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KKÜÜLLDDEETTÉÉSSÜÜNNKK  VVAANN  

któber harmadik vasár-

napja hagyományosan a 

missziók vasárnapja. Az idei év 

különleges abból a szempont-

ból, hogy Ferenc pápa az egész 

hónapot rendkívüli missziós 

hónapnak nyilvánította. Ez jó 

alkalom arra, hogy újra tuda-

tosítsuk magunkban a kereszt-

ségben kapott küldetésünket, 

amelyet a bérmálás szentsége 

megerősített. Ahhoz, hogy tel-

jesíteni tudjuk a mi Urunk 

missziós parancsát, tudatosí-

tanunk kell magunkban, hogy 

nekünk magunknak is szüksé-

günk van az evangélium fel-

szabadító és életet hozó üzene-

tére. „Isten azonban azzal bi-

zonyítja irántunk való szerete-

tét, hogy abban az időben, 

amikor még bűnösök voltunk, 

Krisztus meghalt értünk” (Róm 

5,8-9). Mindannyiunknak 

szükségünk van arra, hogy 

megtapasztaljuk Isten irgalmas 

szeretetét. Szeretek úgy fogal-

mazni: keresztény az, aki hagy-

ta magát megmenteni. Soha 

nem szabad elfelejtenünk azt, 

hogy az irgalomban gazdag Is-

tennel való találkozás (ld. Ef 

2,4) változtatta meg az életün-

ket. Újra és újra elmélkednünk 

kell arról, hogy mennyire jó és 

irgalmas az Isten. A misszió 

nem más, mint Isten irgalmá-

nak kicsordulása a szívünkből. 

Az irgalom evangéliuma szívtől 

szívbe terjed. Jézus arról be-

O 
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szélt, hogy a szív bőségéből 

szól a száj. Ha szívünk telve 

van Isten irgalmas szeretetével, 

akkor ezt osszuk meg mások-

kal. A hit ma is hallásból ered. 

Szavakkal is hirdetnünk kell az 

üdvösség evangéliumát. Isten 

Lelke erővel tölti el a szavain-

kat, melyek a megfelelő időben 

majd gyümölcsöt hoznak. Az 

Úr használni akar bennünket. 

Adjuk át neki a szívünket és a 

szavainkat, és engedjük, hogy 

az Úr Jézus neve megdicsőül-

jön bennünk és általunk. 

 

Janó atya
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Reggeli imádság 
 

Becsülettel és tisztességgel akarok  

gondolkodni, beszélni, cselekedni. 

Mások javát jobban keresni. 

És minden kívánságomat 

akaratodnak mérlegére tenni. 

Állj mellettem! 

 

Tájékozódni akarok 

mielőtt ítélnék és döntenék. 

Meghallgatom, 

amit mondanak nekem. 

Kitartok véleményem mellett, 

még akkor is, ha árt nekem. 

Állj mellettem! 

 

Nem akarok gyalázni senkit, 

ha másként látja is a dolgokat. 

Nem akarok ártani másoknak, 

még ha ez hasznomra is volna. 

Nem akarok rábírni senkit,  

hogy lelkiismeretét megcsúfolja. 

Állj mellettem! 

 

Dolgozni akarok: 

befejezni és kijavítani. 

Megváltoztatni,  

ha valamiben tévedek. 

Pihenni, gyógyulni akarok, 

anélkül, hogy másoknak kárt tegyek.  

Állj mellettem! 

 

Hadd legyen elég időm 

mindazoknak, akik igénylik szeretetemet. 

Segíteni akarok 

annak is, 

aki nem tetszik nekem. 

Azt akarom, hogy ez a nap 

a Te napod legyen. 

Állj mellettem! 

Paul Roth 
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Elsőáldozás 

 

Szeptember 29-én a 9 órás misén ünne-

peltük egyházközségünkben a gyerme-

kek elsőáldozását. Ezen az ünnepi 

szentmisén ötvenkilenc tanuló találko-

zott először Jézussal az Eucharisztiában.  

Az elmúlt tanév során igyekeztünk ko-

molyan készülni erre az alkalomra. Az 

elsőáldozást megelőzően háromszor is 

gyóntak a gyerekek, legutóbb az elsőál-

dozást megelőző pénteken. A gyónás 

után mindenki ráírta egy piros szívre, 

hogy miben, milyen területen szeretne 

változni, jobb lenni Jézus segítségével. 

A felajánlásnál ezeket a szíveket egy ko-

sárban az oltárra emelte Janó atya és 

imádkozott elsőáldozóinkért, ami meg-

ható pillanat volt a misében. Jó volt látni 

a gyermekek tiszta csillogó tekintetét és 

figyelmes jelenlétét. Bízunk benne, hogy 

az első találkozást következők követik 

majd és növekedni tudnak a krisztusi 

életben. 

Minden elsőáldozót meghívtunk a más-

nap esti misére a második áldozásra. A 

megjelent 23 gyermek nagy örömmel 

jött ismét az Úr asztalához.  

Imádkozzunk mindannyian, hogy az el-

vetett magok növekedni tudjanak szí-

vükben, és az egyház hűséges tagjai ma-

radjanak! 

Hitoktatók 

 

Gyermekek 

„Örömmel készültem a szentáldozásra. 

Előtte elmentem pénteken gyónni. Na-

gyon vártam a találkozást. Úgy éreztem 

az áldozás után mintha egy üres terem-

ben lennék, csak Jézussal. Nagyon vi-

dám érzés volt. Utána együtt ünnepelt a 

család.ˮ 
 

„Örömmel készültem erre a nagy alka-

lomra, gyóntunk is háromszor. A mise 

közben izgalom volt nézni és hallgatni 

Janó atyát. Amikor magamhoz vettem az 

Eukarisztiát jó érzéssel töltött el. Közben 

arra gondoltam, hogy milyen jó, ha első-

áldozó vagy. A családom nagyon örült 

nekem.” 
 

Kovács Domonkos: 

„Nagyon vártam az elsőáldozást. Ami-

kor magamhoz vettem Jézus testét átjár-

ta a testemet egy olyan bizsergető érzés, 

ami jólesett. Arra gondoltam, hogy vég-

re magamhoz vehettem Jézust. A csalá-

domban is mindenki nagyon örült.ˮ 
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Szülők és a hívek  

Gyönyörű ünnep volt az elsőáldozás csa-

ládunkban, a közösségben. Zente, a ne-

gyedik gyermekünk is elsőáldozó lett. 

Megható és felemelő érzés a családban, 

hogy a család minden tagja áldozhat. 

Közösségben megélt egységtapasztalat 

is volt. Öröm és hála van bennem. Öröm 

volt végigkísérni a készületet is, hogy 

hogyan formálódik gyermekeink lelke. 

Köszönjük Janó atyának és a hittantaná-

roknak, hogy segítették őket és minket 

szülőket is, hogy minél teljesebb lehes-

sen a Jézussal való találkozásuk az Eu-

karisztiában.     

    Hankóné Zsuzsi 

 

Tavaly szeptember óta készültünk 

gyermekünk, Marci, elsőáldozására. A 

készület egyes szakaszaiban (kezesvá-

lasztás, igeválasztás, befogadás, első 

szentgyónás) sokat beszélgettünk Mar-

cival az előtte álló feladatokról, esemé-

nyekről. Megválaszoltuk kérdéseit, 

megosztottuk vele tapasztalatainkat, 

amelyekkel úgy gondoltuk, hogy segít-

hetjük őt. Így próbáltuk itthon is erősíte-

ni a hitoktatók gondos és alapos felké-

szítő munkáját. 

Sokat köszönhetünk Marci kezesének, 

Attilának, aki végig kísérte és támogatta 

Marcit ezen az úton: többször szánt 

hosszabb időt arra, hogy elhívja őt, és 

beszélgessen vele; alkalmanként egy-

egy telefonhívással is erősítette őt. Ez az 

önzetlen odafigyelés és törődés nagyon 

jól esett Marcinak és nekünk, szülőknek 

is. 

Az egy év alatt tanúi lehettünk annak, 

hogy – bár kívülről, de közelről szem-

lélve – Marci valóban megérett arra, 

hogy magához vehesse az Úr Jézus tes-

tét. Komolyan vette és tisztában volt fel-

adataival, megérezte ezek súlyát és fon-

tosságát; miközben lélekben is épült és 

felkészült az elsőáldozásra. 

Nagyszerű és megható érzés volt látni 

gyermekünket izgatottan és vágyakozva 

az oltár elé járulni; és onnan ragyogó 

tekintettel távozni. Az elsőáldozás után a 

templom udvarán a gyermekeket agapé-

val várták; majd ezt a kedves köszöntést 

követően családi és baráti körben ünne-

peltük Marci életének ezt a meghatározó 

eseményét. Külön öröm volt számunkra, 

hogy közösen örülhettünk annak is, 

hogy Marci kezese, Attila aznap, az el-

sőáldozás alkalmával áldoztathatott elő-

ször. 

Hálát adunk Mennyei Atyánknak, hogy 

Marcival együtt örülhettünk ezen a na-

pon, amely elmondása szerint élete 

egyik legszebb napja volt.  Másnap, 

hétfőn, Marci több társával együtt részt 

vett az esti szentmisén, hogy ismét ré-

szesedhessen az Eucharisztiában. 

Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked 

gyermekeinkért, köszönjük, hogy meg-

tapasztalhatták azt az érzést, amit Jézus 

Krisztus szent testének vétele jelent. 

Áldd meg és vezesd őket a Te szereteted 

útján, és segítsd őket, hogy mindig tiszta 

szívvel és örömmel járuljanak a szentál-

dozáshoz! 

Gazdik család 

Ezen a vasárnap reggeli szentmi-

sén a templomot teljesen megtöltötték az 

elsőáldozók és ünneplő családjaik. Szí-

vemben felidéztem, milyen várakozás-

teljes izgalommal vártam az első talál-

kozást Jézussal.  

Az evangéliumban Jézus Natanaelt szó-

lítja meg: „láttalak a fügefa alatt”. Szá-
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munkra nem derül ki, titok, mit csinál 

Natanael a fügefa alatt, ami valójában 

egy szimbólum. „Te vajon mit csinálsz a 

te fügefád alatt?” – fordult Janó atya a 

kis első áldozókhoz. Jézus veletek is ott 

volt, és azt mondja: „láttalak, amikor 

sírtál, szomorkodtál, láttam a szíved.” És 

Ő most is látja a szíved, és annyira sze-

ret, hogy az örökkévalóságig veled akar 

lenni. „Én itt vagyok és megmondom, 

mit tegyél, hogy ott legyél majd velem a 

mennyországban.” Mi emberek, nem 

igazán szeretjük, ha megmondják ne-

künk, mit kell tennünk, de Jézus szavá-

nak a követése az örök életbe vezető út 

feltétele. 

Janó atya ezek után az Eukarisztiáról 

beszélt, és az Eukarisztikus Kongresszus 

imájából kölcsönözte a szavakat: Jézus 

orvosunk és békességünk. A gonosz el 

tudja venni a békénket, de Jézus vissza 

tudja adni nekünk. Ő barátunk és táplá-

lékunk, Urunk és mesterünk. Ezen a 

ponton fel kell tennünk magunknak a 

kérdést, hogy Ő valóban Urunk és mes-

terünk-e?  

Igazán felemelő érzés volt, mikor a 

szentmisén mi is megerősítettük kereszt-

ségi fogadalmunkat, hitvallásunkat az 

elsőáldozókkal együtt. A szentmisét a 

szokásos agapé követte, ahol lehetőség 

volt vidám, kötetlen beszélgetésre is.  

Imádkozzunk értük, hogy szívükben ez-

után is mindig vágyakozzanak a Jézussal 

való minél gyakoribb találkozásra! 

Simon Erika

A rózsafüzér imádság  
Október hónapban 

templomunkban 

minden hétköznap 

más és más cso-

port imádkozza a 

szentmise előtt a 

rózsafüzért. „Te-

gyétek meg, amit 

nektek mond!” 

(Jn. 2,4) Szűz Má-

ria ma is arra kér minket, hogy imádkoz-

zunk, Ő pedig, mint jó édesanyánk, 

mindig közbenjár értünk szent fiánál. A 

hét egyes napjain más és más titkot tár 

elénk a rózsafüzér imádság, melynek 

imádkozása közben Jézus Krisztus arcát 

szemléljük Máriával együtt, és végigkí-

sérjük az életét. A titkokban Jézus élete 

összekapcsolódik a mi saját életünkkel, a 

szenvedése is. A dicsőséges rózsafüzér-

ben viszont átimádkozhatjuk azt a dicső-

séget, ami remélhetőleg ránk is vár 

majd. Szent II. János Pál pápa 2002. ok-

tóber 16-án a Rosarium Virginis Mariae 

apostoli levélben ajándékozta nekünk a 

világosság titkait, ezzel kiegészítve a 

másik hármat, ahol a Jézus személyében 

immár elérkezett ország kinyilatkoztatá-

sáról van szó. II. János Pál pápa azt ja-

vasolja, hogy a rózsafüzér imádkozása 

közben a találkozásba vigyük magunk-

kal gondjainkat, bajainkat, munkánkat, 

terveinket, mindazt, ami az életünket je-

lenti. Ennek az egyszerű és mély imád-

ságnak hatalmas ereje van, mely meg-

változtathat, átformálhat bennünket, és 

az egész világ megtéréséért is imádko-

zunk általa. II. János Pál pápa 10 taná-

csa a rózsafüzér imádkozásához a Ma-

gyar Kuríron olvasható. 

Simon Erika 
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Jótékonysági foci és egészségnap a Gödöllői Sport-

centrumban 
A tavalyi első kezdeményezés mintájára 

2019. szeptember 21-én ismét megren-

deztünk egy jótékonysági focitornát, 

amelyhez idén egészségnap is társult.  

Az esemény szervezésében és lebonyolí-

tásában a Szentháromság-plébánia kö-

zössége oroszlánrészt vállalt. A szüksé-

ges eszközöket – Janó atya engedélyével 

– korán reggel kipakoltuk a közösségi 

házból, és a Gödöllői Sportcentrumba 

vittük. Az önkéntes operatív munkából 

jutott mindenkinek bőven. Valaki a bü-

fében tevékenykedett, mások a helyszín 

felépítésében, berendezésében és elbon-

tásában jeleskedtek, ki az egészségügyi 

ügyeletet biztosította, más a mérkőzése-

ket bonyolította, megint mások a hely-

színi szervezést vitték. Közben a spor-

tolni vágyók örömmel hódolhattak 

szenvedélyüknek. Az időjárás kegyes 

volt hozzánk, verőfényes napsütés volt 

egész nap.  

Az esemény három pillérre épült, jóté-

konykodás, sport és egészségmegőrzés. 

A nap egyik fő célja a társadalom érzé-

kenyítése az autizmussal élők felé, és a 

pár hete Gödöllőn megnyílt Patrónus 

Ház anyagi és erkölcsi támogatása volt. 

A szervezőknek és az önkéntes munka-

társaknak fontos volt a keresztény érték-

rend megjelenítése is, azaz „Szeresd fe-

lebarátodat, mint önmagadat!”, Krisztus 

által hirdetett alapelve. Teréz anyától 

származó idézet is felkerült a hirdetőtáb-

lánkra, ezzel is a szeretet örömét hirdet-

tük a világban.  

A nap rendezvényeihez jól kapcsolódott 

az idén 250 éves Semmelweis Egyetem 

gondozásában országot járó egészség-

ügyi szűrőbusz, ahol egész nap türelme-

sen sorban álltak a vizsgálatra várako-

zók.  

A focitornán délelőtt a gyerek- és a 

lánycsapatok mérték össze tudásukat, 

délután a felnőtt férfiak következtek. A 

mentőállomásról két egészségügyi szak-

ember bemutatott egy defibrillátort is, 

egy újraélesztési és elsősegélybemutató 

keretében. Gyerekek és felnőttek egy 

valós méretű mintababán a gyakorlatban 

próbalhatták ki az elsősegélynyújtás for-

télyait.  

A nap fővédnöke Kolozs Csaba és Dr. 

Kiss Gergő háromszoros olimpiai baj-

nok vízilabdázó volt. Utóbbi egy általa 

dedikált vízilabdát és egy minden játé-

kos által aláírt olimpiai csapatfotót kül-

dött a sportrelikviák árverésére.  

A torna tizenkilenc focicsapat részvéte-

lével zajlott baráti hangulatban. A rész-

ben ingyenes büfében sok finomságot 

kínáltak. 

A rendezvényt több vállalkozás is fel-

ajánlásával támogatta, így volt ingyen 

kenyér és ingyen szódavíz is. Szép 

számban gyűltek össze sportrelikviák az 

árverésre, többek között volt Hosszú 

Katinka által aláírt úszósapka, és Lékai 

Máté magyar válogatott kézilabdázó 

meze.  
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A délutáni díjátadón a gödöllői Lovren-

csics Gergő magyar válogatott focista 

volt a fővendég, aki családjával látoga-

tott ki, és alig tudott a rajongó gyerekek-

től megmozdulni. De nagy alázattal tűr-

te, mindent aláírt, amit csak kértek tőle a 

gyerekek.  

A Patrónus ház a pénzbeli adományok 

mellett kapott egy minden csapat játéko-

sa által aláírt focilabdát (természetesen a 

sztárvendég neve is ott szerepelt), mely-

nek fontos üzenete: lélekben veletek va-

gyunk. A Patrónus ház részéről nagyon 

hálásak voltak az eseményért és labdáért 

is, amely jól szimbolizálja, hogy össze-

fogni érdemes. Ez talán megfelelő alap a 

későbbiek során, a nehéz mindennapok-

ban. Az M1 aznap esti híradójában szé-

pen hangzottak Dani szavai, aki az őske-

resztények egymás iránti szeretetére va-

ló hivatkozással kívánta hirdetni az 

evangélium örömét a kereső emberek 

számára!  

Hála és köszönet mindenkinek, aki segí-

tett a rendezvény sikeres lebonyolításá-

ban! 

Szervezők 

Kedves Testvérek! 
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki 

részt vett velem, testben vagy lélekben a 

Váci székesegyházban az akolitus avatá-

somon, ahol 31 társammal együtt a püs-

pök atya akolitussá avatott minket. Sze-

retnék írni nektek pár sort, erről a na-

gyon személyes, számomra rendkívüli 

élményemről. 

Az avatás napján elpróbáltuk a szertar-

tást, az ebédet követően lelki napon vet-

tünk részt, amit egy szentségimádással 

zártunk a szomszédos kis kápolnában. 

A szertartásra sok egyházközségbéli 

testvér elkísért, jó volt látni benneteket. 

A bevonuláskor az asszisztenciával 

együtt komoly sor jött össze a székes-

egyházban, a középpontban Jézus Krisz-

tussal a kereszten, Ő, az élő Úr, akit 

szolgálni kívánunk. Paszternák Tamás 

püspöki titkár is jelen volt az esemé-

nyen, akivel még néhány évtizeddel ez-

előtt közösen jártunk bibliaórákra, jó 

volt vele ismét találkozni. Janó atya 

kedvesen velem szemben foglalt helyet a 

szentélyben (pedig nem egészen ott lett 

volna a helye) aminek én külön örültem, 

így jó néhányszor tudtunk szemkontak-

tusba kerülni és együtt örvendezni a 

szertartás alatt. Szuper helyem volt, az 

első sorból élhettem át a misét a püspök 

atya előtt. Az avatásunkat megelőzte a 

lektorok avatása. Minden lektor szemé-

lyesen kapott egy szentírást a püspök 

atyától. 

Aztán mi következtünk. Kiálltunk az ol-

tár elé két sorban, és nevünk felolvasá-

sakor jelent válaszolva mutattuk meg 

felkészültségünket az avatásra. Számom-

ra Krisztus Urunk előtt állva, a sor köze-

pén a székesegyház tengelyében maga 

volt a csoda. Rátekinteni a kereszten, és 

megpróbálni megérteni a megérthetet-

lent, egy életre az emlékezetembe véső-

dő kép maradt. Jól érzékeltem, hogy 
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számomra továbbra is Krisztus az első, 

és ezt ki is tudom mondani. Ő a legfon-

tosabb az életemben, aki mindent ad és 

semmit nem kér, csak a velem való kap-

csolatra vágyik, hogy együtt építsük az 

országát. A szertartás közben szépen 

sorban egyenként járultunk a püspök 

atya elé és meghajolva, letérdelve hall-

gattuk kedves szavaitk „Vedd ezt az 

eucharisztia ünneplésére előkészített 

kelyhet, és úgy élj, hogy méltóképpen 

szolgálhass az Úr és az egyház aszta-

lánál.” Amikor rám került a sor, elindul-

tam a püspök atya elé, de mögötte jó 

volt látni Jézust a kereszten, tudtam, itt 

egyedül Ő a fontos, aki életét adta értem, 

értünk a kereszten. Majd végighallgat-

tam püspök atya szavait, és nagy öröm 

töltötte el a szívemet, amikor rám mo-

solygott. Meghitt lélekemelő pillanat 

volt, mely szavakkal nem írható le, nem 

mondható el, melyre nem talál az ember 

megfelelő kifejezéseket. Megkaptam a 

püspöki gyertyát, melyet Simon András 

grafikája díszített, és boldogan mentem 

vissza a helyemre. 

A szertartás közben volt egy rendkívüli, 

boldogító, igazi vidám momentum. 

Mindegyikünk egy-egy szál fehér rózsá-

val köszönte meg a feleségének, hogy a 

két éves képzés alatt elviselte hiányát. 

Feleségem örömtől sugárzó, boldog ar-

cára nézve, majd csillogó szemeibe pil-

lantva siettem hozzá, aki fülig érő kislá-

nyos mosolyával majdhogynem ugrán-

dozva várt rám. Ez felért egy házasság- 

megújító fogadalomtétellel, mely szavak 

nélkül érzelmeink által lángolt.  

Az avatási mise belülről megélve gyor-

san eltelt, így meglepetés volt számom-

ra, amikor rájöttem, hogy majd 2,5 óra 

hosszat tartott. A közös csoportkép elké-

szítése után boldogan mentem tovább az 

általános iskolai osztálytalálkozómra. 

Másnap Isten kegyelmi ajándékaként 

éltem meg az elsőáldozási szentmisét, 

mivel ez volt az első áldoztatásom (ha 

akartam volna sem tudtam volna jobban 

szervezni ezt, de van, Aki nálam sokkal 

jobban szervez, ezt jól tudom), ahol To-

mi fiam leleményességének köszönhető-

en, ő volt az első nálam áldozó. Otthon 

már gyakoroltuk az áldoztatást az előző 

napokban egy kicsit, hogy rutinosabban 

mozogjak majd, ennek meg is lett a 

gyümölcse, mert fesztelenül, nagy 

örömmel a szívemben tudtam Krisztus 

Urunk testét adni nektek, Isten kegyel-

méből. Nagyon mély, megható pillana-

tok voltak ezek számomra és többetek 

számára is, ahogyan a visszajelzéseitek-

ből értesültem.  

Nincsenek rá szavak, leírhatatlan, meg-

fogalmazhatatlan az az öröm, ami elfo-

gott akkor, ott, együtt lenni veletek és az 

Úrral. Hálásan köszönöm Nektek a tá-

mogatásotokat és az akolitus társaknak a 

segítő közreműködést a további fejlődé-

semben! Szolgáló szeretettel és nagy 

alázattal, hogy se több, se kevesebb ne 

legyek, mint az Úr terve velem! 

Péter Attila 
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Visszatekintés a nyárra 
Július 5-től 11-ig a Szent Lipót imacsoport hagyományosan Szentesen pihent. 

Negyven fő nyaralt együtt, családok, kicsik nagyok örömben, imában, szeretetben. 

De beszéljenek a képek. A csoportkép a Szent Anna templom kertjében készült. 

 

Más közösségeink is táboroztak, közösen 

pihentek, hogy együtt töltsék a szabadsá-

got. Szeretetben, Jézussal. 

 

A Filia tábor négy napig tartott-

Tiszanánán. Néhány családtag is kísérte a 

együttes tagjait. Jó hangulatban telt az 

együttlét – természetesen sok énekléssel. 

 

A keddi imacsoport Márianosztrán 

töltötte a közös pihenésre szánt na-

pokat. 
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Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2019. október 5. 
Az életdöntésekhez – házasság, papság, szerzetesség – kapcsolódó szentségekről 

és az ezeket a döntéseket megalapozó hitbeli elkötelezettségről szóltak az őszi 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó előadásai, programjai. 

„Minden bálvány porba hull előtte, hir-

dessük Isten hatalmát!” A Te Deum ze-

nekar indította a találkozót, amelyre a 

zord idő ellenére sokan elzarándokoltak, 

még határon túlról is jöttek, többek közt 

a Felvidékről egy nagyobb csoport fiatal. 

A Gyerekmaroson minden eddigi rekor-

dot megdöntve több mint hétszázan vet-

tek részt.  

Dobszay Benedek ferences tartomány-

főnök a főelőadás felvezetőjében el-

mondta, nagymarosi találkozón legutóbb 

tizenegy évvel ezelőtt esett eső, ami 

azonban nem tántorít el minket, hiszen a 

Jóisten most is tartogat számunkra aján-

dékokat. Felhívta a figyelmet a nagyma-

rosi találkozók témáinak ívére, amely a 

jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus felé tart. 

Legutóbb a gyógyulás szentségeiről, a 

bűnbánatról, a bűnbocsánatról, megtört-

ségünkről, sérüléseinkről volt szó. Az 

Egyház elkíséri az életünket a maga tel-

jességében, ezúttal azokról a szentségek-

ről gondolkodunk, amelyek az életfordu-

lókhoz, életdöntésekhez kapcsolódnak – 

folytatta a ferences tartományfőnök. 

A délelőtti főelőadás arról szólt, ami 

ezeket a döntéseket megalapozza, a Jé-

zus melletti radikális elkötelezettségről. 

A házasságról, a papságról, a szerzetesi 

hivatásról a napközbeni fakultációkon 

esett szó. 

 „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők 

mind futnak ugyan, de a díjat csak egy 

nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjé-

tek!” (1Kor 9,24b) – Szent Pál apostol 

szavai adták a találkozó mottóját. A fő-

előadást Nyuli Gábor és felesége, 

Tobisch Bori, a harminc évvel ezelőtt 

Angliában alapított Cor et Lumen Chris-

ti közösség magyarországi csoportjának 

vezetői tartották. 

A háromgyerekes, huszonhárom éve há-

zasságban élő mérnök-orvos házaspár a 

Jézussal való személyes kapcsolat, az 

ima és az elköteleződés fontosságát 

hangsúlyozta. – Az Isten mellett elköte-

lezett élet az alapja az örömben, a Szent-

lélek erejében meghozott döntésnek – 

mutatott rá Nyuli Gábor. – Mindannyian 

szeretnénk valami maradandót hagyni 

magunk után – folytatta Tobisch Bori, 

aki arról beszélt, hogy egy hospice-ban 

dolgozó szerzetesnővér könyvének tanú-
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sága szerint a haldokló emberek közül a 

legtöbben azt bánják, hogy nem merték 

rátenni az életüket arra a vízióra, amit 

fiatalon elgondoltak, hanem inkább a 

másoknak való megfelelni vágyás vezet-

te őket. 

Az előadás után Nyuli Gábor kérésére a 

színpad elé gyülekeztek mindazok, akik 

nyilvánosan is készek voltak elkötele-

ződni vagy elköteleződésüket megújítani 

Jézus mellett, és rövid imában az elő-

adóval együtt kérték ehhez az Úr segít-

ségét, erejét. 

A főelőadás után szentségimádás követ-

kezett, majd idén is számos fakultáció, 

lelkiségi műhely várta az érdeklődőket 

Kerényi Lajos piarista szerzetes, Brück-

ner Ákos Előd OCist, Somogyi Sándor 

és Farkas László atya vezetésével. Fábry 

Kornél pedig a Nemzetközi Euchariszti-

kus Kongresszusról adott tájékoztatást. 

A délutáni szentmisén több püspök is 

koncelebrált: Palánki Ferenc debrecen-

nyíregyházi megyéspüspök, aki ezüstmi-

séjét ünnepli idén, Beer Miklós nyugal-

mazott váci megyéspüspök, Marton 

Zsolt váci megyéspüspök, valamint a 

szentmise főcelebránsa, Mohos Gábor 

Esztergom-budapesti segédpüspök, a 

jövőre sorra kerülő Nemzetközi Euc-

harisztikus Kongresszus püspök-

referense. 

Marton Zsolt a szertartás elején megkö-

szönte, hogy a nagymarosi szervezők 

tizenkét évvel ezelőtt meghívták őt a kö-

zösségükbe. Évek óta az ő feladata, hogy 

köszöntse a találkozóra érkezett vendé-

geket. Idén ősszel pedig immár mint a 

püspöki kollégium tagja, házigazdaként 

tehette ezt. 

A felerősödő esőzésre utalva a szentmise 

homíliájában Mohos Gábor arról beszélt, 

hogy ennek az égi áldásnak talán nem 

mindenki örül, de „gondoljunk arra, 

hogy a lelkünkben Isten áldása árad 

ránk”. 

A szentmise alatt később kibújt a nap a 

felhők mögül, és felragyogott a szivár-

vány, ami a szövetség jele a Bibliában. 

A szertartás végén Palánki Ferenc püs-

pök adott áldást, akit ezüstmiséje alkal-

mából köszöntöttek. 

Forrás: Magyar Kurír 
 

 

A teljes beszámolót itt lehet olvasni:  
 

Egyházközségünkből több mint húsz fiatal vett részt a találkozón Zsolt atya vezetésé-

vel. Az utazást néhány autóval oldották meg. A gödöllői résztvevők mind 14 éven fe-

lüliek voltak, de a program igazán fiatal felnőtteknek volt megfelelő. Bérmálásra ké-

szülő fiataljaink a szentség vételére való lelki előkészületként vettek részt az alkal-

mon 
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Galgás találkozó 
Október 12-én került sor a Galgamenti Nagyboldogasszony Közösség őszi🍂 talál-

kozójára, melynek ezúttal Szada adott otthont. 

Nagyon kíváncsian kezdtük a napot, hiszen ez 

volt az első program, amit új régiófelelőseink 

vezetésével bonyolítottunk le, és a téma is aktuá-

lis volt; teremtett világunk védelme🌍. 

Volt sok játék🎲, érdekes előadás👩🏫, mélyen 

szántó gondolatok a kiscsoportban. Az idő cso-

dálatosan szép volt☀️, kellemes nyárvégi meleg-

gel áldott meg minket a Jóisten 🙏, 

ami remek lehetőséget adott a sütké-

rezéshez, fűben üldögéléshez és még 

több játékhoz.😊 Örömmel láttam 

hogy mennyien eljöttek, akik nyáron a 

táborban találkoztak először a mentés 

közösséggel, és még nagyobb örömmel fo-

gadtuk azokat, akiknek ez volt az első gal-

gás eseménye.😎 
Számomra mindig hatalmas élmény Isten 

irgalmát és szeretetét ennyi emberen meg-

tapasztalni. Köszönöm régiófelelőseinknek 

hogy idejüket, erejüket áldozták erre a nap-

ra és leginkább hálás vagyok Istennek, hogy ekkora gondja van kis közösségünkre 

és benne mindannyiunkra.😊🙏 

Nagy Zsuzsanna 

 

Jelentkezz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira! 

Már csak egy év, és elkezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) 

gazdag programsorozata. Budapesten, a Szent István-bazilika előtt Erdő Péter bíbo-

ros indította el a 365 napos visszaszámlálást szeptember 13-án délután 4 órakor. Ek-

kor nyílt meg a regisztráció. Jelentkezz a NEK programjaira! 

Érdemes követni a NEK honlapját 

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

valamint közösségi oldalait (Facebook, Instagram) 

a legfrissebb információkért! 

 

https://www.facebook.com/galgamente/?__tn__=K-R&eid=ARD88YkeicXKjeJHVioQzuEPRNEHGprsT__Iz0VhBBCfI5487QjgRR9QZV5cekN16cky6wQ5uLDIWlA-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXxb-E2Gm65hqnZhP9W0mLvnE53_BryIIuHdi-AcX1ZULoUrrrcRbsveqIsRcDC3ZQX6fHkWL20RN_W2sqhLWW5GvK9qhB3qGkYDmdGRKHUi0XzsiFG8UjcW7EMZQZAtM30hpJ7dAxLpIfEWOb-lDkjEa9rTWC5bUzquHDuWFa0umBzImWqAVMEPHoltyFv_8QQHOPcSeR8_K9jnBWbJgX-6wwslsfsX64WkWvOX6h6zw95tW-BiUomFrOZC9wcqpIRz-v_OTWHy8yGgDD1sx2srs1IK5IB-4Rx46VvSa8rgumWv8NhXSGhGthyUFigHNQfUVdULqS_cN4_eLLlOU4DPKRGkY8omFBFbKrIuoOA_cvCqjMzA
https://www.facebook.com/nagy.zuzu.prince?__tn__=K-R&eid=ARCBnkaX3I9pBdHJ30PgaDz8qrzwbwWyNUiDq3E2fpbG2WRMJITNYwaxvkl2GK8xTZfMzMZopUm8gNz3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXxb-E2Gm65hqnZhP9W0mLvnE53_BryIIuHdi-AcX1ZULoUrrrcRbsveqIsRcDC3ZQX6fHkWL20RN_W2sqhLWW5GvK9qhB3qGkYDmdGRKHUi0XzsiFG8UjcW7EMZQZAtM30hpJ7dAxLpIfEWOb-lDkjEa9rTWC5bUzquHDuWFa0umBzImWqAVMEPHoltyFv_8QQHOPcSeR8_K9jnBWbJgX-6wwslsfsX64WkWvOX6h6zw95tW-BiUomFrOZC9wcqpIRz-v_OTWHy8yGgDD1sx2srs1IK5IB-4Rx46VvSa8rgumWv8NhXSGhGthyUFigHNQfUVdULqS_cN4_eLLlOU4DPKRGkY8omFBFbKrIuoOA_cvCqjMzA
https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu
https://www.facebook.com/nek2020/
https://www.instagram.com/nek2020budapest/
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FORRÁSPONT 2019. szeptember 21. 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus titkársága második alka-

lommal szervezte meg a „ForrásPont 

– Még egy nap Jézussal” ifjúsági euc-

harisztikus napot, ezúttal szeptember 

21-én Budapesten, a BOK csarnok-

ban, ahol közel ötezer hazai és külhoni 

fiatal volt jelen. 

A mente.hu-n olvastuk ezeket a benyo-

másokat: 

 

„Örömmel töltött el, hogy ennyi tanú-

ságtételt hallhattam. Érdekes belegon-

dolni, hogy mennyire különbözőek va-

gyunk, és Isten mégis képes minden 

embert különböző és személyre szabott 

módon hívni. Mégis mindenkivel és 

mindenkiben az Ő szeretet-tervét sze-

retné megvalósítani.” 

,,A Forráspont nekem egy jel volt, hogy 

nem én vagyok az egyetlen keresztény 

az országban. Megmutatta Krisztusnak 

az erejét abban, hogy összehozott minket 

arra a napra. Olyan barátaimmal talál-

koztam, akikről azt hittem egyáltalán 

nem is jönnének el egy ilyen program-

ra.” 

„A programok nagyon színesek és érde-

kesek voltak. Nem érzékeltem egyik 

programon se, hogy lankadna a figyel-

mem. Az egész napos programok szépen 

fel lettek építve egymásra. Csattanóval 

indult (Kovács András Péter) és csatta-

nóval zárult (Cristina nővér). Cristina 

nővér éneke mindenkit megszólított, 

beszéde pedig tele volt tisztelettel, sze-

retettel, és az biztos, hogy itt nálunk 

maradandót alkotott. Az utána követke-

ző szentmise és szentségimádás pedig 

méltóképpen le is zárta a napot.” 

„Papp Miklós görögkatolikus morálteo-

lógus elmesélte, hogy a jelenlevőkért 

már korábban imádkozott, hogy a 

Forrásponton istenkapcsolatuk szem-

pontjából történjen velük valami, és ne 

csak „részesei legyenek” a rendezvény-

nek. Beszélt az áldozás utáni lelkiállapot 

összetettségéről. 

„Az első ujj, a hüvelykujj jelzi, Isten ön-

magát adja (nekünk is önmagunkat kell 

adni), az áldozás szövetségkötés Isten-

nel, és azután újra és újra e szövetség 

megerősítése, alapdöntés. A második, a 

mutatóujj jelzi, hogy az Eucharisztia 

küld, döntéseinket odavisszük a liturgiá-

ra, ezért megyünk oda, Istennel (csinál-

juk együtt) az életünket. A harmadik, kö-

zépső ujj az életszentségre figyelmeztet, 

ami nem a hibátlanságot, hanem a sze-

retetet jelenti. A negyedik, a gyűrűsujj 

arra utal, hogy Istent szerelemmel kell 

szeretni (így nem kötelesség az áldozás). 

Az ötödik, a kisujj pedig arra figyelmez-

tet, hogy a kicsiket, a rászorulókat, az 

elesetteket, a kulturálatlan társainkat ne 

feledjük el, törődjünk velük. A tenyér az 

Egyház, és a teljes, nyitott kéz Isten seb-

zett tenyerében van.ˮ 

 

Itt találjátok a teljes beszámolót, érdemes elolvasni! 

 

http://mente.hu/mert-o-azt-akarta-hogy-vele-legyek-forraspont-mentes-szemmel/ 

 

Forrás:mente.hu 

http://mente.hu/mert-o-azt-akarta-hogy-vele-legyek-forraspont-mentes-szemmel/
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Az üdvözült lelkek emléknap-

ját, Mindenszentek napját 

ünnepeli a katolikus keresztény 

világ november 1-jén. A meg-

dicsőült lelkekét, akikről soka-

ságuk miatt név szerint nem 

emlékezhet meg a naptár.  

Urunk, Jézus Krisztus megígér-

te, hogy: „Aki megvall engem 

az emberek előtt, én is megval-

lom őt mennyei Atyám előtt.ˮ 

Az apostolok korától kezdve, 

oly nagy számban vallották 

meg vérükkel az Urat, hogy a sok névtelen szentnek nem tudtak külön-külön napot 

szentelni. Ezért a IV. századtól kezdve egy napot szentel Egyházunk, amikor minden 

szentjéről megemlékezik. Szűz Mária és az összes vértanú tiszteletére 609-ben szen-

telte fel IV. Bonifác pápa keresztény templommá a római Pantheont, mely valaha az 

összes pogány isten tiszteletére épült. A IX. században IX. Gergely pápa november 

1-jére tette az ünnepet.  

Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek 

számára előírás a szentmisén való részvétel. 

Az ünnepet november 2-án a halottak napja 

követi, ekkor az elhunyt, de az üdvösséget még el 

nem nyert szeretteinkre, rokonokra és barátokra 

emlékezünk, imával, temetőlátogatással, gyertya-

gyújtással.  

Sajátos jellegű emlékezési nap. Az első nyom, 

hogy Sevilla-i Izidor püspök (+636) szerzetesei-

nek előírja, hogy a pünkösd utáni napon a meg-

holtakért misézzenek. Halottak napjának tulaj-

donképpeni keletkezése, amikor Odilo, Cluny apátja 998-ban előírja minden kolos-

torában a minden megholtról való ünnepélyes megemlékezést november 2-án. A 

XII. és XIII. században terjedt el egész Európában.  

 

Sírkőmegáldásra fel lehet iratkozni az irodában a sírhely pontos helyének megadá-

sával. Időpontja: november 1., péntek 14 óra.  

November 1-jén, pénteken, Mindenszentek ünnepén 9 órakor és este 6 órakor, 

november 2-án, szombaton halottak napján 9 órakor és este 6 órako lesz 

szentmise a Szentháromság-templomban.  
Blahán nem lesz szentmise. 
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OLVASÓLÁMPA 
 

0-ról indulva 
 

 „Ha éppen lenullázódott az életed, akkor a semmiből valami 

válhat Valaki segítségével. De ez a valami nem feltétlenül anya-

giakkal mérhető változás. Emlékszel? Amikor a sánták, csonka-

bonkák, vakok, némák, mindenféle bajban szenvedők utolsó le-

hetőségként Jézushoz fordultak, Ő gyakran felelt így: »Ne félj, 

csak higgy!« vagy azt mondta: »A hited meggyógyított téged.« 

Életünk nulla pontján hitünk által gyógyulunk meg. 

 Rendszeres és kitartó imádságaink talán nem a nagy anyagi 

fordulatot hozzák el, hanem a lélek fordulatát. Előbb-utóbb ki-

nek-kinek megtelik a lelke szívbéli gazdagsággal, ha hagyja Istent munkálkodni, s 

ha közben ő maga is munkálkodik azon, amin ember munkálkodhat. Ez a gazdagság 

pedig magával hozza az élet igazi gyógyulását. De ehhez kitartó imádságra van 

szükség, amit hajlamosak vagyunk elbliccelni. 

Itt az idő, hogy a nullából origó váljék! Itt az idő az intenzív imaéletre! Itt az 

idő, hogy ne csak a saját hangodat hallasd, amikor Istenhez szólsz, hanem alázatosan 

rózsafüzért imádkozz, hogy kilencedet mondj, hogy zsoltározz! Amikor a nullán va-

gyunk, lehetőséget kapunk alázatot tanulni, hogy a saját kicsiségünket átadva az Úr-

nak, hirtelen kitáguljon a szívünk, s felkeljünk a sárból, ahová az élet lökött minket.” 

 

Részlet Vukovári Panna: Mennyei Monopoly című könyvéből. 

 

Immár hagyomá-

nyos könyvbör-

zénket október 19-

én, szombaton és 

20-án, vasárnap 
tartjuk. A börze a 

misék előtt és után 

lesz nyitva, szom-

baton fél 6-tól 8 

óráig, vasárnap fél 

9-től 12-ig és fél 6-

tól 8-ig. A könyve-

ket, kiadványokat 

október 14-től, hét-

főtől lehet elhe-

lyezni a plébánia 

iroda melletti folyosón hivatali időben, illetve a misék előtt és után. 
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, magyarkurir.hu/hirek, 
www.plebania.net) 
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/  

 

október 21. Boldog IV. Károly (1922) 

Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete 

Utolsó magyar király, az Osztrák-Magyar Monarchia végzetszerűen tragi-

kus sorsú uralkodója. II. János Pál avatta boldoggá 2004-ben. Nem a halá-

lát, azaz égi születésnapját, hanem a házasságkötésének évfordulóját tette 

emléknapjává a pápa, hogy ezzel is példás házaséletére irányítsa a hívők 

figyelmét: a házasság a szentté válás egyik kitüntetett útja. 

október 22. Szent II. János Pál pápa (2005)  

Boldogok azok a szolgák, kiket uruk érkezése ébren talál 

október 23. Kapisztrán Szent János áldozópap (1456) 

Ti is álljatok készen! 

október 25. Pannonhalmi Szent Mór püspök (1070) 

Miért nem ismeritek föl a mostani időt? 

Bencés szerzetes, majd pécsi püspök (1036?). Egészen Istennek adott életét Szent 

Imre ismerte föl a legenda szerint. Ő az első magyar származású bencés a pannon-

halmi monostorban, egyben az első magyar író, aki (latinul) megírja Szent István, 

király, Szent Imre herceg, valamint Szent Benedek és Szent András bencés remeték 

életrajzát. A mű átdolgozva maradt ránk. 1070 tájt halt meg. Tiszteletét 1848-ban 

hagyta jóvá a Szentszék. 

október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok (I. sz.)  
Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte 

Szent Simon Egyiptomban, Észak Afrikában, egyesek szerint Britanniában műkö-

dött. Perzsiában Júdás apostollal együtt apostolkodott. Itt lett vértanú. Halála idő-

pontja ismeretlen. Ereklyéi Rómában, Kölnben, és sok más helyen is megtalálhatók.  

Szent Júdás Tádé a tizenkét tanítvány egyike, Jézus rokona, unokatestvére. Máté és 

Márk az árulótól való megkülönböztetésül Tádénak nevezi. Valószínűleg jómódú 

földműves volt apostolnak elhívása előtt. A hagyomány szerint Mezopotámiában 

hirdette az evangéliumot. Biztos adat működéséről a 64-66 körül írt levele. Simon-

nal közösen munkálkodtak Perzsiában, és ott lefejezéssel szenvedett vértanúhalált.  

október 31. Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú (1947) 

Nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül 

 

1911-ben született Nagybocskón, Kárpátalján. Rómában, a pápai Gergely Egyete-

men tanult. 1936-ban pappá szentelték, 1937 júliusában tért haza Kárpátaljára. He-

gyi falvak lelkipásztora és az ungvári papi szeminárium professzora. 1944-ben szen-

telték püspökké. Egy hónap múlva a vörös hadsereg megszállta Kárpátalját, a Szov-

jetunióhoz csatolták, és megkezdődött a katolikusok üldöztetése. A szovjet hatalom 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
http://katolikusradio.hu/szentek/231
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a görög katolikus egyházmegyét meg akarta semmisíteni, de Romzsa 

püspök híveivel hősiesen ellenállt. Szovjet-Ukrajna kommunista vezető-

je Hruscsov kezdeményezte a püspök meggyilkoltatását. 1947-ben, a 

brutális merénylet után a súlyosan sebesült püspököt a munkácsi kór-

házba szállították, ahol a szovjet Belügyi Népbiztosság ügynökei mé-

reggel megölték. Kárpátalja vértanú püspökét II. János Pál pápa avatta 

boldoggá 2001-ben. 

 

november 1. Mindenszentek (főünnep) 

Nagy lesz jutalmatok a mennyben 

november 2. Halottak napja 

Én föltámasztom őt az utolsó napon 

november 4. Borromeo Szent Károly püspök  

Boldog leszel, mert nem tudják viszonozni neked! 

november 5. Szent Imre herceg (1031) 
Legyen csípőtök felövezve és égő gyertya a kezetekben 

 

Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot, alázatot, Isten iránti 

szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk. 

november 9. A Lateráni Bazilika felszentelése 

Bontsátok le a templomot, én harmadnapra fölépítem azt! 

 

november 11. Tours-i Szent Márton püspök  

Növeld bennünk a hitet! 

 

november 13. Magyar szentek és boldogok 

Hited meggyógyított téged 

 

november 19. Árpádházi Szent Erzsébet ( 1231) 
Szeressétek ellenségeiteket 

 

 

november 21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása  

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám 

 

november 22. Szent Cecília szűz és vértanú (2-3. sz. ) 

Az én házam az imádság háza 
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 

 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus 

televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az in-

terneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu;   

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk, egy-

házmegyénk, közösségeink életéről:  

 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: 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. 
 

 

 

 

Újra Heaven's Garden - TRIP PARTY! 

A szeptemberihez hasonlóan november 16-án ismét ökumenikus imaestet szerve-

zünk utána partit a TRIP hajón. 

Dicsőítő alkalom a budapesti Szilágyi Dezső téri református templomban, majd a 

lelki feltöltődés után rövid sétával érhetsz a TRIP-hajóra, ahol a party aréna, a bár és 

kávéház várja táncolni, beszélgetni vágyókat. 

Szeretettel várunk egy teljes estére, melyben lelki és testi felüdülésben is részed le-

het! 

Részletek és regisztráció: https://shoeshine.hu 

ShoeShine team 

http://bonumtv.hu/
https://shoeshine.hu/
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HHÍÍRREEKK,,  EESSEEMMÉÉNNYYEEKK  

Októberben, a Szűzanya hónapjában a 

hétköznapi esti misék előtt (csütörtökön 

a szentségimádás előtt) 17.30-tól  

rózsafüzért imádkozunk a templomban. 

Október 19-én délelőtt zajlott „Egyház-

községbe hívogató” rendezvényünk, 

amelyről a plakátokon és a honlapunkon 

olvashattak. Következő számunkban 

írunk róla. 

Október 20-án, vasárnap az esti misén 

adunk hálát a házasság szentségében 

élőkért. A házaspárok megújítják ígére-

tüket, a jubiláns házasok pedig külön 

áldásban is részesülnek, és emléklapot 

kapnak.  

Iskolánk védőszentjét, Szent Imrét ün-

nepeljük október 25-én (pénteken) a 8 

órakor kezdődő szentmisében. 

A bérmálás szentségének kiszolgálta-

tása november 17-én a 18 órakor kezdő-

dő szentmisében lesz. 13 testvérünket 

Marton Zsolt püspök atya bérmálja. 

Imádkozzunk értük! 

Világméretű szentségimádás lesz nov-

ember 23-án, Krisztus király ünnepé-

nek előestéjén. A részleteket hirdetni 

fogjuk. 

https://www.iec2020.hu/hu/esemeny/vil

agmeretu-szentsegimadas-krisztus-

kiraly-eloestejen-0 

Minden hónap első szombatján a reggel 

7 órai mise után elsőszombati ájtatos-

ságot tartanak testvéreink az Oltári-

szentség előtt. November 2-án, halot-

tak napján – kivételesen – a 9 órai 

szentmise előtt, 8 órától lesz az ájta-

tosság.  

 

 

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap har-

madik vasárnapján a 9 órás szentmise 

alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A 

foglalkozásokon egy, az adott hónapban 

elhangzó evangéliumi részt dolgozunk 

fel közösen a gyermekekkel. Megkö-

szönjük a könnyebb előkészülés érdeké-

ben, ha a szülők az  

assakram0127@gmail.com címen, vagy 

a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik 

az adott alkalom előtt gyermekük rész-

vételi szándékát.  

A következő alkalmak: október 20. és 

november 17. 

Ennek a számunknak az önköltségi ára 

85,- Ft. Ezért kérjük, aki teheti, ado-

mánnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit szeret-

nének a templomi hirdetőtáblára ki-

tűzni, forduljanak Janó atyához, mert 

csak az ő beleegyezésével tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink fi-

gyelmét, lehetőség van arra, hogy áldo-

zásnál gluténmentes ostyát kapjanak. 

Érdeklődjenek az atyáknál! 

Imádkozzunk hittel egyházközségünk 

betegeiért! „Ha ketten közületek vala-

miben egyetértenek a földön, és úgy ké-

rik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol 

ugyanis ketten vagy hárman összegyűl-

nek a nevemben, ott vagyok közöttük.” 

(Mt 18,19-20) 

Figyeljünk idős vagy beteg, templomba 

járni nem tudó testvéreinkre! Kérésük-

re elsőpéntekenként az atyák felkeresik 

őket, és kiszolgáltatják nekik a szentsé-

geket. Jelezzük a sekrestyében!  
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A blahai kápolna a hét 

minden napján reggel 7 

órától este 7 óráig nyitva 

van, látogatható. 

 

A Szentháromság-templomban csü-

törtökönként este 6-tól 7 óráig csendes 

szentségimádást tartunk. Az elsőcsü-

törtöki alkalmak szándéka: papokért, 

papi hivatásokért. 

 

 

 

Gitáros misék  

A Filia gitáros énekkar minden hónap 2. 

és 4. vasárnap esti miséjén szolgál. A 

kórus szeretettel várja jó hangú fiúk és 

lányok jelentkezését. Csatlakozni lehet a 

vasárnap esti mise előtt a 16.30-kor kez-

dődő próbákon. 

Elkészült a  

közösségi ház terembeosztása.  
Kitűztük a hirdetőtáblára. Az esetleges 

változtatásokat kérem, jelezzétek  

fenyesforras@gmail.com címen.  

 

Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótelepiek 

parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket hasz-

nálják. Ha azok már megteltek, akkor a Szent Imre iskola mögé parkoljunk (a tömb-

fűtőmű mellett). 

 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják ado-

mányaikat, 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) 

 

Az éves önkéntes egyházi hozzájárulás vagy más néven egyházadó az év során 

bármikor befizethető, az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában 

kapható, vagy átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: 

          Római Katolikus Egyházközség 

                  10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény ro-

vatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”. 

Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló 

keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege az éves 

a nettó jövedelem 1 %-a. 

A plébánia életét, működését szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli adománya-

iból jön össze. Ezt az összeget a hívek perselyadományai és az egyházi hozzájárulás 

(egyházadó) teszi ki. Ebből fedezzük az épületek közüzemi díjait, tatarozását, az al-

kalmazottak bérét, a közösségi programokat, stb.  

mailto:fenyesforras@gmail.com
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Egyházközségi szkóla lesz gyerekeknek 

 

Ifjúsági szkóla indul egyházközségünkben. 

Szeretettel hívjuk a 2. és 12. osztályok közötti  

gyermekeket és fiatalokat énekes szolgálatra. 

A szolgálatot minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján a fél 11-es misén tervez-

zük. Próbák a misék előtt 10-től 10.30-ig lesznek a közösségi ház emeletén a 

jobboldali teremben. 

Az első felkészítő, csapatépítő foglalkozás október 19-én, szombaton 

 15-18 óráig, az első szolgálat október 20-án a fél 11-es misén lesz. 

További kérdésekkel keressék: 

Ács Dávid László kántor, orgonaművész 

+36 30 814 5484 

acs.david.laszlo@gmail.com 

 

 

 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az 

Ambrus Zoltán köz felől nyílik.  

 Hivatali órák:  hétfő  14-17.30 

    kedd  9-12 

szerda 9-12 

péntek 14-17.30 

Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.  

Telefon a hivatali órák alatt: 06 28 420 528 

Hivatalvezető: Máthé László  06 30 423 3496 

 

mailto:acs.david.laszlo@gmail.com
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Miseszolgálat 
 

október 19. szombat    18.00  Cursillo 

október 20. vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

       10.30  Házasok 

       18.00  Szolgálattevők 

október 26. szombat    18.00  Szolgálattevők 

október 27. vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

       10.30  Cursillo 2 

       18.00  Régebben házasok 

november 1. péntek Mindenszentek 18.00  Szolgálattevők 

november 2. szombat    18.00  Igekör………………………. 

november 3. vasárnap     9.00  Fiatal házasok 

       10.30  Imacsoport 

       18.00  Házas 

november 9. szombat    18.00  Régebben házasok 

        10. vasárnap      9.00  Tantestület 

       10.30  Szolgálattevők 

       18.00  Cserkészek 

november 16. szombat    18.00  Cursillo 

         17.vasárnap      9.00  Szolgálattevők 

       10.30  Házas 

       18.00  Szolgálattevők 

november 23. szombat    18.00  Szolgálattevők 

        24. vasárnap      9.00  Szolgálattevők 

       10.30  Cursillo2 

       18.00  Régebben házasok 

 

A beosztás változhat, ezért mindig egyeztessetek a csoport felelősével. 

 

Kedves Testvérek! 

Júniustól megváltozott a miseszolgálatok rendje. Elindult a SZOLGÁLATTEVŐ 

csapat is, ahová várunk mindenkit, akik felolvasással, perselyezéssel, vagy ügyelet-

tel szeretnének segíteni a szentmisék során. Rövidesen lesz táblázat is, ahova fel le-

het iratkozni.  

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

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

 

 

mailto:pecze.daniel@gmail.com
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A SZENTMISÉK RENDJE (téli 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 között. 

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 mise előtt fél órával és a mise alatt, amíg vannak gyónók. 

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

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 
2019. október-november 

 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu 

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

