezt többen is 

megerősítettétek bennem, hálásan köszönöm ezt nektek, és Janó atyának a 

bizalmat. Sok erőt és hitet adott ez nekem, hogy veletek együtt készülhet-

tem erre a nemes szolgálatra, az Úr dicsőségére. Életem során sosem gon-

doltam volna, hogy ide jutok, de nagy öröm van a szívemben istenkapcsol-

atom és a belé vetett bizalmam ilyetén módon való megerősödése miatt. 

Tudjuk, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Kérem imáitokat az Úrhoz az érte-

tek való szolgálathoz, valamint ahhoz, hogy se több, se kevesebb ne akar-

jak lenni, mint ami Isten terve velem, adjon alázatos szívet a Mennyei 

Atya, Jézus Krisztus és a Szentlélek. Remélem, veletek közösen Isten di-

csőségére tudjuk élni életünket. Hívő közösségünk világító lámpás az oly-

kor nagyon sötét, de megváltott világunkban, ahogyan a rózsafüzérben is 

imádkozzuk „Ments meg, Uram, minket a pokol tüzétől!” Ámen.  

 

 

Attila 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-kegyelmebol-soha-nem-latott-viragzas-elott-all-az-egyhaz-szeretetlang-fesztival-mariaremeten
https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-kegyelmebol-soha-nem-latott-viragzas-elott-all-az-egyhaz-szeretetlang-fesztival-mariaremeten
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OLVASÓLÁMPA 
 

Útmutató a biztos cél felé 

 

„Ha Jézusra nézünk, a lehetetlen is lehetséges! Még a ten-

ger is úttá válik, mint Péter lába alatt, amíg Őrá tekintett. 

 Volt-e már olyan óránk, amelytől fogva valami 

egész különös megbízatást kaptunk Jézustól? Mert 

ha nincs semmiféle megbízatásunk, akkor még nem 

kerültünk az Ő közelébe. 

 Amit Isten belénk épített, az a talentum, azt kell ki-

hozni. Számon kéretik majd ama napon. Mi pedig ne a 

gyermekünktől, ne a feleségünktől, ne az apánktól, ne az 

anyánktól kérjük számon azt, amit magunktól kell számon kérni, napon-

ként: Ma megtetted-e? 

 Nem az az életünk rendeltetése, hogy célvesztetten csavarogjunk, 

hanem hogy biztos cél felé vándoroljunk. A biztos cél felé Jézus az útmu-

tató. Mégpedig nem is útmutató tábla, hanem olyasvalaki, aki nem csak 

van, hanem bennünk él és velünk akar lenni. 

 Ne nyugtalankodjunk, hogy vajon hasznos-e, fontos-e, amit az Úrért 

teszünk! Mi lett volna a tanítványokból s a kereszténységből, ha csak az 

eredményekre néznek és nem az Úrra!... 

 Csak akkor hiányzik életünk »közepe«, ha Jézus hiányzik onnan! De 

ha Őt befogadjuk, egyszerre mindennek van közepe! Van, Aki körül, Akire 

nézve kialakulnak a dolgok.” 

Részlet Gyökössy Endre: Szeress ma jobban, mint tegnap! című könyvéből 

 
 

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű kato-

likus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csator-

nát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu;   

Ajánlott honlapok www.szimre.hu 

www.ifigodollo.hu   

http://www.mente.hu   

http://uj.katolikus.hu  

http://magyarkurir.hu   

www.vaciegyhazmegye.hu  

http://mkkm.hu   

http://cursillo.hu 

http://fokolare.hu  

Katolikus rádióadók:  

http://bonumtv.hu/
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Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat:  

http://szentharomsagtemplom.hu 

plébániánk papjai és szolgálattevői,  

a kapcsolatfelvétel lehetősége,  

vasárnapi hirdetések, az egyházközségi eseményeken készült fényképek,  

a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás 

feltételei, csoportjaink bemutatása. 

 

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 

 
ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, magyarku-
rir.hu/hirek, www.plebania.net) 
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/  
 
szeptember 13. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító (407) 

A szív bőségéből szól a száj. 
szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása  

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta.  
szeptember 20. Kim Taegon Szent András áldozópap (1846), Csong 
Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk (1839) 

Az istenfélő élet bőséges nyereség forrása.  
szeptember 21. Szent Máté apostol, evangélista (1. sz.) 

Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. 
szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú (1046) 

Minden szál hajatok számon van tartva. 
 
 

 
szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap (1660) 

Hát ti kinek tartotok engem? 
 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-09-20
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-09-20
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szeptember 29. A Szentírás vasárnapja   
Törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, 

türelemre és szelídségre. 
szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 
(420)  

Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. 
 
 
 

október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Te-
réz szűz és egyháztanító (1897)  

Az Emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem 
hogy megmentsen. 

 
október 2. Szent Őrzőangyalok  
Aki kezét az eke szarvára téve hátratekint, az nem alkalmas Isten országá-

ra. 
október 4. Assisi Szent Ferenc (1226) 

Aki titeket hallgat, engem hallgat. 
 

 
 
 

október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,  
Magyarország főpátrónája 

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! 
 
október 15. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz  és 
egyháztanító (1582) 

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség. 
 
 

 
október 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú (107) 

Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét. 
október 18. Szent Lukács evangélista 

Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam. 

http://katolikusradio.hu/igenaptar/20151015
http://katolikusradio.hu/igenaptar/20151015
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Szeretettel hívnak és várnak a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a 
Városi Vegyeskar Ars Sacra hangversenyeire minden érdeklődőt. 

 

 

A  B A R O K K  ZE N E  M E S T E RE I  

 

Műsor:  

Carissimi: Jephte 

Vivaldi: Magnificat RV 610 

Purcell: Praisethe Lord, O my soul 

Előadók: Gödöllői Városi Vegyeskar, Gödöllői Vonós Kamarazenekar 

Orgonán közreműködik: Ács Dávid László és Papp Gyula 

Szólisták: Subedi (Szentes) Anna szoprán, Nagy Bertalan tenor 

Vezényel: Pechan Kornél, koncertmester: Juniki Spartakus 

 

 

Időpontok és helyszínek 

2019. szeptember 14. szombat 19.15 óra – ÚJHATVAN - Római Katoli-

kus templom 

2019. szeptember 15. vasárnap 19.15 óra – GÖDÖLLŐ – Szenthárom-

ság- templom 

2019. október 6. vasárnap 19.15 óra – MOGYORÓD - Szent Mihály- 

templom 

Jótékony célra a templomok köszönettel fogadják az adományokat! 

 

 

 

„ CS A K  K E T TE N ”  Kamarazenei koncert a Levendula Galériában 

Olasz barokk zeneszerzők művei 

Előadók: Juniki Spartakus hegedűművész 

Ferenczy Beáta zongoraművész 

2019. szeptember 20. péntek 18 óra 
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G Ö D Ö L L Ő I  é s  D U N A S ZE R D A H E L Y I  

E G Y H Á ZI  K Ó R U S O K  K O N CE R T J E  

 

2019. szeptember 22. vasárnap 17.00 óra  

GÖDÖLLŐ  –  Evangélikus templom 

Gödöllői Evangélikus Kórus 
Halmos: Minden földek Istent dicsérjétek,  

Menegali: Parce Domine, Telemann: Unser keiner lebet ihm selber 

Máriabesnyői Szent Ferenc Schola 

Veni Pater divine Spiritus, Surrexit Christus hodie, Flos ut rosa floruit, O 

Hostia 

Premi Cantores:  
Felix locus - gregorián ének Becket Szent Tamás tiszteletére, 

Esterházy Pál: Harmonia Caelestis - Lingua dic trophea, 

Lodovico Viadana: Salve Regina – motetta, 

J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek – korál 

Gödöllői Református gyülekezeti kórus 
Joys Bourgeois: 62. zsoltár, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Jól tudom, mily 

gyarló szó, 

Máté János: Semmit ne bánkódjál, Nagy Csaba Zoltán: 43. népdalzsoltár 

Gödöllői Szentháromság-templom kórusa 
Gregorián dallam: Veni, creator Spiritus, 

Codex Sanblasianus: Veste vili - Christum, Regem, T. Dubois: Adoramus 

te, Christe, 

Tóth József: Boldogasszony Anyánk 

Dunaszerdahelyi Szent György Kórus 
J. Gallus: Ecce quomodo moritur, 

Horváth Márton Levente: O salutaris hostia, R. Lovland: Ő felemel,  

A. Vivaldi: Laudate dominum 

A hat énekkar közös műsora: 

Gárdonyi Zoltán: Légy hív mindhalálig, Bach: 147. Kantáta – Áldva áld az Is-

ten engem 

Karnagyok: 

Kertész-Horváth Attila, Csapó Eszter, Kocsis Csaba, Gombos Viktor, 

Ács Dávid László, 

Kollár Katalin, Érsek Rezső 
Közreműködik a Gödöllői Vonós Kamarazenekar 

Koncertmester: Juniki Spartakus 

Jótékony célra a templom köszönettel fogadja az adományokat! 

 



Fény és Forrás   2019. szeptember 

   19 
 

  

HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK 
 
Jelentkezz az elsők között a Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus programjaira! 

Már csak egy év, és elkezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-

resszus (NEK) gazdag programsorozata. Budapesten, a Szent István-

bazilika előtt Erdő Péter bíboros indította el a 365 napos visszaszámlá-

lást szeptember 13-án délután 4 órakor. Ekkor nyílt meg a regisztrá-

ció. Jelentkezz az elsők között a NEK programjaira! 

Érdemes követni a NEK honlapját  

https://www.iec2020.hu/hu,  

valamint közösségi oldalait (Facebook, Instagram) 

a legfrissebb információkért! 

 

 

Még egy nap Jézussal – Jelentkezz a „ForrásPont” ifjúsági 

eucharisztikus napra! 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkár-

sága „ForrásPont – Még egy nap Jézussal” címmel ifjúsági euc-

harisztikus napra hívja a 15 és 30 év közötti fiatalokat szeptember 

21-re, szombatra a budapesti BOK Csarnokba. Mi a ForrásPont? Ta-

lálkozási lehetőség Jézussal, aki velünk maradt az Oltáriszentség-

ben. A programra a 15 és 30 év közötti fiatalokat hívják és várják. 

A szentmisét Mohos Gábor segédpüspök celebrálja.  

 

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/meg-egy-nap-jezussal-jelentkezz-

forraspont-ifjusagi-eucharisztikus-napra 

 

Forrás: Magyar Kurír 

 

https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu
https://www.facebook.com/nek2020/
https://www.instagram.com/nek2020budapest/
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/meg-egy-nap-jezussal-jelentkezz-forraspont-ifjusagi-eucharisztikus-napra
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/meg-egy-nap-jezussal-jelentkezz-forraspont-ifjusagi-eucharisztikus-napra
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Imádkozzunk hittel egyházköz-

ségünk betegeiért! „Ha ketten kö-

zületek 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 testvéreink-

re. Kérésükre elsőpéntekenként az 

atyák felkeresik őket, és kiszolgál-

tatják nekik a szentségeket. Jelez-

zük a sekrestyében! 

 

Kérjük testvéreinket, ha hirdetni 

valót szeretnének a templomi 

hirdetőtáblára tűzni, forduljanak 

Janó atyához, mert csak az ő bele-

egyezésével tehetik meg.  

 

Felhívjuk lisztérzékeny testvére-

ink figyelmét, hogy lehetőség van 

arra, hogy áldozásnál gluténmen-

tes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek 

az atyáknál. 

 

Templomunkban csütörtökönként 

este 6-7 óráig csendes szentség-

imádást tartunk. Az első csütörtöki 

alkalmak szándéka a papokért és 

papi hivatásokért! 

 

Minden hónap első szombatján a 

reggel 7 órai mise után elsőszom-

bati ájtatosságot tartunk az Oltári-

szentség előtt a kápolnában. A kö-

vetkező alkalom október 6. 

 

A blahai kápolna a hét minden 

napján reggel 7 órától este 7 órá-

ig nyitva van, látogatható. 

 

Evangélium-szöszölő    

Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás 

szentmise alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, 

az adott hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a 

gyermekekkel. Megköszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a 

szülők az assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 tele-

fonszámon jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát. A 

következő alkalmak: szeptember 15, október 20. 
 

Októberben, a Szűzanya hónapjá-

ban minden hétköznap 17.30-tól 

rózsafüzért imádkozunk a temp-

lomban. 

Gyerekek, fiatalok számára kü-

lön gyónási lehetőséget biztosíta-

nak az atyák a tanév kezdetén, 

szeptember 20-án 14.30-tól.  
 

 

Az egyházközsé-

günkhöz tartozó 

gyermekek elsőál-

dozása szeptember 

29-én vasárnap a 9 órai misén 
lesz. Imádkozzunk értük! 
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Csoportjaink  foglalkozás  évkezdés helyszín 

Baba-mama klub  2. és 4. péntek szept. 13. közösségi ház 

földszint 

Igekörök 1. és 3. hétfő szept. 2.  közösségi ház 

földszint 

Régebben házas 

csoport 

kéthetente péntek 

19.00 

szept. 20. közösségi ház 

földszint 

Szt. Lipót imacso-

port 

kéthetente péntek 

19.00 (a régebben 

házas csoporttal 

váltakozva)  

 közösségi ház 

emelet  

Házas csoport 2. és 4. kedd 

20.00 

szept. 10. közösségi ház 

földszint 

Fiatal házas cso-

port 

1, 3. és 5. szerda 

20.30 

szept. 4. közösségi ház 

földszint 

Bibliakör  szerda  

18.45-19.30 

 közösségi ház 

 

Gitárcsoport és Fi-

lia  

szerda  

19.30-22.00 

szeptember vége közösségi ház 

emelet, hátsó 

terem 

Szeretetláng péntek 

17.00 

 templom 

Ökumenikus cso-

port 

vasárnap  

15.00 

 közösségi ház 

földszint 

 

Katekumen csoportok 

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

resztség, 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 19.00-20.00 

 első foglalkozás: szeptember 10. 

  2. évfolyam    csütörtök  19.00-20.00 

  3. évfolyam    csütörtök  20.00-21.00   

    első foglalkozás mindkét csoportnál: szeptember 12. 
Szeretettel hívják meg ismerőseiket!  

Várják az új csoportba a jelentkezőket.  

Érdeklődni lehet  Hugyecz János plébános atyánál 20 3482601  

    Szilasiné Katinál 20 8231730. 
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Plébániai hittanórák a közösségi házban  

Hétfő  15.30  4.osztályosok (elsőáldozás után) 

kezdés: szeptember 30. 

15.30 elsőáldozásra készülő Szent Imre iskolások  
kezdés: szeptember 30. 

15.30  5 -6. osztályosok 

kezdés: szeptember 16. 

16.20  elsőáldozásra készülő városi iskolások 

kezdés: szeptember 30. 

Szerda 16.00  7-8. osztályosok 

kezdés: szeptember 18. 

Péntek  
 

MISESZOLGÁLAT 

szeptember 14.  szombat  18.00  CURSILLO 

         15.  vasárnap    9.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

     10.30  HÁZAS 

18.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

szeptember 21.  szombat  18.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

22.  vasárnap         9.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

    10.30  CURSILLO 2 

    18.00  RÉGEBBEN HÁZASOK 

szeptember 28.  szombat  18.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

  29.  vasárnap    9.00  ELSŐÁLDOZÁS 

      10.30  EGYHÁZTANÁCS 

október   5. szombat  18.00  IGEKÖR 

    6.  vasárnap    9.00  FIATAL HÁZASOK 

      10.30  IMACSOPORT 

      18.00  HÁZAS 

október 12 szombat  18.00  RÉGEBBEN HÁZAS 

  13. vasárnap   9.00  TANTESTÜLET 

      10.30  SZOLGÁLATTEVŐK 

      18.00  CSERKÉSZEK 

október 19. szombat  18.00  CURSILLO 

  20. vasárnap   9.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

      10.30  HÁZAS 

      18.00  SZOLGÁLATTEVŐK 

Kedves Testvérek! 

Júniustól megváltozott a miseszolgálatok rendje. Elindult a SZOLGÁLATTE-

VŐ csapat is, ahová várunk mindenkit, akik felolvasással, perselyezéssel, vagy 

ügyelettel szeretnének segíteni a szentmisék során. Rövidesen lesz táblázat is, 
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ahova fel lehet iratkozni.  – Jelentkezni Pecze Dánielnél lehet, a 20/396-5171-es 

számon, vagy a pecze.daniel@gmail.com e-mail-re írt levélben. 

 

Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakó-

telepiek 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 bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a 

Fény és Forrás árához.  

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

nyek, rászorulók részére adhatunk feleslegünkből. „Mindenki elhatározá-

sának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a 

jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7) 

 

 

 

 

2019. október 5-én ismét Nagymaros!  

“Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind 

futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? 

Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!” (1Kor 

9,24b)  

Szent Pál apostol szavai indítanak útra ben-

nünket az idei őszi Nagymarosi Ifjúsági Ta-

lálkozó felé. Témája az elköteleződés szent-

ségei – a házasság és a papság szentsége – 

lesznek. 

A találkozó főelőadói Nyuli Gábor és felesé-

ge, Tobisch Bori, a magyarországi Cor et 

Lumen Christi közösség vezetői lesznek. A 

főelőadást követően számos fakultáció, lelki-

ségi műhely várja az érdeklődőket. A szent-

mise főcelebránsa Mohos Gábor esztergom-

budapesti segédpüspök lesz.  

 

http://nagymaros.katolikus.hu/ 

 

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

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 kö-

zött. 

vasárnap        7.45 
 

SZADA 

kedd  szentségimádás     18.00 

  szentmise      18.30  
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. 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2019. szeptember 
 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 

A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu 

http://godollo.plebania.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com

