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EZ A KINCSÜNK…. 
 

„Ez a kincsünk pedig cserép-
edényben van, hogy a rendkí-
vüli erőt Istennek tulajdonítsuk 
és ne önmagunknak” (2Kor 
4,7).  

zekben a napokban Szent 
Pál apostol szavait forga-

tom a szívemben. Ha tovább 
olvassuk levelét, akkor még 
világosabbá válhat, hogy 
mennyire időszerű mindaz, 

amit megfogalmaz. Saját meg-
próbáltatásainak tapasztala-
tából indul ki, és bár nem ta-
gadja le azt, hogy a helyzet 
nehéz, mégis reményt önt a 
korintusi közösség tagjaiba. A 
cserépedényben őrzött kincs 
képéből vezeti le a gondolatait. 
Nekünk is szükségünk van ar-
ra, hogy ezen elgondolkod-

junk. Ha figyelmesen olvassuk 
az írásait, akkor lassan meg-
értjük, hogy számára ez a 
kincs nem más, mint a feltá-
madt Krisztussal való élő és 
személyes kapcsolat, ami a 
damaszkuszi úton kezdődött. 
Ő, aki szenvedélyesen üldözte 
az Egyházat, találkozott az ir-
galomban gazdag Istennel. 
Egy Ananiás nevű tanítvány-

nak kell megkeresztelnie őt, 
de Ananiás vonakodik ettől, 
mert Saulnak rossz híre van. 
Az Úr Jézus így bátorítja Ana-
niást: „Csak menj, mert kivá-
lasztott edényem ő nekem, 
hogy hordozza nevemet a po-
gányok (...) előtt. Én ugyanis 
megmutatom neki, mennyit 
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kell szenvednie az én neve-

mért.” (ApCsel 9,15-16). 
tt is megjelenik az edény 
képe, és ez az Apostol sze-

mélyét szimbolizálja. A legfon-
tosabb az, ami Szent Pál szí-
vében lakozik: a mi Urunk 
üdvözítő neve, az ő megváltó 
jelenléte. A mi életünket jelké-
pező cserépedény is lehet, 
hogy nagyon törékeny, de nem 
ez számít, hanem az a lénye-
ges, hogy kit hordozok a szí-

vemben, és így kit képviselek 

a világban. Adjunk hálát 
azért, hogy a mi Urunk ben-
nünk és köztünk van jelen, és 
engedjük, hogy az ő irgalmas 
jósága a szívünkből kiáradjon 
a környezetünkben élő ember-
társainkra. Legyünk a re-
mény, az öröm és a béke hor-
dozói ebben a zaklatott világ-
ban. 

Janó atya 

 

Rabindranath Tagore  

Egyedül csak Téged akarlak 
 

Minden kívánság, mely szétszórttá tesz  

éjjel és nappal, 

valójában csalóka árnyék. 

Miképp az éj a sötétben őrzi 

a fény iránti vágyat, 

úgy szívem mélyén 

tudattalanul egy hang visszhangzik: 

Téged akarlak, egyedül Téged! 

Ahogy a vihar a nyugalmat keresi, 

miközben még minden erejével 

hadakozik ellene, 

így lázadok és küzdök én is 

szereteteddel szemben, 

s mégis kiáltok: 

Téged akarlak, csakis Téged! 
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24 Miserend, gyónási lehetőség  

MARTON ZSOLT PÜSPÖK ATYA LETT AZ ÚJ 

CSALÁDREFERENS! 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szept-

ember 2-án és 3-án megtartotta őszi rendes ülését, amelyen 

többek között döntött a Családügyi Bizottság új elnökéről, 

mivel Bíró László püspök betegsége miatt lemondott a Bi-

zottság élén betöltött pozíciójáról. A tisztséget, a testület 

döntése értelmében, ezentúl Zsolt püspök atya tölti be. 

Kinevezéséhez ezúton is szívből gratulálunk! 

Forrás: vaciegyhazmegye.hu 

 

 

Varga András igazgató úr, aki tizenkét évig vezette a 

Szent Imre iskolát, az augusztusi egyházmegyei Veni 

Sancte szentmisén Te Deum életműdíjat vehetett volna át 

az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának fő-

igazgatójától, Selmeczi Zoltántól munkájának elismeré-

séül. Azonban a járványhelyzet miatt a szentmise elma-

radt. Ígérete szerint, a főigazgató úr személyesen hozza 

majd el, és adja át a kitüntetést a tanév során nyugállo-

mányba vonuló igazgatónknak.  

Varga András 1997-től a Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda pedagógusa. Végzettsége szerint mérnöktanár, repülőgépsze-

relő-oktató, számítástechnika szakos tanár. Intézményünkben fizikát, informa-

tikát, matematikát oktatott. Diákjainkat sikeresen készítette és készíti fel 

ECDL vizsgára. Fontos volt számára a gyermekek krisztusi életre való nevelé-

se. Osztályfőnökként ennek jegyében, a szülőkkel együttműködve számos 

programot szervezett. 2007-ben iskolánk igazgató-helyettese lett, hogy majdan 

átvegye a vezetői stafétabotot. 2008 óta 12 évig volt intézményünk igazgatója. 

Azóta az egyházközségi képviselőtestület tagja is.  

Iskolán kívüli tevékenységei mutatják színes egyéniségét. Volt városi önkor-

mányzatunk területi képviselője, labdarúgó játékvezető. A Margita turisztikai 

egyesület alapítója, majd annak elnöke volt hosszú éveken keresztül. Munká-

jával hozzájárult intézményünk elfogadottságához, elismertségéhez Gödöllőn 

és környékén. Igazgatóságának ideje alatt látványosan fejlődött a Szent Imre 

iskola infrastrukturális háttere, felszereltsége. Csak néhány példát említve: 

sportudvar kialakítása, napkollektorok felszerelése, digitális eszközpark kiala-

kítása.  

Köszönjük minden erőfeszítését és munkáját!  

Isten áldását kérjük életére! 
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Házashittanos nyaralás Salgóbányán 
Az idén július 1-től 5-ig a Medves-

fennsíkon nyaraltunk a házas hittanos 

csoporttal. Családunk rendhagyó 

módon a legkisebb gyermekkel és 

barátnőjével csatlakozott a táboro-

zókhoz. Salgóbányán, a Medves Ho-

telt „foglalták el” a gödöllői csalá-

dok. Ideális helyszín volt ez a be-

szélgetésekhez, közös imákhoz, a já-

tékhoz, kiránduláshoz. Vanyó Laci 

vezetésével felfedeztük a környék 

természeti csodáit, a bazaltorgonákat 

Somoskőn, a riolittufákat Kazáron, 

megcsodáltuk a kilátást a várból. A 

nógrádi lankákon sétálva sokat be-

szélgettünk, nevettünk, élveztük 

egymás társaságát. Néhányan a kora 

reggeli focitól sem riadtak vissza. 

Egy napra Janó atya is meglátogatott 

bennünket, így egy tábori hangulatú 

misével is gazdagodhattunk. Szá-

munkra nagy ajándék volt ez a né-

hány nap, testileg és lelkileg is feltöl-

tődtünk. Különösen értékesek voltak 

a közös imák és beszélgetések. Hálá-

sak vagyunk Istennek, hogy ehhez a 

közösséghez tartozhatunk. 

 

Streitmann család 

 
 

Számunkra a nyár egyik fénypontja volt a házashittanos nyári tábor, gyerme-

keink azóta is emlegetik. Felejthetetlenek voltak a túrák, melyeknek lelkes 

résztvevői voltunk. Egyik-másik igen kalandosra sikerült – volt, hogy a négy-

évesünk már az első kilométeren elesett, felhasította a homlokát egy éles kő és 

ő lett a nap hőse… és persze apukája, aki a fennmaradó kilenc kilométeren 

végig cipelte… Nagy örömmel töltött el megélni a házashittanosok nagy csa-

ládjának egységét. Olyan nap is volt, hogy egyik-másik gyermekünkkel, kis 

túlzással, szinte csak a nap elején és a nap végén találkoztunk; egész nap a 

többiekkel játszottak, társasoztak, beszélgettek, tollasoztak, rollereztek… Jó 

érzés volt tudni, hogy jó helyen vannak. Fontosnak tartom kiemelni a reggeli 

focit is, ahol a hatéves Daninkkal olyan kedvesen és figyelmesen játszottak a 

vagány nagyfiúk, hogy teljesen meghatódtunk. A nagyobb gyerekek sokszor 

és örömmel vigyáztak a kicsikre, így lehetőségünk volt a Janó atya által veze-

tett esti beszélgetésen is részt venni. A szombati szentmise számomra különös 

mondanivalóval bírt. Amikor együtt énekeltük a „Meghívtál, hogy vízre lép-

jek…” kezdetű dalt, úgy éreztem, hogy ezt minden nap reggelén el kell mon-

danom a Jóistennek. „Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol Nélküled elsüllyedek 

(…) Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé (…) Lelkem Benned 

megpihen. Enyém vagy és én Tied. A mélységnél nagyobb kegyelmed, mely 

elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, Te nem hagysz el és 

nem inogsz meg (…)” 

Bár csak néhány évvel ezelőtt költöztünk Gödöllőre – és csatlakoztunk a kö-

zösséghez, ez az alkalom is megerősített minket abban, hogy a házashittanos 

család „igazi” tagjai lettünk, ami hálával tölt el. Olyan jó közétek tartozni! 

 Mák család 
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CSALÁDKÖZÖSSÉG - BALATONFÖLDVÁR augusztus 6-tól 10-ig 
 

A Családközösség idén nyáron ismét egy közös hosszú hétvégét töltött együtt 

a Balatonnál. A helyszín a már korábban jól bevált balatonföldvári szálloda 

volt a kikötő mellett. Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, mert a hételeji 

hidegfrontot követően forró nyári kánikula tört rá kis közösségünkre, 

gyermekeink és a mi örömünkre. 

Közösségünk átalakulóban van, hiszen a korábbi oszlopaink sorra költöznek át 

a mennyei Atyához, hídként vonzva gondolatainkat feléjük és a Teremtőnk 

felé. A régi szép emlékek, a velük szerzett közös élmények mindannyiunk 

számára fel-felbukkantak ezen az emlékezetes helyszínen. Ez a változás új 

kihívások elé állított minket. 

A régen jól bevált munkabeosztást és szervezést is újra át kellett gondolni, és 

bizony ebben van még hova fejlődnünk. Jó érzés volt azért a közösség 

lelkesedése, és a csapat ügyesen megoldotta a feladatokat. Mindenki ki tudta 

venni a részét. Így igazán önfeledt pihenésben tudta élvezni az eddig csak 

változékonyságot mutató arcát a nyárnak. 

A Balaton-parti szállásunkon korán reggeltől késő estig mindenki megtalálta a 

maga számára legüdítőbb szórakozást. Nagyobb gyerekeink örömmel ugráltak 

a hatalmas trambulinokban órákon keresztül, majd boldogan rohantak a tóba 

egy kis pancsolásra, esténként vízilabdázásra, vagy csak egy 

gumimatracozásra. A napi három étkezés kellően elbágyasztotta a társaságot, 

így gyakran egész sokat kellett várni, hogy összejöjjön egy-egy vízi röplabda 

csapat vagy egy fejelgető társaság a vízben. 

A közösségünk tagjai életkorukat tekintve igen széles palettán mozognak, így 

gondos odafigyeléssel is nehéz közös programokat találni. Ráadásul a 

legfiatalabb korosztály alvásigénye is meglehetősen nagy, és elég korán 

kezdődik az altatásuk. Nem úgy az ifjú kiskamaszok, akiket néha éjfélkor 

kellett nyugovóra téríteni a parton lévő rókakeresésből, késő esti közös  
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meccsnézésről, vagy az esti trambulinpartiról. Aztán az igazán nagy horgászok 

nemcsak korán reggel, hanem napközben is megpróbálkoztak a kikötő 

mólójánál, vagy csak simán a vízparton, esetleg a vízben a halfogással, több-

kevesebb sikerrel. 

Az esték csúcspontja a naplementenézést követő közös imádság volt a 

közösségi helyiségben, ami most a szálloda földszintjén volt, így vidáman 

imádkozva, gitárkísérettel daloltunk Isten nagyobb dicsőségére és a magunk 

szórakoztatására, gyermekeink és a szálló vendégeinek nagy örömére. 

A pénteki napon egy klassz vitorláshajós program is adódott, immár 

hagyományos jelleggel. Itt turnusokban vettünk részt, és mivel a Jóisten ismét 

kegyes volt hozzánk, erre a napra szél is jutott bőven, hogy valós körülmények 

között élvezhessük a vitorlázás örömeit. 

 

A közös büfé is jól működött, mindenki megkapta az ínyére való finomságokat 

vagy kedvenc szomjoltó nedűjét, legyen az akár sima víz vagy limonádé, 

esetleg hideg fröccs vagy némi sör. A reggeli kávéra is mindig volt gondja 

gondoskodó testvérünknek, így senki nem szenvedett hiányt a szervezetének 

szükséges földi javakban. 

Köszönjük mindenkinek az áldozatos szolgálatot, nagyon jó volt együtt lenni. 

Ebből ezért egy komoly elhatározás is született, hogy az év végéig még egy 

közös hétvégét eltöltünk így, mert jó nekünk így együtt lenni!  

Köszönjük a sok szervezést és az áldozatos munkát mindenkinek, aki részt 

vett benne, hiszen az együtt nyaralás nagy örömünkre szolgált! 

-pa- 
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SZENT LIPÓT IMACSOPORT SZENTESEN július 10-től 16-ig 

Három generáció, testi-lelki felüdülés: szentmise Zsolt atyával, játék, fürdés, 

bográcsozás, séta, tánc. Örömteli együttlét. Ezt látjuk a képeken 
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Táborok 
A tanév befejezése után a járványügyi szigorítások enyhültek, és a Szent Imre 

iskola napközis táborok szervezésével próbálta segíteni a szülőket, hogy egy 

kis lélegzetvételhez jussanak a karantén bezártsága után. A gyermekek örömé-

re több tábor is szerveződött. Jó volt újra látni a csillogó szemű gyerekhadat, 

amint egymásra találtak az együttlétek során. Ahogy arról előző számunkban 

beszámoltunk és fényképeket is közöltünk, volt kézműves, nyelvi, hittanos, 

sport és barangoló tábor az évzárót követő egy hónapban. Voltak, akik több 

turnusban is részt vettek.  

Bízunk benne, hogy sok örömet, és élményt szereztek az együttlétek során a 

gyerekek. Az összesített adatok szerint 250 gyermek vett részt a programokon.  

Hittantábor  Az általános iskolások hittantáborában, idén kivételesen a Ba-

laton helyett Gödöllőn, 70 gyermek vett részt június 22-26-ig. Az iskola, a 

templom, a közösségi ház voltak a tábor fő helyszínei és a város adottságait is 

igyekeztünk kihasználni. A tábor témája az Isten országának építése volt, 

melyhez Máté evangéliumának példabeszédeit hívtuk segítségül. 
A magvető, a mustár-

mag, az elrejtett kincs, a 

gyöngy, a kovász, a bú-

za és a konkoly kerültek 

egy-egy napunk fóku-

szába. Napjainknak ke-

retet adott a reggeli kö-

zös ima és napindító 

példabeszéd, melyhez egy-egy mese vagy tör-

ténet is kapcsolódott, kiegészítve Janó atya és 

Zsolti atya magyarázatával, illetve a nap végi 

szentmisék. Napközben játék, sport, beszélge-

tések, a témához kapcsolódó feladatok és őr-

angyalozás segítették az adott téma életre vál-

tását. Jó volt látni, ahogy napról napra épült 

Isten országa közöttünk. Hálásan köszönjük a 

nagyok segítségét, akik lelkesen figyeltek és 

terelgették a csoportjuk kisebb tagjait.  

Anita, D. Zsuzsi, Ili, Márti, H. Zsuzsi 
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Az idei hittantábor miatt az egyik szemünk sírt a másik pedig nevetett. Sírt, 

mivel nem tudtuk a szokásos balatoni táborunkat kivitelezni és nevetett, hi-

szen ebben a helyzetben mégis meg tudtuk tartani. 

A vírushelyzet miatt a tábor menete kissé átalakult, de a programok és az él-

mények semmit sem változtak. Mivel napközis tábornak lett meghirdetve, így 

egészen első osztálytól lehetett jönni. Próbáltunk a kicsiknek kedvet csinálni 

és megmutatni, hogy milyen is az a bizonyos hittantábor. Megmutattuk nekik, 

hogy milyen egy kiscsoportos beszélgetés, egy miseszolgálat, egy jó kis méta, 

számháború, de elsősorban, hogy milyen egy jó közösség. A napi zárómise 

után a nagyobb segítőkről sem feledkeztek meg a szervezők. Minden délután 

szerveztek nekünk egy kis plusz csapatépítő programot, éjszakai túra, filmné-

zés, bowlingozás és persze sok beszélgetés keretein belül. Ez a tábor sok min-

denben volt más, helyszínben, korosztályban, menetrendben, de az alkalmaz-

kodást teljesen jól megoldva gazdagodhattunk sok szép élménnyel.  

Egy segítő (Csenge) 
 

Cserkésztábor augusztus 13-tól 18-ig 
A 802-es Szentkorona Cserkészcsapat idén augusztusban táborozott Sződ kör-

nyékén. Megérkezés után szinte rögtön építkezésbe fogott a társaság. Felhúz-

tuk a sátrakat; felkötöztük az asztalokat; kiástuk a tűzrakóhelyeket. A tábor 

folyamán sok érdekes és mulatságos programra sor került. Többek között volt 

hadijáték, túra, strand, és sok-sok tábortűz. Megható pillanat volt a cserkészek, 

cserkészjelöltek, és kiscserkészek avatása. Különös élmény volt számomra ez 

utóbbi program. Cserkészvezető vagyok, és idén jött először táborba az őrsöm. 

Látva őket, ahogy viselték az újonnan kapott sárga nyakkendőt, büszkeség és 

öröm töltötte el szívemet. Vezetőként máshogy éltem meg a tábort, mint az 
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előző években. Érdekes volt belelátni a tábori programok hátterébe. Sosem 

gondoltam volna, hogy milyen sok szervezés és munka van még a legegysze-

rűbb tevékenység mögött is. Jó érzés volt anyáskodni a kislánykáink felett. Jó 

volt megölelni őket, amikor villámlott; és mesét olvasni, hogy elaludjanak. 

Már most alig várom a következő tábort, hogy új élményekkel gyarapodjunk.  

Gyulai Petra   

Nyárvégi sportdélután A nyár utolsó pillanatait kihasználva augusztus 28-án, 

egy rendkívüli sportos délutánt tartottunk, a 

hetedikesektől egészen az egyetemistákig 

minden korosztály képviseltette magát. Zsolt 

atyával közösen fociztunk, métáztunk és 

röpiztünk. Valamint a régóta várt beszélge-

tések se maradhattak el. Rendkívül jó volt 

látni, hogy a legkisebbek is milyen össz-

hangban tudnak játszani a legnagyobbakkal. 

Nagyon élveztük és kellemesen el is fáradtunk. Reméljük, hogy ilyen összejö-

vetelekre lesz még lehetőség a jövőben!    Blanka, Niki 

 
 

Igazán tartalmas napot töltöttek együtt a Gödöllői Kolping Család tagjai jú-

lius 19-én Esztergomban. 

A napot Janó atyával tartott 

közös imádsággal kezdtük, 

majd a kirándulás során a há-

zigazdánk Bánhidy Vajk, az 

esztergomi Kolping Család 

elnöke volt, aki kezdésként 

fantasztikus előadást tartott 

Esztergom történetéről. Így 

könnyen el tudtuk helyezni a 

történelem idővonalán a neve-

zetességeket, a várat, a Bazili-

kát, és a séták során látottakat.  

Kolpingos közösségként virá-

got helyeztünk el a bazilikában Boldog Meszlényi Zoltán püspök, a Magyar 

Kolping Szövetség égi patrónusának ereklyéjénél.  

A nap során megtekintettük a híres Franka Gimnáziumot is, betekintve külön-

leges világába. Lelki feltöltődésként egy egyedülálló szentmisén vehettünk 

részt, elsőáldozásnak voltunk a tanúi!  

Minden bizonnyal a résztvevők népes csoportja egy életre szóló élménnyel 

gazdagodott. 

Kaiserné Jósvai Ágnes 
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A gondviselő Isten 
Egyházközségünkből néhányan egy 

többnapos laza nyári bringatúra mel-

lett döntöttek, mely során mély isten-

tapasztalattal gazdagodtak. A törté-

net Csehországban kezdődött egy 

kisvárosban, ahol a helyi vendéglá-

tónk megtagadta az előző nap óta 

páclében ázó húsunk megsütésének 

lehetőségét a portáján. Ezért túrave-

zetőnk javaslatára elindultunk a pi-

cinyke faluban hús-sütési lehetőség 

után kutatva. Azt javasolták, men-

jünk a helyi étterembe, hátha majd 

ott segítenek. Az étterem felé vezető 

meredek úton a helyi katolikus temp-

lom plébániája mellett vezetett 

utunk, ahol szó szerint tárt kapuk 

vártak minket. Nagy örömmel és bi-

zakodással mentünk be a templom-

kertbe, ahol táborozó gyerekeknek 

sütöttek a plébánia ódon konyhájá-

ban palacsintát. Rögtön a hála jutott 

eszembe, hogy a Jóisten milyen gon-

doskodó, milyen jó helyre terelt 

minket. A konyhában három asszony 

sürgött-forgott, meg egy férfi és úgy 

tűnt, hogy az egyik asszonykával si-

került megállapodni egy esti 7 óra 

utáni hússütésben, de aztán a másik 

két asszony az utolsó pillanatban 

megvétózta a dolgot. Lógó orral, csa-

lódottan somfordáltunk ki a plébáni-

áról, és szomorúan kullogtunk a tá-

volban látható étterem felé. Arról 

győzködtük egymást, hogy valakinek 

oda kell adni ezt a húst, ha nem tud-

juk megsüttetni, kárba ne vesszen. 

Felmerült bennünk, hogy covid-vírus 

idején ki az a bolond éttermes, aki 

idegenek által hozott húst sütne meg, 

de túravezetőnk kitartott az elképze-

lése mellet, és végül minden bátorsá-

gunkat összeszedve bementünk az 

étterembe. Egy fiatal kiszolgáló 

hölggyel kezdtünk alkudozni, kedve-

sen, hátha megszán minket, és meg-

enyhül a szíve rajtunk, és egyszer 

csak, látszott a szemén, valóban 

megtört a jég. És igent mondott fur-

csa kérésünkre. Majd kíváncsian 

összeszaladt a család többi tagja is 

(anyuka és még két lány). Sikerült 

megállapodni velük, hogy kisütik a 

húsunkat, és fel is tálalják azt. 

Örömmel szaladtunk vissza a szállá-

sunkra és vittük a finom pácolt húst, 

hogy elköltsük finom vacsoránkat 

némi salátával és egy kis körettel.  

Hiába, jól ismerjük a Szentírásból, 

hogy „Kérjetek és kaptok, zörgesse-

tek és ajtót nyitnak nektek”, no, nem 

mindig úgy, ahogy ti gondoljátok, 

mert Isten útjai kifürkészhetetlenek. 

 
 

  

Kis csapatunk szombat este a 12 

Apostol apartmanházban húzta meg 

magát, a helyi katolikus templom 

mellett, és gondosan megszervezve a 

túra alatti hitéletet a pár kilométerre 

lévő szanatóriumba indult az esti fél 

hetes misére. Erre a helyszínre a hi-

degfronttal érkező égszakadás előtt 

10 perccel érkeztünk meg, majd el-

kezdődött a zápor, zivatar, aminek 

egyes csapattagjaink nagyon örültek 

és kimentek az esőre eláztatni magu-

kat, a többiek inkább a zuhanyt vá-

lasztották. A misére indulásra pont 
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elállt az eső, így boldogan tekertünk 

a közeli szanatórium kápolnájához. 

Előtte néhány társunk a helyi atyával 

is találkozott, aki megerősítette a fél 

hetes misekezdést. Mire a szanatóri-

umhoz értünk, a portaszolgálat hölgy 

tagja tájékoztatott minket, hogy a 

COVID miatt lezárták a szanatórium 

területét, oda nem mehetünk be. 

Hosszas alkudozást követően be kel-

lett látnunk, hogy nem jutunk be a 

kápolnába misére, így borul a más-

napi bringás program, hiszen csak 

késő délelőtti mise van elérhető kö-

zelségben, ami nem teszi lehetővé a 

korai indulást. 

Aztán hirtelen váratlan esemény tör-

tént, megérkezett a bejárathoz a kö-

zépkorú atya a ministránsával egy 

furgonban, egyikőnk vidáman egy 

Laudetur Jesus Christus -szal köszön-

tötte a plébánost, aztán gyorsan szóba 

elegyedtünk vele. Elmondtuk a prob-

lémánkat az atyának, aki kicsit mor-

fondírozva megértett és megszánt 

minket, és azt javasolta menjünk 

vissza a szállásunkra, ő tart nekünk 

egy vasárnapi szentmisét a szomszéd 

templomban. Nagyon megörültünk 

ennek a lehetőségnek, és vidáman 

tekertünk vissza a 12 Apostolba, 

majd átmentünk a templomhoz, aho-

vá hamarosan megérkezett az atya a 

ministráns fiúval és egy helyi hívő 

asszonnyal, így misézett nekünk. A 

mise igazán nemzetközire sikeredett, 

több nyelven szólt. Csehül kezdődött, 

majd helyenként magyarra váltottunk 

(olvasmánynál és szentleckénél, va-

lamint a könyörgéseknél) aztán lati-

nul folytatódott, a homília angolul 

ment, és mi magyarul énekeltünk, 

miközben magyarul imádkoztuk a 

misén szokásos kötött imáinkat.  

Hátborzongató mélységeket éltünk 

meg közben, könnyes szemmel, nagy 

örömmel és hálával a szívünkben két 

szín alatt áldoztunk. Isten útjai való-

ban kifürkészhetetlenek! Hálásak 

voltunk Jozef atyának és a Mennyei 

Atyának, miközben a szentlecke 

mondatai csengtek a fülünkben „Mily 

mélységesen gazdag az Isten bölcses-

sége és tudása! Milyen kifürkészhe-

tetlenek szándékai, és milyen meg-

foghatatlanok az útjai!” Valóban 

azok! Istennek legyen hála. 

 -pa- 
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Effata-Nyílj meg! Imaest Asszonyok részére 
Könnyen kimondjuk, de valóban hisszük-e, hogy Jézus él és köztünk van, és 

meghallgat? 

Kéthetente péntekenként a blahai Jézus Szíve kápolnában 21.00-tól 22.30-ig 

imádkozunk, dicsőítünk, egymással megosztjuk imaszándékainkat, tanúságot 

teszünk az élő Jézusról és hirdetjük az örömhírt, hogy Jézus valóban köztünk 

van és cselekszik. A csendben is teljesen átadjuk magunkat a jelenlévő Úrnak, 

és engedjük, hogy belépjen az életünkbe, és személyre szabott ajándékokkal 

halmozzon el. 

Egyik testvérünknek a szívét gyógyította az Úr, miután egyhetes kisbabájukat, 

Gergőt elvesztették. Az első Effata alkalmon imádkoztunk érte, hogy mély 

fájdalmát, sebeit oda tudja adni az Úrnak. Másfél hónap múlva tanúságot tett, 

hogy teljes szívből ki tudta mondani Istennek, hogy „Hála Gergőért!” A se-

beket, melyekkel mások évekig küzdenek, Jézus begyógyította. Dicsőség az 

Úrnak! 

Az, hogy kit gyógyít az Úr, az az Ő titka. Mi azzal a hittel kérünk Istentől, 

hogy „legyen meg a Te akaratod!” Valljuk, hogy az Istent szeretőknek min-

den a javukra válik (Róm 8, 28). 

Ha szívesen csatlakoznál hozzánk, várunk szeretettel. Tervezett időpontok a 

következő két hónapra: szeptember 18., október 2., október 16., október 30. 

(info:bacsinagyagnes@gmail.com 30/490-99-85) 

Bacsi-Nagy Ágnes, Bazsik-Sipos Kata és Tóth-Lénárd Noémi 
 

Wolf-Lénárd Judit tanúságtételét fogadjátok szeretettel:  

„Effata. Nyílj meg.” Ez meghívás és kihívás. Megnyílni Isten előtt lehetőség, 

de igazi teszt is. Tényleg közel engedem Istent? Megnyílok előtte?? Az első 

elfáradt asszonyok alkalmon, június 12-én zokogva rohantam ki a kápolnából: 

én soha nem leszek kész, hogy hálát adjak azért a gyermekemért, akit Is-

ten adott, de aki születése után egy héttel, március elsején már a Mennyei 

Atyához költözött. Mindenért hálát adjatok. ???! ... de Isten nem ad lehetet-

lent. Aznap este azon a júniusi estén visszamentem a kápolnába, és minden 

fájdalmas érzést félretéve Isten imádatával töltöttem az időt. Ha megnyílunk, 

megnyitjuk előtte szívünket, csodát tesz. Isten azon a péntek estén elkezdte 

természetfeletti, csodás munkáját, és egy hónapon belül hálatelt szívvel tud-

tam megköszönni Istennek mindhárom gyermekemet. Annak a kisfiamnak az 

életét is, akinek földi pályája ugyan rövidke lett, de akivel hitem szerint, Jézus 

Krisztus megváltása által egy örökkévaló életet tölthetek majd Isten jelenlété-

ben, az Ő dicsőítésében. Dicsőség ezért a Teremtő Atyának, Megváltó Jézu-

sunknak és Isten Szentlelkének, aki jelen van ezeken a péntek estéken, hogy 

minden szomjazó, elfáradt asszonynak újra erőt adjon, hogy felüdítse, hogy 

nyugalmat és vigasztalást adjon. 
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Személyes, emberi történettel érkezik új filmünk: A Javító 
 

A shoeshine.hu filmes alkotói közössége egy egészen új munkafolyamatban el-

mélyülve töltötte napjait az elmúlt két évben. Szituatív dokumentumfilmet ké-

szíthettünk egy budapesti leánynevelő intézetben. A mű elkészült, és most sze-

retnénk bemutatni nektek. 

A rákospalotai „javítóban” a kivá-

ló szakmai, pedagógia módszer-

tanon túl egy különleges misszió 

is működik. Kerekes Szabolcs 

intézeti lelkész egy hosszú évek 

óta tartó szolgálat keretében láto-

gatja az intézetben élő lányokat. 

Célja, hogy segítse őket, hogyan 

birkózzanak meg saját sebzettsé-

geikkel, belső nehézségeikkel. 

Egyszerű jelenlétével reményt és 

hitet visz olyan fiatalok közé, 

akik számára ezek a szavak szüle-

tésüktől fogva üresen csengenek. 

Szabolcs, filmünk főszereplője 

rendszeresen látogatja a lányok 

csoportjait, programokat szer-

vez számukra. Egy éven át lehe-

tőségünk volt követni munkás-

ságát és most a nyers valóság 

képeiből filmet készíthettünk, 

hogy bemutassuk azt a világot, 

melyben ez a különleges szolgálat megvalósul. 
Helyszín: Budapest, Párbeszéd Háza 

Időpont: 2020. szeptember 26. 18 óra 

Belépés: A filmvetítés regisztrációhoz kötött, mely a honlapon érhető el! 

A filmvetítés költségeihez köszönjük, hogy te is hozzájárulsz. Ajánlott adomány: 

1000 HUF. 

A bemutatón Kerekes Szabolcs mellett a film intézetben lakó szereplői is meg-

tisztelnek bennünket jelenlétükkel! A filmet követően rövid beszélgetésre vár-

juk az érdeklődőket. 
Szívünk vágya, hogy minél többekhez eljusson a film üzenete, itthon és határainkon 

túl egyaránt. A bemutató után lehetőség lesz a filmet vetítésekre kérni. Részleteket 

itt találtok: ajavito.shoeshine.hu  

A shoeshine.hu stábjának nevében szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akit ér-

dekel egy őszinte és személyes történet, küzdelmekről, emberségről és a mindenha-

tó Istenről. 

A ShoeShine team írása alapján 

http://ajavito.shoeshine.hu/
http://ajavito.shoeshine.hu/
https://parbeszedhaza.hu/
https://forms.gle/PtpbrHPejqQpCWqy8
http://ajavito.shoeshine.hu/
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OLVASÓLÁMPA 

Teréz anya kérdez 
Amíg szegényeink étel, fény, víz hiányában szenvednek, ké-
pes vagyok-e én lemondani egy kis csemegéről, ami nem is 
szolgálja feltétlenül az egészségemet? 
Vigyázok-e arra, hogy ne használjak feleslegesen vizet és 
áramot? Jól elzárom-e a villanyt, vagy mindig másra hagyom 
ezeket a dolgokat? 
Mit jelent számotokra a keresztény élet? 

Szeretitek?  
Megbecsülitek? 
Szerelemmel éltek-e benne? 
Életetek örömmel, várakozással, Isten iránti mély hálával teljes azért, amit Ő 
nektek adott? 
Valóban boldogok vagytok? 
Elfogadni mindazt, amit Ő küld – és odaadni mindazt, amit kér. Derűsen 
mondani igent Jézusnak akkor is, ha kérése nem kedvedre való. 
Lehet szó lényegtelen dolgokról, de Isten számára semmi sem lényegtelen: 
minél kisebb dologról van szó, annál nagyobb legyen a szeretet. 
Jaj nektek, ha nem emlékeztek arra, hogy Ő név szerint hív titeket! Övéi vagy-
tok, becsesek, drágák az Ő számára. Ő szeret titeket. Imádkozom mindannyi-
ótokért, hogy Krisztushoz hasonlóvá növekedjetek, a kölcsönös és szegénye-
ket szolgáló szeretetben. 
(Részlet Szent Teréz anya breviáriumából.)     F. I. 
 

Megújul a Rózsafüzér Társulat! 
 

A közösséghez bárki csatlakozhat napi egy ti-

zed rózsafüzér egyéni imádkozásával. 

Jelentkezni lehet: Kötél Béláné Marikánál: a 

06-3O-5O4-15-36 telefonon 

Szent II János Pál pápa írta: „A rózsafüzér 

mondása ugyanis nem más, mint Krisztus ar-

cának szemlélése Máriával. A rózsafüzér által 

a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, magának a 

Megváltó Anyjának kezéből.” 

Szeretettel várunk minden korosztályt! 
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, magyarku-

rir.hu/hirek, www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar) 

szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz szűz (1997) 
Az Emberfia ura a szombatnak is. 

szeptember 7. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vérta-
núk (1619) 

Minden szál hajatok számon van tartva. 
szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 

Mária a Krisztusnak nevezett Jézus szülőanyja. 
szeptember 13. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító (407) 

A szív bőségéből szól a száj. 
szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása  

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta.  
szeptember 16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk (253) 

Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? 
szeptember 21. Szent Máté apostol, evangélista (1. sz.) 

Kövess engem! 
szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio áldozópap (1968) 

Semmit se vigyetek az útra. 
szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú (1046) 

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet. 
 

 

szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok 

Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég. 

szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító (420)  

Az Emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét. 

október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és 

egyháztanító (1897)  

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 

 

október 2. Szent Őrzőangyalok  

Aki titeket hallgat, engem hallgat. 

október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátró-

nája    Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! 

október 15. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító 

(1582) 
Számot fog adni ez a nemzedék. 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar
http://katolikusradio.hu/igenaptar/20151015
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október 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú (107) 

A Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit kell mondanotok.  

 

 

október 21. Boldog IV. Károly király (1922)  

Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. 

 

október 22. Szent II. János Pál pápa (2005)  

Ti is álljatok készen! 

 

október 23. Kapisztrán Szent János áldozópap (1456)  

Miért nem ismeritek föl a mostani időt? 

október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok (I. sz.)  

Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. 

október 31. Boldog Romzsa Tódor püspök, vértanú (+1947) 

Aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. 
  

  

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 

 

Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára 

lehet befizetni: 

Római Katolikus Egyházközség  

10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

 

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) 

http://katolikusradio.hu/szentek/231
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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. 

 

 

 

Heaven's Garden - BE BACK Party! 
 

Meghívunk benneteket egy közös BE BACK Partira szeptember 12-én, a 

TRIP hajóra! 

Szeretettel várunk mindenkit a visszatérés élményével a Heaven’s Garden BE 

BACK Partin! Legyünk együtt a valódi találkozás örömében és ünnepeljünk 

őszinte hálával szívünkben! 

A buli helyszíne: TRIP HAJÓ (1011, Budapest Szilágyi Dezső tér 2-es móló) 

Időpont: 2020. szeptember 12. szombat 20:00 

Belépés: facebook regisztrációval: 1500 HUF, regisztráció nélkül és a helyszí-

nen: 2000 HUF. 

Részletek: 

https://shoeshine.hu/program/22-orsz%C3%A1gos-esem%C3%A9ny/2704-

heaven-s-garden-be-back-party 

http://bonumtv.hu/
http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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Hírek, hirdetések 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 4-én kiadott járvány-

ügyi rendelkezéseiben újra felhívják a figyelmet a védőtávolság megtartására 

és a maszk használatára templomainkban a szentmiséken és közösségi al-

kalmakon. A blahai kápolnában és a szadai templomban kötelező, a Szenthá-

romság templomban ajánlott a maszk. A szenteltvíz-tartókat továbbra is üre-

sen kell hagyni, és továbbra is csak kézbe történik az áldozás. A békeköszön-

tést továbbra is meghajlással fejezzük ki. A szentmise alatt nincs perselyezés, 

az adományokat a szentmiséről való távozáskor a folyosón elhelyezett kosárba 

lehet dobni. A templomba lépéskor és áldozás előtt továbbra is szükséges a 

kézfertőtlenítés. 
 

A koronavírus újra veszélyezteti egészségünket. Ezért a templomfolyosón fel-

állítottunk két kézfertőtlenítő állomást. A készülék szenzoros, nem kell meg-

érinteni. Használjuk mindig, mielőtt belépünk a templomba! Természetesen 

használhatjuk úgy, mint eddig, a saját kézfertőtlenítőnket is. Szeretettel kérünk 

MINDENKIT, hogy mindnyájunk egészsége érdekében, csak fertőtlenítés 

után lépjen be a templomba. Természetesen, Emlékezzünk azokra a nehéz idő-

re, amikor nem mehettünk misére. Lehet, hogy ez segít abban, hogy ne, vagy 

minél rövidebb időre kelljen bezárni a templomot. 
 

 Az egyházközségünkhöz tartozó gyermekek elsőáldozása szeptem-

ber 27-én lesz. Két héttel korábban, szeptember 13-án három gyermek ke-

resztelésére kerül sor. 

 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!  

 Minden hónap első szombatján a reggel 7 órai mise után elsőszombati 

ájtatosságot tartunk az Oltáriszentség előtt a kápolnában. A következő alkal-

mak: szeptember 5., október 3. 

 Októberben, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap 17.30-tól rózsa-

füzért imádkozunk a templomban. 



Fény és Forrás   2020. szeptember-október 

   21 
 

  

2020. november 7-én országos ultreya lesz Szombathelyen. A tervek szerint 

a résztvevők előző este indulnának, és ott szállnának meg. Akit érdekel, keres-

se meg Carment és/vagy Zsiráfnét október 10-ig! 

Emailt is fognak kapni a testvérek, és a plakátról is tájékozódhatnak. 
 

Csoportjaink évkezdése, alkalmaink időpontja: 

Baba-mama klub:  még nem indul 

Igekörök:    szeptember 7. hétfő (minden 1. és 3. hétfő)  

Házas csoport:   szeptember 8. kedd 

Fiatal házas csoportok:  kezdés időpontját levelezőlistán közlik 

Bibliakör:     szeptember 9. szerda  

(szerdánként az esti mise után 18.45-kor) 
 

Evangélium-szöszölő 

A covid miatt a szeptemberi alkalom elmarad. A gyermekek különböző cso-

portokból érkeznek, így ez indokolt. Reméljük, a következő hónapokban ismét 

meg tudjuk tartani.  

A hittanórák rendje: 

Hétfő: 

15.30  Elsőáldozási készület - Szent Imre Iskola tanulói  

(szeptember 28-án hétfőn kezdődik) 

15.30  4. osztályosok  

(szeptember 28-án hétfőn kezdődik) 

16.15  Elsőáldozási készület - városi iskolák tanulói  

(szeptember 28-án hétfőn kezdődik) 

16.15  5-6. osztályosok (szeptember 7-én kezdődik) 

Elsőáldozási készület szeptember 28-án hétfőn indul két csoportban. Az első-

áldozási készület feltétele, hogy legalább két évig járjon a gyermek előtte is-

kolai hittanra. 
 

Kis ifik (7-8. osztály) 

Szerda 15:30 közösségi ház hittanterem 

Első alkalom szeptember 16. 
 

Ifik (9-10. osztály) 

Péntek 17 óra közösségi ház hittanterem 

Első alkalom szeptember 18. 
 

Nagy ifik (17+) 

Péntek 19 óra plébánia alagsori hittanterem 

Első alkalom szeptember 18. 
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Katekumen csoportok 

Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (kereszt-

ség, elsőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már ré-

gebben szentségekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a ka-

tekumen csoportokban tehetik meg. 

A foglalkozások: 

  1. évfolyam   kedd 19.00-20.00 október 

 első foglalkozás: októberben 

  2. évfolyam    csütörtök  19.00-20.00  

  3. évfolyam    csütörtök  20.00-21.00    

    első foglalkozás mindkét csoportnál: szeptember 10. 
Szeretettel hívjuk meg ismerőseinket! 

Érdeklődni lehet  Hugyecz János plébános atyánál 20 3482601  
    Szilasiné Katinál 20 8231730. 
 

 

2020. október 3-án ismét Nagymaros!  

http://nagymaros.katolikus.hu/ 

Egy már biztos, véssétek be a naptárakba: a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

nem marad el! Arról, hogy online vagy személyes formában tartjuk-e meg a 

találkozót október 3-án, még augusztus folyamán döntést hoz a szervező stáb. 

Kérjük, kövessétek honlapunkat, közösségi médiás felületeinket – hamarosan 

jelentkezünk! 

 

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). 

https://www.facebook.com/nagymarositalalkozo/
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Miseszolgálat 

szeptember 5. szombat   18.00  Igekör  

szeptember 6. vasárnap  9.00   Szolgálattevők 

     10.30  Házasok 

     18.00  Szolgálattevők 

szeptember 12. szombat 18.00  Régebben házasok 

szeptember 13. vasárnap 9.00  Tantestület 

     10.30  Szolgálattevők 

     18.00  Cserkészek 

szeptember 19. szombat 18.00  Cursillo 

szeptember 20. vasárnap 9.00  Szolgálattevők 

     10.30  Házasok 

     18.00  Kolping 

szeptember 26. szombat 18.00  Szolgálattevők 

szeptember 27. vasárnap 9.00  Szolgálattevők 

     10.30  Cursillo 2 

     18.00  Régebben házasok 

október 3. szombat  18.00  Igekör 

október 4. vasárnap  9.00  Szolgálattevők 

     10.30  Házasok 

     18.00  Szolgálattevők 

október 10. szombat  18.00  Régebben házasok 

október 11. vasárnap  9.00  Tantestület 

     10.30  Szolgálattevők 

     18.00  Cserkészek 

október 17. szombat  18.00  Cursillo 

október 18. vasárnap  9.00  Szolgálattevők 

     10.30  Házasok 

     18.00  Kolping 

október 24. szombat  18.00  Szolgálattevők 

október 25. vasárnap  9.00  Szolgálattevők 

     10.30  Cursillo 2 

     18.00  Régebben házasok 

 

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 (évközi miserend) 
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat  7.00 és 18.00 
csütörtök       7.00  
        18.00 szentségimádás 
vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  
BLAHAI KÁPOLNA 
A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 óra között. 
vasárnap        7.45 
 

SZADA 
kedd szentségimádás     18.00 
  szentmise     18.30  (változhat) 
szerda (görögkatolikus szentmise)  18.00  (változhat) 
vasárnap      9.00 
 

PREMONTREI   TEMPLOM 
kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 
hétfő, péntek      18.00 
vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 
 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 
hétköznap (hétfőtől szombatig)    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: 
az esti szentmisék előtt fél órával, 
csütörtökön este a szentségimádás alatt, 
vasárnap az esti szentmise előtt fél órával  
és a szentmise alatt, amíg vannak gyónók. 

Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, időben, felkészülten ér-
kezzen. 

 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 
2020. szeptember-október 

 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

