
  
 

 
  

 

CCSSOODDÁÁLLAATTOOSS  TTAANNÁÁCCSSAADDÓÓ    
  

zajás próféta könyvében ta-
láljuk azt a messiási jöven-

dölést, amely így nevezi a szü-

letendő gyermeket: Csodálatos 
Tanácsadó (vö. Iz 9,5). Egy 
olyan világban élünk, ahol na-
gyon sok bizonytalanság vesz 
körül bennünket, és fontos, 
hogy legyenek olyan értékek, 
amelyekre bátor bizalommal 
építhetjük az életünket. Szent 
Máté evangéliuma őrizte meg 
számunkra azt a példázatot, 
amely a homokra és a sziklára 

épített házról szól. Ezzel a ki-
jelentéssel kezdődik a példá-
zat: „Aki hallgatja szavamat, 
és tettekre is váltja, az okos 
emberhez hasonlít, aki sziklá-
ra építette a házát” (Mt 7,24). 
Készek vagyunk-e arra, hogy 
valóban a szívünkbe fogadjuk 

Krisztust, vagy csak szép él-
ményekre várunk az ünne-
pen? Ő azért jött el közénk, 

hogy meggyőzzön minket Isten 
irgalmas szeretetéről, és meg-
mutassa a hazavezető utat. 
Karácsonykor olyan szemé-
lyekkel találkozunk az evangé-
liumban, akik őszintén keres-
ték az Istent és az ő szándéka-
it, és amikor megtalálták, ak-
kor engedelmeskedtek a felis-
mert Igazságnak. Erzsébet így 
köszönti unokahúgát, a Szűz-

anyát: „Boldog, aki hitt annak 
a beteljesedésében, amit az Úr 
mondott neki!” (Lk 1,45) 
Órigenész szerint Mária „kész-
séges írótábla Isten számára”, 
mert „egy soha el nem múló, 
örökkévaló pillanatban a szava 
az emberiség szava lesz, igenje 
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az egész teremtés ámenje Isten 

igenjére” – teszi hozzá Karl 
Rahner, jezsuita teológus. 

ária anyasága lelki anya-
ság is, mely hiten alapul, 

ahogyan Szent Ágoston tanít-
ja: „Mária hittel szülte azt, akit 
hitben fogant.” Akit Isten ke-
gyelemmel teljesnek hív, az a 
hit teljességével válaszol neki. 
A Szűzanyának az a vágya ve-
lünk kapcsolatban, hogy való-
ban megismerjük Jézust, akit 
ő a világra szült. A Szűzanya 
bizalmával kell közelednünk a 
testté lett Igéhez, aki a Csodá-
latos Tanácsadó. Nem valami 
költői túlzás ez az elnevezés, 
hanem prófécia, vagyis a 
mennyei Atya kinyilatkoztatá-
sa. Ezt szemlélhetjük a színe-
változás eseményében is, ami-

kor a felhőből szózat hallat-

szott: „Ez az én szeretett Fiam, 
őt hallgassátok!” (Mk 9,7) Jé-
zus azért sírt fel a betlehemi 
éjszakában, hogy egész létével 
tanúságot tegyen Isten min-
den értelmet meghaladó szere-
tetéről. Illő és üdvös úgy ol-
vasni az evangéliumokat, mint 
az Isten Fiának a tanácsait, 
amelyeket ha megfogadunk, 
kiteljesedik az életünk itt a 
földön; és elnyerjük az örök 
életet is, amire szívünk mélyé-
ből vágyakozunk.  
Karácsony éjszakáján őszintén 
és egyszerűen tegyük fel a 
kérdést neki: ’Jézus, mit te-
gyek, hogy elnyerjem az üd-
vösséget?’ 

Janó atya 
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Klaus Hemmerle: 

Nem tévedés  
 

A csillag nem tévedett, amikor a legtávolabbiakat szólította 

meg,  

hogy induljanak el a közeli Istenhez. 
 

A csillag nem tévedett, amikor a sivatagi útra vitte őket,  

a legalantasabb, legnehezebb útra. 
 

A csillag nem tévedett, amikor a kisember háza  

fölött állt meg: Ott született meg a nagy jövő. 
 

A szíved nem tévedett, amikor megnyílt,  

hogy az ismeretlent kutassa. 
 

A szíved nem tévedett, amikor nem adta fel  

sötétben tapogatódzó türelmetlenségében. 
 

A szíved nem tévedett, amikor meghajolt a Gyermek előtt. 

 

 

Roberto Cipollone műve  
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Bérmálás 

 

2019. november 17-én templomunk jeles eseménynek adott helyet. Marton 

Zsolt püspök atya közösségünk 

tizenhárom tagjának szolgáltatta 

ki a bérmálás szentségét.  

Mindannyiunk nevében mondha-

tom, hogy nagyon hálásak va-

gyunk az elmúlt években közösen 

megtett útért, melynek során fel-

készítettek bennünket erre a fel-

emelő ünnepre.  

Tudjuk, hogy a bérmálás a személyes döntés szentsége. A kereszteléskor és az 

elsőáldozáskor még a családnak volt a legnagyobb szerepe. Most viszont mi 

döntöttünk a szentség felvételéről. Ez egészen személyes odafordulást jelent a 

Szentlélekhez, az Egyházban való elkötelezett élethez, az apostoli buzgóság-

hoz. Ebben segítségünkre vannak a Szentlélek ajándékai, gyümölcsei és vá-

lasztott bérmaszentjeink.  
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Különös köszönettel tartozunk egyházközségünk tagjainak, hiszen rajtuk ke-

resztül nyertünk élő tapasztalatot az Egyházról. Továbbá nagyon hálásak va-

gyunk azoknak, akik időt és energiát nem sajnálva szép agapét varázsoltak a 

közösségi terembe. Illetve köszönjük a közösség ajándékait, amik örök em-

lékké teszik ezt az eseményt. Most pedig itt az idő visszaadni azt a sok jót, 

amit kaptunk a közösségtől.       Péterfi Botond  

A bérmálkozásra 

készülők előzőleg 

személyes fényképes 

levelekkel mutatkoz-

tak be a püspök 

atyának, aki lelkes 

pozitív visszajelzést 

adott a fiatalok fel-

készültségéről és az 

élő közösségről, 

amelynek tagjai. Készületük 

az utolsó hónapokban Zsolt 

atyával történt az előző na-

pon tartott lelki nappal és sok 

imával.  

Vasárnap Zsolt püspök atyá-

nak a szentmise előtt közös 

zsolozsmára és a templom 

megtekintésére is volt ideje. 

Kórusunk szolgálata tette még ünnepélyesebbé a szentmisét,  

A bérmálási szentmise végén, főpásztorunk köszöntése után még egy megható, 

örömteli eseményre került sor: Krieger Marikát és Lacit kérték az oltárhoz, 

akik ugyancsak meglepetten és meghatottan fogadták Janó atya és Zsolt atya 

köszöntését és ajándékát, majd a püspök atya kezéből az ünnepélyes oklevelet, 

abból az alkalomból, hogy mintegy negyedszázada áldozatosan szolgálják 

sekrestyésként egyházközségünket. Az oklevél, amelynek szövegét hallhattuk is, 

hálás köszönettel méltatta életüket, tevékenységüket. 

Közösségünk örömteli, szép ünnepként élte meg fiataljaink bérmálását, ame-

lyet az ünnepeltek és családjaik jó hangulatú agapéja zárt.  

-hh- 
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Templomtakarítás 2019. november 23. 

Adventi készültünkhöz hozzátarto-

zik, hogy nemcsak a szívünkből és 

lelkünkből söpörjük ki a sok össze-

gyűlt szemetet, rendetlenséget, ha-

nem templomunkat is megtisztítjuk, 

kifényesítjük, hogy egy szebb, mél-

tóbb környezet fogadjon minket, hi-

szen a templom a második ottho-

nunk. Aki valóban magáénak érzi ezt 

a helyet, annak belülről jön az igény, 

hogy tegyen valamit érte. Ahogy a 

saját otthonunkban is rendet rakunk, 

elmosogatunk, lemossuk a bútorokat, 

letöröljük a port, megtisztítjuk az ab-

lakokat, felporszívózunk, feltöltjük a 

mosdóban a kézmosót, felsúroljuk a 

padlót, ugyanúgy kell, hogy igény 

támadjon bennünk az iránt is, hogy a 

templomot is olyan otthonnak érez-

zük, ahová nem csak a lelkünket 

hozzuk el, hanem a szolgáló szeretet 

apró kis tetteivel ajándékozzuk meg 

magunkat és testvéreinket is. Hát, 

még ha egy drága vendég eljövetelé-

re készülődünk, akinek a látogatása 

örömmel tölti el a szívünket! Hiszen 

nemsokára gyermek születik nekünk! 

Ez a templomtakarítás csak egy alka-

lom a sok közül, mikor a szolgáló 

szeretetet gyakorolhatjuk.  

Biztatok mindenkit, hogy év közben 

se várja, hogy majd valaki más elvé-

gez helyette olyan feladatokat, amik-

re ő maga is képes lenne. És itt ter-

mészetesen nem csak takarításra 

gondolok. Biztos vagyok benne, 

hogy Isten nem azt várja, hogy egy-

házközségünkben egy-két ember vál-

lára nehezedjen minden feladat. So-

kan vagyunk, mindannyian különbö-

ző képességet, talentumot kaptunk 

Istentől, amit viszont kötelességünk 

felhasználni és mások szolgálatába 

állítani, mert csak a megosztott kincs 

terem gyümölcsöt. 

Sajnos más programok miatt csak 

mintegy huszonöt fő – köszönet a 

segítségükért – tudott részt venni a 

munkában, és ez kevésnek bizonyult 

ahhoz, hogy minden helyiséget kita-

karíthassanak. Mint utóbb megtud-

tuk, így is született azért jó megol-

dás: akik 23-án nem tudtak eljönni, 

vállalták például később a függönyök 

mosását. 😊 

Legközelebb március 28-án lesz  

szükség szorgos kezekre. 

Simon Erika 

ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐK BEFOGADÁSA  
 

November 24-én, vasárnap volt az elsőáldozásra készülő gyermekek befoga-

dási szertartása a 9 órai szentmisén. Negyvenhárom gyermeket fogadtunk be, 

akik elkezdték a felkészülésüket, hogy közel egy év múlva Jézussal találkoz-

zanak az Eucharisztiában. A gyermekek közül többen nem a mi közösségünk 

tagjai, de itt járnak iskolába, hittanra, – így itt készülnek fel a szentség vételé-

re. 

A szentmisén a választott igéjüket hatan olvasták fel 
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Kovács Lia: 

Választott igém:  

„Az én juhaim hallgatnak szavamra: én ismerem őket ők pedig követnek en-

gem, és én örök életet adok nekik.” (Jn 10, 27-28.) 

Úgy érzem, hogy Isten ismer engem és a cselekedeteimet, hiszek benne, hogy 

segít és létezik, és én követem. 

Sleisz Noémi: 

Választott igém:  

„Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket.ˮ (Ef  5,2) 

Azért választottam ezt az igét, mert a szeretet a legfontosabb az életben, és 

fontos, hogy az emberek szeressék egymást, mert Isten tanította meg az em-

bert a szeretetre. 

Szabó Ágota: 

Választott igém: „Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, 

bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer 

tér vissza hozzád, és azt mondja: Bánom! - bocsáss meg neki.ˮ (Lk 17,3-4) 

Miért tartom fontosnak a megbocsátást? Szerintem azért fontos a megbocsá-

tás, mert anélkül a harag, az indulat csak növekedne bennem és a másik életé-

ben is. Később pedig én se kérhetek és nem is kaphatok tőle segítséget. Úgy 

érzem, ha meg tudok bocsátani, akkor nyugalom és béke tud a szívembe köl-

tözni. 

Olenyik Lázár 

Választott igém:  

„A szeretet soha meg nem szűnik. A prófétálások véget érnek, a nyelvek meg-

szűnnek, a tudomány elenyészik.” (1Kor 1,13) 

Azért választottam ezt az igét, mert a szeretet minden felett áll. Az életemben 

első helyre szeretném tenni a jézusi szeretetet. Ezt akarom elvinni a családba 

és az iskolába, hogy Jézus éljen közöttünk. 

Paulinusz Boldizsár: 

A választott igém: 

Szent János apostol első leveléből való:  

„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya!” (1Jn 3,1) 

Azért ezt az igét választottam, mert jó érzés belegondolni, hogy gyönyörködik 

bennem a Mennyei Atya, ha rám néz. Az Ő gyermeke vagyok, és még a szüle-

imnél is jobban szeret engem. 

Révész Bence: 

Választott igém az Efezusiaknak írt levélből:  

„Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket.” (Ef 5,2) 

Azért választottam ezt a szentírási helyet, mert Jézus ezt a küldetést adta ne-

künk: éljünk szeretetben. Egyszerű rövid kérés ez, könnyű megjegyezni, és 

könnyű mindennap emlékezni rá.  
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Emlékszem a saját befogadásomra. 

Vallásos életem első nagyon izgal-

mas és fontos állomása volt. Amikor 

igét kellett választani, az atya hang-

súlyozta, hogy a választásom hosszú 

időre meghatározó lesz, és hogy az 

igét nem én választom, hanem ő vá-

laszt engem. És valóban, a választott 

igém a mai napig jellemzi a hitéle-

tem. Hatalmas ajándék ez az ünnep, 

ami sajnálatos módon nem minden 

templomban van gyakorlatban, ezért 

is adjunk hálát a mennyei Atyának, 

hogy nálunk van erre lehetőség!  

Óriási öröm volt látni azt a sok-sok 

gyermeket, akik elfoglalták a temp-

lom jó néhány sorát és ragyogó arc-

cal, izgatottan álltak fel, hogy ellene 

mondjanak a gonosznak és megvall-

ják hitüket. Közülük hatan az ambó-

nál megosztották velünk, hogy me-

lyik igét és miért választották. Voltak 

köztük hosszabb-rövidebb, szebbnél 

szebb megfogalmazások, nekem kü-

lönösen tetszett, mikor az egyik kis 

hittanuló azt mondta, őt nagyon jó 

érzéssel tölti el, hogy az Atya gyö-

nyörködik benne. Igen, kedves test-

vérek, az Atya bennetek is gyönyör-

ködik egytől egyig! Milyen jó lenne, 

ha úgy, mint ezek a gyerekek, mindig 

tudatában lennénk, hogy szeretve va-

gyunk, és Isten befogad minket úgy, 

ahogy mi is befogadjuk ezeket a kis 

emberkéket, miként Jézus is arra biz-

tat minket, hogy fogadjátok be a gye-

rekeket, mert övék a mennyek orszá-

ga! Adja Isten, hogy ezeknek a kicsi 

gyerekeknek a lelkében továbbra is a 

szeretet virága nyíljon, hogy lelkük 

formálódjon az Isten képére, hogy 

valóban gyönyörködhessünk bennük 

mi is, és váljanak olyan felnőttekké, 

amilyennek azt a Jóisten megálmod-

ta!  

Simon Erika 
 

Adventi lelkinap gyermekeknek  

2019. november 30.  
November 30-án, szombaton 

volt a gyerekek lelkinapja 

templomunkban. A nyolcvan-

két fő 1-8. osztályos gyermek 

Janó atya lelki indításával 

kezdte a napot. Már adventi 

készületnek számított ez a nap, 

bár még csak másnap volt ad-

vent első vasárnapja. Az első 

és második osztályosok Panov 

apó történetén keresztül próbál-

ták szívükbe vésni, hogy min-

den emberben Jézust lássuk. A kicsik kézműveskedtek, és apró kincseket vit-
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tek magukkal haza. A nagyobbak Bruno Ferrero történetein keresztül igyekez-

tek adventi hírnökökké válni, és különböző elhatározásokat is tettek, hogy ho-

gyan élhetik meg ezt az időszakot az iskolában, családjaikban.  

A 6-8.-os korosztály már komolyabb lelki témák megbeszélésével igyekezett 

elmélyültebb készülettel indulni az adventi úton Jézus felé. Ők még kisfilmet 

is készítettek arról, hogy a Jézus iránti szeretetünk mire indíthat minket ebben 

az időszakban, és hogyan élhetjük meg a mindennapokban, hogy Krisztus kö-

vetői vagyunk. A délelőtt lezárásaként közösen énekeltünk, és tartottunk egy 

rövid imádságos együttlétet a templomban.  

Bízunk benne, hogy az elhatározások Isten kegyelmével valóban kibontakoz-

tak az adventi napokon!  

Köszönjük a segítők munkáját! Minden családnak áldott karácsonyt kívánunk! 

Szeretettel: a hitoktatók 

Roráté misék 2019. december  

Janó atya hangsúlyozta prédikációi-

ban, hogy még nincs karácsony, még 

csak advent van. Mivel körülöttünk a 

világban már mindenhol karácsony 

van, az emberek nem tudnak mit 

kezdeni az adventtel. Pedig nagyon is 

fontos, hogyan éljük meg az adven-

tet, a várakozást, ami kettős, hiszen 

nem csak a kis Jézus születésére vá-

runk, hanem Krisztus második eljö-

vetelére is, ami reménnyel tölt el 

minket. „Amilyen az advented, olyan 

lesz a karácsonyod”, hangzik el min-

den évben. Adventi időszakunk ha-

gyományos alkotórésze a hajnali mi-

sék ünneplése, amikor templomunk 

megtelik idősebb, fiatalabb hívekkel, 

egész családokkal, az együtt elköltött 

agapé után munkába siető felnőttek-

kel és iskolába igyekvő gyerekekkel. 

Ilyenkor az asszisztencia is olyan 

hosszú, hogy gyönyörűség végignéz-

ni. Zsolt atya egy kis könyvecskéből 

mesélt szívhez szóló történeteket ar-

ról, milyen óriási hatása lehet egy-

egy aprócska kis szeretettettnek. Az 

egyház, a papjaink, sőt még a temp-

lom bejáratánál, a kiskosárban elhe-

lyezett vékony papír csíkocskák is 

arra biztatnak, hogy adventben fi-

gyeljünk oda jobban embertársainkra, 

vegyük észre a rászorulókat, legyen 

egy mosolyunk, kedves szavunk 

mindenkihez, hallgassuk meg a pa-

naszkodókat, imádkozzunk a betege-

kért, egyszóval gyakoroljuk az ir-

galmasság testi és lelki cselekedeteit. 

Csendesedjünk el, ne akarjunk töké-

letes karácsonyt, próbáljuk megtalál-

ni a helyes egyensúlyt! Adjunk va-

lamit magunkból, segítsünk a regge-

lihez kenyeret kenni, az agapé után 

felsöpörni, elmosogatni, teát, kávét 

főzni! Karoljunk bele az utcán temp-

lomba igyekvő nénikébe, nehogy el-

csússzon a jégen! Hívjuk fel telefo-

non beteg testvérünket, aki nagyon 

vágyik közénk, de sajnos az adventet 

kórházban tölti. A valódi szeretettet-

teket Isten ezerszeresen fogja nekünk 

visszafizetni! A szentmise után a fo-

lyosón a gyerekek vidám csocsózása 
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hallatszik, a faliújság alatt pedig a 

piros papírszíveken egyre csak gyűl-

nek a csillogó arany- és ezüstcsilla-

gok, hogy majd közös karácsonyfánk 

díszei lehessenek. Ezeken a reggele-

ken erőt kapunk a hétköznapi felada-

tok elvégzéséhez, örömmel teli szív-

vel indulunk, hogy Jézust vigyük az 

embereknek. Adja Isten, hogy meg-

maradjon bennünk ez a lendület, lel-

kesedés karácsony elmúltával is!  

Simon Erika 
 

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN  
November 30-án, szombaton és dec-

ember 1-jén, advent 1. vasárnapján 

délelőtt a szentmisék után jótékony-

sági vásár volt a közösségi ház alag-

sori termében a Miskolc-

Lyukóbányán élő szegények javára. 

A szentmisék végén Ágnes nővér, a 

Szent Ferenc Kisnővérei közösségből 

beszélt a Lyukóbányán élőkről, mély 

szegénységükről: az 1500 fős telepü-

lésen nincs üzlet, orvos, csak egy kis 

részen van vezetékes víz, többnyire 

alig tudnak fűteni. Volt olyan, hogy 

egy balesetet szenvedő, a település 

szélén lakó idős férfi napokig nem 

jutott vízhez, mert nem tudott kimoz-

dulni kalyibájából. Csak erős terepjá-

róval tudták megközelíteni a lakóhe-

lyét, és kórházba szállítani a bajbaju-

tottat. Ágnes nővér kérte imáinkat, 

segítségünket, hiszen minden egyes 

szegényben is Jézus Krisztust láthat-

juk meg, fedezhetjük föl, Vele talál-

kozhatunk.  A nővér a Máltai Szere-

tetszolgálatnak dolgozik, és napi 

kapcsolatban van az ott élőkkel. Raj-

tuk úgy is próbálnak segíteni, hogy 

néhány felállított konténerben meg-

szervezték az időnkénti orvosi rende-

lőt, és velük együtt készítenek lekvá-

rokat, gyűjtenek és csomagolnak 

gyógynövényeket. Miután felvázolta 

a körülményeket, megosztotta velünk 

egy Istenben megélt tapasztalatát is. 

Megszólította őt a villamoson pénzt 

kérve egy nagyon rossz állapotban 

lévő, feltehetően drogos fiatalember. 

Mondta neki, hogy pénzt nem ad, de 

megáldja, ha elfogadja. És miután ezt 

megtette, megsimogatta a fiú arcát. A 

nővér este áldoztatott, és amikor ke-

zébe vette a kelyhet az Eucharisztiá-

val, megsimítva azt, ugyanazzal a 

mozdulattal tette, mint a fiú arcának 

megsimítását. Azt élte meg, hogy 

mindkét esetben ugyanazzal a Jézus-

sal találkozott, az Eucharisztiában is 

és a szerencsétlen fiatalemberben is. 

Tudatosult benne, hogy a szegények-

ben biztosan találkozhatunk Jézussal. 

Nagyon mély tapasztalat volt, va-

lamennyiünkre erősen hatott, sokáig 

beszélgettünk róla.  

Megerősödött közöttünk az adakozó 

lelkület is, több mint egymillió fo-

rintnyi adománnyal tudták plébáni-

ánk hívei segíteni a lyukóbányaiak 

javára végzett munkát.  

-hh- 

 



Fény és Forrás   2019. KARÁCSONY 

   11 
 

  

 

CSALÁDKÖZÖSSÉG A MÁTRÁBAN  

Lapzártánk után, december 13-án indult a Családközösség a Mátrába, hogy 

három adventi, karácsonyra várakozó napot töltsenek együtt fiatalok, időseb-

bek, gyerekek, családok krisztusi szeretetben. Jól előkészítették a kirándulást, 

megbeszélték, hogy a különböző tevékenységeknek (kézműves program, mé-

zeskalács készítés, reggeli és esti ima, vetélkedő, túravezetés, diavetítés) ki 

legyen a felelőse. Voltak, akik már pénteken reggel elindultak, hogy havazás 

esetén szánkózhassa-

nak, de este 6-ra, va-

csorára biztos min-

denki megérkezett, 

hogy közösen indít-

hassák az együttlétet. 

Hogy milyen idő vár-

ta őket, azt a küldött 

képeken láthatjuk.   
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KARÁCSONY  

A karácsonyfa gyertyáinak meggyúj-

tása alkalmas családon 

belüli imádság elindítá-

sára. Eltekintve törté-

nelmi eredetétől immár 

egy mély, a keresztény 

közösségekben nagy-

mértékben elterjedt, emlékeztető 

szimbólummá vált; nemcsak az Éden 

közepén elültetett életfára, hanem a 

kereszt fájára is irányítja figyelmün-

ket, miáltal krisztológiai jelentést is 

kap; Krisztus az örökzöld és bőven 

termő igazi életfa, aki saját törzsünk-

ből, Mária szűz földjéből született. 

Az északi országok hithirdetői szerint 

a fa keresztény feldíszítése az ágakon 

függő almából és ostyából áll. Ehhez 

járulhatnak az „adományok”; a kará-

csonyfa alatt elhelyezett ajándékok 

között nem hiányozhatnak a szegé-

nyeknek nyújtott adományok sem: ők 

tagjai minden keresztény családnak. 

A karácsonyfánál megfelelő helyet 

kaphat az otthoni jászol vagy betle-

hem, amely az imádság helye lehet a 

család minden tagjának: annak az 

imádságnak, amely egyrészt magába 

foglalja a születés lukácsi elbeszélé-

sét, másrészt felhangzanak benne az 

ismert karácsonyi énekek, és különö-

sen kitűnik a gyermekek könyörgése 

és dicsérete, akik főszereplői ennek a 

bensőséges találkozásnak.  

 

A pásztorjátékot az ötödik osztályo-

sok adják elő lapunk megjelenésével 

egyidőben. 24-én 15.30-kor kezdődik 

az előadás templomunkban. 

Az éjféli szentmise előtt – hagyomá-

nyosan – verses, zenés áhítat lesz  

 

Karácsonykor az éjféli szentmisét, 

valamint 25-én az esti szentmisét 

énekkarunk szolgálatával teszi még 

ünnepélyesebbé.  
 

December 29-én, Szent Család vasárnapján az esti 

szentmisén kerül sor templomunkban a családok megál-

dására.  

Várjuk a családokat, édesapát, édesanyát, gyermeket 

vagy gyermekeket, hogy Isten áldását kérjük rájuk, családi 

életükre. Örüljünk együtt gyermekes családjainknak, 

imádkozzunk értük, hogy a Szent Család mintájára élje-

nek, és így plébániai nagy családunk igazi alappillérei le-

gyenek. 
 

December 31-én, kedden az esti misében adunk hálát az elmúlt év kegyelmei-

ért. Utána tartjuk az egyházközség szokásos szilveszteri mulatságát. 
 

Január 6. hétfő, VÍZKERESZT, parancsolt ünnep. Január 5-én, vasárnap 

este előesti szentmisén vehetnek részt. Január 6-án, hétfőn 7-kor, 8-kor (isko-

lai szentmise, vízszentelés alkalma) és 18 órakor lesznek szentmisék. 
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ÉÉVV  VVÉÉGGII  HHÁÁLLAAAADDÁÁSS    22001199   
   

Mennyei Atyánk! 

  

Hálát adunk kegyelmedért, végtelen szeretetedért, mellyel egyház-

községünket, családjainkat, valamennyiünket éltettél ebben az évben.  

Hálát adunk egyházunk vezetőjéért, Ferenc pápáért. Kérjük 

kegyelmedet rá az új esztendőben is, hogy minden ember számára 

reményt adhasson, utat mutathasson a háborúkkal, szenvedéssel, 

nyomorral, testi és lelki nélkülözéssel teli világunkban. Kérjük áldásodat 

új püspökünkre, Marton Zsolt atyára, áraszd rá bölcsességedet szolgála-

tában. 

Hálával köszönjük egyházközségünk papjait, Janó és Zsolt atyát, 

Gyuri diakónust. Köszönjük Laci bácsit és Marika nénit, akik sekrestyés-

ként huszonöt éve szolgálják már egyházközségünket. Áldd meg őket, adj 

nekik testi, lelki egészséget az új esztendőben! 

Kérjük az áldásodat a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

való készületünkre. Adj közösségünkben mély találkozást az Eukarisztiá-

ban Krisztussal! 

Köszönjük egyházközségünkben a növekedést, lélekben és szám-

ban, az ebben az évben született gyermekeket, az újonnan közénk csatla-

kozott felnőtteket.  

Hálát adunk idős és beteg, szegény és rászoruló testvéreinkért. Adj 

nekünk érzékeny lelket, hogy tudjuk észrevenni és nagylelkűen szolgálni 

őket! 

Urunk, Jézus! Reménnyel és imával, Irántad való feltétel nélküli bi-

zalommal indulunk neki az új esztendőnek! 
 

 

 

 

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk 

Olvasóinknak! 

 

A szerkesztők 
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Lelki felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
2020. január-szeptember 

Alacoque Szent Margitnak a XVII. században Jézus 12 ígéretet tett. A nagyki-

lenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem határtalan irgalmasságában 

megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűn-

bánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntek-

jén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges 

szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó 

pillanatban”. Mit kell hát tenni? Kilenc egymás utáni első pénteken megál-

dozni. 
 

Mit jelent az, hogy Jézus Szíve „biztos menedékük lesz az utolsó pillanat-

ban”? Aki elvégezte a nagykilencedet, megkapja a végső tökéletes bánat ke-

gyelmét, ha másként nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a szük-

séges szentségekhez eljusson, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, 

a betegek kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számá-

ra létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!”  
 

Az elsőpéntek megtartásának hagyományos formája a minden hónap első 

péntekén való szentáldozás, és ha szükséges, akkor szentgyónás elvégzése. 
Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő 

isteni Szívét. 

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket. 

2. Családjaiknak megadom a békét. 

3. Minden bánatukban megvigasztalom őket. 

4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek. 

5. Minden vállalkozásukat megáldom. 

6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tenge-

rét. 

7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek. 

8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak. 

9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik. 

10.Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy 

még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik. 

11.Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan 

soha ki nem törlöm. 

12.Mindazok, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoz-

nak, azok nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentsé-

gek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanat-

ban”. 
2020 januárjától 9 elsőpéntek van a szeptemberi kongresszusig. Arra hívjuk 

minden katolikus testvérünket, hogy végezzük el együtt a nagykilencedet, ez-

zel is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz. 
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OLVASÓLÁMPA 
 

Jézus, az élő Isten Fia itt van veled!  

 

„Szent Ferenc atyánk nem azért akarta megjeleníteni az 

Úr Jézus születését a greccói barlangban, hogy jámbor 

érzelmek költözzenek a szívébe, hanem hogy saját szem-

ével is szemlélhesse, és testestül-lelkestül leborulhasson a 

megtestesülés szent misztériuma előtt. Hogy egész értel-

mével és szívével próbálja befogadni azt a nagy titkot, 

hogy az újszülött Jézus, akit édesanyja szoptat, nem más, mint a magasságbeli, 

mindenható, mindentudó, önmagától való, fölséges, teremtő Isten, aki egy 

szavával előhozta a nem-létezésből a világot. Hogy ennek a csecsemőnek, 

akinek emberi értelme majd most kezd nyiladozni, akinek mindent úgy kell 

megtanulnia, mint minden más gyermeknek, a személye, énje azonos a máso-

dik isteni Személlyel. Belegondoltál-e ebbe valaha? Elfogadtad-e igazán? El-

végzed-e újra és újra a hittől megvilágosított értelemnek ezt a munkáját? 

Lesznek-e csöndes óráid a karácsonyi szent időben, amikor olvasod az evan-

géliumot, amikor előveszed a Katolikus Egyház Katekizmusát és életedben 

talán először tanulmányozod a Hiszekegy azon cikkelyét, amelyet elsőáldozá-

sodra megtanultál, amelyre március 25-én és december 25-én letérdelsz: 

»Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett«? Van-e 

ennél nagyobb örömhír? Van-e ennél erősebb szerelem? Van-e ennél mélyebb 

egyesülés? Van-e, aki ennél jobban szeret téged? Kicsoda is ez, aki Isten létére 

emberré lett érted? Ki ez, aki vállalta érted, miattad, veled, a te halálodat, ki 

mutatta meg testednek és lelkednek, emberi természetednek jövendő dicsősé-

gét? El tud-e ezután téged keseríteni bármi, ami történhet veled? Képzeld, ha 

mindenki elhagyna is, Jézus, az élő Isten Fia veled van! (…) 

Miután így, a hittől megvilágosított értelemmel beletekintettél a karácsony, az 

isteni megtestesülés félelmetes és édességes örvénylésébe, vegyél sapkát, sá-

lat, nagykabátot, és menj ki a lecsupaszított téli világba, a hófehér mindenség-

be. Nézzed ezt a világot, amely a szentséges megtestesülés erőterében áll fenn. 

Engedd, hogy emiatt, csak Isten szeretete miatt kibuggyanjon a szemedből a 

könny, és arcodról a hóra essék, mint a világmindenség legértékesebb megfa-

gyott csodaékszere… Ezek az érzelmek méltóak a Karácsonyhoz, mert ezek a 

hit végtelen méreteiben, az értelem szédületében születtek.” 
 

(Részlet Barsi Balázs OFM: Gyermek születik nékünk! Elmélkedések és imád-

ságok a Szeretet teljességéről, a Karácsony csodájáról, a megtestesülés Misz-

tériumáról c. kötetéből.) 

            F. I. 



Fény és Forrás   2019. KARÁCSONY 

   16 
 

  

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  
(Források: https://www.katolikusradio.hu/igenaptar, https://igenaptar.osb.hu) 

december 25. Karácsony, Jézus Krisztus születése  

Ma született az Üdvözítő Dávid városában 

december 26. Szent István diakónus, első vértanú (34) 

Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé 

december 27. Szent János apostol és evangélista (1. sz.) 

Látta és hitt 

december 28. Aprószentek, vértanúk 

Kiáltás hangzik Rámában, hangos sírás és jajgatás  

december 30. Szent Család vasárnapja 
Egyiptomból hívtam az én fiamat  

XV. Benedek pápa írta elő az ünnepet a világegyház számára 1921-ben. Elein-

te vízkereszt nyolcadában ünnepelték, majd 1969-ben helyezték az egyházi év 

még kiemeltebb ünnepének, karácsony ünnepének nyolcadára.  

január 1. Újév, Szűz Mária, Isten anyja 

Mária szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajta   

január 2. Nagy Szent Vazul (379) és Nazianzi Szent Gergely (390) püs-

pökök, egyháztanítók 

Arra sem vagyok méltó, hogy a saruszíját megoldjam 

január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése  

És eljöttünk, hogy hódoljunk neki 

A napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség hódol az Úr előtt. Jé-

zus nemcsak a zsidóknak mutatkozik meg, hanem minden népnek, minden 

pogány népnek. Ezen a napon, illetve ehhez az ünnephez kapcsolódva végzi 

az Egyház a vízszentelés szertartását is, mert régen Krisztus megkeresztelke-

dését is ezen a napon ünnepelték. A keleti egyházakban ezt az ünnepet na-

gyobb hangsúllyal ünneplik meg, mint a karácsonyt.  

január 12. Urunk megkeresztelkedése 

Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik  

Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött fiát a Jordán vizében. Ezzel 

indul Jézus nyilvános működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát min-

den ember iránt. Jézus megkeresztelkedésének ünnepével fejeződik be a kará-

csonyi idő. 

január 17. Szent Antal apát (357) 

Az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására 

január 18. Árpádházi Szent Margit (1270) 

  Megemlékeznek majd arról is, amit ő tett  

január 21. Szent Ágnes szűz és vértanú (304) 

Az Emberfia ura a szombatnak is 

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar
http://igenaptar.katolikus.hu/2017/nap/index2016.php?holnap=2016-12-27
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január 22. Szent Vince diakónus vértanú (304),  

Boldog Batthyány- Strattmann László családapa (1931) 

Nyújtsd ki a kezed! . 

január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító (1622) 

Tizenkettőt választott ki 

január 25. Szent Pál apostol megtérése 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot 

január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító (1274)  
Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, mind testvérem, nővérem és anyám 

január 31. Bosco Szent János áldozópap (1888) 

A mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan 

február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

Hiszen már látták szemeim az üdvösséget  

február 3. Szent Balázs püspök és vértanú (316 körül), Szent Anszgár 

püspök (865) 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson 

 meg téged az Isten a torokbajtól, és minden más bajtól: az Atya a 

 Fiú és a Szentlélek nevében. –Ámen 

február 5. Szent Ágota szűz és vértanú (250 körül) 

Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában 

február 6. Miki Szent Pál és társai japán vértanúk (1597) 

Kettesével szétküldte őket 

február 14. Szent Cirill szerzetes (869) és Szent Metód püspök (885), 

Európa társvédőszentjei 

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés 

 

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 

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

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

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

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk, 

egyházmegyénk, közösségeink életéről:  

 www.szimre.hu;  www.ifigodollo.hu;  http://www.mente.hu;   

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. 

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-02-06
http://bonumtv.hu/
http://www.szimre.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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HÍREK, HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK  
 

 
 

SZILVESZTER 2019 Idén is lesz egyházközségi szilveszterezés a közös-

ségi házban. A program a hálaadó szentmise után veszi kezdetét. Lesz zene, 

tánc, játék, beszélgetés, eszegetés, iszogatás - éjfélkor közös imádsággal és 

énekkel köszöntjük az új esztendőt. Jelentkezni a sekrestyében lehet dec-

ember 29-ig a részvételi díj befizetésével. Ebből vesszük meg a virslit, a 

pezsgőt és a szendvicsek alapanyagát.  Kérjük, hogy a jelentkezést a fenti ha-

táridőig tegyétek meg, ezzel segítve a szervezők dolgát! A belépő ára: 7 éves 

korig ingyenes, 7 - 18 év között 400,- Ft, 18 év fölött 800,- Ft. A helyszínen 

történő jelentkezés esetén 18 év fölött 1.000,- Ft/fő. 

Finom házi süteményre, némi innivalóra és a jókedvetekre feltétlenül számí-

tunk! A jó zenéről a szervezők gondoskodnak. Az előkészületeket és a buli 

utáni takarítást ezúttal is közösen végezzük. Erre szintén a sekrestyében tudtok 

jelentkezni. 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket!  

A lelkes szervezők 
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Kedves Kandallósok! 
Ismét új évaddal jelentkezünk a Kandalló Család-

műhely keretében, ahol a házasságot érintő kérdé-

sekről szeretnénk Veletek beszélgetni! Közeleg-

nek a téli hidegek, jó lesz egy forró tea mellett 

megosztani a tapasztalatainkat és értékes előadá-

sokat hallgatni! 

Sok szeretettel várunk Titeket 2020. január 18-án, 

február 22-én és március 14-én délután a megszo-

kott helyszínen, a gödöllői Szentháromság Plébá-

nia közösségi termében. 

Menetrendünk, ahogy megszokhattátok: 

14:30-tól gyülekező 

15:00- 16:00 előadás 

16:00- 16:30 szünet 

16:30-17:15 csoportok 

17:15-17:30 közös zárás 

17:30-kor vége a hivatalos programunknak. 

Előadóink között köszönhetjük ismét Süttő Mártát és Gábort, akik - mint házi-

gazdák - sok értékes előadást, tapasztalatot meséltek nekünk eddig is, őszintén 

és kellő humorral a családi élethez kapcsolódóan, valamint Huszár Krisztinát, 

aki mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember, valamint 

HMT térner, és az Ölelj át! párkapcsolatmegerősítő programról fog nekünk 

mesélni. 

Bővebb információért kérjük, iratkozz fel a Kandalló Családműhely e-mail 

listájára. Ezt Erikánál, a bazsikerika@gmail.com címen teheted meg! 

 

Szeretettel, a szervezők: Süttő Márti, Bazsik Erika, Nagy-Vargha Zsófi, Ba-

zsik-Sipos Kata 

 

 

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

éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befizet-

hető 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 egy-

házi hozzájárulás (egyházadó) teszi ki. Ebből fedezzük az épületek közüzemi 

díjait, tatarozását, az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat, stb.  
 
 

Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 75,- Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit sze-

retnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak Janó atyá-

hoz, mert csak az ő beleegyezésével 

tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, lehetőség van arra, hogy 

áldozásnál gluténmentes ostyát kap-

janak. Érdeklődjenek az atyáknál! 

Imádkozzunk hittel egyházközsé-

günk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek valamiben egyetértenek a földön, 

és úgy kérik, megkapják mennyei 

Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy 

hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20) 

Figyeljünk idős vagy beteg, temp-

lomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az 

atyák felkeresik őket, és kiszolgáltat-

ják nekik a szentségeket. Jelezzük a 

sekrestyében!  

A blahai kápolna a hét minden 

napján reggel 7 órától 

este 7 óráig nyitva van, 

látogatható. 
 

Cserkészeink szívesen vállalják, 

hogy a téli hónapokban segítenek 

idős, beteg testvéreinknek a hóelta-

karításban. Az igényeket Wirnhardt 

Ádámnak kérjük jelezni (tel: 06 20 

823 3060).  

A Szentháromság-templomban 

csütörtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk. Az 

elsőcsütörtöki alkalmak szándéka: 

papokért, papi hivatásokért. 

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 mi-

se előtt a 16.30-kor kezdődő próbá-

kon. 
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Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárna-

pi misékre autóval érkezéskor a lakó-

telepiek parkolóhelyeit ne foglalják 

el, hanem a templomhoz tartozó par-

kolóhelyeket használják. Ha azok 

már megteltek, akkor a Szent Imre 

iskola mögé parkoljunk (a tömbfű-

tőmű mellett). 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található 

egyik perselyünk, amelybe bedobhat-

ják adományaikat, és ha hozzá sze-

retnének járulni a Fény és Forrás árá-

hoz.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelybe, a szegé-

nyek, rászorulók részére adhatunk 

feleslegünkből. „Mindenki elhatáro-

zásának megfelelően adjon, ne kellet-

lenül vagy kényszerűségből, mert Is-

ten a jókedvű adakozót szereti.” 

(2Kor 9,7) 

Minden hónap első szombatján a 

reggel 7 órai mise után elsőszombati 

ájtatosságot tartanak testvéreink a 

kápolnában az Oltáriszentség előtt. A 

következő alkalom január 4. a reg-

geli mise után. 

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap 

harmadik vasárnapján a 9 órás 

szentmise alatt a nagyobb óvodás 

gyermekeket. A foglalkozásokon 

egy, az adott hónapban elhangzó 

evangéliumi részt dolgozunk fel kö-

zösen a gyermekekkel. Megköszön-

jük a könnyebb előkészülés érdeké-

ben, ha a szülők az assak-

ram0127@gmail.com címen, vagy a 

06 20 201 5786 telefonszámon jelzik 

az adott alkalom előtt gyermekük 

részvételi szándékát.  

A következő alkalom: január 19. 

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért, 

2020. január 19-26. Mottója:  

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” 

 „…igen emberségesen bántak velünk…” 

(ApCsel 28,2) 

Gödöllőn a templomokban január 20-25-ig lesznek a kö-

zös imaórák. 

A programot hirdetni fogjuk.  

Az imahét anyagát a máltai keresztény testvérek készítet-

ték. Olvassák, forgassák és használják szeretettel 

(http://www.meot.hu/). 

A nyitó istentisztelet 2020. január 19-én, vasárnap 18 órától lesz Budapesten, 

a Kálvin téri református templomban. Szentbeszédet mond Dr. Erdő Péter bí-

boros, igét hirdet Kondor Péter evangélikus püspök. 

 

Farsangi bálunkat február 1-jén, szombaton tartjuk. Bővebben a hirdetőtáb-

lán és honlapunkon olvashatnak az eseményről januárban. 

http://www.meot.hu/
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Szolgálat a szombat esti és vasárnapi szentmiséken  

 

dec. 28. szombat 18.00  Szolgálattevők 

 29. vasárnap   9.00  Szolgálattevők 

    10.30  Egyháztanács 

    18.00  Családközösség 

január 4 szombat  18.00  Igekörök 

január 5. vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

    10.30  Imacsoport 

    18.00  Házasok 

január 11. szombat 18.00  Régebben házasok 

január 12. vasárnap    9.00   Tantestület 

    10.30  Szolgálattevők 

    18.00  Cserkészek 

január 18. szombat 18.00  Cursillo 

   19. vasárnap   9.00  Szolgálattevők 

    10.30  Házasok 

    18.00  Kolping 

január 25. szombat 18.00  Szolgálattevők 

     26. vasárnap   9.00  Szolgálattevők 

    10.30  Cursillo2 

    18.00  Régebben házasok 

február 1. szombat 18.00  Igekörök 

február 2. vasárnap   9.00  Szolgálattevők 

    10.30  Imacsoport 

    18.00  Házasok 

február 8. szombat 18.00  Régebben házasok 

február 9.  vasárnap   9.00  Tantestület 

    10.30  Szolgálattevők 

    18.00  Cserkészek 

február 15. szombat 18.00  Cursillo 

február 16. vasárnap   9.00  Szolgálattevők 

    10.30  Házasok 

    18.00  Kolping 

 

Kedves Testvérek! 

Templomunk miseszolgálatos csoportjába várunk mindenkit, aki felolvasással, 

perselyezéssel vagy folyosó felvigyázással szeretne segíteni a szentmisék 

alatt. Jelentkezni Pecze Dánielnél lehet a +36 20 396 5171 telefonszámon 

vagy a pecze.daniel@gmail.com email címen. 

mailto:pecze.daniel@gmail.com
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KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI MISEREND  

DECEMBER 24. kedd 

  Szentháromság templom 

    7.00  szentmise 

  15.30   pásztorjáték 

  23.10  karácsonyi zenés áhítat 

  (a templom 22 órától lesz nyitva)  

  24 óra   éjféli szentmise 

 

DECEMBER 25. szerda  KARÁCSONY  

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

 

DECEMBER 26. csütörtök  SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

 

DECEMBER 29. vasárnap  SZENT CSALÁD ÜNNEPE 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

  A családok megáldása az esti szentmisén. 
  Blahai kápolna    7.45 

JANUÁR 1. szerda   SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

JANUÁR 6. hétfő   URUNK MEGJELENÉSE  

(VÍZKERESZT) 

Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

Blahai kápolna    7.45 

JANUÁR 12. vasárnap  URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

  Blahai kápolna    7.45 

 

 

Kedves Testvérek! 

Következő számunk 2020. február 16-án jelenik meg. 
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A SZENTMISÉK RENDJE évközi időben (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 szentmise előtt fél órával és a szentmise alatt. 

 

Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, időben érkezzen.  
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2019. KARÁCSONY 
 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

