
  
 

 
  

 

TTAALLÁÁLLKKOOZZÁÁSS  

ajátos hangulata van en-

nek a kifejezésnek ezekben 

a napokban. Több hónapos ka-

rantén után újra tudunk sze-

mélyesen találkozni egymással. 

Újra együtt ünnepelhetjük a 

szentmisét, és újra van lehető-

ség a szentségi áldozásra. Na-

gyon különböző módokon él-

tük meg ezt az időszakot, hi-

szen annyira különbözőek va-

gyunk. És igazából jól van ez 

így. Isten a különbözőségben 

megvalósuló egységre hív meg 

minket. Az egyformaság unal-

mas, és nem is felel meg a Jó-

isten szándékának. A Szenthá-

romság misztériumára csodál-

kozhatunk rá ebben a sajátos 

egységben, hiszen az egy isteni 

lényeget (más szóval természe-

tet) három különböző személy 

birtokolja: az Atya, a Fiú és 

Szentlélek. Általában persze az 

ő egységüket hangsúlyozzuk, 

hiszen számunkra a különbö-

zőség gyakran a megosztottság 

szinonimája. A Szentháromság 

Egyisten minden szépség és 

gazdagság forrása. Istennek az 

a vágya velünk kapcsolatban, 

hogy ebben a gazdagságban 

éljünk.  

úlius 2-án ünnepeljük a 

liturgiában azt az evangéli-

umi eseményt, amikor a Szűz-

anya meglátogatta rokonát, 

Erzsébetet. Egy igazán szép ta-
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lálkozást szemlélhetünk ezen 

az ünnepen. Átölelik egymást, 

és kiárad a Szentlélek. Igazá-

ból minden találkozásunk so-

rán egyfajta Lélek-áradásnak 

kellene történnie, hiszen a ke-

resztségünk pillanata óta ben-

nünk lakik a Szentlélek. „Ben-

ne élünk, mozgunk és va-

gyunk” (ApCsel 17,28). Ő a 

Szeretet Lelke, és nekünk az Ő 

szeretetét kell közvetítenünk 

egymás felé. Próbáljuk így át-

élni a találkozásainkat, és le-

gyünk hálásak azért, hogy újra 

van lehetőségünk egymást át-

ölelni, van lehetőségünk sze-

mélyesen találkozni. 

Janó atya 
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A jó pásztor az imádságból merít erőt –  

Pap- és diakónusszentelés Vácon 
Szentmise kere-

tében Hugyecz 

Balázst áldozó-

pappá, Fazakas 

Zsoltot állandó 

diakónussá 

szentelte Mar-

ton Zsolt váci 

megyéspüspök 

június 20-án a 

váci székes-

egyházban. 

Az ünnepi 

szentmisén 

részt vett Varga 

Lajos segédpüspök, az egyházme-

gye papságának egy része, a Váci 

Egyházmegye kispapjai, akolitusok 

és diakónusok, a kismarosi Ciszterci 

Nővérek, a szentelendők családtag-

jai, rokonaik és közeli barátaik. 

A járványügyi készültség miatt a 

szertartáson kizárólag a meghívottak 

vehettek részt, mindenki más online 

tudott bekapcsolódni az ünnepi li-

turgiába, amelyet a EWTN–Bonum 

TV és a Váci Egyházmegye Yo-

uTube-, valamint Facebook-

csatornája élőben közvetített. 
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4048/EGO-

SUM-PASTOR-BONUS-PAP-ES-

DIAKONUSSZENTELES-VACON.html 
 

A felszenteltek bemutatkozását is a 

Váci Egyházmegye honlapján ol-

vashatják: 
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4002/BEMUTATKOZNAK-A-VACI-EGYHAZMEGYE-

FELSZENTELTJEI-2020.html 

http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4048/EGO-SUM-PASTOR-BONUS-PAP-ES-DIAKONUSSZENTELES-VACON.html
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4048/EGO-SUM-PASTOR-BONUS-PAP-ES-DIAKONUSSZENTELES-VACON.html
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4048/EGO-SUM-PASTOR-BONUS-PAP-ES-DIAKONUSSZENTELES-VACON.html
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4002/BEMUTATKOZNAK-A-VACI-EGYHAZMEGYE-FELSZENTELTJEI-2020.html
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4002/BEMUTATKOZNAK-A-VACI-EGYHAZMEGYE-FELSZENTELTJEI-2020.html
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Szentháromság vasárnapja 2020. június 7. 

Ezen a napon templomunk búcsúját ünnepeltük, amikor azok, akik kegyelmi 

állapotban vannak, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy egy elhunyt szerettük 

számára.  

Sajnos az idén elmaradt a hagyományos rózsaültetés, mert a templom előtti kis 

kertben nincs több hely a rózsatöveknek.  

 

Régebbi búcsúk képeiből válogattunk. A képeken a különböző közösségek 

jeleneteit, pályázati rajzokat, kézműves foglalkozást és az utóbbi évek rózsaül-

tetését láthatjuk.  
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Úrnapja 2020. június 14.  
Krisztus szent testét és vérét ünnepeltük Úrnapján, melyre már előre készítet-

tük a szívünket és a lelkünket azzal, hogy pénteken elkészítettük az oltárdíszt. 

Majd a templom előtti kertben és az udvaron felállítottuk a négy oltárt, és 

élénk színű virágokból szőnyeget terítettünk a szentségtartóban hozzánk érke-

ző Úr lábai elé. Ennek a misének a különlegessége, hogy az alleluja előtt egy 

gyönyörű ének, a szekvencia hangzik el. Megfigyelhetjük, hogy a szekvenciá-

ban és a napi evangéliumban is hányszor fordul elő az „élet” szó.  Az „élet élő 

kútfejének hódolunk”, „az én testem a világ életéért”, „aki ezt a kenyeret eszi, 

örökké él!”  

„Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet 

bennetek.” Tulajdonképpen az Eukarisztiát ünnepeljük, az Eukarisztiát, mely 

hosszú hónapokig hiányzott, csak lelki áldozásban részesülhettünk. Adjunk 

hálát Istennek minden alkalommal, mikor magunkhoz vehetjük Krisztus szent 

testét és vérét, mert mint minden, ez sem természetes, hogy ez jár nekünk! 

A szentmise után körmenetben emlékeztünk az utolsó vacsorára. Ez alkalom-

mal a gyerekek nem szórtak rózsaszirmokat, de a Jóisten igazi meleg, napos, 

nyári idővel ajándékozott meg, és csak utána szakadt le az ég és jött a szoká-

sos júniusi zivatar.         Simon Erika 

 

 

 

 

 

 

Lackfi János 

Himnusz az égi-földi kenyérről 

 

Egy darab ostya nem csak az ostya 

Nem fogy el úgy sem, százfele osztva. 

Egy kupa jó bor nem csak a jó bor, 

Hogyha kiittuk, megtelik újból. 
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Csöppnyi kehelybe bújt a Teremtő, 

Minket a bűntől megmenekítő. 

Kétezer éve aznapi frissen, 

Morzsakenyérben ember az Isten. 
 

Bár tenyerével méri a tengert, 

Ujja hegyével gyúrta az embert, 

Itt van a borban, itt a kenyérben, 

Emberi ésszel meg sose értem. 

Mennyei felség, földi közelség, 

Isszuk a vérét, esszük a testét. 

Égből a földre, földről az égbe, 

Étel a teste, élet a vére. 
  

Étel a teste, vére a forrás, 

Földi keresztje mennyei forgács. 

Teste a testünk, vére a vérünk, 

Vére a váltság, általa élünk." 

 

Karantén cserkész módra 
 

Az elmúlt hónapokban mindenkinek 

meg kellett vívnia a saját harcait a 

vírus okozta bizonytalanságban, és ez 

alól mi sem képeztünk kivételt. Saj-

nos rengeteg portyát és közös prog-

ramot kellett lemondanunk. Azonban 

a  karantén sem állíthatott meg min-

ket, hogy immáron az internet berke-

iben cserkésszük be egymást, és to-

vább folytassuk a cserkészmunkán-

kat. Az elején kicsit nehézkesen ment 

a váltás az online platformokra, mivel 

a cserkészmunkánk nagy része a sza-

badban zajlik, tehát ha csak lehet, ak-

kor a friss levegőn játszunk, és nem 

egy helyben ülünk, de végül senkit se 

hagyott cserben a kreativitása. Annak 

ellenére, hogy mondhatni száznyolc-

van fokos fordulatot kellett vennünk 

a módszertanban, gyorsan ráéreztünk 

az online őrsgyűlések tartására. Egy-

hamar megjelentek a közös őrsi va-

csorák, melyeket a zoom előtt ülve 

fogyasztottunk el, vagy leküzdve a 

távolságot felejthetetlen just dance 

táncpárbajokban lehetett részünk. 

Természetesen nem hiányozhattak a 

jobbnál jobb kahootok és a jobbnál 

jobb őrsi challengek sem így pl. egy 

régi tárgy felújítása vagy valamilyen 

főétel vagy torta sütése a családnak. 

És ha már a karanténról beszélünk, 

akkor nem mehetünk el szó nélkül a 

scribbl.io online rajzolós játék mellett 

sem. Abban biztosak lehetünk, hogy 

ennek a honlapnak a nézettsége ki-

magasló lehetett az elmúlt hónapok-

ban, már ha csak a csapatunk cserké-

szeiből indulunk ki.  

Jó hír a szülők számára, hogy a gye-

rekek nem egyszer megjegyezték, 

hogy azért a személyes találkozáso-

kat semmi sem pótolhatja. Tehát 

akármennyire is sokat interneteznek a 

21. század gyermekei, a személyes 

kapcsolataik értékével ők is tisztában 

vannak. 

Szerencsére már véget ért a kihívá-

sokkal teli időszak, és ismét vissza-

tért minden a régi kerékvágásba. Ami 

azonban ennél is fontosabb, hogy 

megtarthatjuk a nyári táborunkat. A 

rövidített tábor augusztus 13-18-ig 

lesz Csomád közelében. A táborral 

kapcsolatos információkat ema-

ilben fogják megkapni a szülők. 

Amennyiben kérdésük van, az 

alábbi email címen tehetik fel kér-

déseiket: zambosaraan-

na@gmail.com   Zámbó Sára  

mailto:zambosaraanna@gmail.com
mailto:zambosaraanna@gmail.com
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Nyári táborok a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 
Az idei rendhagyó tavaszi félévre való tekintettel az iskola a szokásos napkö-

zis tábor mellett több tematikus hetet is tervezett. Így június utolsó két hetében 

a kézműves tábor és a nyelvi tábor (angol/német), majd a hittantábor (katoli-

kus/református) költözött be az iskola falai közé. Július első hetére sporttábor 

szerveződött, azt követően pedig barangoló tábornak ad otthont az iskola.  

szimre 
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TIPP, HOGY LELKILEG IS FELTÖLTŐDJ A NYARALÁS ALATT 

Nyáron gyakran megesik, hogy kicsit nehéz visszatérni a lelki élethez, mert 

mindenki eltelt az utazás élményeivel, és a lélek nem mindig tud ráhangolódni 

Isten dolgaira. Ezért is fontos, hogy erőforrásokat biztosítsunk közösségünk, 

egyházközségünk tagjai számára, hogy Istennel kapcsolatban maradjanak a 

szabadságuk ideje alatt is. A pihenés garantáltan sokkal jobb lesz Jézussal 

együtt! 

2012-ben XVI. Benedek pápa, mielőtt nyaralni ment, arra buzdított minket, 

hogy ne feledjük, hogy bár szükséges a fizikai táplálkozásunkra és megerősö-

désünkre gondolnunk, de még annál is fontosabb, hogy növeljük az istenkap-

csolatunkat, és erősítsük hitünket az Élet Kenyerével, és ezt ne csak a munka-

helyi teendők és problémák közepette tegyük, hanem a pihenés és relaxáció 

időszakában is! 

Ezért tanácsolunk néhány ötletet, hogy a jól megérdemelt kikapcsolódás ideje 

alatt ne ess ki a lelki ritmusból és ne hagyjon alább az Istennel való kapcsola-

tod sem, ezáltal te is segíteni tudsz azoknak, akik azért küzdenek, hogy közel 

maradjanak Jézushoz, mialatt feltöltik az akkumulátoraikat. 

1. A templomlátogatás nem csupán turista program, hanem találkozás Jézus-

sal 

A hívő emberek számára természetes eleme a kirándulásnak a templomok lá-

togatása. A templomok, még a legegyszerűbbek is, különleges szépséggel ren-

delkeznek, finoman elrendezettek és építészetileg jól átgondoltak. Miközben 

fényképeket készítünk, néha elfelejtjük, hogy Jézus itt van, és a világító örök-

mécses azt jelzi, hogy Ő vár ránk. 

2. A telefonod is segítségedre lehet abban, hogy kapcsolatban maradj a hited-

del 

Az egyik legfontosabb dolog, amit általában elcsomagolsz: a telefontöltőd. 

Már előre tudod, hogy sokat fogod használni a telefonodat fotózásra, útvona-

lak keresésére, szeretteiddel való kommunikációra, de a legnagyobb fanatiku-

sok még az e-mailjeiket is lecsekkolják, hogy érkezett-e valami fontos hír a 

munkahelyükről. Gondold át, mely alkalmazások tudnának segíteni abban, 

hogy lelkileg is éber maradj. Nézz utána, hogy hol és mikor vannak Szentmi-

sék, Istentiszteletek! Mindannyiunk számára fontos, hogy távollétünk esetén 

tisztában legyünk ezzel. 

3. Készíts gyönyörű fotókat elmélkedés közben! 

Ilyenkor szorgalmasan készítjük a képeket, hogy majd megmutassuk család-

tagjainknak, barátainknak, és eldicsekedjünk, milyen szép helyeken jártunk. 

Gondoltad volna, hogy az Úr azért alkotta meg ezeket a gyönyörű tájakat, 

hogy te megnézhesd? Olyan ez, mintha készítene egy képet és kitenné a falára, 

te pedig rácsodálkozol, hogy milyen gyönyörű, de ebben az esetben többről 

van szó, mint csupán egy fotóról. Isten szeretetből megteremtette neked ezt a 
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helyet. Tedd le egy percre a telefont, és ne foglalkozz vele, hogy a kép jól si-

kerül-e, hanem élvezd a lenyűgöző tájképet, melyet Isten alkotott számodra! 

4. Használd ki az időt sebek begyógyítására! 

Az év során olyan gyorsan és intenzíven végezzük feladatainkat, hogy ez 

rendszerint valamilyen sebet hagy a családunkban, különösen a házasságunk-

ban. Jó döntés, ha időt szántok arra, hogy bensőségesen beszélgessetek egy-

mással! Gyógyítsátok be egymás sebeit és a sajátjaitokat is! Használjátok ki 

ezt a háztartásbeli gondoktól mentes időt, és higgyétek el, nyerni fogtok vele! 

5. Az imádság is jó olvasnivaló 

Vannak olyan időszakok, amikor azon kapjuk magunkat, hogy ha nem imád-

kozunk, akkor olyan, mintha nem is lennénk kapcsolatban Istennel és a lelki 

életünkkel. Az imádság fontos, de amikor későn fekszel le és korán kelsz – 

ami könnyen megeshet a nyaralások, kirándulások során – nem könnyű jól 

imádkozni. Sokan visznek olvasnivalót magukkal az útra. Most arra ösztönöz-

lek, hogy hagyd otthon a romantikus regényeket, és vigyél magaddal egy 

olyan könyvet, mely segíti a lelki növekedésedet! Verd ki a fejedből, hogy a 

hit unalmas dolog, rengeteg izgalmas lelki olvasmány található! 

6. Adj azoknak, akiknek nincsen! Tanuld meg Jézust látni másokban! 

Jézus ott van a szenvedőkben és a boldogtalanokban. A turisztikai látványos-

ságok körül is hemzsegnek az ilyen emberek. Sokszor elfelejtünk szétnézni és 

meglátni, hogy a körülöttünk lévők talán nem életük legjobb napjait élik. A 

fények, a boltok, a kézműves helyek, a bőséges ételek, a strand elvonja a fi-

gyelmünket. Talán alig észlelhető az utcasarkon üldögélő fiú vagy a lámpák-

nál édességet áruló lány. Törekedj arra, hogy észre vedd őket! A nyaralás egy 

jó lehetőség az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlására! 

7. Ne vigyél felesleges csomagokat! 

Hagyd otthon a felesleges dolgokat! Hagyd a munkát a munkahelyedre! Nem 

sok minden kell egy jó nyaraláshoz: a családtagjaid, barátaid, néhány ruhada-

rab, kevés pénz (és ez nem is mindig szükséges), étel, és legfőképpen Isten. 

Ne pakold tele a bőröndödet felesleges kacatokkal, melyek csak gátolják a pi-

henésedet! Vidd magaddal azokat, melyek segítenek feltölteni az energiaszin-

tedet, hogy teljesen megújulva térj vissza a régi kerékvágásba! 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és 

én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28) 

Neked milyen terveid vannak arra, hogy ne hagyd ki Istent a nyaralásodból? 

Sebastian Campos 
forrás: catholic-link.org 
 

Sokan nyaralnak, vagy töltenek pár napot a Balatonnál. A tó körüli helységek 

és a közeli nagyobb városok vasárnapi miserendjét ezen a linken lehet megta-

lálni.  

https://katolikus.hu/hatter 

https://katolikus.hu/hatter
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OLVASÓLÁMPA 
Öregedve szeressünk jobban! 

„(…) A nyugdíjas élet nem arra való, hogy magamba zárkózzak, 

hanem, hogy jobban figyeljek Istenre, aki elmondja nekem új fel-

adataimat, és megadja hozzá a szükséges erőt is. Öregedésem mi-

atti aggodalmam is fojtogat néha, különösen, ha kortársaim életét, 

betegségeit, halálát nézem. Már nem vagyok sebezhetetlen, már 

nem bírok annyit tenni, beszélni, járni, cipelni… Az elhasználódás 

maga után vonja a lélek csüggedését, a szeretet megszokássá válik, 

a vágyak elmúlnak. Úgy érzem, hogy már nem vagyok szerethető, de főleg, hogy 

már én sem tudok úgy szeretni, mint egykor. – Pedig ez mind tévedés! Isten tovább-

ra is ugyanúgy szeret, sőt, házastársam is, ha elfogadja a biológia reális szükségsze-

rűségeit. Ezért nem szabad elhagynom magam! Isten terve szerint értelme és fontos 

jelentősége van minden percemnek és lépésemnek, amíg csak életben tart. A Lélek 

mindig mindent meg tud újítani. Ha akaratát elfogadom, és Rá bízom életemet, cso-

dálatos megújulást tapasztalhatok testemben, lelkemben, de még kedélyállapotom-

ban is. Házastársi szeretetünk beteljesedik a mindennapok gyengédségében, ráfigye-

lésében, segítésében és hűségében, így öregedő szívünket fiatalos optimizmus tudja 

betölteni, mert zárt önmagunkból kifordulva sikerül megtapasztalnunk, hogy még 

mindig nagyon is tudunk szeretni, s hogy minket is szeretnek. Az öregedés három 

alapelvét, a mozgást, a mértékletességet és a mosolyt helyesen gyakorolva mindket-

ten »idős fiatalokká« is válhatunk, és komoly szerepet vállalhatunk még évekig a 

családban és a közösségben.” 

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

sára című könyvből. Összeáll.: Dr. Kereszty Zoltán. Bp., 2019) 

CommonPost Filmklub 
Június 28-án este a shoeshine.hu bemutatta CommonPost Filmklub sorozatának 

évadnyitó epizódját. A beszélgetés sorozat első részének mélységét sok hálás levél-

lel köszönték meg nézőink. Szeretettel ajánljuk a nyitó epizód anyagát most nektek 

is. 

A sokrétű témát tárgyaló, tartalmas beszélgetés online formában elérhető olda-

lunkon. 

Két hét múlva, július 11-én, vasárnap szintén erős felvetésekkel várunk minden-

kit a második epizód kapcsán, melynek témáját és vendégeit az alábbiak szerint állí-

tottuk össze: 

A film melyet nézünk „Így jártunk a nőkkelˮ (eddig nem nyilvános részekkel) 

Amiről beszélgetünk: Létezik-e a Nagy Ő? – teszi fel a kérdést minden második női 

magazincikk és amerikai romantikus vígjáték. Mi van, ha Nagy Ő-vé igazából vál-

nunk kell? Na és mi a helyzet az elköteleződéssel? Nem is beszélve a házasság előt-

ti szexről. Apropo, miért is ne beszélnénk róla? Mi beszélünk! 

Vendégünk: Bellovics Gábor jezsuita szerzetes, Hamar Donát vlogger, Fally Vero-

nika tréner 

Derűs napokat!          Ádám 

http://shoeshine.hu/
https://shoeshine.hu/film/commonpost
https://shoeshine.hu/film/commonpost
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

(Források: www.katolikus.hu/szentek, magyarkurir.hu/hirek,  

https://igenaptar.katolikus.hu/ 

július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) 

Magasztalja lelkem az Urat 

július 3. Szent Tamás apostol (1. sz.) 

Én Uram, én Istenem! 

 

 

július 4. Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) +1336) 

Tizenkét évesen a kicsapongó életű Dénes portugál király felesége lett. 

Sorsát türelmesen viselve sokat imádkozott és vezekelt férje megtéréséért. 

Hamis vádak alapján Dénes elűzte udvarából, majd felismerve ártatlanságát, 

visszahívta. Életével a hűséges keresztény feleség és királyné mintaképe lett. 

Jelentős szerepet játszott közvetítőként férje és fia viszályában. Mások is fel-

ismerték békítő karizmáját. Támogatta az egyházat, kolostorokat, templomo-

kat, kórházakat építtetett. Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, mint roko-

na és példaképe, Árpádházi Szent Erzsébet. A maga alapította coimbrai kla-

rissza kolostorban élt férje halála után szétosztva vagyonát a szegények kö-

zött, ám fogadalmat csak halálos ágyán tett, hogy addig is adakozhasson a rá-

szorulók részére. 69 éves korában halt meg. Amikor 1612-ben sírját felnyitot-

ták, testét romlatlanul találták. Életszentsége miatt 1625-ben VIII. Orbán pápa 

szentté avatta. Portugália védőszentjeként tisztelik és kivált háborús időkben 

fordulnak hozzá segítségért.  

 

július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje (547) 

Mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, felesé-

gét, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és örökségül kapja az örök életet 

Előkelő származású, Rómában elsőrendű nevelésben részesült. 

Rómában tanult, de keresztény lelke nem tudott megbékélni a 

világ kísértéseivel. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a 

világot. A szabin hegyek közt, három évi magány után pászto-

rok találtak rá, és vitték hírét az emberek közé. Ezután már so-

kan zarándokoltak hozzá. Egyre több remete vette körül, ezek-

nek egymásután épített kolostort. Ezekben igazi szerzetes csa-

ládi élet folyt, ő legszívesebben a kezdők nevelésével foglalkozott. Monte 

Cassino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot 

és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Re-

guláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya. Emiatt a nyugati szer-

zetesség atyjának is szokták nevezni. VI. Pál pápa Európa fővédőszentjévé 

nyilvánította. 

 

http://www.katolikus.hu/szentek
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-07-02
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július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító (1274)  

Nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya  

július 18. Szent Hedvig királynő (1399)  

Ez az én szolgám, akit kiválasztottam  

Hedvig legkisebb gyermeke volt Nagy Lajos magyar és - többek között- len-

gyel királynak. A lengyel ügyeket a király édesanyja, a lengyel származású 

Lokietek Erzsébet vitte haláláig. Lajos másodszülött leányát, Máriát szánta a 

lengyel trónra, de ő apja halála után magyar királynő lett visszautasítva a len-

gyelek óhaját, miszerint olyan uralkodót szerettek volna, aki állandó székhe-

lyéül Krakkót jelöli meg. Így került a tíz éves Hedvig Lengyelországba és ko-

ronázták meg 1384 októberében. A lengyel főurak viszont nem fogadták el 

Hedvig eljegyzett vőlegényét, Habsburg Vilmost, akivel négy éves korától 

együtt nevelkedett. A litvánok fejedelmét, a nálánál 26 évvel idősebb Jagello 

Ulászlót szánták férjéül, aki megígérte, hogy maga és népe is keresztény hitre 

tér és a lengyelekhez társul, ha Hedvig házasságra lép vele. A gyermeklány 

alázatát és lelki erejét tanúsítja beleegyezése. 1385-ben létrehozták a lengyel-

litván krewói uniót, 1386-ban Jagello és vele számos litván főúr megkeresz-

telkedett a Wawelben és néhány nap múlva megtartották az esküvőt is pápai 

engedéllyel. Még ebben az évben meg is koronázták és lett lengyel-litván ki-

rály Hedvig mellett. 

Hedvig gondos nevelést, magas műveltséget vitt magával magyar hazájából. 

Feltehetően márianosztrai pálos szerzetesek tanították. Tudott latinul, németül, 

lengyelül. Szeretett olvasni, országjáró útjaira ládányi könyvet vitt magával. 

Sokat imádkozott. Templomokat épített és szerelt fel, kolostorokat, kórháza-

kat, menedékotthonokat létesített mindkét országban. Teológiai kart alapított a 

krakkói egyetemen és ékszereit áldozta annak megújítására. Innen kerültek ki 

a tudomány képviselői mellett a Litvánia térítésére induló hithirdetők is. 

Kortársai szerint „a béke megerősítője, Isten igazságának tanúja és védelme-

zője” volt. Nem politikai eszközökkel, hanem személyes jóságával ért el 

eredményeket a nemzetek közötti feszültségek megszüntetésében. Isten iránti 

odaadó szeretetében maga volt az önzetlen szolgáló jóság. Tizenhárom évi 

uralkodás után egyetlen gyermeke világrahozatalakor hat meg 25 évesen. A 

lengyelek már életében szentként tisztelték és biztosak voltak kanonizálásá-

ban, mert a Wawel székesegyházának főoltára alá temették. Szentté II. János 

Pál pápa avatta 1997. június 8-án. 

július 22. Szent Mária Magdolna  

Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz 

 

július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje 

(1373) 

Én vagyok az igazi szőlőtő  
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július 24. Árpád-házi Szent Kinga szűz (1292) 

A többi jó földbe hullott és termést hozott 

IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya 

A királyi család első gyermeke, akit már tízévesen bűvkörébe vont Szent Fe-

renc tanítása és nagynénje, Szent Erzsébet életszentsége. Ő is Istennek akarta 

szentelni életét, de végül meghajolt apja szándéka előtt és feleségül ment 

Szemérmes Boleszláv lengyel királyhoz, akivel örökös tisztasági fogadalmat 

tettek. Az 1241-es esztendő a tatárok betörésével a lengyelekre is nagy csapást 

mért. Az ország újjáépítésekor Kinga többszörösen is kiérdemelte a lengyelek 

szeretetét; hozományát szétosztotta a szegények között, Krakkó óvárosát újból 

alapította férjével és különösen azzal segítette a népét, hogy apjától küldött 

bányászokkal feltáratta Wieliczka híres sóbányáit. Ehhez kapcsolódik a gyűrű 

legenda (a máramarosi Aknaszlatina tárnájába dobta be jegygyűrűjét, amit a 

wieliczkai bánya elsőként feltárt sótömbjében találtak meg). Férje halála után 

az ószandeci klarisszák kolostorába vonult, és életét a szegényeknek szentelte. 

A tatárdúlások miatt többször kellett újjáépítenie a kolostort, aminek vezetője-

ként tért benne örök nyugalomra 68 éves korában. Sírja mellett csodás gyógy-

ulások történtek. 1690-ben boldoggá, majd 1999. június 16-án II.János Pál pá-

pa szentté avatta. Rendkívül sok monda övezi alakját, a magyar népmesék mo-

tívumai lelhetők fel bennük. A lengyel és a magyar nép kapcsolatának szoro-

sabbra fűzésében neki is nagy szerepe van. Lengyelország és Litvánia patróná-

ja. 

július 25. Szent Jakab apostol (1. sz.) 

Készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én 

iszom? 

Jakab János apostol testvére, és az első az apostolok közül, aki éle-

tét adja Krisztusért. Szeretnénk figyelni az apostolokra, és utódaik-

ra, püspökeinkre. Imádkozzunk azért, hogy püspökeink jó pásztorként vezes-

sék a rájuk bízottakat. 

július 26. Szent Joákim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei 

(1. sz.) 

A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs  

július 31. Loyolai Szent Ignác áldozópap, a jezsuita rend alapítója 

(1556) 

Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és 

otthonában  

A spanyolországi Loyolában született 1491-ben. A királyi udvar-

ban élt és katonáskodott. 1521-ben Pampelona várának védelmé-

ben megsebesült. Hosszas ágyhoz kötöttsége életfordulót ered-

ményezett. A monserati kolostorban életgyónást végzett, azután 

egy Manresa melletti barlangban vezekelve írta lelkigyakorlatos 

könyvét. 1534-ben hat társával megalapította a Jézus társaságot, amely az új-
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kor egyik legeredményesebb rendje. Termékeny apostoli munkát végzett mind 

írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásá-

ban elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1566. július 31-én. 

Sírja a római Il Gesu jezsuita templomban van. 

augusztus 1. Liguori Szent Alfonz püspök és egyháztanító (1787) 

Hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz 

augusztus 6. Urunk színeváltozása  

Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok 

A Tábor-hegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ül-

ték meg. A nyugati egyházban III. Kallixtus pápa rendelte el hálaünnepül an-

nak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a 

magyar seregek, 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök fe-

lett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó. Jézus megdicső-

ülésének helye, a régi hagyomány szerint, a Tábor-hegye volt. Ide ment fel 

három tanítványával: Péterrel, Jakabbal és Jánossal.  

augusztus 9. A keresztről elnevezett Szent Teréz Benedikta 

(Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje 

(†1942)  

Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát 

 

 

augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus és vértanú (258) 

Aki szereti életét, elveszíti azt  

 

augusztus 11. Szent Klára szűz (1253) 

Ti is álljatok készen  

 

augusztus 13. Boldog XI. Ince pápa (1689) 

Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába 

augusztus 14. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vér-

tanú (1941) 

Amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is 

 

 

augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)  

Mily nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent 

A Boldogságos Szűz Mária mennybevitelének ünnepét a magyar népnyelv 

egyszerűen csak Nagyboldogasszonynak nevezi. Azt a hitigazságot, dogmát 

ünnepli ma az Egyház, hogy a Boldogságos Szűz Mária halála után nem úgy 

halt meg, mint akárki közülünk. Az ő testét nem érte romlás, hanem a mennyei 

dicsőségbe testestől-lelkestől felvétetett, s a mindenható Isten a mindenség 

királynéjává tette.  
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A rózsafüzér titkai közül a dicsőséges ezen két titkát ünnepli az Egyház: ki 

téged Szent Szűz a mennybe fölvett; s a másik: Ki téged Szent Szűz a menny-

ben megkoronázott. Ezt a hitigazságot dogmaként vallja az Egyház, vagyis 

olyan hitigazságként, ami biztos hitigazság a kinyilatkoztatásban. Abban a ta-

nításban, amit nekünk az Isten megmondott, amit minden katolikus keresz-

ténynek vallania kell, ha katolikusnak tartja magát. Ezért fontos, hogy minél 

jobban megértsük ezt a dogmát, mely az utolsó az eddig kihirdetett dogmák 

sorában: XII. Piusz pápa hirdette ki 1950-ben, s azóta nem hirdettek ki új 

dogmát.  

augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje (1038) 

Úgy tanított, mint akinek hatalma van  

Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre térve Szent Adalbert 

püspök megkeresztelte. Atyjának, Géza nagyfejedelemnek művét folytatva 

kereszténnyé tette nemzetét. II. Szilveszter pápától kért meg-

erősítést és koronát. 1000-ben Magyarország királyává koro-

názták. Feleségével, Boldog Gizellával és fiával, Szent Imré-

vel a magyar család első szent példáját adták. Igazságos, bé-

keszerető és szent életű király volt, aki az Egyház törvényeit 

megtartotta és alattvalói igazi javát kereste. Tíz püspökséget, 

több kolostort alapított, az egyházi életet messzemenően tá-

mogatta. Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is elvesztette, 

országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. 

1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa épített Nagy-

boldogasszony-székesegyházban temették el. Szent László király idején avat-

ták szentté 1083. augusztus 20-án. 

augusztus 21. Szent X. Piusz pápa (1914) 

Így lesznek az utolsókból elsők s az elsőkből utolsók 

augusztus 22. Boldogságos Szűz Mária királynő  

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! 

Isten és az ember szeretete szorosan összefügg egymással. Máriában az Istent 

mindenekfölött szerető, mindenben igent mondó asszonyt ünnepeljük. Király-

női méltósága számunkra öröm és megerősödés az Isten útján. 

augusztus 24. Szent Bertalan apostol (1. sz.) 

Kövess engem  

augusztus 27. Szent Mónika (387) 

Ti vak vezetők!  

 

 

augusztus 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító (430) 

Fehérre meszelt sírokhoz hasonlíttok  

augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága  

Elvitték a testét és egy sírboltba temették  
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HÍREK, ESEMÉNYEK, HIRDETÉSEK 
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.  

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. 

 

A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK ÚJABB ENYHÍTÉSE 

A Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítésé-

ről döntött. Ezek: 

- A másfél méteres védőtávolságot a jogszabály kötelező-

en már nem írja elő. 

- A maszk, vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz vise-

lete már csak bizonyos helyeken kötelező betöltött 6. 

életév fölött (pl: tömegközlekedés, üzletek, patika), azon-

ban nagyobb helyeken (pl: színház, mozi stb.) már nem 

kötelező. A jogszabály templomokról nem rendelkezik, 

így azok akár az utóbbi kategóriába is tartozhatnak. 

- 500 fő fölötti rendezvények zárt helyen továbbra sem tarthatóak. 

Ezekkel összhangban Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe 

lehet áldozni, és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni, viszont a maszk hasz-

nálata és a védőtávolság már nem kötelező. 

Molnár Zsolt, irodaigazgató 

Váci Egyházmegye 

A püspöki rendelkezésekhez még hozzátesszük: a békeköszöntést továbbra is 

meghajlással fejezzük ki. A szentmise alatt nincs perselyezés, az adományokat 

a szentmiséről való távozáskor a folyosón elhelyezett kosárba lehet dobni. Ál-

dozás előtt továbbra is szükséges a kézfertőtlenítés. 

 

Változás történik a Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetésében. Au-

gusztus 1-jével Varga András igazgató úr a nyugdíjkorhatár elérése miatt 

megválik tisztségétől, és igazgató-helyettesként tevékenykedik tovább. He-

lyette Bedőné Grébel Anita kerül iskolánk élére. Kérjük Isten áldását mun-

kájára, hogy a Szentlélek vezetésével tudja azt végezni! Bővebben szeptembe-

ri számunkban.  
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Táborok, közösségek nyaralása 
A cserkészek rövidített tábora augusztus 13-tól 18-ig lesz Csomád közelében. 

Szent Lipót imacsoport idén is Szentesen nyaral július 10-től 16-ig, három 

generációval. 

A Családközösség augusztus 6-tól 10-ig nyaral Balatonföldváron.  

A Fiatal házasok Mátraverebély-Szentkútra mennek.  

A Házasközösség is táborozik. 

Örömteli hír, hogy mindenki, aki pályázott a tábor támogatására, kapott pénzt 

a Váci Egyházmegyétől.  

 Egyházközségünkben szeptember 27-én lesz az elsőáldozás. Két 

héttel korábban, szeptember 13-án három gyermek keresztelésére kerül sor. 

  A templomtakarítás őszre tolódik. Időpontját hirdetni fogjuk. 

 Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével tehe-

tik meg. 

 Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra, 

hogy áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál! 

 Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyám-

tól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok 

közöttük” (Mt 18,19-20) 

 Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik 

a szentségeket. Jelezzük a sekrestyében!  

 

Továbbra is kérjük szíves adományaikat az Afréka Alapítvány javára.  
AFRÉKA Nemzetközi Humanitárius Alapítvány (AFRÉKA International Huma-

nitarian 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 
 

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 
 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/afreka-uzenete-nigeriabol-nem-csak-etelt-remenyt-is-adunk-az-embereknek
https://www.magyarkurir.hu/hirek/afreka-uzenete-nigeriabol-nem-csak-etelt-remenyt-is-adunk-az-embereknek
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Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára 

lehet befizetni: 

Római Katolikus Egyházközség  

10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

 

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  

Blahai kápolna    vasárnap   7.45-től. 

Gyóntatás az esti szentmisék előtt fél 6-tól, csütörtökön a szentségimádás 

alatt van, illetve vasárnap fél 6-tól, amíg vannak gyónók. 

Az atyák kérik a gyónni szándékozókat, hogy időben érkezzenek. 

 

Szolgálat a szentmiséken:  

július 4. szombat 

  19.00    Igekör 

július 5. vasárnap 

  9.00    Szolgálattevők 

  10.30    Házasok 

  19.00    Szolgálattevők 

július 11. szombat 

  19.00    Régebben házasok 

július 12. vasárnap 

  9.00    Tantestület 

  10.30    Szolgálattevők 

  19.00    Cserkészek 

július 18. szombat 

  19.00    Cursillo 

július 19. vasárnap 

  9.00    Szolgálattevő 

  10.30    Házasok 

  19.00    Kolping 

július 25. szombat   

  19.00    Szolgálattevők 

július 26. vasárnap 

  9.00    Szolgálattevők 

  10.30    Cursillo 2 

  19.00    Régebben házasok 

augusztus 1. szombat 
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  19.00    Igekör 

augusztus 2. vasárnap 

  9.00    Szolgálattevők 

  10.30    Házasok 

  19.00    Szolgálattevők 

augusztus 8. szombat 

  19.00    Régebben házasok 

augusztus 9. vasárnap 

  9.00    Tantestület 

  10.30    Szolgálattevők 

  19.00    Cserkészek 

augusztus 15. szombat 

  19.00    Cursillo 

augusztus 16. vasárnap 

  9.00    Szolgálattevők 

  10.30    Házasok 

  19.00    Kolping 

augusztus 22. szombat 

  19.00    Szolgálattevők 

augusztus 23. vasárnap 

  9.00    Szolgálattevők 

  10.30    Cursillo 2 

  19.00    Régebben házasok 

augusztus 29. szombat 

  19.00    Szolgálattevők 

augusztus 30. vasárnap 

  9.00    Szolgálattevők 

  10.30    Egyháztanács 

  19.00    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. 
 

A blahai Jézus Szíve kápolnában kéthetente pénteken este 21 órától közös 

imára van lehetőség. Asszonyokat, anyákat, feleségeket hívnak közös imára. 

Legutóbb, ahogy a legtöbben megkaptátok a levelezőlistákon, július 10-én 

volt, és legközelebb július 24-én lesz ez az alkalom. Továbbra is küldünk e-

mailt. Szeptemberi számunkban részletesen írunk róla.  



Fény és Forrás   2020. július-augusztus 

   20 
 

  

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. július-augusztus 
 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 

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

 

http://bonumtv.hu/
http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
http://godollo.plebania.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com
mailto:hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com

