
  
 

 
  

 

LLÉÉLLEEKKKKEELL  EEVVAANNGGEELLIIZZÁÁLLÓÓKK  
 

z elmúlt vasárnap egyház-
községünkbe látogatott új 

főpásztorunk, Marton Zsolt 

püspök atya. Tizenhárom fia-
tal testvérünknek szolgáltatta 
ki a bérmálás szentségét. 
Nagy hálával tekinthetünk 
vissza erre az eseményre, ami 
az egész közösség számára 
fontos üzenetet hordoz. Meg-
próbálom megfogalmazni ezt 
az üzenetet. Ferenc pápa gon-
dolatát hívom segítségül, aki 
ezt írja az Evangélium öröme 

kezdetű apostoli buzdításá-
ban. „A Lélekkel evangelizálók 
azok, akik félelem nélkül tá-
rulnak ki a Szentlélek tevé-
kenysége előtt.” Zsolt püspök 
atya nagy lelkesedéssel szólí-
totta meg a bérmálkozókat, 
sőt az egész egyházközséget, 

hogy valóban éljük át a pün-
kösdi Lélek-áradás kegyelme-
it, amelyek képessé tesznek 

bennünket, hogy hitelesen 
tudjuk megélni küldetésünket 
ebben a világban. Ferenc pápa 
is valami nagyon hasonlót fo-
galmaz meg apostoli buzdítá-
sában. „Jézus olyan evangeli-
zálókat keres, akik nemcsak 
szóval, hanem elsősorban az 
Isten jelenlététől átalakított 
élettel hirdetik a jó hírt.”  

assan belépünk az adventi 

szent időbe, amikor felké-
szülünk a megtestesülés tit-
kának megünneplésére. Jézus 
egészen közel jött hozzánk 
hogy Isten gyöngéd szereteté-
ről meggyőzzön bennünket. 
Naponta időt kell szánnunk az 
elmélyült imádságra, amiben 
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nagy segítségünkre van a 

Szentírás, ahol az élő Isten 
üzenetét fedezhetjük fel. Szá-
munkra az advent nem han-
gulatot, hanem életstílust je-
lent. Ha a Boldogságos Szűz-
anyára bízzuk magunkat, ha 
az ő lelkületét próbáljuk job-
ban megismerni, akkor való-
ban áldott lesz Karácsony éj-
szakája, mert új módon élhet-
jük át az örök Ige eljövetelét. 
Legyünk bátrak, figyelme-

sek, türelmesek életünk min-

den területén, mert Vele bár-
hol találkozhatunk. Újra a 
Szentatyát idézem: „A misszió 
Jézus szenvedélyes szeretete, 
egyben népe szenvedélyes sze-
retetet is.” Az idei Karácsonyra 
készülve, tegyünk meg min-
dent, hogy ezt a szenvedélyes 
szeretetet egyre jobban elsajá-
títsuk.  
 

Janó atya
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Jelentkezz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira! 

Már csak szűk egy év, és elkezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-

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

előtt Erdő Péter bíboros indította el a 365 napos visszaszámlálást szeptember 

13-án délután 4 órakor. Ekkor 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! 
 

Világméretű szentségimádás november 23-án, 

Krisztus király ünnepének előestéjén.  

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/alkosson-

minden-nemzet-egy-kozosseget-

szentsegimadas-krisztus-kiraly-eloestejen  

Templomunkban 17 órától volt csendes szent-

ségimádás az esti szentmiséig. 
 

 Az új evangelizációnak magában kell 

hordoznia minden egyes megkeresztelt 

újfajta aktív szereplővé válását. (Ferenc 

pápa: Evangelii Gaudium 120) 

Ezt a célt szolgálja, és ehhez szeretne 

gyakorlati segítséget nyújtani katolikus 

keresztényeknek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 3. előkészí-

tő évében Az evangelizáció iskolája, mintegy A szentségimádás iskolájának 

folytatásaként. 

Miért küld misszióba Jézus? Hirdessem az Igét, vagy csak éljek példás életet? 

Hirdessem az utcákon, tereken is? Hogyan missziózzak, ha nem tudok „nagy 

dolgokat” tenni? Hogyan lehet kitárni a plébániánk kapuit? Hogyan pászto-

roljuk az új megtérőket?  Az eddigi előadások itt tekinthetők meg: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgzJJPmOUSVhU_ZUL4evVDkJux6hQt32C 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő készülethez javasoljuk 

mindannyiunk számára többek között az elsőpénteki szentgyónások, kilence-

dek gyakorlatának megerősítését a 2020-as évben.

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/alkosson-minden-nemzet-egy-kozosseget-szentsegimadas-krisztus-kiraly-eloestejen
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/alkosson-minden-nemzet-egy-kozosseget-szentsegimadas-krisztus-kiraly-eloestejen
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/alkosson-minden-nemzet-egy-kozosseget-szentsegimadas-krisztus-kiraly-eloestejen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgzJJPmOUSVhU_ZUL4evVDkJux6hQt32C
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Egyházközségbe hívogató 
Október 19-én rendeztük a Szentháromság Plébánián az „Egyházközségbe 

hívogató” családi napot a gödöllői hit-

oktatók és a Gödöllői Kolping Család 

szervezésében. A nyárias időnek örül-

ve a rendezvényt a plébánia udva-

rán tartottuk meg. Janó atya meg-

nyitó szavai után a „Janó atya vála-

szol” program keretében plébánosunk válaszolt a hittanos gyerekek által fel-

tett közel harminc kérdésre. A válaszokból a résztvevők többek között meg-

ismerhették Janó atya papi szolgálatra való hívásának történetét, kedvenc 

vicces papi eseményeit, de még a kedvenc ételét is. Ezután a résztvevők há-

rom különböző programon vehettek részt: a kisebbek kézműveskedés kereté-

ben mézeskalácsot díszíthettek (és ehettek), gyöngyből tizedes rózsafüzért 

fűzhettek, viaszlapból gyertyát készíthettek, és üvegből mécsest alkothattak. 

A nagyobb gyerekek ezalatt okostelefonnal fényképet készítettek, melynek a 

keresztábrázolás volt a témája. A keresztet ők is megalkothatták, vagy a 

templomban fényképezhették 

le. Amíg a gyerekeket a prog-

ramok kötötték le, a szüleik 

tanúságtevőkkel beszélgethet-

tek, megismerve személyes 

történeteket az egyházközség-

hez tartozó katekumen, házas 

közösség, baba-mama klub, 

szeretet imacsoport és a Gö-

döllői Kolping Család képviselőitől. A programok után a déli harangszó hívta 

közös imára a résztvevőket, hogy ebédre közösen kakaót és kalácsot fogyas--

szanak. A családok ezután közösen folytatták a napot, vetélkedő keretében 

tesztelhették tudásukat zeneismeretben, popcorn-fújásban és egyházközség-

ismereti kvízben egyaránt. A vetélkedő után megismerhettük a résztvevők 

által készített fényképeket. A napot közös gitáros énekkel zártuk. Reméljük, 

hogy a programon részt vevők jól érezték magukat, és sikerült őket az egy-

házközségbe hívogatni.  

Kaiserné Jósvai Ágnes 
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Akolitus rekollekció 
 

 

Évente két alkalommal – Turai Já-

nos atya vezetésével – rekollekciót 

tartanak a váci egyházmegye akoli-

tusainak a máriabesnyői lelkigya-

korlatos házban. A ház felújítása 

miatt idén tavasszal és a múlt év 

őszén elmaradtak ezek az alkalmak. 

Most az októberben megtartott 

ilyen eseményen valószínűleg ezért 

is nagy volt az érdeklődés, de külö-

nösen az vonzott bennünket, hogy 

az új megyéspüspökünk, Marton 

Zsolt atya volt a „főelőadó”. (Zsú-

folásig megtelt a ház kápolnája.) 

Kedves szavakkal bemutatkozott és 

tájékoztatott minket, hogy miként 

viszonyuljunk hozzá, majd Turai 

János atya a végzett évfolyamon-

ként (2005-ben kezdődött az akoli-

tus képzés) felállított bennünket és 

néhány jellemző gondolattal közö-

sen mutatott be főpásztorunknak. 

A püspök atya így kezdte beszédét: 

„Jó látni szentségre törekvő arcai-

tokat!” 
Az akolitus nem felnőtt ministráns 

és nem is a pap pótlása a feladata, 

hanem az Egyház megbízásából 

szolgál az oltár körül az egyházi 

rendhez kapcsolódva, mint avatott 

személy. 

A keresztség szentsége mindnyá-

junkat összeköt! 

Egységben kell lenni az Úrral, egy-

ségben azokkal, akiket szolgálok és 

mindenkivel! (Az egységet a go-

nosz nem képes utánozni, ezért is 

nagyon fontos az egység!)  

 

Elmélkedésre, imádságra ajánlott 

kérdései: 

 Ki nekem az Egyház? (Krisz-

tus titokzatos teste; a Szentlé-

lek élteti – a pokol kapui nem 

vesznek erőt rajta.) 

 Kinek tartják az emberek az 

Ember Fiát? Ki nekem Jézus 

Krisztus? (Péter: Te vagy 

Krisztus, az élő Isten fia!) (Ő 

a szőlőtő, Ő mindennek a for-

rása!) 

 Mit jelent nekem az Euc-

harisztia? (Ajándék! Isten 

vállalta a mi életünket, ott 

van az oltáron és én ott lehe-

tek mellette!) 

 Mit jelent a szentségimádás? 

(Mit jelent nekem az Ő jelen-

léte? Engedem-e, hogy az Úr 

hozzám szóljon?) 

Nálunk, katolikusoknál legfonto-

sabb az Eucharisztia, a püspök atya 

a görög katolikusok áldozási imáját 

szó szerint felolvasta (gondolom, 

közülünk ezt sokan nem ismerik, 

így érdemes itt is felidézni, mert 

nagyon kifejező): 

 

Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, 

ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között első én vagyok. 
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A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten Fia; mert nem 

mondom ki ellenségeimnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Jú-

dás, hanem mint ama gonosztevő megvallak téged:  

Emlékezzél meg rólam Uram, midőn eljössz a te országodba. 

Emlékezzél meg rólam Uralkodó, midőn eljössz a te országodba. 

Emlékezzél meg rólam Szent, midőn eljössz a te országodba. 

Ne váljék Uram ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való ré-

szesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. 

Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te 

valóságos és legtisztább tested s a te valóságos elevenítő véred. Kérlek, add, 

hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz bűneim bocsánatára s az örök élet-

re. Amen. 

 

A püspök atya meleg szavakkal bú-

csúzott tőlünk, mint „munkatársai-

tól”, és a széksorok között végig- 

haladva mindegyikünkkel kezet fo-

gott! 

Ezután kiscsoportos beszélgetésben 

ismerkedtünk egymással, három 

kérdéskört megbeszélve: 

1. Jó gyakorlat (pl. rendszeres 

megbeszélések és helyi kép-

zések, spirituális támogatás, 

jó feladat megosztás). 

2. Nehézségek (pl. akolitusok el 

nem fogadása a hívek részé-

ről, nem tartják egyenértékű-

nek az akolitusok szolgála-

tát). 

3. Segítségkérés (pl. visszacsa-

tolás – megerősítés, liturgikus 

tudástár /hívek felvilágosítá-

sa/, regionális képzés.) 

A napot János atya által vezetett 

szentségimádással zártuk. Hitünk-

ben és egységünkben megerősödve, 

Jézus Krisztus ölelő szeretetének 

megtapasztalásával tértünk vissza 

mindennapi szolgálatunkhoz. 

 

Schalkház Miklós 

 
 

A házasság szentségének ünnepe  
Október 20-án vasár-

nap az esti szentmi-

sében ünnepeltük a 

házasság szentségét. 

A házasság egy jel a 

világban, a krisztusi 

életről tett tanúbi-

zonyság, ezért nem 

magánügy. Mindan--

nyiunknak, akik há-

zasságra lettünk 

meghívva nagy a fe-

lelőssége. Azzal, hogy hogyan éljük meg hivatásun-

kat, miként teljesítjük állapotbeli kötelezettségein-

ket, mennyire szívből és lélekből igyekszünk megfe-

lelni ennek a feladatnak, példát mutatunk a világnak. 
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Ezen keresztül ítélik 

meg keresztény mi-

voltunk hitelességét 

is. Rajtunk keresztül 

kapnak képet az egy-

házról is, és tudjuk, 

hogy egyetlen nega-

tív tapasztalat több 

kárt okozhat, mint 

számos jó és példa-

mutató cselekedet.  

A házasság szép, de 

küzdelmes, ezért ün-

neplésre méltó, és 

számunkra, házasok 

számára ez az élet-

szentség útja, ami az 

üdvösségre vezet. A 

szentmise legszebb és 

legfelemelőbb pilla-

nata az volt, amikor 

Janó atya minket, há-

zaspárokat arra kért, 

hogy álljunk föl, for-

duljunk egymással szembe, fogjuk meg egymás ke-

zét, és ismételjük el azt a hálaadó imádságot, mely-

ben megköszönjük Istennek a házastársunkat, akit 

adott nekünk. Nyilvánvalóan előfordult már életem-

ben hasonló helyzet, mikor kézen fogva egymás 

szemébe néztünk, de ez mindent felülmúló, leírhatat-

lan érzés volt, Isten érezhető jelenléte, irgalma, ke-

gyelme ölelt át abban a pillanatban. Könnybe lábadt 

szemmel, a szavakkal küszködve tudtuk csak elis-

mételni az imát, és szívünk csordultig telt hálával.  

A mise végén mi, jubiláns házasok Janó atya elé vo-

nultunk, jubileumi áldásban részesülhettünk, és em-

lékül egy emléklapot vehettünk át, melyen ez állt: 

„Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 

egymást.”  

Isten éltesse a házasságot, a házaspárokat, és áldja 

meg családjaikat, gyermekeiket, unokáikat, hogy 

életük bőségben legyen, és teljes legyen!  

Simon Erika 

 

 

 

 

A Szent Imre napi ünnepség idén október 25-én volt. Ebben az évben „Kis 

Szent Teréz-játékot” mutattak 

be a harmadikosok és „Vele 

töltötték a napot” az iskolások, 

amelynek végére sikerült kicsit 

megismerniük Szent Teréz éle-

tét. Az elsősök ünnepélyesen 

megkapták nyakkendőiket; az 

újonnan érkező felsőbb évfo-

lyamos diákok – valamivel 

több, mint 20 tanuló – szintén. 
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Országos Karizmatikus Találkozó 

  

Október 26-án, szombaton az újpesti 

Vasas Jégcsarnokban mintegy há-

romezer emberrel: gyermekkel, fia-

tallal, felnőttel, időssel, világi és 

egyházi személlyel együtt tartotta 

meg 28. országos konferenciáját a a 

Magyar Katolikus Karizmatikus 

Megújulás. 

Az egész napos lelkinap mottója így 

hangzott: Új utakon a Szentlélekkel 

– „Újjáteremtek mindent!” (Jel 

21,5). 
A nap fő előadója Hodász András, a 

Budapesti Karizmatikus Személyi 

Plébánia plébániai kormányzója volt, 

aki Isten szentjeiként köszöntötte az 

egybegyűlteket, akik az ország min-

den tájáról és a határon túlról is ér-

keztek. Arra kérte őket, szüntelenül 

imádkozzanak azokért, akik először 

vannak itt, és nem tudják, „ki ez a 

sok bolond” ebben a csarnokban, és 

azokért is, akik már évek óta hisz-

nek, de esetleg megfáradtak a hitük-

ben. 

András atya előadása előtt a Katoli-

kus Shalom Közösség egy oratóri-

umszerű színpadi játékot adott elő, 

amelynek központi alakja szóba áll a 

sátánnal, és ezt követően sokáig nem 

tud szabadulni tőle, végül Krisztus 

kegyelméből sikerül neki. 

Előadásában András atya a Kivonu-

lás könyvének azt a részét elemezte, 

amelyben Isten elhívja Mózest, egé-

szen a pusztába történt kivonulásig 

(Kiv 2,23. 3,1–12). Isten látja a 

szenvedést, látja a bűn rabszolgasá-

gát, látja, amiben benne vagyunk, és 

azt is látja, hogy a bűn mindig nyo-

morúságot okoz. És azt mondja Mó-

zesnek: kivezetlek téged. Az Isten 

kinyilatkoztatja azt, hogy aki Egyip-

tomban van, az nem tud találkozni az 

Istennel.  

Mózes könyvét tovább elemezve 

Hodász András rávilágított: Istennel 

találkozni csak a pusztában lehet. – 

Aki régóta él Egyiptomban, az tele 

van olyan hazugságokkal, amiket el-

hisz a sátánnak. Azok a testvérek 

azonban, akik átélték már, tudják, 

hogy semmihez nem fogható boldog-

ság átélni, megtapasztalni az Isten 

jelenlétét. 

Nagy sikerű előadásában beszélt 

András atya a bűnről és Isten irgal-

máról, a kísértésről és a Szentlélek 

működéséről. 
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A lelkinap zárásaként koncelebrált 

szentmisét mutatott be Mohos Gábor 

esztergom-budapesti segédpüspök, 

aki maga is tagja a karizmatikus 
mozgalomnak. Az evangéliumi sza-

kasz, az évközi 30. vasárnapról véve, 

Szent Lukácsnak a farizeusról és a 

vámosról szóló példabeszéde volt 

(18,9–14). 

A főpásztor kifejtette: az Igazságos 

Bíró végtelen jóságával és szereteté-

vel szemben van miért szégyenkez-

nünk, de ha tudunk bűnbánatot gya-

korolni, akkor Jézus felemel minket. 

A nap folyamán volt közbenjárás, 

gyóntatás, szentségimádás, tanúság-

tételek hangzottak el, lelki és testi 

gyógyulások történtek. 

 

Forrás: Magyar Kurír 

 

A teljes cikket itt lehet olvasni:  
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-gonosszal-nem-kothetunk-kompromisszumot-orszagos-
karizmatikus-talalkozot-tartottak-budapesten 
 

 

Könyvbörze-leltár 
Idei, október 19-én és 20-án tartott könyv-

börzénk az előző években már megszokott 

módon zajlott. 

Egyházközségünk családjainak jóvoltából 

ezúttal is sok száz könyv gyűlt össze a bör-

zét megelőző hét folyamán. Nagyon szépen 

köszönjük nekik! 

A börze hétvégéjén a szentmisék előtt és 

után azok, akik lejöttek az alagsorba, nagy 

élvezettel böngésztek a behozott kiadványok között, melyeket kiegészítettünk 

az előző években elraktározottakkal. 

A gazdát cserélt könyvek utáni száz forintos adományokból a másfél nap fo-

lyamán mintegy ötvenezer forint gyűlt össze, melyet az idén tálcakocsi be-

szerzésére fordítunk. 

Közösségi rendezvényeinkre gyakran készülünk szendvicsekkel ill. gyűjtünk 

süteményt, így ezeken az alkalmakon nagy hasznát fogjuk venni. 

Továbbra is biztatunk benneteket, hogy a nálatok már feleslegessé vált (kiol-

vasott, érdektelen, kinőtt, többpéldányos, stb.), de még jó állapotú könyveket 

gyűjtsétek össze, és hozzátok majd be! 

Ami nálatok már csak porfogó, másoknak érték és lehetőség! 

RJ 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-gonosszal-nem-kothetunk-kompromisszumot-orszagos-karizmatikus-talalkozot-tartottak-budapesten
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-gonosszal-nem-kothetunk-kompromisszumot-orszagos-karizmatikus-talalkozot-tartottak-budapesten
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Egyházzenei áhítat 2019. november 10.  
Ezen a vasárnap estén a szentmise után 

igazi, mély zenei élményben lehetett ré-

szünk. Templomunkban a Vass Lajos Ka-

marakórus tagjaiból és barátokból álló 

énekkar előadásában csendült föl, a Ko-

csis-Holper Zoltán vezényletével. A. Lotti 

és H. Purcell: egy-egy kórusműve, majd 

Ács Dávid László orgonaművész, kánto-

runk adta elő C. Frank h-moll korálját. M. 

Duruflé: Requiemje zárta az egyházzenei áhítatot, melyet a kórus énekelt ki-

váló szólistákkal. A műsor, ahogy Ács Dávid bevezetőjében mondta, szoro-

san kapcsolódott a közelmúlt ünnepköréhez, a Mindenszentekhez és a halot-

tak napjához.  

Jó volt látni a kivetítőn a magyar nyelvű fordítást, így követhettük a Requie-

met, érthettük a tartalmát. A közönség teljes áhítatban hallgatta végig az elő-

adást, és hosszú tapssal nyilvánította ki a tetszését.  

Hiszem, hogy ez a zene, a kamarakórus gyönyörű éneke és templomunk jó 

akusztikája mind hozzájárultak ahhoz, hogy szívünket, lelkünket közelebb 

emeljük Istenhez. Hálásan köszönjük a szervezőknek! Reméljük, még több 

ilyen előadás következik!             Simon Erika 

Cserkész toborzónap 
2019. 10. 12.- én a 802. számú Szent Korona Cserkész csapat idén is megtartot-

ta a toborzónapját. Nyolc újonc őrsvezető várta a gyerekhadat, köztük én is. Na-

gyon izgatott voltam, rengeteg játékkal és programmal készültem a nagy napra. 

Aznap korán keltem és indultam el Gödöllőre segédőrsvezető társammal. Bu-

szutunkat természetesen végigbeszélgettük, hogy majd mit hogyan csinálunk, 

szinte szóról szóra. Nagy öröm volt látni a gyerekeket, ahogy izgatottan várják, 

melyik őrsbe osztják be őket, de persze figyelembe vettük az egyéni kéréseket 

is, nehogy a legjobb barátokat elválasszuk egymástól. Miután őrsökre osztód-

tunk, elmentünk a kastélyparkba, és ott játszottunk először őrsönként, majd a 

két raj közösen együtt, és a napunk végén még egy nagyon jót számháborúz-

tunk. Közben Zámbó Sára, a rajvezető a szülőknek kicsit jobban bemutatta a 

cserkészetet, majd mi őrsvezetők találkoztunk a szülőkkel. Remek volt ez a nap, 

bár több gyerekre számítottunk, nagyon jól sikerült és boldogan hallottam a nap 

végén az őrstagjaimtól, hogy milyen gyorsan eltelt. Az őrsgyűléseket most már 

rendszeresen megtarjuk, itt tanulunk a cserkészetről és jókat játszunk egy kö-

zösségként.  

Négy lány és négy fiú őrs van, a hét különböző napjain tartanak másfélórás őrs-

gyűléseket. 

Zámbó Sára elérhetősége: 06 30 895 9544  

Pásztor Rebeka 
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Hála 
Kedves Mindannyian!  

A hármas ikrek nagymamájaként szeretném 

köszönetemet kifejezni. 

Mindnyájan vívjuk a magunk küzdelmeit, 

hisz’ az élet eltérő jellegű, nehézségű utat je-

löl ki a számunkra.  

Sokan tudjátok, hogy milyen első gyerme-

kesként egy újszülöttet ellátni. 

Húsvétvasárnap nagyon szép, de nehéz fel-

adatot adtak az Égiek. A lányoméknak három 

extrém koraszülött, éretlen kisbabát ajándé-

kozott az Úr. A napi teendők mellett igyekszünk vigyázni arra, hogy legyen 

elég erőnk, kitartásunk ahhoz, hogy mindig észrevehető maradjon a benne 

rejlő szépség. 

Köszönöm mindannyiótok támogató szeretetét. Hálás vagyok, hogy ilyen 

mély érzésű emberek vannak egyházközségünkben, akik velünk tartanak a 

nehéz utunkon: imádkoznak értünk.  

Kívánom, hogy az Úr gondviselő szeretete ölelje át életeteket, munkátokat! 

Továbbá kívánok Mindannyiótoknak: vidám napokat, viselhető terheket, szí-

vet melengető harmóniát! 

Szeretettel, 

Drávainé Tisza Éva 

Mindenszentek ünnepe  

Ez az ünnep az egyházi év paran-

csolt ünnepei közé tartozik. A meg-

dicsőült egyházat ünnepeljük ezen a 

napon, azokat a szenteket, akik már 

biztosan a mennyben vannak, akiket 

szentté avattak, és azokat is, akik az 

életszentség útján jutottak el az örök 

hazába. Oda igyekszünk mi is, a za-

rándok egyház, és a szentek ebben 

példát mutatnak nekünk. Janó atya 

homíliájában arról szólt, hogy a li-

turgia ezen a napon a látás képét 

hozta elénk. A Jelenések könyve 

elénk vetítette a megszámlálhatatlan 

sereget a mennyben. A szentírást ol-

vasva, az imádságban, a rózsafüzért 

imádkozva, szentségimádás vagy a 

szentmise alatt mindig összehason-

líthatjuk magunkat Istennel. Szem-

léljük a vérző, sebzett Krisztus arcot 

és a megdicsőültet, és ilyenkor 

szemléljük és látjuk magunkat is. 

Talán megdöbbentő és szíven üt, 

hogy „Ezek a nagy szorongattatásból 

jöttek”, melyek életünk nehézségeit 

jelképezik, de erőt is ad ahhoz, hogy 

érdemes küzdeni. A zsoltár is a látás 

képét hozza elénk: „Ez az istenkere-

sők népe, mely látni kívánja arcodat, 

Uram.” Majd a Szentlecke is arra 

hív, hogy „nézzétek, mekkora szere-

tettel van irántunk az Atya: Isten 
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gyermekeinek hívnak minket, és 

azok is vagyunk.” A kérdés csak az, 

hogy valóban látjuk-e, hogy mekko-

ra szeretettel van irántunk. Végül az 

evangélium boldog mondásai közül 

is az egyik a látásról szól: „Boldo-

gok a tisztaszívűek, mert ők meglát-

ják Istent.” A rejtőzködő Isten azt 

akarja, hogy én vágyakozzak arra, 

hogy keressem, hogy megtaláljam, 

hogy ez a vágy egyre mélyebb le-

gyen.  

A szentmise végén közösen imád-

koztunk halott szeretteinkért. Janó 

atya hangsúlyozta, hogy amikor a 

temetőket látogatjuk, virágot helye-

zünk el a sírokra és mécsest gyúj-

tunk, tudjuk, hogy bár ezek fontosak, 

ennél lényegesebb, hogy a szívünk 

mélyéről tiszta imádság szálljon fel 

az égbe szeretteinkért.  

Nyugodjanak békességben mindan--

nyian és lássák meg a Te arcodat, 

Uram, színről színre! Ámen. 

Simon Erika 

 

ADVENTUS DOMINI 
 

 

Rónai György: 

Advent első vasárnapján 
 

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek, 

tudhatjátok, hogy közel van a nyár. 

Tűzre dobhatsz, Kertész, 

mert nem terem meg 

korcs ágaimon más, mint a halál? 

 

Amikor jelek lepik el a mennyet, 

álmunkból kelni itt az óra már. 

De ha hozzám jössz, pedig megüzented 

angyalod mégis álomban talál 

 

Meg akartál rajtam teremni, rossz fán; 

Nem voltál rest naponta jönni hozzám. 

Ajtóm bezártam. Ágam levetett. 

Éjszakámból feléd fordítom orcám: 

boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! 

Szüless meg a szívemben, Szeretet!
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December 1. ADVENT 1. VASÁRNAPJA  
Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44 

Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére 

December 8. ADVENT 2. VASÁRNAPJA 
Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12 

Tele lesz a föld az Úr ismeretével 

December 15. ADVENT 3. VASÁRNAPJA 
Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 

Maga az Isten jön, és megszabadít minket 

December 22. ADVENT 4. VASÁRNAPJA 
Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24 

Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül 

Várjunk és virrasszunk! 

Az advent arra figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus 

eljövetelét: új életet kell kezdenünk, egyrészt a meg-

újulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel. Három 

eljövetelt ünneplünk, élünk át: a választott nép Mes-

siás várására emlékezünk, a jelenben várunk, és sze-

retetünk tetteivel közreműködünk, hogy Jézus egyre 

teljesebben megszülethessen bennünk és közöttünk. 

Végezetül éberen várakozunk, hogy amikor Jézus eljön a világ végén, készen 

találjon minket. Jézus születésének ünnepére készülve új módon kell felfe-

deznünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben szeretne élni bennünk és 

köztünk. Ő úgy tud növekedni bennünk, ha törekszünk figyelni jelenlétére, s 

az Ő szemével látni, az Ő szavával szólni, az Ő lelkével gondolkodni öröm-

ben és szenvedésben, Vele egyesülten fordulni embertársaink felé.  

Várjuk Őt örömmel! 

 

Az adventi időszakra, december 8-ra esik szép Mária-

ünnepünk Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünne-

pe. 

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő 

bűntől – ezt ünnepeljük december 8-án, illetve, mivel 

ebben az évben ez vasárnapra esik, másnap, december 

9-én. 

A Szeplőtelen Fogantatás dogmáját Boldog IX. Piusz 

hirdette ki 1854. december 8-án Ineffabilis Deus kezde-

tű bullájában e szavakkal: „Kinyilvánítjuk, megerősít-

jük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, 

miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának 

https://igenaptar.osb.hu/20191201.html
https://igenaptar.osb.hu/20191201.html#Zs%20121
https://igenaptar.osb.hu/20191201.html#R%C3%B3m%2013,11-14
https://igenaptar.osb.hu/20191201.html#Mt%2024,37-44
https://igenaptar.osb.hu/20191208.html
https://igenaptar.osb.hu/20191208.html#Zs%2071
https://igenaptar.osb.hu/20191208.html#R%C3%B3m%2015,4-9
https://igenaptar.osb.hu/20191208.html#Mt%203,1-12
https://igenaptar.osb.hu/20191215.html
https://igenaptar.osb.hu/20191215.html#Zs%20145
https://igenaptar.osb.hu/20191215.html#Jak%205,7-10
https://igenaptar.osb.hu/20191215.html#Mt%2011,2-11
https://igenaptar.osb.hu/20191222.html
https://igenaptar.osb.hu/20191222.html#Zs%2023
https://igenaptar.osb.hu/20191222.html#R%C3%B3m%201,1-7
https://igenaptar.osb.hu/20191222.html#Mt%201,18-24
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első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme 

folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, 

sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.” 

November 30-án, szombaton az 

esti szentmise után és december 1-

én, vasárnap a délelőtti szentmisék 

után jótékonysági vásár lesz a kö-

zösségi ház alag-

sori termében, a 

Miskolc-

Lyukóbányán élő 

szegények javára. 

A vásáron gyógyteát, kecsketej ala-

pú háziszappant, valamint csipkebo-

gyó és galagonyalekvárt kínálnak, 

amit a helyi szegények készítettek. 

A befolyó adományokat a Máltai 

Szeretetszolgálat dolgozói és Ágnes 

nővér - Szent Ferenc Kisnővérei kö-

zösségéből - juttatják el a szegé-

nyekhez. Kérjük, hogy aki tud, se-

gítsen. 

 

Egyházközségünk adventi kéz-

műves vására december 7-én és 

8-án, valamint december 14-én és 

15-én lesz. A részleteket hirdetni 

fogjuk.  

A gyermekek adventi lelkinapja 

november 30-án, szombaton lesz. 

A részleteket hirdetni fogjuk. 

 

December 21-én, szombaton 

egyházközségi adventi lelkinapot 

tartunk Zsolt atyával a közösségi 

házban. A részleteket hirdetni fog-

juk. 

Adventben hétfőtől szombatig 

(szombaton is) reggel ¼ 7-kor 

kezdődnek a roráték. Az első 

december 2-án, hétfőn lesz. Ké-

szüljünk egy családként karácsony 

ünnepére. A misék után együtt 

reggelizünk a közösségi házban. 

Segítsünk a reggeli készítésében, 

mosogatásban és a termek taka-

rításában is a reggeli után! A 

hirdetőtáblán kifüggesztett beosz-

táson lehet föliratkozni a szolgálat-

ra.  

A roráték alatt lehetőség lesz 

gyónásra. 

 
 

 

 

Léleknyílásnak ünnepe van ma! 

Az emberiség nyissa meg szívét! 

A Messiás jő. Ki ne akarná 

Levetni kínzó sok bűnét? 

Adventi idő ez, tisztulási idő. 

Glóriásan jó a menny Királya. 

A Messiás jő, készülj hívő! 

Vágyad tüzének lobogjon lángja!
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OLVASÓLÁMPA 
Ne félj, kisember! 

„Isten rendje nem egyesélyes rend. Nem meglepő hát, hogy az ő kirakója 

nem kétdimenziós papírpuzzle. Ami Isten felől nézve 

ragyogó, színes és teljes egész, az emberi bogarászása-

ink keserű kudarcai felől maga a káosz. Néha összeza-

varodunk, és összevissza rakosgatjuk az elemeket, aztán 

pánikba esünk, hogy mindent elrontottunk. Nyugalom! 

Ha az indítékunk helyénvaló, akkor a döntésünk nyo-

mán előálló kirakósdarab is passzolni fog valahova. Ta-

lán emberi rendbe nem, de az istenibe: egészen bizto-

san. Mert Ő következetes. Nem bírálgat, hanem hagyja, 

hogy meglásd döntéseid valódi helyét, igazi értékét. Talán nem azonnal talá-

lod el, hova illik a Nagy Kirakós egyik-másik darabja, de később igen. Ké-

sőbb egészen biztosan. Hányszor és hányszor csaptunk a fejünkre már éle-

tünkben, amikor megértettük, mire volt jó ez vagy az, aminek ott és akkor 

semmi értelmét nem láttuk! Ha kimondjuk: »Legyen meg az akaratod« - az-

zal vállaljuk akár a káoszt is. Csak nem megriadni. Néha minden játékot elfúj 

a Szentlélek, minden gondosan kiválogatott puzzle-darabunk szétszóródik. 

Ilyenkor minden Robinson értetlenül áll: »Na, ez most miért történt?« Peda-

gógia. Isteni pedagógia. Ha ugyanis egyszer rábíztad magad a Gondviselésre, 

akkor bármi megtörténhet. Kalandra fel, Robinson! Most kezdesz igazából 

élni. Most kezdődik meg az a belső kaland, amelyre a veszteséged kaput nyi-

tott. Most ragadd meg Isten kezét, aki érkezik, amikor nem is látod. Már itt is 

van. Öleld át, s kalandra fel! Vele együtt. 

Nem vagy egyedül, kisember. Ne félj!” 

Részlet Vukovári Panna: Isten Robinsonjai című könyvéből.  F.I. 
 

 

 

Az Úr közel! Karácsonyunk 

Sugárzó fényét küldi már. 

Ajtód előtt áll, testvérem, 

A kegyelemosztó nagy Király. 

Ha volt is éj, a múltba vész, 

Hisz itt a fény, a mennyei 

Reménység fénye, így ragyogj! 

Ő minden bűnöm elveszi.



Fény és Forrás   2019. advent 

   16 
 

  

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar  

november 24. Krisztus a mindenség királya 

Ma velem leszel a paradicsomban 

november 30. Szent András apostol (1. sz.) 

Virrasszatok tehát szüntelenül és imádkozzatok 

András apostol, Jánossal együtt, Keresztelő Szent János tanítványa volt. 

András vitte hírül testvérének, Péternek, hogy megtalálták a Messiást. 

Az első meghívott apostolok közé tartozik, az apostolok névsorában a 

harmadik. Betszaidából származott, és testvérével, Péterrel együtt halász 

volt. Az Úr a háló mellől hívta meg, és attól kezdve kétkedés nélkül hitt 

Jézusban, és mindenek fölött szerette Őt. Az első századig visszamenő 

hagyomány szerint Szkítiában hirdette az igét, majd Kisázsiában, a 

Földközi tenger vidékén, azután Tráciában és Görögországban. Ősi ha-

gyomány szerint az achaiai Petrosban keresztre feszítették. Még a ke-

resztről is prédikált, és tanúságot tett Jézus iránti szeretetéről.  

december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap (+1552) 

Áldalak téged Atyám, mennynek és földnek Ura! 

december 6. Szent Miklós püspök (IV. sz.) 

Könyörülj rajtunk, Dávid fia! 

december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító (+397) 

 Az Emberfia emberek kezére kerül és megölik, de halála után harmad-

napra föltámad 

december 9. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása  

Az Úr szolgálólánya vagyok 

december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú (IV. sz. eleje) 

A bölcsességet azonban művei igazolták 

december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító 

(+1591)            Illés már eljött, de nem ismerték föl 

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar
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Egyházadó 

Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem tette meg az év során, az rendezze az 

éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befi-

zethető 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 közle-

mény rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”. 

Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, 

önálló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott 

összege az éves a nettó jövedelem 1 %-a. 

A plébánia életét, működését szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli 

adományaiból jön össze. Ezt az összeget a hívek perselyadományai és az 

egyházi hozzájárulás (egyházadó) teszi ki. Ebből fedezzük az épületek köz-

üzemi díjait, tatarozását, az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat, 

stb.  

 

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 szegények, 

rászorulók részére adhatunk feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának 

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

adakozót szereti.” (2Kor 9,7) 

 

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 

 

Parkolás a templom körül 

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

piek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhe-

lyeket használják. Ha azok már megteltek, akkor a Szent Imre iskola mögé 

parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett). 
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK 
 

Adj másfél órát hetente a 

betegeknek! 
  

Minden évben újra várja beteglá-

togató önkéntesek jelentkezését a 

Váci Egyházmegye Kórházlelké-

szi Szolgálata. 

A betegekkel foglalkozó szerveze-

tet 2004-ben hozta létre a váci 

egyházmegye akkori püspöke, dr. 

Beer Miklós. Lelkigondozóink hi-

vatalosan 2005-től állnak segítő 

beszélgetéssel a betegek, hozzátar-

tozóik és a kórházakban dolgozók 

szolgálatára. 

Egyházmegye-szerte igény támadt 

arra, hogy önkéntesek is segítsék a 

lelkigondozók munkáját. 2007-es 

képzéseink után álltak munkába az 

első önkéntesek az egyházme-

gyénk területén található kórhá-

zakban. 

Mit is tehetnek ezek az önkéntesek? Ahogyan a kórházlelkészi szolgálat 

egyik roll-up-ján is sorakoznak a szavak: beszélgetek, felolvasok, énekelek, 

zenélek, mosolygok, mesélek… Személyre szabott, közösséghez igazított 

szolgálatot alakítunk ki, közösen megbeszélve, minden önkéntessel. Honla-

punk és facebook oldalunk bejegyzései mutatják hol, milyen programban 

vesznek részt, milyen alkalmakat vezetnek önkénteseink a lelkigondozók irá-

nyítása mellett. Nemcsak ünnepi műsorok, hanem kiállítás, állatasszisztált 

terápia, lelkinap, teaház, betlehemezés mind-mind szerepel programjaink kö-

zött Váctól Salgótarjánig, Kistarcsától Szolnokig. 

Várjuk szeretettel mindazokat, akik szeretnének részt venni ebben a szolgá-

latban! 

Év végéig, december 31-ig lehet jelentkezni központi elérhetőségeinken, 

személyesen a lelkigondozóknál vagy honlapunkon keresztül. 
 

http://korhazlelkesz.hu/index.php?page=hirek 
forrás: vaciegyhazmegye.hu 

http://korhazlelkesz.hu/Hirek/491/Adj_masfel_orat_hetente_a_betegeknek_.html
http://korhazlelkesz.hu/Hirek/491/Adj_masfel_orat_hetente_a_betegeknek_.html
http://korhazlelkesz.hu/index.php?page=hirek


Fény és Forrás   2019. advent 

   19 
 

  

Egy cipősdoboznyi mosoly 

Hagyományteremtő céllal az idén másodjára kerül megrendezésre a cipősdo-

boz gyűjtés Gödöllőn. Az országos akció mintájára városunkban is szeret-

nénk meglepni a rászoru-

ló családokat, időseket és 

kutyusokat karácsony kö-

zeledtével. Egy cipősdo-

boznyi mosoly mindenki-

nek jár 😊 

Ha szeretnél segíteni, ke-

ress egy jó állapotú ci-

pősdobozt, jelöld meg 

egy színes pöttyel, és 

töltsd meg minden hasz-

nos dologgal, ami a címzettnek kedvére lehet: 

🔴 (piros) családok számára: tartós élelmiszer (konzerv, tészta), édesség, ki-

sebb játék (olyan társasjáték, plüss akár, ami a tiéd volt, de jó állapotú és szí-

vesen szereznél vele örömet más gyerekeknek), mesekönyv, színező, higiéni-

ai felszerelés (tusfürdő, sampon, dezodor, fésű), vagy akár írószerek. 

🔵 (kék) idősek számára: tartós élelmiszer, higiéniai felszerelés, könyv, új-

ság/magazin (amiket már kiolvastál, de jó állapotúak, szívesen örömet sze-

reznél vele másoknak is), édesség. 

⚫️ (fekete) a Gödöllői Gyepmesteri Telep számára: nem romlandó állateledel, 

finomságok. 

Kérünk, hogy minden esetben figyelj arra, hogy adományod egy (vagy több) 

cipősdobozba férjen bele! Ruhákat nem gyűjtünk! 

Az összeállított cipősdobozokat az alábbi gyűjtőpontok valamelyikén helyez-

heted el:-  

Repülőtéri benzinkút (Repülőtéri út 9.) 

- Szentháromság templom plébániája (Szent Imre út 15., bejárata az Ambrus 

Zoltán köz felől, nyitvatartás: hétfő 14-17.30, kedd 9-12, szerda 9-12, péntek 

14-17.30) 

- Diego üzlet (Kazinczy krt 2. hétfőtől péntekig 9-18ig, szombaton 9-13ig 

- Gödöllői Városi Múzeum ajándékboltja (a mozi mellett, szerdától vasárna-

pig 10-16ig) 

A gyűjtés határideje: december 15. 

Kérdés esetén: info@seholorszag.hu 

 

Idén karácsonykor is egy cipősdobozzal csaljunk mosolyt a gödöllői rászoru-

lók arcára!😊 
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Sok szeretettel vá-

runk benneteket 

következő találko-

zónkra 

2019.november 

30-án Kartalra! 

Gyülekező: 9:00-

től lesz 

Természetesen 

lesz előadás kis-

csoportos beszél-

getés. 

ebéd, 

játék, 

szentmise, 

szentgyónási lehetőség, 

szentségimádás, 

jókedv 

és remélhetőleg sok galgás ismerős és leendő galgás ismerősök.... ;) :D 

 
 

November 23-án, szombaton 8 órá-

tól, lapunk megjelenésével egyidő-

ben, tartottuk a templomtakarítást.  

Az elsőáldozásra készülő gyerme-

kek befogadása november 24-én, 
vasárnap a 9 órai misén lesz. 

Minden hónap első szombatján a 

reggel 7 órai mise után első-

szombati ájtatosságot tartanak 

testvéreink az Oltáriszentség 

előtt. Alatta gyónásra is van lehe-

tőség. A legközelebbi alkalom 

december 7-én lesz a hajnali 

szentmise után.  

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap 

harmadik vasárnapján a 9 órás 

szentmise alatt a nagyobb óvo-

dás gyermekeket. A foglalkozá-

sokon egy, az adott hónapban el-

hangzó evangéliumi részt dolgo-

zunk fel közösen a gyermekekkel. 

Megköszönjük a könnyebb előké-

szülés érdekében, ha a szülők az 

assakram0127@gmail.com cí-

men, vagy a 06 20 201 5786 tele-

fonszámon jelzik az adott alkalom 

előtt gyermekük részvételi szán-

dékát. A következő alkalom: 

december 15. 
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Egyházközségi szkóla 

Ifjúsági szkóla indult egyházközsé-

günkben. A szolgálatot minden hó-

nap 1., 3. és 5. vasárnapján a fél 11-

es misén tervezzük. Próbák a misék 

előtt 10-től 10.30-ig a közösségi ház 

emeletén, a jobboldali teremben. 

További kérdéseikkel keressék: 

Ács Dávid László kántor, orgona-

művész 

+36 30 814 5484 

acs.david.laszlo@gmail.com 

 

Ennek a számunknak az önköltségi 

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

adománnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit 

szeretnének a templomi hirdető-

táblára kitűzni, forduljanak Janó 

atyához, mert csak az ő beleegye-

zésével tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, lehetőség van arra, hogy 

áldozásnál gluténmentes ostyát 

kapjanak. Érdeklődjenek az atyák-

nál! 

Imádkozzunk hittel egyházközsé-

günk betegeiért! „Ha ketten közü-

letek valamiben egyetértenek a föl-

dön, és úgy kérik, megkapják meny-

nyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten 

vagy hárman összegyűlnek a ne-

vemben, 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. Különö-

sen most az adventi időszakban 

gondoljunk erre. Jelezzük a sekres-

tyében!  

A blahai kápolna a hét minden 

napján reggel 7 órától este 7 óráig 

nyitva van, látogatható. 

A Szentháromság-templomban 

csütörtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk. 

Az elsőcsütörtöki alkalmak szán-

déka: papokért, papi hivatáso-

kért. 

Gitáros misék  

A Filia gitáros énekkar minden hó-

nap 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 

kezdődő próbákon. 

Elkészült a közösségi ház terem-

beosztása. Kitűztük a hirdetőtáblá-

ra. Az esetleges változtatásokat ké-

rem, jelezzétek  

fenyesforras@gmail.com címen.  

 

 

 

mailto:acs.david.laszlo@gmail.com
mailto:fenyesforras@gmail.com
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 

 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű ka-

tolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a 

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

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyhá-

zunk, egyházmegyénk, közösségeink életéről:  

 www.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. 

 

 

Előzetes: 

Karácsonyi miserend  

december 24. kedd 15.30  pásztorjáték 

    23.10  karácsonyi zenés áhítat 

(a templom 22 órától nyitva)  

    24.00  éjféli mise  

december 25. szerda Karácsony  

Szentháromság-templom  9.00,  10.30,  18.00 

Blahai kápolna   7.45 
 

 

http://bonumtv.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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Szolgálat a szombat esti és a vasárnapi szentmiséken 
 

 

november 23.  szombat  18.00  Szolgálattevők 

        24.  vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

      10.30  Cursillo2 

      18.00  Régebben házasok 

 

november 30. szombat               18.00      Igekör  

december    1. vasárnap                9.00      Szolgálattevők 

                             10.30      Imacsoport  

                             18.00      Házas 

 

december   7. szombat  18.00  Régebben házasok 

8. vasárnap    9.00  Tantestület 

      10.30  Szolgálattevők 

      18.00  Cserkészek  

 

december 14. szombat  18.00  Cursillo 

  15. vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

      10.30  Házas 

      18.00  Kolping 

 

december 21. szombat  18.00  Szolgálattevők 

  22. vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

      10.30  Cursillo 2 

      18.00  Régebben házasok 

 

december 28. szombat  18.00  Szolgálattevők 

  29. vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

      10.30  Egyháztanács 

      18.00  Családközösség 

 

 

Kedves Testvérek! 

Megváltozott a miseszolgálatok rendje. Elindult a SZOLGÁLATTEVŐ csa-

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

lettel szeretnének segíteni a szentmisék során. Jelentkezni Pecze Dánielnél 

lehet, a 20/396-5171-es számon, vagy a pecze.daniel@gmail.com e-mail-re 

írt levélben. 

mailto:pecze.daniel@gmail.com
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A SZENTMISÉK RENDJE 2019. ADVENT december 1-23. 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat  6.15 és 18.00 

csütörtök       6.15  

        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) 

péntek     igeliturgia    6.00 

vasárnap         9.00 

PREMONTREI   TEMPLOM 

hétfőtől szombatig       6.30 

péntek       18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 

 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 

hétfőtől péntekig      6.00 

        esti szentmise nincs 

szombat       18.00 

vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 17.00 

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.  
 

Adventben lehet gyónni a hajnali szentmisék alatt is.  
 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2019. advent 

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

A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu 

mailto:fenyesforras@gmail.com

