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zekben a napokban az 
Egyház arra emlékezett, 

hogy az apostolok a Boldogsá-

gos Szűzanyával együtt fel-
mentek az emeleti terembe, 
ahol az utolsó vacsorát is ün-
nepelték, hogy Jézus paran-
csát teljesítve, imádkozva vár-
ják az Atya ígéretét. A feltá-
madt Krisztus mennybemene-
tele előtt így szólt az aposto-
lokhoz: „Én majd elküldöm 
nektek azt, amit Atyám ígért. 

Ti csak maradjatok a város-
ban, amíg el nem tölt az erő 
benneteket a magasságból” (Lk 
24,49). Az apostolok nem tud-
ták, hogy pontosan mi fog tör-
ténni, de engedelmeskedtek 
Jézus szavának. Erről tanús-
kodik az első Pünkösdről szóló 

beszámoló, amit Szent Lukács 
őrzött meg számunkra az 
Apostolok Cselekedeteiben. 

„Mikor elérkezett pünkösd 
napja, mindannyian együtt 
voltak, ugyanazon a helyen” 
(ApCsel 2,1). Ez a hely az eme-
leti terem, amely az Egyház-
nak az egyik előképe. Egészen 
sajátos módon éltük meg az 
idei húsvéti időt. Igazából raj-
tunk állt, hogy ebben a hely-
zetben akadályt, vagy éppen 

egy új lehetőséget találtunk. 
Nemes Ödön jezsuita atyától 
tanultam a következőt. „Ha 
egy helyzetet nem tudok meg-
változtatni (ilyen volt a karan-
tén), akkor egy dolgot tehetek, 
megváltoztatom a hozzáállá-
somat.” 
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a tehát Isten megenged 

valamit az életünkben, 
akkor ebből Ő jót tud előhozni. 
Szent Pál szavait nagyon át 
kell elmélkednünk. „Tudjuk, 
hogy az Istent szeretőknek 
minden javukra válik…” Ezt 
elég gyakran szoktuk is idézni. 
De! Ennek az igeversnek van 
folytatása: „azoknak, akik az ő 
végzése értelmében meghívást 
kaptak, hogy szentek legye-
nek” (Róm 8,28). Egy paptest-
vérem szokta mondogatni: „Is-
ten nem szórakozik velünk.” 
És mennyire igaza van. Isten 
mindent megtesz, illetve meg-
enged annak érdekében, hogy 
szentek legyünk, vagyis az a 
vágya, hogy megtanuljunk sze-
retni, mert ez a szentség lé-
nyege. Úgy szeretni, mint 
Krisztus: ingyenesen, feltételek 
nélkül, időnként vállalva a tes-
ti és a lelki szenvedéseket is. 
Pünkösdkor kiáradt a Szentlé-
lek, és az apostolok lejöttek az 
emeleti teremből és kiléptek az 

emberi történelem színpadára. 

De nem azért, hogy színész-
kedjenek, hanem azért, hogy 
tanúskodjanak. A főtanács 
előtt így vallanak az apostolok: 
„Mi nem hallgathatunk arról, 
amit láttunk és hallottunk” 
(ApCsel 4,20). Az Egyház élete 
szakadatlan Pünkösd. A 
Szentlélek arra ösztökél mind-
annyiunkat, hogy bátran ta-
núskodjunk az evangélium 
öröméről. Az emeleti terembe 
nemcsak Pünkösd előtt kellett 
fölmennünk, hanem minden 
egyes nap be kell lépnünk eb-
be a terembe, ami valójában a 
saját szívünket szimbolizálja. 
Itt tanulunk meg imádkozva 
várakozni, itt válhatunk igazán 
érzékennyé a Szentlélek indí-
tásaira. Adjunk időt és teret a 
Szentléleknek, és akkor nem 
téveszthetjük el a célunkat, 
hiszen „a mi hazánk a menny-
ben van” (Fil 3,20). 
 

Janó atya
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HIMNUSZ A SZENTLÉLEKHEZ 

II.(Jámbor) Róbert francia király költeménye 

 

Jőjj Szentlélek-isten, jőjj 

s áraszd ki a mennyekből 

fényességed sugarát! 

Jőjj, ki árvák atyja vagy, 

jőjj, ki szívek lángja vagy, 

ajándékos jóbarát! 

 

Jőjj áldott vigasztalás, 

drága vendég, lelkitárs, 

legédesebb enyhülés: 

fáradságra nyugalom, 

hőség ellen oltalom, 

zokogásban könnyülés! 

 

Jőjj és töltsd be híveid 

legtitkosabb szíveit, 

boldogító égi tűz! 

Semmi, semmi nélküled 

az emberben nem lehet, 

semmi tiszta, semmi szűz. 

 

Mosd, amit a szenny belep, 

öntözd, ami eleped, 

seb fájását csillapítsd; 

ami dermedt, élesztgesd, 

ami fagyos, melengesd, 

ami hibás, igazítsd! 

 

Benned minden bizalom! 

Osszad, osszad pazaron 

hét szent ajándékodat: 

adj érdemre jobbulást, 

üdvösséges kimulást; 

s örök vigasságot adj! 

 

Babits Mihály fordítása 
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Krisztus velünk jött az otthonainkba 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én közleményben 

jelezte, hogy a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt 

meghirdetett veszélyhelyzetben a nyilvános liturgia 2020. március 22-től, 

Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Két hónap után, 2020. 

május 15-én, Marton Zsolt püspök atya által kiadott rendelkezés alapján, má-

jus 18-tól kezdődően viszont fokozatosan újra lehetnek nyilvános liturgiák 

templomunkban. Így május 24-én, Urunk Mennybemenetele ünnepén már újra 

„élőben” találkozhattunk egymással, és együtt ünnepelhettük az Eucharisztiát. 

A két dátum között 9 vasárnapi, 2 nagyheti (nagycsütörtök és nagypéntek), 

valamint 1 húsvéthétfői, vagyis összesen 12 szentmisét közvetítettünk online a 

Szentháromság-templom kápolnájából. 

Nagy öröm és hála van az egyházközség tagjainak szívében a ShoeShine csa-

pata iránt, akik a pandémia időszaka alatt időt és energiát fordítottak arra, 

hogy  közösségünk együtt ünnepelhessen – ugyan csak virtuálisan – hétről-

hétre. Sok visszajelzés érkezett, hogy mennyire fontos volt, hogy Janó atya és 

Zsolt atya a digitális világ előnyeit kihasználva „interfész” tudott lenni az 

egyházközség hívei és az élő Isten között, és felváltva celebráltak szentmisét a 

közösség számára. 

Isten áldja mindazokat, akik a veszélyhelyzetben is szolgálatukkal segítették 

az élő egyházközséget! 
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Így éltünk a karantén idején 

Az idei nagyböjt nehéz, de különle-

ges és szép volt. Még azt is meg me-

rem kockáztatni, hogy nem véletlen, 

hogy a koronavírus-járvány erre a 

böjti időszakra esett, hogy Isten terv-

ében ez így volt megírva. Az egész 

világ böjtölt. Ember nem tudott vol-

na ilyen tökéletes böjtöt kitalálni. 

Mindannyian kereszten voltunk, 

mindannyiunknak le kellett monda-

nia valamiről, mindenkinek valami 

hiánnyal kellett megbirkóznia. Ha-

talmas kihívás, próbatétel és tanulás 

ez a családoknak, az egész világ, az 

egész kereszténység számára. Isten 

figyelmeztetése, hogy a világ nagyon 

rossz irányba megy. Figyelmeztetés a 

megtérésre, arra, hogy visszaadjuk 

Istennek azt a dicsőséget, amit elvet-

tünk tőle, mert kiűztük az életünkből. 

Ilyen még nem volt, ilyet mi még a 

mi életünkben nem tapasztaltunk. 

Mikor utolsó alkalommal a kateku-

mencsoportban a vírushelyzetről, a 

fejleményekről beszélgettünk, és Ja-

nó atya azt mondta, Istennek hála, 

hogy még összejöhetünk, és hogy 

még van szentmise, mert ő gyanítja, 

hogy hamarosan még a templomot is 

be kell majd zárni, nem hittem volna, 

hogy ez valóban bekövetkezhet.  

Istennek hála a technikáért! Nem ne-

kem való ez a virtuális világ, de ha 

nincs más lehetőségünk, akkor ez 

óriási ajándék a közösségnek, a kap-

csolatok megtartása, a hétköznapi 

feladatok, tanulás, banki ügyek, be-

vásárlás és még sok más egyéb meg-

oldásában.  

Istennek hála, hogy így nem kellett 

lemondanunk a miséken való részvé-

telről sem. Nagyon készültem a va-

sárnapi miseközvetítésre. Ilyenben 

még soha nem volt részem, mint 

ahogy a lelki áldozásban sem. Ponto-

san „érkeztünk”, a házi oltárunkon 

frissen szedett virág illatozott, és a 

gyertya lángja gyújtott fényt az ott-

honunkban. A legelső alkalom na-

gyon megrendítő volt. Benne volt az 

a fájdalom, hogy most fizikailag nem 

tudunk jelen lenni, de nyitott szívvel 

részt vettünk mindenben, felálltunk, 

letérdeltünk, énekeltünk, mintha csak 

a templomban lennénk. Nagyon hi-

ányzott a templom, a szent tér, ahol 

minden a hitről szól, az Eukarisztia. 

Eszemmel tudtam, hogy a lelki áldo-

zásnak a kegyelmi hatása ugyanaz, 

az érzés mégsem volt ugyanaz, a 

személyes kapcsolatot, Isten szent 

testének a fizikai valóságát semmi 

sem pótolja. Janó atya szavait idézve 

Isten ki akarja tágítani a szívünket, 

hogy nagyon vágyakozzunk utána, 

hogy végtelen hálát érezzünk minden 

ajándékáért. Hát ez sikerült. Már az a 

lehetőség is, hogy újra beléphetek a 

templomba, ahol annyi éve otthon 

érzem magam, izgalommal és végte-

len hálával töltött el. Szárnyalt a lel-

kem az örömtől. Mikor lehetőség 

nyílt rá, hogy a csütörtöki szentség-

imádás után áldozhassunk, az maga 

volt a mennyország, mint az első ál-

dozásom. Felemelő látvány volt, 

ahogy szép lassan szivárogtak befelé 

a templomba a hívők, hogy hosszú 



Fény és Forrás   2020. május-június 

   6 
 

  

idő után újra magukhoz vehessék 

Krisztus szent testét.  

 

Amint Janó atya az egyik online mi-

seközvetítésben fogalmazott: „a go-

nosz most a markába nevet, hogy lát-

játok, most bezártam a templomo-

kat!”, miközben Isten szelíden visz-

szavág: „igen ám, én meg megnyitot-

tam több ezer ember otthonában a 

családi templomot.”  

Janó atya örömmel számolt be róla, 

hogy milyen sok családtól kapott fo-

tókat az elkészült oltárokról, a szé-

pen leterített asztalról, feszületről, 

gyertyákról, és többen családi fotót is 

küldtek, melyen a gyerekek minist-

ráns ruhába vagy ünneplőbe öltözve 

várják a szentmise kezdetét, előttük a 

laptop képernyőjével. Hálás köszönet 

Janó és Zsolt atyának a szolgálatáért, 

valamint kántorunknak, Ács Dávid-

nak, és a technikát biztosító testvé-

reknek, hogy folyamatosan követhet-

tük a vasárnapi szentmise-

közvetítéseket.  

A nagyhét méltó megünnepléséhez a 

levelezőlistákon érkezett segítség. 

Barsi Balázs atya összeállított egy 

kis segédletet, mely tartalmazott 

minden liturgikus előírást, külön 

imádságokat az étkezésekhez, regge-

li, napközi vagy esti zsolozsmát, fel-

hívva a figyelmet az ünnepkörhöz 

kapcsolódó egyéb cselekedetekre, pl. 

a lábmosás szertartására, a kereszt-

hódolatra, a lamentációra vagy Jézus 

főpapi imájának felolvasására.  

Nyilvánvalóan a szent három nap 

liturgikus eseményeit nem lehetett a 

szokásos módon megtartani, ezért a 

szentmisék rövidebbek voltak. A hi-

ányt mi igyekeztünk otthon közös 

imádsággal pótolni. Ilyenkor be-

hunytam a szemem, és elképzeltem 

magam a szokott helyemen a temp-

lomban, és körülöttem a testvéreket, 

és jóleső érzés volt a tudat, hogy ab-

ban a pillanatban mindannyiunk szí-

ve egy ütemre dobban.  

 

Házas listánkon megosztottuk egy-

mással, hogyan éltük meg az első pár 

hetet, húsvét előtt a házasok kezde-

ményezésére egy alkalommal virtuá-

lis keresztúton is részt vettünk, 

imádkozva, énekelve. Imaláncokba 

kapcsolódtunk be, e-mailek érkeztek, 

facebookon voltak megosztások, 

mind azzal a céllal, hogy lelkileg 

erősítsük és felkészítsük egymást az 

előttünk álló nehéz időszakra. Tele-

fonon is tartottuk a kapcsolatot. Én 

magam is elhatároztam, hogy ha le-

het, mindennap felhívok valakit, 

hogy tudjunk egymásról.  

Lelkiségünk felelősei megszervezték, 

hogy eljuttassák otthonainkba a havi 

életigét. Ezúton is köszönet érte!  

Hamarosan virtuális alkalmak szület-

tek, ahol az igekör és a fiatal házasok 

csoportja is találkozhatott. Jó volt 

látni a többieket, hallani és megosz-

tani másokkal a tapasztalatokat. Ezek 

abban erősítettek meg mindannyiun-

kat, hogy sok nehézséggel kell meg-

küzdenünk, sok bennünk a bizonyta-

lanság, a félelem. Nem könnyű al-

kalmazkodni az új helyzethez, sok 

leleményességre, türelemre és krea-

tivitásra van szükség, de a nehézsé-

gek közepette fel kell ismernünk Is-

ten vezetését, jelenlétét, és fel kell 

fedeznünk, mennyi kegyelem rejlik 



Fény és Forrás   2020. május-június 

   7 
 

  

ebben a helyzetben, és hogy több a jó 

és az ajándék, mint a rossz. Áldás 

volt, hogy a családok együtt lehettek, 

több idejük jutott egymásra. A szü-

lők rájöhettek, hogy nem is olyan 

könnyű tanárnak lenni és együtt ta-

nulni a gyerekekkel, vagy egyáltalán 

rávenni őket, hogy komolyan vegyék 

feladataikat. Sokan el tudtak végezni 

a ház körül olyan feladatokat, me-

lyekre évek óta nem jutott idejük. 

Gyakorolhatták a szeretetet a család-

ban, mely a szeretet bölcsője. Ezeken 

a virtuális összejöveteleken megtud-

hattuk azt is, kit miért hordozzunk 

imáinkban. Volt, aki szinte mindent 

elveszített, munkát, hobbit, baráto-

kat, volt, akit félelem gyötört a fertő-

zésveszély miatt. Az irgalmasság 

cselekedetei közül leginkább azokat 

gyakorolhattuk, melyekhez nem fel-

tétlenül szükséges személyes kapcso-

lat, mint pl. a telefonon, levélben va-

ló kapcsolattartás, közbenjáró imád-

ság, a másik meghallgatása, vigaszta-

lása.  

A járványügyi helyzet első pár heté-

ben egyházközségünkben önkéntesek 

csoportja jött létre, akik segítettek 

idős testvéreinknek bevásárolni, pos-

tára vagy gyógyszertárba menni. Egy 

másik csoport elkezdett szájmaszko-

kat varrni, melyet a felelősök juttat-

tak el a jelentkezőknek. Hálásan kö-

szönjük a segítséget mindenkinek! 

Az idősek lelki támogatásra, vigasz-

talásra is rászorultak. Fontos felada-

tunk volt meggyőzni, figyelmeztetni 

és visszafogni őket, hogy egészségük 

biztonsága érdekében maradjanak 

otthon és ne menjenek sehová.  

 

A mögöttünk levő időszakból mind-

annyian rengeteget tanulhatunk. Isten 

ezen keresztül is formálni akar, meg 

akar edzeni, számtalan dologra akar 

tanítani minket. Pl. alázatra, hogy ne 

legyünk olyan elbizakodottak, hogy 

tudjuk, hogy nem vagyunk minden-

hatók, és nélküle semmire sem me-

gyünk. Megtanuljuk átértékelni a 

dolgokat. Rá kell döbbennünk ki-

csinységünkre, hogy megkísértett, 

megsebzett létezők vagyunk. Rá akar 

ébreszteni arra, hogy összetartozunk, 

hogy senki sem különálló sziget, 

hogy törődnünk kell egymással. Rá 

akar mutatni, mi a fontos az életben, 

hogy mik az igazi értékek, hogy Őrá 

alapozzuk életünket. Tanítani akar a 

türelemre, az odafigyelésre, az 

együttérzésre, a ragaszkodásaink el-

engedésére, a változáshoz való al-

kalmazkodásra, és annak elfogadásá-

ra, egyszóval azt szeretné, hogy tel-

jes szívből ki tudjuk mondani, hogy 

„Uram, legyen meg a Te akaratod!” 

Simon Erika 

 

Egyházközségi közösségeink online összejöveteleket szerveztek. Így tettek a 

fokoláros és a különböző házas csoportok – legalábbis erről tudunk.  Ahol ez 

nem sikerült, a karantén idején gyakran hívták egymást telefonon a testvérek, 

vagy e-mailen osztották meg a híreket, eseményeket  

Jó lenne, ha erről többet is megtudhatnánk, ezért kérünk benneteket, írjatok 

nekünk, hogy megoszthassuk az egyházközségben, a honlapon vagy a követ-

kező számban. fenyesforras@gmail.com 
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OLVASÓLÁMPA 
 

Nálad mindenre van orvosság 

 

„Mikor értem meg végre, hogy nem Isten miatt 

kell imádkoznom? Az Úrnak nem én vagyok a 

hírközlő forrása! Még csak a társalkodónője sem 

én vagyok, az egyetlen, aki egy kissé elszórakoz-

tatná felhős magányában. 

Isten miattam kéri, hogy kérjek. Ha megteszem, 

akkor Isten békéje, amely minden értelmet meg-

halad, megőrzi szívemet és értelmemet Krisztus 

Jézusban. 

Nem azt ígéri tehát, hogy amint kiejtem szívem 

vágyát a szájamon, máris teljesíti.  Előre tudható: 

én mindig csak kisebbet tudok kérni annál a cso-

dálatos ajándéknál, mint amit Ő szán nekem: mert Ő a békéjét adja. 

Ha Isten előtt kimondom félelmeimet, ha szavakba öntöm, kérésbe formázom, 

megtörténik a csoda: a ködösen kavargó aggodalom-halmaz rendeződik, sőt át 

is alakul: megmagyarázhatatlan béke tölt el. Így lesz szívem és értelmem újra 

szabaddá – Krisztusban. 

 Gyötrődöm és 

tipródom valamin, és nem merem eléd rakni, Uram, mert féltem a Benned va-

ló szabadságom. »Csak nem foglalkozom Isten színe előtt ilyen méltatlan 

gondolatokkal?« Észre sem veszem, hogy ezzel küldtem el szívemből a békét. 

 Nem feledhe-

tem, ki a zűrzavar ura – és ki az, Aki mindent békés rendbe tud igazítani. Bu-

taság azt gondolnom Rólad, hogy bármivel is megzavarnám dicsőségedet – ha 

Te engem, bűnös embert nem tartasz méltatlannak arra, hogy szemed elé ke-

rülhessek, én hogyan is gondolhatnám, hogy valami koszt el kell rejtenem 

magamon Előled? 

 Valóban min-

dent tudsz és mindent ismersz – de akarod, hogy mindenről beszéljek Veled, 

hogy én is tudjam: Nálad mindenre van orvosság.” 

 

(Részlet Gellért páter: Ne félj! című kötetéből.) 

    

    

   F. I.  
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/ 

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar 

 

május 24. Urunk mennybemenetele 

Én kaptam minden hatalmat égen és földön. 

 

május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap (1595) 

Dicsőítsd meg fiadat! 

 

május 27. Canterburyi Szent Ágoston püspök (605) 

Hogy egy legyenek, mint mi. 

 

május 31. Pünkösdvasárnap 

Vegyétek a Szentlelket! 

 

Szent Ágoston fohásza 

 

Te lélegezz bennem, Szentlélek, 

Hogy ami szent, azt gondoljam. 

Te parancsolj nekem, Szentlélek, 

hogy ami szent, azt tegyem. 

Te hívogass engem, Szentlélek, 

hogy ami szent, azt szeressem. 

Erősíts engem, Szentlélek, 

hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem. 

Te őrizz engem, Szentlélek, 

Hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem. Ámen. 

 

 

 

június 1. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 

Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.  

 

június 2. Szent Marcellínusz (310 körül) és Szent Péter vértanúk 

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené! 

 

június 3. Lwanga Szent Károly (1886) és társai, vértanúk 

Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. 

 

 

http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-05-24
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-26
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-27
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-06-01
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-02
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-03
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június 4. A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap  

Ez az én testem, amelyet értetek adok. 

XVI. Benedek pápa kívánságának eleget téve az Istentiszteleti és Szentségi 

Kongregáció hét évvel ezelőtt elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának 

ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. 

Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó ál-

dozatát ünnepli (vö. Zsid 7,24; 9,11), ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ádám-

nak az Egyházban szolgálatot végző fiai papokként Krisztus papságának misz-

tériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. 

„A mai ünnepet néhány éve vezették be a magyar egyházban is. Jézus Krisztus 

papi szolgálatára figyelünk ma, és azért imádkozunk, hogy a papok egyre job-

ban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, akinek szolgálatára szentelték életüket” – 

fogalmaz Sárai-Szabó Kelemen OSB. 

Forrás: Adoremus, Liturgia.hu 

 

június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú (754) 

Jobbom felől foglalj helyet! 

 

június 6. Szent Norbert püspök (1134) 

Hirdesd az igét! 

június 7. Szentháromság vasárnapja 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. 

A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szenthá-

romság vasárnapja. Miután az üdvösség történeté-

nek eseményeit megünnepeltük, mintegy összefogla-

lóul hitünk legszentebb misztériumát ünnepeljük. A 

liturgikus ünneplés csak később kezdődött. Az ünnepet 

Stephanus, Lüttich püspöke 

(+920) vezette be. Elrendelte vá-

rosában. A püspököt székesegy-

házában a Szentháromság oltár 

alatt helyezték örök nyugalomra. Utóda pedig az egész 

egyházmegye számára elrendelte Szentháromság ünne-

pét. Az egyetemes Egyház számára XXII. János pápa 

1334-ben, az avignon-i fogság idején rendelte el az ün-

nepet. Ettől kezdve folyamatos a liturgikus ünneplés.  

Sokszor valljuk meg hitünket e rövid magasztalással: „Dicsőség az Atyának, a 

Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen”. 

Forrás:  Magyar Kurír  

 

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-05
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-06
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-06-07
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június 8. Prágai Szent Ágnes szűz (1282) 

Boldogok a szelídek, övék lesz a föld. 

Édesanyja III. Béla király lánya, Konstancia, édesapja I. Ottokár (Přemysl) 

cseh király (1211. Prága - 1282. Prága) 

Erényes életével, szépségével kivívta császárok szerelmét (II. Frigyes őt is 

feleségül akarta venni, mint nagynénjét, Szent Erzsébetet), de ő Jézusnak 

ajándékozta magát. Kolostort építtetett. Szent Klárával baráti levelezést folyta-

tott, az általa Assisiből küldött öt nővérrel szerzetesi közösséget szervezett fe-

rences szellemben a szegények szolgálatára. Példája követőkre talált a cseh 

arisztokrácia leányainak körében, akik közül többen csatlakoztak a klarissza 

apácákhoz. 
 

június 9.  Szent Efrém diakónus és egyháztanító (373) 

Ti vagytok a föld sój! 
 

június 11. Szent Barnabás apostol (61) 

Menjetek és hirdessétek: közel van az Isten országa! 
 

június 14. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja 

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. 

Mit jelent az Úrnapja? 
Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben - 

a húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep ere-

dete a XII. századi eukarisztia-kultusszal áll kapcsolatban. Jézus eukarisztikus 

jelenlétét hangsúlyozza. A szentmisében az "átváltoztatástól" kezdve Jézus 

teste és vére jelen van a kenyér és a bor "színében". Ez a jelenlét megmarad, 

ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy itt 

van Jézus velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással 

adunk tiszteletet. 

Az utolsó vacsorán maga Jézus mondta: "Ez az én testem, mely értetek adatik. 

Ez a kehely az új szövetség az én véremben" (Lk 22,19). Jézusnak több jelen-

léti módja is van az Eukarisztián kívül, melyek szintén valóságos, reális jelen-

létek. Jelen van Igéjében, az apostolok utódaiban, a nevében összegyűlt kö-

zösségben, embertársainkban, stb. Az Oltáriszentségben való jelenlét azonban 

kiemelkedik ezek közül: az Eukarisztia szentségében igazán, valóságosan és 

lényegileg jelen van a mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével együtt 

az ő teste és vére, következésképpen az egész Krisztus. Ez a jelenlét a szent-

misében jön létre a Szentlélek segítségül hívása (epiklézis) és Krisztus szavá-

nak hatására. 

„Krisztus szava, ami a semmiből létre tudta hozni azt, ami előzőleg nem léte-

zett, ne tudná átváltoztatni a létező dolgokat azzá, amik még nem voltak? 

Egyáltalán nem kisebb cselekedet megadni a dolgoknak az első természetüket, 

mint az utóbbit megváltoztatni.” (Szent Ambrus). 

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-08
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-09
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-06-11
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-06-14
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június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő (1298) 

Ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is! 

V. Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból származó 

Laszkarisz Mária leánya 1238 körül született. Rokonai között van Magyaror-

szági Szent Erzsébet, és Prágai (Csehországi) Szent Ágnes; két nővére Boldog 

Kinga és Szent Margit. A szülői házban mindössze öt évet töltött, melybe be-

leesik a tatárjárás borzalmas ideje. Szülei ekkor szentéletű nővére gondjaira 

bízták. Boleszláv pomerániai herceghez adták feleségül, aki nem bánt méltón 

vele, de Jolán zokszó nélkül tűrte a megaláztatásokat. Sebesült férjét odaadóan 

ápolta, aki halálos ágyán nagyon megbánta hiábavaló féltékenységét. Jolán 

Árpád-házi Szent Erzsébet példáját követve szerette és gondozta a betegeket, 

gyermekeit maga nevelte. Férje halála után vagyonát szétosztotta és a szintén 

megözvegyült nővérével, Kingával belépett az ószandeci klarissza kolostorba. 

Kinga halála után a férjével alapított gnieznói kolostor apátnője lett. Megjó-

solta halála napját. Sírjánál sok gyógyulás történt. Boldoggá avatása elhúzó-

dott, végül 1827. szeptember 22-én megvalósult. Lengyelországi tisztelete 

széles körben elterjedt 

 

június 19. Jézus Szent Szíve 

Az én igám édes, az én terhem könnyű. 

Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten 

átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepel-

jük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. 

Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. 

Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni 

Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási szemé-

lyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, 

mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot.  

Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végte-

lenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. 

Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő 

ábrázolása: megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vál-

lalt halál jelképeként. 

IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. 

A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkí-

vül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában. 

Forrás: Magyar Kurír 

 

 

 

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-15
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június 20. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

Elámultak értelmességén és feleletein. 

 

június 22. Nolai Szent Paulínusz püspök (431), Fisher Szent János püs-

pök, vértanú (1535) és Morus Szent Tamás vértanú (1535) 

Ne ítélj, hogy meg ne ítéljenek! 

 

június 24. Keresztelő Szent János születése (főünnep) 

De jön már utánam az, akivel szemben még arra sem vagyok méltó, hogy sa-

ruját leoldjam a lábáról. 

 

június 26. Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító (444) 

Akarom, tisztulj meg! 

 

június 27. Szent László király (1095) 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

 

június 29. Szent Péter és Pál apostolok (főünnep) 

Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. 

 

június 30. A római Egyház első szent vértanúi 

Mit féltek, ti kicsinyhitűek? 

 
 
 

A VELÜNK LÉVŐ JÉZUSBAN A járvány miatt online 
megtartott tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó mot-
tójául a szervezők a kétségek és reménységek közt 
utat kereső emmauszi tanítványoknak a feltámadt Jé-
zushoz szóló kérését választották: „Maradj velünk, 
Urunk!” (Lk 24,29). A május 23-i rendezvényen az in-
ternet segítségével többek között a világ különféle tá-
jain misszióban szolgáló magyarok beszámolóit is köz-
vetítették. 
A részletes beszámolót itt lehet olvasni: 
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3996/A-VELUNK-LEVO-JEZUSBAN-BIZVA-%E2%80%93-OSSZEFOGLALO-
AZ-ELSO-ONLINE-NAGYMAROSROL.html 

 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-06-20
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-22
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-22
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-22
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-26
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-06-30
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3996/A-VELUNK-LEVO-JEZUSBAN-BIZVA-%E2%80%93-OSSZEFOGLALO-AZ-ELSO-ONLINE-NAGYMAROSROL.html
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3996/A-VELUNK-LEVO-JEZUSBAN-BIZVA-%E2%80%93-OSSZEFOGLALO-AZ-ELSO-ONLINE-NAGYMAROSROL.html
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
 

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS 
A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és va-

sárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével. Az átmeneti időszak alatt a 

misék visszaállításának az ütemezése a felelős lelkipásztorokra van bízva. 

Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik ma-

gukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érde-

kében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a 

vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi 

felmentés megszűnik. 

A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve. 

Mindenben tartsuk be az állami előírásokat. Ahol van rá lehetőség, folytassuk 

a szentmisék online közvetítését is. 

Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával le-

hetségesek. 

Marton Zsolt 

Váci megyéspüspök 
 

Marton Zsolt püspök atya rendelkezése alapján fokozatosan újra lesznek nyil-

vános liturgiák templomunkban, a közösségi házban egyelőre nem lesznek kö-

zösségi alkalmak, ezekről később döntünk.  

A Szentháromság-templomban visszaáll az évközi miserend. 

Hétköznaponként reggel 7-kor és este 18 órakor lesznek szentmisék, 

Csütörtökön este pedig szentségimádás.  

Vasárnaponként 9-kor, 10.30-kor és este 18 órakor lesznek szentmisék. 
A blahai kápolnában egyelőre nem lesz szentmise, mert a járványügyi sza-

bályok miatt nem lehetséges liturgia ünneplése, ahogy Szadán sem, Szadán 

vasárnaponként 9 órakor szabadtéri szentmise lesz. 

Újra lehetséges a gyóntatás, a szokott időpontokban gyóntatunk. Hétköz-

nap a szentmisék előtt fél 6-tól, illetve csütörtökön a szentségimádás 

alatt lesz gyóntatás. Vasárnap pedig fél 6-tól, amíg vannak gyónók. 
 

Püspök atyának a szentmiséken való részvételről szóló rendelkezését és az 

idősekkel, betegekkel kapcsolatos kérését fentebb olvashatják. 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata 

az Ambrus Zoltán köz felől nyílik.  

Hivatali órák:   hétfő, péntek   14 és 16 óra között 

    kedd, szerda  9 és 11 óra között 

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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A járványügyi szabályokat szigorúan be kell tartani. A templomban, így a 

gyóntató helyiségben is kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk, vagy sál 

viselése. Ennek hiányában nem lehetséges elvégezni a szentgyónást. A gyónta-

tó helyiségek előtti előtérben csak egy ember tartózkodhat, a többiek a lép-

csőn, illetve a folyóson várakozzanak. A maszkot vagy sálat a szentmise 

alatt végig kötelező viselni, kivételt képez a miséző pap és a kántor, illetve a 

felolvasáskor a felolvasó. A templomba való belépéskor és az áldozás előtt kö-

telező a kezek fertőtlenítése, erről mindenkinek magának kell gondoskod-

nia. A babaszoba egyelőre nem használható! 

A liturgikus alkalmak alatt is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5m), a 

padokban csak az egy háztartásban élők ülhetnek közvetlenül egymás mellett. 

A békeköszöntés továbbra is meghajlással történik. A szentmise alatt nincs 

perselyezés, erre a szentmisét követően van lehetőség. 

Az áldoztatáskor fokozottan ügyeljünk a védőtávolság megtartására. Az 

áldoztatás továbbra is kizárólag kézbe adva lehetséges, a maszkot csak közvet-

lenül az áldozás előtt szabad levenni. 

A szentmisék után tilos a folyosón csoportosulni! Beszélgetni csak az udvaron 

lehetséges, a már sokszor említett védőtávolság megtartásával.  

A templom szentmisék előtt van nyitva, ahogy a járvány előtti időben is 

volt. Egyéb időben nem szerencsés, mert nincs biztonsági szolgálatunk.  

Pünkösdhétfőn, Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyjának em-

léknapján 9-kor és 18 órakor lesz szentmise. 

Keresztelés és esküvő is lehetséges. 

Elsőpénteken az atyák meglátogatják a betegeket. 

Elsőszombaton nem lesz ájtatosság. 

Szentháromság vasárnapján, június 7-én templomunk búcsúját ün-

nepi szentmisével ünnepeljük. Ezen a napon, aki a megszentelő kegye-

lem állapotában szentáldozáshoz járul és imádkozik a Szentatya szándé-

kára (Hiszekegy, Miatyánk) teljes búcsút nyerhet önmaga, vagy egy tisz-

títótűzben szenvedő lélek javára. Éljünk ezzel a kegyelmi lehetőséggel.  

Programok nem lesznek. Rózsaültetés tavaly volt utoljára, erről már ta-

valy döntött egyházközségünk, mert elfogyott a rózsaültetésre alkalmas 

hely. 

Te Deum több csoportban lesz (az EKIF szigorú iránymutatása alapján), 

a hívek számára nem lesz nyilvános. 

Úrnapján lesz körmenet a 9 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsol-

va. A másik délelőtti mise 11.30-kor fog kezdődni.  

Június 15-én térünk át a nyári miserendre. 

Az irodába személyesen is lehet jönni. 

A későbbi döntéseket, információkat egyházközségünk, egyházmegyénk életé-

ről a honlapon lehet majd megtalálni.  
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Megvan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja 

Jóváhagyta a Vatikán Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. 

A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 5-12. között ad otthont Bu-

dapest. 

Április 23-án jelentette be a Vatikán, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Euc-

harisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világ-

esemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre 

és annak következményeire – egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére ter-

vezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). 

A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hason-

ló döntést hozott a Családok Világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 

2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világ-

találkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztu-

sában tartják meg. 

 

 

 

Továbbra is kérjük szíves adományaikat az Afréka Alapítvány javára. 

AFRÉKA Nemzetközi Humanitárius Alapítvány (AFRÉKA International 

Humanitarian Foundation) számlaszáma: 

Afréka Alapítvány 10101346-27099400-01004002 

IBAN: HU66 

SWIFT kód: BUDAHUHB 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/afreka-uzenete-nigeriabol-nem-csak-etelt-

remenyt-is-adunk-az-embereknek 

 

 
 

Nyári miserend a Szentháromság-templomban 

hétfő, kedd, szerda     7.00  

csütörtök, péntek, szombat    19.00  

csütörtök                                                          18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   19.00  

 

Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára 

lehet befizetni: 

Római Katolikus Egyházközség  

10700196-49270400-51100005 CIB Bank 
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Szolgálat a szentmiséken:  

 
május 30. szombat   

18.00  Szolgálattevők  

május 31. Pünkösdvasárnap  

     9.00  Szolgálattevők 

   10.30  Egyháztanács 

   18.00  Családközösség 

 

június 6. szombat   

18.00  Igekör  

június 7. Szentháromság vasárnapja 

9.00   Szolgálattevők 

   10.30  Házasok 

   18.00  Szolgálattevők 

június 13. szombat 

   18.00  Régebben házasok 

június 14. vasárnap Krisztus szent teste és vére, Úrnapja 

   9.00  Tantestület 

   10.30  Szolgálattevők 

   18.00  Cserkészek 

június 20. szombat  

   19.00  Cursillo 

június 21. vasárnap 

   9.00  Szolgálattevők 

   10.30  Házasok 

   19.00  Kolping 

június 27. szombat 

   19.00  Szolgálattevők 

június 28. vasárnap 

   9.00  Szolgálattevők 

   10.30  Cursillo 2 

   19.00  Régebben házasok 

 

Kedves Testvérek!  

Templomunk miseszolgálatos csoportjába várunk mindenkit, aki felolva-

sással, 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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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 
megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű 
adakozót 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. 
 

 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2020. május-június PÜNKÖSD 
 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 

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