
  
 

 
  

  

A CSÖND EREJE 
 

obert Sarah bíboros atya csodá-

latos könyvének címét válasz-

tottam mottónak ehhez a buzdítás-

hoz. Lassan belépünk az idei nagy-

böjti szent időbe, amellyel felkészít-

jük egész lényünket a húsvét miszté-

riumának ünneplésére. Ebben az év-

ben ünnepeljük a Nemzetközi Euka-

risztikus Kongresszust, amely egy 

hatalmas felkiáltójel akar lenni. Arra 

akarja felhívni a figyelmünket, hogy 

Jézus valóságosan jelen van az Oltá-

riszentségben. Jézus azért jött el kö-

zénk, és maradt közöttünk az Euka-

risztiában, hogy bemutassa az irgal-

mas Atya arcát, és helyreállítsa azt a 

kapcsolatot, amelyet az ember enge-

detlensége szétrombolt. Az Isten to-

vábbra is szereti az embert, de az 

ember képtelen saját erejéből újra 

kapcsolatba kerülni Vele. Ahogy Iza-

jás próféta megfogalmazza: „a ti bű-

neitek lettek válaszfallá köztetek és 

Istenetek között, és a ti vétkeitek fed-

ték el arcát elöletek” (Iz 59,2). Szük-

ségünk van arra, hogy felfedezzük a 

személyes életünkben, hogyan épí-

tünk falat Istennel szemben. Észre 

kell vennünk, hogy mikor fordítjuk el 

az arcunkat tőle, és megyünk a saját 

fejünk után.  

yakran halljuk manapság, hogy 

válságban van a modern ember. 

De arról már kevesebb szó esik, hogy 

miért került válságba az emberiség, 

és hogyan lehet ebből kikerülni. Sa-

rah bíboros a zaj diktatúrájáról be-

szél. A mai embert hangok és képek 

„zaja” veszi körül, ahol már az em-

ber nem érti saját magát sem. Isten 

úgy alkotott minket, hogy a szívünk-

be egy olyan szomjúságot rejtett el, 

amit csak Ő tud csillapítani. Ideig-

óráig próbálkozhatunk mással pótol-

ni őt, de egy idő után ránk törhet a 

fájdalmas felismerés: ha így folyta-
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tom, szomjan halok. Feltételes for-

mában fogalmaztam, nem véletlenül. 

Ez a felismerés kegyelem, amit el 

kell fogadnom, gyermeki bizalom-

mal, egyszerűen és alázatosan. Üd-

vös lenne az idei nagyböjtben böjtöl-

ni mindazzal és mindabban, ami zajt 

kelt. Újra fel kell fedeznünk a csönd 

erejét. A mai ember fél a csöndtől, 

mert azt hitették el vele, hogy a 

csönd csak süket lehet. Ha valaki az 

életében legalább egyszer volt sze-

relmes, és tudott a kedvesével egy-

szerűen csak csendben lenni; az érti, 

hogy miről is van szó. A Szentírás 

nem fél attól, hogy az Isten és ember 

közötti kapcsolatot a szerelemhez 

hasonlítsa. Talán merésznek tűnik a 

javaslatom, de bátran ajánlom, hogy 

nagyböjtben vegyük elő az Énekek 

énekét az ószövetségi Szentírásból, 

és kezdjük el a csendben átelmélked-

ni ezt a sugalmazott szerelmi költe-

ményt. Hiszem, hogy a Szentlélek 

ezen keresztül egy olyan szenvedé-

lyes szeretetről fog tanúskodni a szí-

vünkben, ami „minden értelmet 

meghalad” (vö. Ef 3,19). 

Janó atya 
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk 
A NEK-re készülés során gyakran nézegetjük a kongresszus honlapját 

https://www.iec2020.hu/hu, amit ajánlunk mindenkinek. Következő száma-

inkban a NEK-ig innen idézünk egy-egy cikket, most egy rövid részletet a 

Fábri Kornél atyával készült hosszabb interjúból. A teljes riport itt olvasható: 

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/fabry-kornel-ha-tudom-hogy-nem-

vagyok-egyedul-hitemmel-az-engem-erosit 
(…) 
Honnan ered ez a világméretű találkozó? 

A története onnan indul, hogy 1874-ben egy Émilie Tamisier nevű francia kis-

asszony azt látta, hogy a nagyon elvilágiasodott Franciaországban az egyház-

nak továbbra is van üzenete. Ezért egy zarándoklatot szervezett az Eucharisz-

tia jegyében. Ezt évről évre megtette, egyre többen csatlakoztak hozzá, a vé-

gén pedig már ötvenezer lett a zarándokok száma. Felfigyelt rájuk a francia 

püspöki kar, és azt mondták, hogy a zarándoklat végére illesszenek egyfajta 

kongresszust, egy katekézissorozatot, egy tanítást az Eucharisztiáról, mert hit-

titokról van szó. A misében is ezt mondjuk: „Íme, hitünk szent titka!” Tehát 

csak hittel tudjuk elfogadni, hogy abban a kenyérben és borban Jézus valósá-

gosan jelen van. A kongresszusnak azután egyre terjedt a híre, elhagyta a fran-

cia nyelvterületet, egyre többfelé tartottak ilyen kongresszusokat. Végül 1893-

ban Jeruzsálemben rendeztek egy olyat, ahova már a pápa is legátust küldött, 

1905-ben pedig X. Pius volt a házigazdája Rómában a kongresszusnak. Kez-

detben évenként rendezték, aztán a történelem néha közbeszólt, ma pedig már 

kialakult rendszere van, hogy négyévenként tartjuk. A szokás az, hogy egyik 

alkalommal Európában van a vendéglátó város, másik alkalommal egy másik 

kontinensen, akárcsak az ifjúsági világtalálkozók esetén. Könnyű megjegyez-

ni, hogy mikor rendezünk Eucharisztikus Kongresszust: amikor olimpia és fo-

ci Európa-bajnokság is van! Így volt 2008-ban Québecben, 2012-ben Dublin-

ban, 2016-ban a Fülöp-szigeteki Cebuban, 2020-ban pedig Budapesten lesz. 
 

Hogyan esett a választás épp a magyar fővárosra? 

Erdő Péter bíboros atya tavaly pünkösdkor azt mondta, hogy megvalósult az 

evangélium: „Kérjetek és kaptok!”. Nyilván szó volt róla, hogy Európa lesz a 

következő helyszín, Közép-Európában korábban a lengyelországi 

Wrocławban volt kongresszus, bíboros atya pedig jelezte, hogy szívesen ven-

dégül látnánk ezt a nagy eseményt. 
 

1938-ban már volt Budapesten Eucharisztikus Kongresszus, ami egy nagy lel-

ki megújulást hozott az országnak. Akkor a Szentszék küldötte Pacelli bíboros 

volt, akit később XII. Pius néven pápává választottak. Most ki várható a Vati-

kánból magas szintű legátusként? 

Erre még nem kaptunk választ, a Szentatya sem válaszolt arra, hogy szemé-

https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/fabry-kornel-ha-tudom-hogy-nem-vagyok-egyedul-hitemmel-az-engem-erosit
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/fabry-kornel-ha-tudom-hogy-nem-vagyok-egyedul-hitemmel-az-engem-erosit
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lyesen jön-e. De akár jön a pápa, akár nem, egy legátust mindenképp kijelöl. 

A szokásjog szerint a régióból, az adott kultúrkörből szoktak egy bíborost ki-

jelölni, de egyelőre nem tudjuk, ki lesz. 

(…) 
 

A múlt héten a Krisztus-hívő egyházak a keresztény egység hetén az egységért 

imádkoztak. Az Eucharisztikus Kongresszus viszont kimondottan egy katolikus 

rendezvény. Hogyan fogadják a protestáns egyházak azt, hogy Magyarország 

lesz ennek a rendezvénynek a házigazdája? 

Eddigi tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy örömmel vették. Evangé-

likus testvéreink például meghirdették az Úrvacsora Évét – ily módon is csat-

lakozva az Eucharisztikus Kongresszushoz. Mi is igyekszünk nyitottan állni a 

keresztény felekezetekhez. Mi sem mutatja jobban ezt, mint hogy az eddig 

szervezett előzetes konferenciák mindig tartalmaztak ökumenikus részt. Ta-

valyelőtt novemberben volt egy eucharisztikus tudományos konferencia Esz-

tergomban, ahol két zsidó rabbi is előadott az utolsó vacsora és a szédereste 

közötti kapcsolatról, valamint a házi áldásokról tartottak érdekes előadásokat. 

Jelen volt három ortodox egyház képviselője, akik szintén az ő területüket mu-

tatták be, illetve református és evangélikus püspökök is tartottak előadást. Azt 

tapasztaltuk, hogy 
 

az Eucharisztia sokkal inkább összeköt, mint hogy  

szétválasztana bennünket. 
 

Nagyon érdekes volt meghallgatni egymást, hogy ki mit gondol az Úrvacsorá-

ról, az Eucharisztiáról. Nyitottságot tapasztalunk a részükről is, így párbeszéd 

nyílt róla. Nagyon sokfelé látom, hogy kisebb konferenciákat tartanak szintén 

ökumenikus szervezésben. Tehát úgy tapasztalom, hogy a protestáns felekeze-

tek is örömmel fogadták, és a maguk módján be fognak kapcsolódni. 

(…) 

Nagykilenced – kihívás a NEK-re készülve 
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 elsőpénteken –  január 

3-tól szeptember 4-ig – megáldozni, és ha szükséges előtte szentgyónást vé-

gezni. Ha valaki lemarad, később is csatlakozhat, akkor annyival tovább kell 

tartania (februártól októberig, márciustól novemberig). 
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Tüzes lelkek közössége 
Száz éve, 1920. január 22-én szüle-

tett a Fokoláre mozgalom alapító-

ja, Chiara Lubich. Január 25-én 

ennek megünneplésére gyűltek ösz-

sze a mozgalom tagjai a budapesti 

Szent Margit Gimnázium díszter-

mében, majd Marton Zsolt váci 

megyéspüspök szentmiséjén a ká-

polnában. 

 Az ünnepi programban bemutatták 

azt az utat, amelyet Chiara Lubich 

példáját követve a közösség tagjai 

bejártak a meghívástól kezdve, ami-

kor felfedezték Isten személyes sze-

retetét, odáig, hogy megszületett 

bennünk a vágy, hogy erről a szere-

tetről tanúságot tegyenek szűkebb és 

tágabb környezetükben, családjukban 

és a társadalomban. 

A résztvevőket levélben üdvözölte 

Pokorni Zoltán XII. kerületi polgár-

mester, és személyes jelenlétével 

megtisztelte Szebik Imre nyugalma-

zott evangélikus püspök is. 

A program elején egy rövid videóval 

elevenítették fel Chiara Lubich sze-

mélyét és egyik legfontosabb lelki 

örökségét: „Legyetek egy család! 

Legyetek készek meghalni egymá-

sért!”  

Ezután többen a közösség tagjai kö-

zül  – fitalok és idősebbek egyaránt – 

gjai beszéltek a Mozgalommal való 

találkozásukról és arról, hogy ez ho-

gyan változtatta meg életüket, ho-

gyan hatott környezetükre. Elmond-

ták, hogyan tapasztalták meg, hogy 

az evangéliumot életre lehet váltani, 

hogy mit jelent számukra az egyesült 

világért élni, és a kölcsönös szeretet 

megélése. Volt, aki hálát adott, hogy 

20 éve napról napra életre válthatja 

Isten igéjét, és elmondta Krisztust a 

kereszten öleljük át, de a Feltámadott 

ad értelmet életünknek.  

Chiara lelkisége világszerte elterjedt, 

és világossá tette, hogy a különböző 

kultúrák, egyházak és vallások aján-

dékok lehetnek egymás számára. 

A tapasztalatok után ének majd el-

mélkedés következett, amely közvetí-

tette az alapító lelkiségét, ezúttal Is-

ten akaratáról, és a szenteknek arról a 

felismeréséről, hogy nincs két akarat, 

csak az Istené. Az enyémet az Övé-

hez kell igazítanom. 

Ezután ismét tapasztalatot hallhat-

tunk, ezúttal Isten akaratának felis-

meréséről és megéléséről életükben.  

A szünet után Wolf Péter Ave Mariá-

ja hangzott fel majd egy óvónő be-



Fény és Forrás   2020. február-március 

  
 6 

 
  

szélt a szeretet-dobókockáról, amely 

tapasztalatai szerint nemcsak a gye-

rekekre, hanem a szüleikre is jó ha-

tással van. Aztán egy hat, a mozga-

lomhoz tartozó fiatalember által bé-

relt lakás életét ismerhettük meg. Ezt 

követően egy házaspár egy csodálat-

raméltó szomszédi közösség kialaku-

lásáról szólt.  

Megnéztünk egy videót, amelyben 

Chiara egy sorsfordító megrázkódta-

tásáról és felismeréséről beszél, me-

lyet a II. világháborúban egy iszonyú 

bombázás során, egy óvóhelyen a 

társnőivel együtt élt meg: minden 

összeomolhat, de Isten mindig biztos 

alap marad. „Focolare” olaszul azt 

jelenti: tűzhely, kandalló. A Fokoláre 

Mozgalom az isteni szeretet melegét 

akarja sugározni nemzetre és vallásra 

való tekintet nélkül mindenki számá-

ra. Ma már a világ 182 országában 

van jelen. Jézus a szeretet tüzét hozta 

a földre, és tüzes lelkekre van szük-

sége, írja az alapító. 

 A szentmise előtt beszéltek még a 

mozgalom tagjai a közösségi sport-

kultúra kialakításáról, egy olyan kft. 

alapításáról, amely nehéz helyzetű 

embereket segít munkához és lakha-

táshoz.  

Gödöllőről, közösségünkből Hankó-

né Hrágyel Zsuzsanna és Péterfi Esz-

ter hét feleség tapasztalatairól mesélt: 

arról, hogy fokoláros elkötelezettsé-

gük hogyan nyilvánult meg a plébá-

niát, a kisebb és tágabb közösséget 

szolgálva és a város felé „kilépve” 

többek között jótékonysági focitor-

nák szervezését segítve. 

A záró részt Chiarának az a gondola-

ta vezette be, hogy az elhunytak nem 

vesznek el, csak átalakul az életük. 

Olyanok, mintha éppen csak elmen-

tek volna valamiért otthonról. A sze-

retet megmarad.  

 Marton Zsolt már a mise bevezető-

jében is arról beszélt, milyen sokat 

köszönhet a Fokoláre Mozgalomnak, 

amelyet 36 éve ismert meg. Méltatta 

a programot, amely azt mutatta be, 

hogyan hat a mozgalom karizmája az 

egész társadalomban. Beszélt még az 

aktuális egyházi ünnepet említve Pál 

apostol megtéréséről és a Krisztus-

hívők egységének imahetéről. 

A résztvevők igazi családként voltak 

együtt, kísérték figyelemmel az el-

hangzottakat. A szünetekben öröm-

mel fedezték fel a régen látott isme-

rőseiket, nagy beszélgetések zajlot-

tak.  

Sokan nézegették, olvasgatták a 

„Chiara 100 - 100 szó” pályázat kiál-

lított műveit, azokat a tapasztalato-

kat, amelyekben a pályázók 100 szó-
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ban foglalták össze, kinek mit jelen-

tett a Fokoláre Mozgalommal való 

megismerkedés, milyen hatással volt 

és van életére. Ezek között volt töb-

bek között közösségünkből Simon 

Erika második helyezést elért műve, 

és Szilasiné Kati írása, melyeket kö-

vetkező számunkban közlünk. 
 

forrás: Magyar Kurír 

-hh- 

 

 

A Gödöllői Kolping Család híreiből 
A Gödöllői Kolping Család tagjai, valamint a közösség iránt érdeklődők rész-

vételével decemberben meglátogattuk a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői 

Idősek Otthonában élőket. Nem 

mentünk üres kézzel gyermekeink 

énekkel, gitárzenével, verssel, tánc-

cal lepték meg az otthon lakóit. Kis 

műsoruk után, közös énekléssel zár-

tuk ottlétünket. Reméljük, hogy kö-

zösségünk ezzel hagyományt terem-

tett és a következő években is ellá-

togathatunk idős testvéreinkhez. 

Gyermekeink így megtapasztalhat-

ják: Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek” (Mt25,40). 

Januárban kis csapatunk, egy 

jótékonysági felajánlásnak kö-

szönhetően az Erkel Színházba 

kapott meghívást a János vitéz 

című előadásra.  Előtte a Rózsák 

terén lévő Árpád-házi Szent Er-

zsébet templomot is megnéztük 

kívül és belül is. A felújítás előtt 

álló templom jelenlegi állapotá-

ban is lenyűgözött bennünket. A 

gyerekek kérdéseinek megválaszolása után imádkoztunk, majd átsétáltunk a 

színházba. Az előadás után kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon térhet-

tünk haza.         Szabóné Gabi 
Adolf Kolping atya életét és munkásságát bemu-

tató színdarab, a nagykőrösi Kolping Katolikus 

Általános Iskola közösségének előadásában. 

Az előadás előtt Bánhidy Vajk, a Magyar Kol-

ping Szövetség alelnöke fog rövid történelmi 

bevezetőt tartani az előadással kapcsolatban.  
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Visszatekintés a karácsonyi ünnepkörre 
Egyházközségünk lelkinapja számára 

december 21-én zajlott. Zsolt atya két 

elmélkedéssel készült. A nap folya-

mán lehetőség volt szentgyónásra is. 

Szentségimádással zártuk a napot. 
 

A kórházlelkészség szervezésében 

advent 4. vasárnapján egyházközsé-

günk fiataljai szolgáltak a kistarcsai 

kórházban. A 25-30 fiatal több cso-

portban látogatta meg a kórtermeket. 

Énekeltek, zenéltek a betegeknek, 

szeretetükkel segítve karácsonyra ké-

szülésüket. A dolgozók is örömmel 

fogadták szolgálatukat, jó visszhang-

ja volt a kezdeményezésnek. A részt-

vevő fiatalok számára is felemelő 

esemény volt. A program agapéval 

zárult. 
 

A december 24-én délutáni pásztorjá-

ték ismét sok gyermeket és szülőt 

vonzott, templomunk teljesen meg-

telt. A Szent Imre iskola növendékei 

és felkészítőik ezen a karácsonyon is 

szép ajándékkal örvendeztettek meg 

bennünket. 

 

Szentcsalád vasárnapján, december 

29-én a szentmise után részesültek 

egyházközségünk családjai – hagyo-

mányosan – külön áldásban. Az ün-

nephez méltóan szép, meghitt, csalá-

dias alkalom volt. Teljes közössé-

günk értékteremtő ünnepi alkalma. 

Nagyon sokan vettek részt, 35 percen 

át zajlott a szentmise után a családok 

megáldása.  
 

Szilveszteri mulatságunkon az elmúlt 

évekhez képest kevesebb résztvevő-

vel találkoztunk, de ez a hangulatot 

nem befolyásolta. Sokan társasjáté-

koztak, kevesebben táncoltak, ami 

talán amiatt is volt, hogy a különböző 

korosztályoknak a zenei ízlése eltérő. 

Az éjféli szentségimádás és harang-

szó felemelte, széppé tette az össze-

jövetelt. A másnapi takarítás is kön--

nyedén ment, mert volt elegendő se-

gítő kéz..   

 

Társasjáték – délutánunkat január 3-án 

tartottuk. Szavak helyett beszéljenek a 

képek. Az ünnepek elmúltával többen 

is úgy érez-

ték, jó lenne 

megint együtt 

lenni, együtt 

játszani.  
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Kandalló családműhely 2020. január 18. 
Nagy örö-

münkre ebben 

az évben újra 

folytatódik ez 

az izgalmas 

előadássorozat, 

amelynek az 

idei első al-

kalma egy bo-

rongós januári 

szombat délutánra esett. 3 órára meg-

töltöttük a padsorokat. A szokásos 

meleg, otthonos díszlet fogadott, 

meghívott vendégünk ismét a Süttő 

házaspár volt. Megnyitó gondolato-

kat Janó atyától hallhattunk arról, 

hogy a házasság egy Isten által létre-

hozott szentség, ezért tanúságtétel az 

élő Istenről, aki azt szüntelenül táp-

lálni akarja kegyelmével. Süttőék ez 

alkalommal „Útvonaltervező házas-

ságban” címmel tartottak nekünk be-

számolót saját tapasztalataikról nyíl-

tan, őszintén, humorosan, nagy sze-

retettel, nem rejtve véka alá azokat a 

nehézségeket, melyek a házasság 

egyes szakaszaiban várhatnak ránk. 

Hiszen a házasság előtti kezdeti ró-

zsaszín kép idővel elszürkül, párunk-

ra meglepetten csodálkozhatunk rá, 

hogy egy idegen, akivel összekötöt-

tük az életünket. Felfedezzük, hogy a 

másik sem tökéletes. A házasság ál-

landó döntések elé állít minket, és 

lehetnek olyan új élethelyzetek, amik 

a házasságot válságba is sodorhatják, 

pl. gyermekszületés, a munkahely 

elvesztése, egy betegség, a gyerekek 

kirepülése, idős szüleink gondozása 

és még sok egyéb más, ahol közösen 

kell megoldást találnunk. Hogy ezt 

az utat végig együtt tudjuk járni, ki-

tartva társunk mellett, egymást elfo-

gadva, megértve, ahhoz először is 

szükségünk van Isten kegyelmére, 

másodszor pedig bele kell tennünk a 

magunk részét, áldozatot kell hoz-

nunk és szüntelenül dolgoznunk kell 

azon, hogy a házasságot fenntartsuk. 

A bevezető és a délutánt keretbe fog-

laló dalban felhangzó kérés ellenére, 

hogy „Boldogság gyere haza”, ne 

várjuk, hogy a boldogság majd csak 

úgy eljön és meglátogat, a boldogsá-

gért tennünk kell! Szó volt arról, mi-

lyen fontos, hogy ismerjük egymást 

szeretetnyelvét, hogy elfogadjuk, 

ahogy a másik érez, még akkor is, ha 

számunkra az furcsa vagy érthetet-

len, hogy milyen nagy szerepet ját-

szik a kommunikáció a házasságban, 

amelyet részletesen majd az utolsó 

előadás tárgyal. A szünetben lehető-

ségünk nyílt egymással beszélgetni, 

eszegetni, teázgatni és a témához 

kapcsolódó könyvekből válogatni. A 

délután második felében két csoport-

ra oszlottunk. Az egyik csoportban a 

tagok megosztották egymás közt 

azokat a pozitív tapasztalataikat, me-

lyek előbbre vitték házasságukat. A 

másik csoportnak értékeket képviselő 

színes kártyák közül kellett kiválasz-

tania azt, amelyiknek a témája meg-

szólítja őket. A házaspárok megbe-

szélték egymással, miért esett válasz-

tásuk az adott kártyára, majd egy 

„idegennel” kellett ugyanezt a gon-

dolatot megosztani. Végezetül a két 

kártyához egy harmadikat választva 
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arra az eredményre jutottunk, hogy a 

házasság számtalan értéket hordoz, 

és az egyes személyeknél változó, 

melyik érték áll közelebb az ő szívé-

hez, de ebből születhet egy egység és 

harmónia. Köszönjük a szervezőknek 

ezt az érdekes és gondolatokat, érzé-

seket ébresztő délutánt! 

Simon Erika 
 

 

 

Második alkalmunkon, február 22-én Hu-

szár Krisztina (mentálhigiénés családtudo-

mányi és családterápiás szakember, HMT 

tréner) előadását fogjuk meghallgatni az 

Ölelj át! párkapcsolat megerősítő program-

ról: hogyan tudjuk párkapcsolatunkat fo-

lyamatosan megerősíteni, boldog házasság-

ban élni.  

„A szeretetteljes párkapcsolat a biztonságos családi háttér, az egészségesebb 

társadalom, és a mindenki számára elérhető, valóban emberséges jövő zálo-

ga.” 
 

 

Záró előadásunkon, március 14-én ismét 

Mártitól és Gábortól hallhatunk majd érté-

kes tapasztalatokat és gondolatokat arról, 

hogyan érdemes kommunikálni a házassá-

gunkban, családunkban. Mit érzünk, és mit 

mondunk? Ilyen és ehhez hasonló kérdése-

ket fogunk boncolgatni ezen az alkalmon. 
 

 

A menetrend a szokásos: 

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) 

 

A belépés ingyenes. 

 

Várunk Titeket sok szeretettel,  

a Szervezők: Süttő Márti, Bazsik Erika, Bazsik-Sipos Kata 
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Cserkészek 
Eltelt a karácsony, eljött az új év, programokban és vidámságban gazdag idősza-

kot búcsúztattak a gödöllői cserkészek. Az őrsök tagjai együtt ünnepelték a kará-

csonyt, kik ajándékozással, kik őrsi forró csokizással tették színesebbé és emlé-

kezetesebbé Krisztus születésének ünnepét még a téli szünet előtt, amikor is el-

búcsúztak egymástól két hétre, átadva magukat a pihenésnek, hogy aztán január-

ban újult erővel veselkedjenek neki feladataiknak és az őrsgyűléseknek. Nem 

csak a vezetett gyerekek, de a vezetők is hasonlóképp igyekeztek december vé-

gén összegyűlni, hogy egy kicsit jól érezzék magukat együtt. A 21-ei vezetőségi 

karácsonyozás erre nagyon jó alkalmat adott, ahol kedvükre szórakozhattak, be-

szélgethettek egymással. A cserkészet fontos feladata a hagyományok tisztelete 

és fenntartása, ehhez híven immáron sokadik alkalommal szervezték meg a bet-

lehemezést december 23-án. 

Évről évre egyre több csa-

ládhoz sikerül eljuttatnia a 

lelkes vezetőkből alakult 

csapatnak Jézus születésének 

örömhírét és történetét. A 

jókedv és a szeretet termé-

szetesen elmaradhatatlan 

kellékek ilyenkor is. Így bú-

csúztak hát a cserkészek 

2019-től, ám a tanévnek most jön csak az igazán izgalmas része, hiszen tavaszra 

szerveződnek a portyák és a próbák, melyekre már nagyon készülnek az őrsök és 

a rajok. Valamint fontos időszak ez a csapat életében is, hiszen idén ünnepli 

harmincadik születésnapját. Természetesen a cserkészek nem tudnak igazi ün-

neplés nélkül elmenni egy ekkora esemény mellett, már hónapok óta szerveződik 

a várva várt csapatbál, melyet február 8-án este rendezünk a Szent István Egye-

tem aulájában. Egy garantáltan nagyszerű programnak nézhetünk elébe, amit 

Gödöllő minden valaha volt és aktív cserkésze, valamint az családjaik tesznek 

majd felejthetetlenné, hiszen a legjobb minden cserkészprogramban, hogy együtt 

lehetünk. Persze nem maradhatnak el az olyan elemek sem, mint a keretmese, a 

finom ételek, a játékok, tánc és koncertek, mind-mind csak emelni fogják az est 

színvonalát. A cserkészek soha nem unatkoznak, mindig van mit tenni, van mire 

készülni. Ettől izgalmas cserkésznek lenni. 

Ferenc Ákos 

(őrsvezető)  

A cserkészbál a zászló bevonulásával, papi áldásokkal és polgármesteri kö-

szöntővel kezdődött. Az egykori és jelenlegi csapatvezetők és tisztek visszaem-

lékezéseivel folytatódott. Igazi báli hangulatot adtak a fiatalok fellépései. Mél-

tó, szép ünneplés volt. Isten áldja 30. születésnapján a 802. Szent Korona 

Cserkészcsapatot, vezetőit és tagjait!  
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A régebb óta házasok lelkigyakorlata  

2020. január 24-26-ig 

 

Húsz házaspárral együtt vettünk részt 

az éves lelkigyakorlatunkon Janó 

atya vezetésével. Pénteken este va-

csorával vártak minket a leányfalui 

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház-

ban. Vacsora után megosztottuk 

egymással, milyen érzésekkel és el-

várásokkal érkeztünk, majd a szent-

mise után közös beszélgetésre és já-

tékra gyűltünk össze az ebédlőben. 

Szombat délelőtt két tanítást hallhat-

tunk Janó atyától. A lelkigyakorlat 

témája a Szűzanya, mottója pedig a 

következő volt: „Tegyetek meg min-

dent, amit kér!” Janó atya tanításából 

a következő gondolatokat emelném 

ki: 

Máriát azért kell szemlélnünk, hogy 

lássuk, Isten hogyan cselekedett az 

életében. Ő elénk éli az evangéliu-

mot. Mária a szegények anyja. Sze-

génynek kell lennünk evangéliumi 

értelemben. Mária modell, akin átra-

gyog a belső szépség. Ő az első szá-

mú tanítvány. Előbb lett tanítvány, és 

utána anya. A Szűzanya olyan, mint a 

Hold, akinek Jézus adja a világossá-

gát, a fényét. Mária az élő Isten ujjá-

val írt levél, ő az egyház anyja.  

A délutáni tanításban tanulmányoztuk 

a Máriával kapcsolatos négy dogmát, 

az Istenszülőség, a szüzesség, a szep-

lőtelen fogantatás és a mennybevétel 

dogmáját. Még egy dolog nagyon 

megfogott, miszerint hogy semmi 

sincs, ami annyira zavarba ejtené az 

embert, mint Isten egyszerűsége. A 

dolgokat csak mi, emberek tesszük 

bonyolulttá a bűneinkkel.  

A tanítások mellett minden délelőtt 
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zsolozsmáztunk, a szüneteket csendes 

imádságban töltöttük, szentmisén vet-

tünk részt, és szombat délután a Du-

na-parti séta után egy igazán lélek-

emelő és különleges szentségimádás-

sal ajándékozott meg minket az Úr 

Jézus. Janó atya közreműködésével 

odalépett mindannyiunkhoz egyen-

ként, vagyis egyéni szentségi áldás-

ban részesültünk, ami sokunk számá-

ra teljesen új volt. Ott voltunk a felső 

teremben és Pünkösdöt éltünk át, a 

Szentlélek eljött közénk, szívünkben 

és lelkünkben lángot gyújtott, jelenlé-

te nagyon erősen érzékelhető volt. A 

mennyország megtapasztalásának 

folytatásaként megtekintettük a „Ta-

lálkozás” c. filmet, amely még inkább 

megerősített abban, hogy Jézus 

mennyire szeret minket.  

Vasárnap a szentmise után egyenként 

megfogalmaztuk ennek a három nap-

nak a tapasztalatát, majd a finom és 

bőséges ebédet elfogyasztva minden-

ki hazafelé vette az útját. Hálásan kö-

szönjük a szervezést, a zenei szolgá-

latot, és Janó atyának a fáradságát, 

amivel felkészült erre a tartalmas lel-

kigyakorlatra! 

Simon Erika 

Imahét a Krisztus-hívők egységéért 
Mottója: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” 

       „…igen emberségesen bántak velünk…”(ApCsel 28,2) 

Január utolsó előtti hete volt ebben az évben az imahét a 

Krisztus-hívők egységéért. Városunkban január 20-tól 25-

ig. Hétfőn a 

Szenthárom-

ság-

templomban 

gyűltünk ös--

sze, ahol Lőrik Levente baptista 

lelkész hirdetett igét, kedden az 

evangélikus templomban, ahol 

Janó atya szólt hozzánk, és 

szombaton a református temp-

lomban, ahol Sztankó Attila má-

riabesnyői plébánost hallgathat-

tuk. Mindhárom alkalommal a lel-

ki töltődést szeretetvendégség, jó 

hangulatú beszélgetés követte. A 

premontrei templom az idén nem 

került sorra, mert több templo-

munk van, mint  

ahány nap az imahéten. Így a ves-

perást most nem ott, hanem Má-

riabesnyőn énekeltük szerdán, ahol 
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Balogh Tamás református lelkész hirdetett igét. Csütörtökön a baptista imaházat 

töltöttük meg énekelve, imádkozva, Sivadó János görögkatolikus parókus atyát 

hallgatva. Másnap pedig a görögkatolikus templomban Ullmann Péter premontrei 

atya szólt Isten igéjéről. Az igehirdetések alapjául azok az igerészek szolgáltak, 

amelyeket a máltai testvérek az imahétre ajánlottak. (Az füzetet innen lehet letölte-

ni: http://www.meot.hu/) A nyolc napra vonatkozó gondolatok és az istentiszteleti 

szolgálat Apostolok Cselekedeteinek szövegére összpontosított.  

Az egyes napok témái a következők voltak: a megbékélés. a rakomány kidobása; a 

megvilágosodás: Krisztus világosságának keresése és megmutatása; a reménység: 

Pál üzenete; a bizalom: „Ne félj, csak higgy!”; az erő: a kenyér megtörése az útra; a 

vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása; a megtérés: szívünk és 

elménk megváltozása; és a nagylelkűség: elfogadás és adás.  

Hittel és bizalommal imádkoztunk az egységért, hogy keresztényként egy testként 

tegyünk tanúságot világunkban. Fontos volt, hogy az ökumenét gyakorlatban is 

megélhettük: városunk különböző felekezeteiből jöttek a hétfői alkalmon nálunk 

szolgáló ének- és zenekar tagjai, akik előzőleg közös próbákon vettek részt, látható-

an az egységet megélve. 

Szerető Istenünk, Fiad Jézus Krisztus megtörte a kenyeret, és megosztotta tanítvá-

nyaival a poharat szenvedésének előestéjén. Add, hogy egyre 

szorosabb közösségben növekedhessünk. Pál és a korai keresztények példáját követ-

ve adj nekünk erőt, hogy az együttérzés, a szolidaritás és a 

harmónia hidjait építsük. A Szentlélek erejével, Fiad nevében kérünk, 

aki azért adta életét, hogy mi élhessünk. Ámen. 
 

Dsida Jenő –  
Egyszerű vers a kegyelemről 
 

Csodákat próbáltam: 

arannyal, ezüsttel 

hivtam a népeket, 

jöjjenek énhozzám! 

Hiába, hiába, 

az arany nem kellett, 

az ezüst nem kellett, 

nem jöttek énhozzám. 
 

Elmondtam naponta 

tíz hegyibeszédet, 

gyönyörű szavakat, 

igéző szavakat, 

hiába, hiába: 

egy fül sem fülelte, 

egy szív sem szívelte 

a hegyibeszédet. 

 
 

Tüzet is akartam 

rakni az erdőben: 

nyulacska ne fázzék, 

őzike ne fázzék, – 

hiába, hiába! 

Gyujtófám kilobbant 

és a tűz nem akart 

gyúlni az erdőben. 

 

…S egyszer csak maguktól 

gyűlnek az emberek, 

együgyű szavamtól 

sírásra fakadnak, 

ránéznem alig kell 

s a tűz is felszökken, – 

az Ur áll mögöttem. 

http://www.meot.hu/
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Farsang 2020. február 1.  
Ezen a szép napsütéses szombat délután 4 órától érkeztek az egyházközség 

idősebb és fiatalabb tagjai, hogy jelmezt öltsenek, és ismét eltölthessenek 

együtt egy vidám estét nevetve, táncolva, játszva, beszélgetve, teázgatva, bo-

rozgatva. A farsangot a hagyomány szerint a Szent Imre Általános Iskola tor-

natermében rendezték meg. 

Hét csoport készült műsorral, 

melyek közt ott voltak Zsolt 

atya tanítványai, fiatalabb és 

idősebb házasok illetve a 

Szent Imre Iskola tanárai, a 

teljesség igénye nélkül. Lát-

hattunk részletet egy meséből, 

majd a 101 kiskutyából, 

megmosolyoghattuk Szörnyellát, meghallgathattunk egy igazi férfikart, akik 

Istent dicsőítő bordalt adtak elő. Kuruttyoltak a színpadon békák, tüntettek 

holtfáradt pizsamás szülők, a gyerekeiktől megszabadító kis levegővételért 

esedezve, be lehetett iratkozni Zsolt atya tánciskolájába, valamint jó pár 

macska kergette és próbálta megfogni az egereket. A csoportok bemutatkozása 

után következett a kisebb gyerekek jelmezes felvonulása.  

Az ebédlőben étvágygerjesztő szendvi-

csekkel és az egyházközség tagjai által 

készített finom süteményekkel és farsan-

gi fánkkal megrakott asztalok vártak 

minket. 7 órakor a tombola vonzott min-

ket vissza újra a tornaterembe. Az est to-

vábbi részében ki-ki a neki tetsző terem-

ben töltötte idejét. A kisebbek lelkesen 

ugrabugráltak, a nagyobbak pedig nagy 

örömmel táncoltak a di, ahol igazán jó slágerek adták a talpalávalót. A teaház-

ban nagyon kedves fiata-

lok szolgáltak fel illatos, 

aromás teákat citrommal, 

mézzel, cukorral. A játék-

ház is tele volt, ahol külön-

féle társasjátékokkal mú-

lattuk az időt. A mulatság-

nak éjfélkor vetettünk vé-

get. Istennek hála ezért a 

szeretetben eltöltött szép estéért, köszönet a szervezőknek és mindazoknak, 

akik a másnapi takarításban részt vállaltak!                                     Simon Erika 
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A betegek szentsége nem utolsó kenet 

Az élni akarás szentsége 
A világegyházban február 11-én van 

betegek világnapja, melyet 1992-ben 

még Szent II. János Pál pápa rendelt 

el, és 1993-ban éppen Lourdes-ban, a 

„betegek mennyországában”, a Mária 

jelenések helyén tartották meg elő-

ször. Ezen a napon, vagy egy ehhez 

közeli vasárnapon történik a betegek 

szentségének ünnepélyes kiszolgálta-

tása templomainkban.  

A betegek szentségének célja az 

egész ember gyógyítása, talpra állítá-

sa. Persze ez nem jelenti azt, hogy 

úgy hat, mint a testi orvosság, és azt 

sem, hogy csodás, azonnal észlelhető 

hatása van. 

A betegek kenetének szentségi hatá-

sáról van szó, mely megadja az erőt, 

hogy egy súlyos betegség kísértéseit 

leküzdjük, de erősíti bennünk a 

gyógyulás reményét is. Ez a kegyel-

mi megerősítés talpra állítja a hívő 

embert, ami akár a testi egészség 

visszaállításában is jelentkezhet. Ha a 

beteg meggyógyul, ez a gyógyulás 

jele lesz annak a gyógyulásnak és 

talpra állításnak, amiben része lesz 

majd halála után a feltámadásban. 

Végezetül fontosnak látjuk külön 

hangsúlyozni, hogy a betegek szent-

sége nem utolsó kenet, nem csupán a 

haldoklók megerősítésére szolgál: az 

élők szentsége, az élni akarás szent-

sége, mely a többi szentséghez ha-

sonlóan a földi zarándokútját járó 

ember életét, életkedvét erősíti. A ke-

netet hozó pap pedig nem a halál an-

gyala, hanem Jézusnak, a Betegek 

Orvosának követe, aki a Szentlélek 

kegyelmét közli, hogy a kegyelem 

szabadítsa meg a beteget bűneitől, 

üdvözítse és erősítse meg jóságosan. 

Ferenc pápa minden évben üzenetet 

intéz a betegekhez és gondozóikhoz. 

2020. február 11-i leveléből idézünk: 

Kedves beteg testvérek, a betegség 

lehetőséget ad számotokra, hogy kü-

lönleges módon tartozzatok azokhoz 

a megfáradtakhoz és terheket hordo-

zókhoz, akik magukra vonják Jézus 

tekintetét és magukhoz fordítják szí-

vét. Onnan érkezik számotokra a fény 

a sötétség perceibe és a reménység a 

kétségbeesés pillanataiba. Jézus arra 

hív, hogy menjetek hozzá: „Jöjjetek”. 

Benne fogjátok megtalálni az erőt 

ahhoz, hogy legyőzzétek a félelmeket 

és kétségeket, amelyek a test és a lé-

lek eme éjszakájában felmerülnek 

bennetek. Igen, Krisztus nem kész 

válaszokat adott nekünk, hanem 

szenvedésével, halálával és feltáma-

dásával megszabadít minket a go-

noszság hatalmától.  

 

A betegek szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatása 

március 8-án, vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisén lesz. A 

szentség felvételének feltétele a szentgyónás, és az előző napra, 

szombat délelőtt 10 órára a templomba szervezett lelki felkészü-

lésen történő részvétel. Imádkozzunk betegeinkért! 

Aki kéri a szent kenetet, iratkozzon fel a sekrestyében.  
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NAGYBÖJT 
 

Hamvazószerdán, idén február 26-

án veszi kezdetét a negyvennapos 

böjt, melynek során a keresztények 

Jézus Krisztus halálának és föltáma-

dásának ünnepére, húsvétra készül-

nek. Mivel a vasárnapokat az Egyház 

nem tekinti böjti napnak, a VII. szá-

zad óta szerdai nappal kezdődik a 

nagyböjt, így hamvazószerdától hús-

vét vasárnapig a böjti napok száma 

éppen negyvenet tesz ki. Ferenc pápa 

ezt az időszakot „Isten népe húsvét-

hoz vezető útjának” nevezte, amikor 

„az ima, a böjt, az irgalmasság esz-

közeivel küzdünk a gonosz ellen. Az 

emberiségnek szüksége van az igaz-

ságosságra, a kiengesztelődésre, a 

békére. Ez csak akkor valósul meg, 

ha teljes szívünkkel visszatérünk Is-

tenhez, aki mindezek forrása. Mind-

nyájunknak szükségünk van Isten 

megbocsátására. Lépjünk be a nagy-

böjti időszakba Istent imádó lelkület-

tel, testvéri szolidaritásban mind-

azokkal, akiket napjainkban a legin-

kább sújt a mélyszegénység, az erő-

szakos konfliktusok csapása” – fo-

galmazott a Szentatya. 

Hamvazószerdán és a rákövetkező 

vasárnapon a hívek homlokát az 

előző év virágvasárnapján szentelt 

barka hamujával hintik meg, vagy kis 

kereszt alakú hamujellel jelöli meg a 

pap, miközben a következőket mond-

ja: „Emlékezzél, ember, hogy por 

vagy és porrá leszel” vagy „Tartsa-

tok bűnbánatot és higgyetek az 

evangéliumban!”. A hamu az elmú-

lást jelképezi. 

Hamvazószerdára (február 26.) és 

nagypéntekre (április 10.) az Egy-

ház szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 

év közötti híveknek csak három-

szor szabad étkezniük és egyszer 

jóllakniuk. E két napon és nagy-

böjt többi péntekén 14 évesnél idő-

sebb tagjait arra kéri az Egyház, 

hogy, a böjti fegyelem részeként, ne 

fogyasszanak húst.  
A nagyböjt liturgikus színe a lila, 

amely a bűnbánatot jelképezi. Elma-

rad nagyböjt egész folyamán a 

szentmisékben az alleluja, A temp-

lomot ez időszakban nem díszíti vi-

rág. A nagyböjthöz kötődő szertartás 

a péntekenként végzett keresztúti áj-

tatosság, amelyen a hívek mintegy 

végigkísérik Krisztust a kereszthalála 

felé vezető úton. 

Templomunkban az első keresztúti 

ájtatosságot február 28-án, a ham-

vazószerdát követő pénteken tart-

juk 17.00 órától. Az egyes ájtatos-

ságok vezetésére a csoportok a sek-

restyében iratkozhatnak fel.  

A nagyböjt alappillérei az ima, a böjt, és a szeretetcselekedetek. 

Az Egyház hív bennünket a buzgóbb imára. A buzgóbb imádság nem azt je-

lenti, hogy többet keressük Istent, hanem inkább azt, hogy többször adjuk meg 

neki a lehetőséget, hogy újra ránk találjon. Hogy válaszoljunk az ő hívására. A 

nagyböjt kezdete alkalmat teremt arra, hogy átgondoljam, tudok-e válaszolni 

Isten keresésére? Mik azok a felesleges időtöltések, amikből lecsíphetnék, és 

azt az időt odaadhatnám Istennek? 
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Aztán a böjt, a lemondás kérdése. A nagyböjt kezdete alkalmat teremt arra, 

hogy átgondoljam, tudok-e lemondani Istenért? Vannak-e olyan dolgok, amik 

fogva tartanak, és itt lenne az ideje szabaddá válni tőlük. 

De elég-e imádkozni, és böjtölni? Mit érnek a jó elhatározásaink, ha mindezek 

nem visznek előre a szeretet gyakorlásában? A nagyböjt kezdete alkalmat te-

remt arra, hogy átgondoljam, mit tudnék adni másoknak? Mit tartok meg félve 

magamnak, mi az, amin nem tudok osztozni? 
forrás: shoeshine.hu 

Sík Sándor: A keresztút  

VI. Stáció 

 

Ó Istenarc, kegyetlen 

Kínzástól éktelen! 

Ó Irgalom, egyetlen! 

Ó Jóság, végtelen! 

Méltó ki lenne Hozzád? 

Egy gyenge nő: 

Letörli véres orcád 

A keszkenő. 

 

Ó arcom, ember arca, 

Te bűntől éktelen, 

Az Isten képe torza, 

Te jótlan, széptelen! 

Hallom amint esengő 

Szíved dobog: 

Ölelnéd, mint a Kendő, 

Vert Krisztusod. 

 

Ó lelkem, durva kendő, 

Mocsoktól keserű: 

Nézd, mennyi vár esendő 

Arc. amit letörülj: 

Kar nincs elég ölelni, 

Mindenfelé: 

Vert arcok, s valamennyi 

A Krisztusé. 
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BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Szülők! 

 

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételt hirdet a 

2020/2021-es tanévre, az első évfolyamra 

 

Iskolánkban a kereszténység mindennapi megélésére, 

magas színvonalú oktatásra törekszünk. Elsősorban ke-

resztény családok gyermekeit várjuk, viszont mindazok 

felé is nyitva iskolánk kapuja, akik számára az egyházi 

iskola választása a hithez való őszinte közeledést jelen-

ti. Ezt missziós feladatunknak tekintjük.  

Az érdeklődő szülőket 2020. február 18-án (kedd) 

17 órakor várjuk egy tájékoztató beszélgetésre.  
Játékos ismerkedés a leendő elsősökkel:  

2020. március 27. (péntek) 14 órától  17 óráig  

2020. március 28. (szombat) 8 órától 14 óráig  

 

A várakozási idő rövidítése érdekében kérjük a tisztelt szülőket, hogy be-

iratkozási szándékukat előzetesen jelezzék 2020. március 20-ig az iskola 

portáján személyesen, vagy a 28/514-975-ös telefonszámon. A játékos 

ismerkedésre a gyerekkel együtt mindkét szülőt szeretettel várjuk.  

 

Kérjük, hogy az alább felsoroltakat hozzák magukkal:  

- az óvoda véleményét a gyermek iskolaérettségéről 

- egyházi ajánlást  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy  

- személyazonosító igazolványát 

- a gyermek TAJ- kártyáját 
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

 

Iskolánk címe: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19.  

Telefonszáma: 28/514-975, 514-976  

www.szimre.hu  

iskola@szimre.hu  

Varga András  

http://www.szimre.hu/
mailto:iskola@szimre.hu
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

ÓVODAPEDAGÓGUS 

munkatársat keres 

 

Kis létszámú intézményünk, 2020. szeptemberi munkakezdéssel, nagy szeretettel 

várja leendő kollégáját. 

 

Minden érdeklődést szívesen fogadunk 

a szentimreovoda.godollo@gmail.com email címen,  

vagy a 06-28-416-439-es telefonszámon. 

 

mailto:szentimreovoda.godollo@gmail.com


Fény és Forrás   2020. február-március 

  
 21 

 
  

OLVASÓLÁMPA 
Isten gondunkat viseli 

 

„Isten, a mi Urunk mennyit tett értem és mennyit adott nekem” (Lgy 234) 

 

„Csak Isten a biztos pont életünkben, amiről főleg válsá-

gos, megterhelő időszakainkban, gyengeségünk soroza-

tos megtapasztalásával győződhetünk meg. Az ember 

természeténél fogva vágyik valamilyen biztos, megbízható 

Abszolútumra. A keresztény ember biztonsága azon a szi-

lárd hitbeli meggyőződésen alapszik, hogy a mindenható és 

mindenen uralkodó Isten minden körülmény felett áll, lát minden ténye-

zőt és végtelen szeretete számunkra mindig az aktuális legjobbat adja. Az 

Isten szeretetében való hit kiemel a viszonylagos értékek uralma alól és 

gondolkodásunkat a Végtelennel átitatva teljesen szabaddá teszi elsősor-

ban a leginkább korlátozó viszonylagos dolgoktól, mint az idő, a tér, a 

tárgyi világ és behatárolt képességeink, megszüntetve ez által szívünk 

kettősségét. Isten utáni vágyakozásunk mellett szeretnénk ugyanis fele-

lőtlenül kielégíteni egyéb vágyainkat is. Az ember agyában egyaránt je-

len van a jó és a rossz gyönyörök emléke, az Istennel való összhang, és a 

Tőle való elszakadás tudata is: szeretjük a jót, de ki akarjuk élvezni a bűn 

gyönyörét is. Isten ajándékait elfogadjuk, de törvényeit nem. Krisztus ál-

dozata megszabadít bennünket bűnös természetünk következményétől, a 

kárhozattól azáltal, hogy felelősséget vállalt a bennünk élő gonoszért. Az 

ember egyedüli teendője, hogy elfogadja ezt a felszabadítást, és engedel-

meskedik Jézus parancsainak. Jézus által egyre jobban megismeri a 

Mennyei Atya gondviselő szeretetét, megtapasztalja erejét, igazságát, hű-

ségét, megbocsátó irgalmát, vigasztaló szeretetét, és megtanulja elfogad-

ni, és helyesen szeretni önmagát bűnös állapotában is, kinyílik mások 

előtt és velük együtt szabadon akadálymentesen haladhat az üdvösség fe-

lé.” 

 

(Részlet a Szeress jobban! 30 hetes lelkigyakorlat a tökéletesebb szeretet 

elsajátítására című kötetből. Összeállította: Dr. Kereszty Zoltán. Bp., 

Marana Tha, 2019) 

            F. I. 
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
https://igenaptar.katolikus.hu/  https://www.katolikusradio.hu/igenaptar 

február 22. Szent Péter apostol székfoglalása  

Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia 

Szent Péter antiochiai püspöki székfoglalásának ünnepe. Ott ne-

vezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek. A IV. század-

tól kezdve ünneplik ezt az ünnepet, az Egyház egységének kifeje-

zésére. Péterre, a kősziklára épül az Egyház, de Jézus Krisztus az, 

aki kősziklává tette Pétert, és aki kegyelmével erősíti ma is Egy-

házát.  

 

február 24. Szent Mátyás apostol ( 80 körül) 

Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. 

 

 

február 26. Hamvazószerda 

Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked. 

március 4. Szent Kázmér (1484) 

Úgy lesz az Emberfia is jel e nemzedék számára  

 

 

 

március 7. Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk (202/203) 

Szeressétek ellenségeiteket 

március 9. Római Szent Franciska szerzetesnő (1440) 

Bocsássatok meg és nektek is megbocsátanak 

 

március 17. Szent Patrik püspök (460 körül) 

Nem mondom: hétszer, hanem hetvenhétszer 

 

 

 

március 18. Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztaní-

tó (387) 

Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy tökéletessé tegyem 

 

március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát  

https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-03-18
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-03-18
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A Szentháromság Énekkar próbái és szolgálatai virágvasárnapig 

  Február 19. (szerda) 

  Február 25. (kedd) 

  Március 1. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA – 18:00 szolgálat 

(17:00 próba) 

  Március 4. (szerda) 

  Március 10. (kedd) 

  Március 18. (szerda) 

  Március 24. (kedd) 

  Április 1. (szerda) 

  Április 5. VIRÁGVASÁRNAP – 9:00 szolgálat (8:15 próba) 

 

A Szentháromság Énekkar próbái és szolgálatai virágvasárnapig 

  Február 19. (szerda) 

  Február 25. (kedd) 

  Március 1. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA – 18:00 szolgálat 

(17:00 próba) 

  Március 4. (szerda) 

  Március 10. (kedd) 

  Március 18. (szerda) 

  Március 24. (kedd) 

  Április 1. (szerda) 

  Április 5. VIRÁGVASÁRNAP – 9:00 szolgálat (8:15 próba) 

 

FARSANG – HEAVEN’S GARDEN 
A szervezők mindenkit várnak az évtized első HEAVEN’S GARDEN partijá-

ra, egy fergeteges farsangi bulira a nagyböjt előt-

ti utolsó szombaton, 2020. február 22-én! Újra 

szeretett helyszínükön, a TRIP hajón lesz lehető-

ség táncolni, ismerkedni, beszélgetni. Helyszín: 

TRIP hajó (1011, Budapest Szilágyi Dezső tér, 

2-es móló) 

Időpont: 2020. február 22. szombat 22:00 

Jegyek elővételben: 1500 HUF 

Helyszínen: 2000 HUF 

Aki részt kíván venni, regisztráljon, kattintson az “OTT LESZEK” gomb-

ra a Facebook eseményen! 

A 2020. február 16. 20:00-ig a facebook eseményen becsekkolók (ott le-

szek) között 10 db belépőt sorsolunk ki! 
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  

Gondoljunk rá, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával 

magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szer-

vezetnek adhatjuk.  

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.  
Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk 

adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára rendelkez-

zünk, melynek adószáma: 19185387-1-13.  
 

Nagyböjti időpontok: 

február 26. hamvazószerda 

február 28., március 6., 13., 20., 27., április 3, 10. péntek keresztút 

  gyerekek lelkinapja:    március 7-én 9 órától  

a közösségi házban 

  egyházközségi lelkinap:  április 4. 9.30-tól 

  gyerekek, fiatalok gyónása: március 27. (péntek) 

  takarítás:     március 28. 9 órától 
 

Február 16-án, vasárnap imaórát 

tartunk a magzatokért és az élet vé-

delméért 17 órától az esti szentmi-

séig. 

Lelkigyakorlatok: 

A tantestületi lelkigyakorlat február 

27-től 29-ig tartjuk. Az iskola és 

óvoda 27-én délig lesz azon a héten. 

A házas csoport lelkigyakorlata már-

cius 13-tól 15-ig lesz Egerben. 

Imádkozzunk a résztvevőkért, hogy 

ezek az alkalmak lelki megerősödé-

süket szolgálják. 

Indul a jegyes-kurzus, Akik ebben 

az évben templomunkban kívánnak 

szentségi házasságot kötni, és még 

nem jelentkeztek, mielőbb pótolják, 

legkésőbb a jegyes-kurzus első al-

kalmán, ami 2020. február 18-án 

(kedden) 20.15-kor kezdődik a kö-

zösségi házban. Szeretettel várjuk a 

jegyes-párokat 

Minden hónap első szombatján a 

reggel 7 órai mise után elsőszombati 

ájtatosságot tartanak testvéreink az 

Oltáriszentség előtt. A következő 

alkalom március 7. 

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 alkalmak: február 16., 

március 15. 
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Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 85,- 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 testvéreink-

re! 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. 

Ezalatt gyónásra is van lehetőség. 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. 

 
 
 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejá-

rata 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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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). 

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 meg-

felelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű ada-

kozót szereti.” (2Kor 9,7) 

 

 

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 egyházunk, 

egyházmegyénk, közösségeink életéről:  

 

 www.szimre.hu;  

 https://shoeshine.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://bonumtv.hu/
http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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SZOLGÁLAT A SZENTMISÉKEN 

2020. február 15-től április 28-ig 

 

február 15. szombat 18.00  Cusillo 

   16. vasárnap 9.00   Szolgálattevők 

         10.30  Házas 

         18.00  Kolping 

   22. szombat  18.00  Szolgálattevők 

   23. vasárnap    9.00  Szolgálattevők 

      10.30 Cursillo 

      18.00 Régebben házasok 

   29. szombat 18.00 Igekörök 

március   1. vasárnap   9.00 Szolgálattevők 

      10.30 Házasok 

      18.00 Szolgálattevők 

     7. szombat 18.00 Régebben házasok 

     8. vasárnap   9.00 Tantestület 

      10.30 Szolgálattevők 

      18.00 Cserkészek 

    14. szombat 18.00 Cursillo 

    15. vasárnap   9.00 Szolgálattevők 

      10.30 Házasok 

      18.00 Kolping 

    21. szombat 18.00 Szolgálattevők 

    22. vasárnap   9.00 Szolgálattevők 

      10.30 Cursillo 2 

      18.00 Régebben házasok 

   28. szombat 18.00 Szolgálattevők 

   29. vasárnap   9.00 Szolgálattevők 

      10.30 Egyháztanács 

      18.00 Családközösség 

 
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. 
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A SZENTMISÉK RENDJE (téli miserend) 

 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat  7.00,  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 között. 

vasárnap        7.45 
 

SZADA 

kedd szentségimádás     18.00 

  szentmise     18.30   
szerda (görögkatolikus)    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 és a nagyböjtben: 

     hétköznapokon és szombaton:   az esti szentmisék előtt fél órával 

     csütörtökön este:                         a szentségimádás alatt,  

     vasárnap este:                              a szentmise előtt félórával és  

       a szentmise alatt  

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

 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2020. február-március 

 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

