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ADVENT

VÁRAKOZÁS
Belépünk az adventi szent időbe,
hogy együtt készüljünk a mi
Urunk születésének áldott ünnepére, a karácsonyra. Ma senki
nem tudja megmondani, hogy
milyen körülmények között fogjuk megünnepelni a karácsonyt,
de egy biztos, hogy az ünnep lényege, ahogyan maga az Úr Jézus
is, „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13.8). A Szűzanya
élte át az első adventet, hiszen
méhében hordozta a testté lett
Igét. Tele volt a szíve örömmel, és
persze izgalommal, hogy vajon
megtud-e felelni ennek a csodálatos hivatásnak. Várakozott, de
közben tette a dolgát. Elment, és
három hónapon keresztül segített
Erzsébetnek. Várta, hogy Isten

hogyan fogja Józseffel közölni a
közölhetetlent, amit a Hitvallás
így fogalmaz meg: „fogantatott
Szentlélektől”. A mindenható Isten álmában szólította meg Józsefet: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát,
hiszen a benne fogant élet a
Szentlélektől van!” (Mt 1,20).
A mi Istenünk soha sem siet, és
soha nem késlekedik. Éppen időben cselekszik, mert ahogyan a
Katekizmus is fogalmaz: „az idő
az Atya kezében van.”
Fontosak a karácsonyi szokásaink, valódi értékeket képviselnek,
de az ünnep tartalma a legfontosabb. Az idei adventben is elindulunk Betlehem felé, ahol mérhetetlen szegénységben, és mégis a
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szeretet, a gyöngédség, az intimitás gazdagságában jött közénk az
élő Isten Fia. Az a helyzet, amiben
élünk, még inkább rákényszerít
arra, hogy a lényegre figyeljünk.
A szívünket kell felkészítenünk

arra, hogy ott megszülethessen a
Kisjézus. Ő rajtunk keresztül
akarja kiárasztani örömét és békéjét, hogy megújult reménységgel
élhessünk a járvány utáni időben.
Janó atya

Ágh Tihamér
Adventkor
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
és ahogy megvirrad, be is alkonyul…
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás…
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
17
18
20

Várakozás
Ágh Tihamér: Adventkor
Szent Imre-nap
Mindenszentek
Világméretű szentségimádás
Chiara Lubich: Kihallgatás a Mindenhatónál
Krisztus Király ünnepe
Cserkészek
Köszönjük, Laci!
Csodák ma is léteznek
Effata–Nyílj meg!
Tomka Ferenc könyve a liturgiáról
Egy segítő honlap: Bízd Rá Magad
Advent
Ünnepeink és szentjeink
Olvasólámpa
Hírek, hirdetések
Járványügyi rendelkezések
Adventi miserend, gyónási lehetőségek
2

Fény és Forrás

2020. advent

Szent Imre-nap
2020. november 5-én ünneplőben
a többi újdonsült szentimrésnek ez a
kellett mennünk az iskolába, mivel
pillanat. Ezt követte a 3.a osztályonévadó szentünket, Szent Imrét ünsok műsora, amiben Szent Imre élenepeltük. 7:40-re értünk be az épütéből láttunk jelenteket, sok –sok
letbe és a tanteremben imával kezdénekkel és verssel. Ünnepségünk vétük a napot. Az alsósoknak 8:00-kor,
ge felé elénekeltük a Himnuszt. A
a felsősöknek 10:00-kor kezdődött a
nap hátralevő részében osztályprogSzentháromság-templomban a programok voltak, rejtvények, vetélkeram. Először szentmisén vettünk
dők, beszélgetések követték egymást.
részt, majd az új tanulók kapták meg
Kora délután az örömteli együttlét
a sálat és a nyakkendőt. Nagy bolélményével tértünk haza.
dogságot okozott a kis elsősöknek és
Dányi Anna és Lepsényi-Simon Maya 5. a
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Mindenszentek ünnepe 2020. november 1.
Katolikus egyházunk egyik parancsolt ünnepe ez a nap. Ekkor megemlékezünk azokról a szentekről, akiket
kanonizáltak, valamint azokról, akik
életükkel jutottak el az életszentségre. Janó atya arról beszélt ebben a
szentmisében, hogy a szentek azok,
akik hagyták magukat megmenteni,
megváltani és üdvözülni. Gyökeresen felfordult világban élünk. A közelmúlt borzalmas erőszakos cselekedetei, a keresztényüldözés arra a
gondolatra indítanak minket, hogy
vajon üdvözülhet-e egy könyörtelen
gyilkos. Vagy vajon üdvözülhet-e az,
aki abortuszra adja a fejét? Nekünk
az az üzenete ezeknek a szörnyű
eseményeknek, hogy szüntelenül az
evangéliumot kell olvasni és élni. A
világ elé kell élnünk az evangéliumot, méghozzá minden eddiginél
jobban!
Amíg a földön élünk, annyi mindenért aggódunk, hogy pl. ki fog gon-

doskodni a feleségemről, a gyermekeimről. A vértanúk a mennyekben
már nem akarnak visszajönni, mert
ott fönn látják, milyen jó az Isten. Az
olvasmányban János a Jelenések
könyvében arról számol be, hogy hatalmas sereget látott. Nem azon van a
hangsúly, hogy hányan vannak az
üdvözültek. Figyelmünket inkább a
bárányra irányítja, aki szintén ott van
a trónnál, mely a bíráskodás, a hatalom jelképe. „Kik ezek a fehér ruhások és honnan jöttek?” Ekkor jelenik
meg a bárány másodszor, és a kérdésre a válasz ismét őrá mutat: „Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.” Az ő vérében mosták tisztára
ruháikat, vagyis lelkük köntösét.
Igyekezzünk, hogy mindennapjainkban ez a köntös ne szennyeződjön be,
de ha mégis elesnénk, mindig tudjuk,
hogy Ő ott vár ránk a kiengesztelődés szentségében, hogy újra és újra
helyreállítsa a kapcsolatot!
Simon Erika

Jöjjetek Atyám áldottai!
November 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén ismét sok tízezer hívő imádkozott együtt
szerte a világon templomokban, kápolnákban – otthonról is sokan bekapcsolódtak. Így dicsőítettük
együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szerte
a világon. Ez volt a hetedik ilyen szentségimádási
és imaalkalom.
A szervezők kérik a résztvevőket, hogy akinek lehetősége van, küldjön a szentségimádások helyszínéről rövid beszámolót, visszajelzést, fényképet a corpus@iec2020.hu címre.
A szentségimádásba online kapcsolódtam be az egyik plébánia facebook oldalán. Elmélkedések és gitáros énekek hangzottak el a csendek között. Az egyik
elmélkedés különösen mélyen érintett. Megosztom veletek.
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Chiara Lubich:
Kihallgatás a Mindenhatónál
A napnak legfontosabb, összehasonlíthatatlanul fontos pillanata az, amikor Te
a szívünkbe térsz.
Kihallgatás ez a Mindenhatónál. Mikor ott eléd tárjuk ezer szükségünket és
minden ember gondját, mikor köszönetet mondunk természetfölötti és természetes adományaidért, mikor imádunk téged és arra kérünk, üdvözöld nevünkben Édesanyádat, akkor érezzük, hogy elérkeztünk a nap legkimagaslóbb
pontjára. Megértjük, hogy oly gyakran nem fogtuk fel, ki előtt állunk, és mi
mindent tehettünk volna édes-kettesben Istennel, lelkünk legbenső szobácskájában.
Jézus, ha Te a szívünkbe térsz, ez volna az a pillanat, amikor annyi mindent
kérhetnénk Tőled. De éppen azért, mert személyesen Te magad jössz a szívünkbe, ez az a pillanat, amikor többé nincs mit kérnünk.

Krisztus király ünnepe 2020. november 22.
Ezzel a vasárnappal véget ér az egyházi év, és hamarosan belépünk az
adventi szent időszakba. Janó atya azzal az imádsággal kezdte ezt a
szentmisét, hogy adjunk hálát Krisztusnak, hogy Ő a mindenség királya,
és kérjük és engedjük meg, hogy legyen a szívünknek is a királya, mert Ő
az akar lenni. Ő az, aki személyesen ismer engem, nevemen szólít, ismeri
az utat is, melyen járok, és még fontosabb, hogy ismeri a célt. Király Ő,
akinek tisztelet és dicsőség jár. A király szó hallatán egy hatalmas, félelmetes, tekintélyes uralkodót képzelünk el. Régen az élet minden területének megvolt a maga istene, de mi tudjuk és hisszük, hogy egy az Isten,
aki valóban a mindenség istene. Manapság teremtésvédelemről beszélünk. A teremtésben minden szabályok és törvények szerint működik, és
ebbe beletartoznak a növények, az állatok és az ember is. Ha ez egyiket
kiszakítjuk ebből a rendszerből, akkor az egész torzul. A Szentírás a király szó helyett gyakrabban használja a pásztor szót, mely egy és ugyanaz
lényegét tekintve, mégis a pásztor szó szelídséget, szolgálatkészséget,
jámborságot, gyengédséget, irgalmat, törődést, gondoskodást, szeretetet
hordoz. Krisztus mindkettő, király és pásztor egyben. Dávid leszármazottja, aki pásztorból lett király. Az evangélium megmutatja az utat is,
amin haladnunk kell. Nem elég, hogy individualista módjára üdvözülni
akarjak, hanem az a küldetésem, hogy az embertársaimat is az üdvösség
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felé vezessem. Szavaimmal, cselekedeteimmel tegyek tanúságot az élő
Istenről, a többit pedig bízzam az Úrra. Az ilyen tanúságtételnek egyik
szép példája a szamáriai asszony története. Istentől kaptunk egy csodálatos, de veszélyes ajándékot, a szabad akaratot. Kérjük a Szentlelket, hogy
Ő vezessen, és legyünk határozottak, erősek, vagy éppen gyengédek és
szelídek, amikor éppen arra van szükség, mint ahogy ezt Krisztus királyunk is tette és teszi ma is!
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
Simon Erika

CSERKÉSZEK
Idén, október 17.-én rendezte meg csapatunk a Szentháromság templomban a
hagyományos toborzónapot, mely során a járványhelyzet és a rossz időjárás
ellenére is rengeteg új cserkészkedni vágyó negyedikessel bővültünk. A nyolc
újonnan indult őrs 2 rajba rendeződése mellett a játék és az ismerkedés volt az
esemény legfontosabb programja. Nagyon élveztük, hogy a tömérdek készülődés és munka, amit belefektettünk az őrsvezetőkkel a szervezésbe meghozta
gyümölcsét. Teljesen feltöltődtünk, és jó érzés volt látni, ahogy az új őrsünk
vidáman és lelkesen fogadta az eseményeket.
A kijárási korlátozások előtt szerencsére tudtunk néhány „rendes” őrsgyűlést
tartani, amin élőben folytattuk az ismerkedést és a közösség formálását. Egyre
jobban feloldódtak a gyerekek, látszott
rajtuk az izgatottság és a lelkesedés az új
játékok, feladatok iránt a foglalkozásokon.
A szülői visszajelzések és a gyerekek reakciói is azt mutatták, hogy máris kötődnek a társasághoz, illetve többen mondták,
hogy a cserkészet a kedvenc különórájukká vált, ami nagyon jól esett nekünk.
Sajnos a legújabb kormányrendelet értelmében át kellett térnünk az online, digitális világba az őrsik terén is, ezzel is odafigyelve egymásra. Így ugyan korlátozott lehetőségek között, de továbbra is lelkesen folytatódnak a gyűlések. Igaz,
nehezebb közösséget építeni egy képernyőn keresztül, főleg egy új, még formálódó őrs esetében, de érdekessé lehet tenni ezeket a foglalkozásokat is és
igyekszünk minőségi időt eltölteni a lányokkal az interneten keresztül is.
Révész Orsi, őrsvezető
Ha valaki csatlakozni szeretne, felkeresheti Zámbó Sárát a csapatparancsnokunkat:
zambosaraanna@gmail.com
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Köszönjük, Laci!

2020. november 8-án
az esti szentmise végén került sor egyházközségünk gondnokának, Máthé László búcsúztatójára, aki
nyugdíjba vonul. Janó
atya a mise végén a
hirdetéseket követően
szólította maga mellé
Máthé Lacit, aki albájában állt az oltárnál.
Janó atya rögtönzött
köszönő szavai után
Hankó Balázst kérte a
további köszönetnyilvánításra. Balázs egy
asszociációs gyakorlatban, szavakat felsorolva és párhuzamba
állítva elevenítette fel
mindenki Laci bácsijának elmúlt évtizedes
munkásságát, kiemelve a legjelentősebb
mérföldköveket a hivatásából: a Máltai
Szeretetszolgálat ellá-

tását vagy a cserkészcsapat alapítását, az óvoda létrehozását. Számos egyéb dolgot is megemlített, nem
hagyta ki azt sem, hogy Laci bácsi Ford Transitjában
biztosan mindenki utazott vagy legalább ült már. Ezt
követően a közösség ajándékát adták át Lacinak.
Majd az ünnepelt is szót kapott. Megköszönte a belé
vetett bizalmat, majd feleségét, Ancit szólította maga
mellé az oltárhoz, és elérzékenyülve köszönte meg
neki a kezdetektől fogva adott sok éves biztatást és
támogatást, amely nélkül biztosan nem tudta volna
ellátni a feladatát. Visszaemlékezett néhány mondatban a kezdetekre, valamint az azt követő kommunista
időkre, amikor nem volt népszerű az egyház. és az ott
tisztséget vállalókat nem nézték normálisnak. A háta
mögött összesúgtak az emberek, és számos helyen
csak „harangozónak” hívták, pedig soha nem harangozott, hiszen azt automata végezte már a kastélytemplomban is.
Nagy öröm volt Laci bácsi szolgálata a közösség
minden tagja számára, kivétel nélkül mindenkinek,
és jól illett ez Janó atya homíliájában az emberi normalitásra való törekvésre való felhívásához, ahhoz,
hogy mi is az valójában. Laci jó példaként állhatott
így a cserkészmisén a fiatalok elé, hiszen életét az
alázat és szolgálat jegyében jelként éli a mai világban, normálisan.
Hálás köszönet az elmúlt évtizedekért, az 1984. április 2-án (akkor Laci 28 éves volt) indult hivatásért,
amely öt plébánost szolgált két templomban. Aztán
Janó atya Laci utódját szólította meg, az orgona mögött Ács Dávid Lászlót, kiemelve a névfolytonosságot, és megkérdezte kántorunk életkorát, aki a maga
27 évével hasonlóan fiatal, mint anno Laci volt.
Laci bácsi megígérte, hogy egyszer elmeséli élete
történetét azoknak, akiket érdekel – egy beszélgetős
délután keretében, ha elmúlik a vírushelyzet. Majd
végül hatalmas tapsviharral köszönte meg a majdnem
teltházas templom hívő közössége Laci szolgálatát és
Anci támogatását.
Isten áldja őket!
A.
7
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Csodák ma is léteznek!
Az ősz folyamán egy megkeresés érkezett hozzám. Nem segítenék-e egy rászoruló, gödöllői családnak tisztasági festéssel? Szemrevételezés után láttam,
hogy túl nő rajtam a feladat.
Sokkal komolyabb szakmai segítség kell oda, és igen sürgősen, mert higiéniai,
egészségügyi problémák is mutatkoztak. Nem szerettem volna úgy visszautasítani a munkát, hogy ne segítsek valamilyen módon. Már csak azért sem, mert eszembe jutott,
hogy hitéletemből az elmúlt időben hiányzott a
rászorulókat segítő tevékenység és imáimban kértem is az Urat, hogy mutasson utat, hol tehetnék
valamit. Megmutatta! Egy közösségi oldalon felhívást tettem közzé, hogy aki tud, segítsen. Az Úr
dolgozott! Nagyon megható volt, hogy pár óra leforgása alatt olyan sokan jelezték segítő szándékukat, hogy el kellett gondolkodni, kivel vegyem
fel a kapcsolatot, hogy ne legyünk láb alatt egymásnak. Még Győrből is kaptam ajánlatot. Volt,
aki azonnal indulni akart. Sokan még azt is megosztották, hogy ha fizikailag segíteni nem is tudnak, de lélekben velünk vannak, és sok sikert kívánnak. Mindezt teljesen ismeretlenül, az ország
több pontjáról! Hálát adtam, és éreztem az Isteni gondviselést ezen az ügyön.
Amilyen aggodalommal néztem elébe, olyan megnyugvással láttam, hogy
működik a Jóisten és tulajdonképpen én segítem az Ő munkáját.
Miután összejött a csapat és az időpont, már csak imádkozni kellett a jó időért,
hogy a kihordott bútorok ne ázzanak meg a két nap alatt és a falak is gyorsan
száradjanak. A gondviselés itt is
működött. Arra a hétvégére nem
volt eső és egy kicsit szeles, de
napos hétvégét kaptunk. A pakolásban, takarításban, előkészületi
munkákban, a gödöllői, 802.
számú Szent Korona cserkészcsapat képviseletében, Paulik
Benjámin, Katona Benedek, Tóth
Benedek, Varsányi Botond és
Varsányi Áron volt segítségünkre. A higiéniai szigetelést és a festést egy nagyon szimpatikus fiatalember végezte, Molnár Oktavián, aki Szentmártonkátáról jött. Mindenki örömmel és
szívesen segített, önzetlenül és minden ellenszolgáltatás igénye nélkül. Hálánk
8
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jeléül, Oktaviánnak és családjának misét mondattunk, aminek nagyon örült és
meghatódva mondott köszönetet.
Nagy ajándékként élhettük meg mindnyájan, mikor elkészült minden. Dicsőítettük az Istent. Megtapasztaltuk, hogy ha a számunkra lehetetlennek tűnő
dolgokban Isten segítségét kérjük és megkapjuk, az egy nagy csoda, de a legeslegnagyobb csoda az, ha megtesszük, amit Isten kér tőlünk.
Schläfer Gábor

Effata-Nyílj meg!
„Súlyos bőrbetegségből gyógyultam meg az ima hatására”
Kéthetente péntekenként Effata imaalkalmakat tartunk minden nő számára, függetlenül attól, hogy házasok-e
vagy sem. Az imákat, témákat nem
házassághoz kötjük. Az Effata szó
jelentése: Nyílj meg! Ezt a küldetést
kaptuk, hogy nyíljunk meg Istennek,
illetve hordozzuk egymást, hogy képesek legyünk megnyílni a Mindenható felé. Hirdetjük (személyes tapasztalatból), hogy Jézus ma is él, és
ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt. Ha
sikerül megnyílnunk előtte, az Úr
csodát tesz az életünkben. Tudjuk,
mert éljük! Dicsőség Neki!
A korlátozások miatt online formában találkozunk pénteken 21 órától
(következő alkalom: december 4-e).
Nagy öröm tapasztalni, hogy nemcsak más városokból is csatlakoznak
hozzánk, hanem volt, hogy egyik
testvérünk Németországból imádkozott velünk.
Június közepe óta tartjuk ezeket az
alkalmakat, és több testi-lelki gyógyulást tapasztaltunk, amelyből most
szeretettel megosztunk egyet.
Bacsi-Nagy Ilona tanúságtétele:
8 éve kezdődött egy bőrbetegség a
kezeimen. A tenyerem úgy nézett ki,
9

mintha elégett volna. A bőröm úgy
megvastagodott minden nap, hogy
volt, hogy naponta 2x-3x is el kellett
távolítani (smirglizni) a vastag réteget. Ezenkívül szétnyílt több helyen.
5-6 helyen mindig, de olykor 15 seb
is volt a tenyeremen. Soha nem voltam seb nélkül. A nagyobb sebek 3
hétig is nyitva voltak, nem gyógyultak be. Jártam orvosról orvosra, de
csak annyit mondtak, hogy ezzel meg
kell tanulni együtt élni, mert ez nem
fog elmúlni. Kentem mindenféle kenőccsel. Külföldről is kaptam „csodaszereket”, de nem gyógyult. Felszolgálóként dolgoztam, és nagyon akadályozta a munkámat. A mosogatást
csak kesztyűben tudtam végezni. A
víz volt a legnagyobb ellenségem.
Nem kellett hozzá vegyszer, pusztán
a tiszta víz irritálta a bőrömet. Nagyon kellemetlen és fájdalmas érzés
volt.
Régebben nem voltam hívő. Mikor
Gödöllőre költöztem a családom által
egyre jobban kezdtem megismerni
Istent. Csatlakoztam az egyházközséghez, majd közösségbe is elkezdtem járni (katekumen csoport, cursillo). Soha nem jutott az eszembe,
hogy kérjem tenyerem gyógyulását.
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Egy nap meghívást kaptam az Effata
imaalkalomra, ahol Isten Igéjéről
hallhattam, dicsőítettük az Urat, majd
imádkoztak a többi jelenlévő testvéreim szándékai mellett kezeim
gyógyulásáért is. Ezután szokás szerint nyílt egy újabb seb, de az másnap
reggelre begyógyult. Nekem már ez
is hihetetlen volt. Két hét múlva is
imádkoztak értem. De ekkor már
olyan látványos volt a gyógyulás,
hogy nem kellett gumikesztyűt használni. Egy-két nap elteltével végleg

elmúltak a sebek. Azóta eltelt 3 hónap, és a tenyeremen nincs egy darab
seb sem. Dicsőség az Úrnak érte!
Nemcsak a kezeim gyógyultak meg,
hanem egyre közelebb kerültem az
Úrhoz. Amikor tehetem hétköznap is
eljárok szentmisére, minden nap
imádkozom a rózsafüzért. Sok hittel
kapcsolatos könyvet is olvasok. Ezek
által a lelkem is gyógyul, ami még
fontosabb a testi gyógyulásnál.
Információ:
bacsinagyagnes@gmail.com
Bacsi-Nagy Ágnes

Megjelent Tomka Ferenc atya könyve:
A MISELITURGIA LOGIKÁJA ÉS LELKE
Részletek a szerző könyvismertetőjéből:
A könyv 25 nem hosszú fejezete az alábbi 4 részre tagozódik.
1. Mit tehetek, hogy kevésbé legyek szétszórt a
szentmisén? E rész elsősorban a szentmisében (és imáinkban is) megjelenő szétszórtság legyőzéséhez kíván
segítséget nyújtani, majd e részben szólunk néhány, a
témával valóban kapcsolatba hozható, és alapismereteket átadó tudnivalóról.
2. Az Eucharisztia titkai. Ez a könyv egyik újdonságcsomagja. Titkok, melyeket szükséges ismernünk, hogy
megsejtsük az Eucharisztia misztériumát.
3. Hogyan válhat áttekinthetőbbé az Eucharisztia liturgiája?
Papságom utóbbi bő egy évtizedében kellett felfedeznem, hogy a szentmise
liturgiájának felépítése mennyire „izgalmas”, illetve sok-sok imarészlete
mennyivel logikusabb, áttekinthetőbb rendszert alkot, mint amiről teológián
tanultunk, és olvashatunk.
4. Az utolsó részben a szentmisével kapcsolatos számos kérdés közül a legfontosabbakat próbáltam kiemelni, amelyek úgy véltem minden olvasó számára
érdekesek lehetnek. – Néhány nagyon egyszerűnek tűnik, pl. hogyan kap teljes
értelmet a keresztvetés, illetve hogy tudsz átéléssel keresztet vetni. Hogy tudom átélni, hogy itt a Szentháromság is megjelenik? Egyáltalán hogy tudom
átélni pl. a Dicsőség imát?!

10

Fény és Forrás

2020. advent

Fontos törekvésem volt még, hogy az eucharisztikus liturgia egyedülálló találkozássá váljék Jézussal. Ha sikerül lélekben szemlélnünk a legfontosabb titkokat, eseményeket, illetve átélnünk, hogy Jézus rám néz az Eukarisztiában és én
visszanézhetek rá, ez elmélyíti, megkönnyíti az imát, és nagyban csökkenti a
szétszórtságot.
A könyvet a Szent István Társulat adta ki, ára 2000 Ft körül van.

Feri atya szerint jó karácsonyi ajándék is lehet!

Bízd Rá Magad
Szeptember 12-én bemutatták a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportja által létrehozott Bízd rá magad honlapot, amely mögött az élet
bármely szakaszában és területén segítő katolikus szakmai hálózat is szerveződött.
A www.bizdramagad.hu oldal azokat a szervezeteket és szakembereket gyűjti össze, amelyek és akik a családok mindennapi életével kapcsolatban felmerülő kihívások, nehézségek megoldásához tudnak valós, gyakorlati segítséget
nyújtani a várandósságtól a gyermek- és kamaszkoron át a felnőtt élet problémáin keresztül egészen az időskorig.
Mi, katolikusok, keresztények nem vagyunk különbek a többieknél, problémáink, nehézségeink nekünk is vannak, csak az elvárásaink nagyobbak. Nem merünk segítséget kérni, és nem nézünk szembe a valósággal még akkor sem,
amikor már a szakadék szélén állunk – fogalmazott köszöntőjében Dávid Beáta. A szociológus, egyetemi tanár, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család
Munkacsoportjának vezetője azt is hozzátette, hogy az emberek egyre kevésbé
bíznak egymásban. Nem merik jelezni, ha baj van, mert szégyellik a problémáikat és úgy érzik, elrontottak valamit, ha gondok
merülnek fel életükben.
A honlap mögött álló munkacsoport kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy a
Bízd Rá Magad! híre eljusson a plébánosokhoz is,
hiszen azok a katolikusok,
akik felismerik, hogy baj
van és mernek is segítséget
kérni, sokszor hozzájuk
fordulnak, ám a plébánosok gyakran nem tudnak mit tenni. A honlap nekik és sok más, az Egyházban
segítő embernek – családreferensnek, pedagógusoknak, hitoktatóknak – is kiindulópontként szolgálhat, hiszen bármilyen problémára azonnal tudnak általa
11
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ajánlani megfelelő, a Katolikus Egyház „minőségbiztosításával”, ajánlásával
rendelkező megbízható szervezeteket, programokat, szakembereket.
A honlap felépítését, működési elvét Soósné Erdő Klára ismertette. A Család
Munkacsoport tagja elmondta, hogy a szakemberek, szervezetek listája nyitott.
Félévente a Katolikus Egyház illetékesei elbírálják a Bízd Rá Magad! köréhez
csatlakozni akarókat, akiket, amelyeket megbízhatónak és hasznosnak tartanak, azok kerülhetnek fel az oldalra.
Noha a honlapon megtalálható (egyre bővülő számú) szervezetek és szakemberek nem feltétlenül katolikus hátterűek, ám az Egyház egyfajta minőségbiztosításként egytől egyig mindegyikükért jót áll: katolikusként nyugodt szívvel
kereshetjük bármelyiküket, biztosak lehetünk abban, hogy keresztény értékrendünknek megfelelő tanácsokat, segítséget fogunk kapni.
Forrás: Magyar Kurír
Szeretettel ajánljuk testvéreinknek ezt a honlapot. Kérjük ismertessék meg másokkal is. www.bizdramagad.hu
www.bizdramagad.hu

ADVENT
Megkezdődik az új egyházi év, és belépünk az adventi szent időbe. A hétköznap reggeli szentmisék 6.30-kor kezdődnek (hétfőtől szombatig), agapét a
–járványhelyzet miatt- sajnos nem tarthatunk.
December 5-én délelőtt egyházközségi lelkinapot tartunk online Szecsődi
Péter atyával. Délután kiscsoportos online beszélgetés a nap témájáról. A
részleteket hirdetni fogják.
A gyermekek adventi lelki napja a járványhelyzet miatt elmarad.
Gyermekek és fiatalok számára gyónási lehetőség december 11-én
14.30-tól.
December 24-én templomunkban a pásztorjáték elmarad.
Karácsonyra készülésünket segítheti az Adventi naptár, amelyet megkaptunk
a levelezőlistákon és megtalálható a honlapunkon is

Fórián Andrea
Adventus Domini
Kétezer éves történetben a világunknak sorsa él,
Kétezer éve az emberiség vágyódva csak remél.
Arra vár, hogy újra megtalálhatja önmagában Őt,
A világunkban feltörekvő, igazságos Megmentőt!
Adventus Domini, Adventus Domini…
12
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Töröljük le, amit az élet nevetve reánk rakott,
Csak egy maradjon, az Isten-ösztön, mit a Fiú adott.
Ki sötétségben született, de a Fényt kínálja nekünk
Csak bársony szívvel tehetjük meg, hogy hasonlóak legyünk!
Adventus Domini, Adventus Domini…
Vágyakozzunk, várakozzunk, lelkünkben új imák gyúlnak,
Megszentelve várjuk ma is eljövetelét az Úrnak!
Szeretetben együtt rezgünk, mert átölel az isteni,
Énekeljük hű buzgalommal: óh, Adventus Domini!
Adventus Domini, Adventus Domini…
Tanulj meg várni, és tenni, ha kell
Szívedben a gyertyaláng NE aludjon el!
Míg eljő a Fényből az Áldott varázs…
Szent várakozás, szent várakozás … szent várakozás!

A kép forrása a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ facebook oldala.
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
(Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, magyarkurir.hu/hirek, www.plebania.net) http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
november 29. Advent 1. vasárnapja
Virrasszatok!
Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszóra-e vagy reggel. Ha váratlanul érkeznék, alva ne találjon titeket.
Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: virrasszatok! (Mk 13, 35-37)
november 30. Szent András apostol (1. sz.)
Jöjjetek utánam!
András apostol, Jánossal együtt, Keresztelő Szent János tanítványa volt.
András vitte hírül testvérének, Péternek, hogy megtalálták a Messiást.
Az első meghívott apostolok közé tartozik, az apostolok névsorában a
harmadik. Betszaidából származott, és testvérével, Péterrel együtt halász volt. Az Úr a háló mellől hívta meg, és attól kezdve kétkedés nélkül hitt Jézusban, és mindenek fölött szerette Őt. Az első századig vis-szamenő hagyomány szerint Szkítiában hirdette az igét, majd Kisázsiában, a Földközi tenger vidékén, azután Tráciában és Görögországban. Ősi hagyomány szerint
az achaiai Petrosban keresztre feszítették. Még a keresztről is prédikált, és tanúságot
tett Jézus iránti szeretetéről.
december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap (1552)
De az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták
1506-ban született Spanyolországban. Apja a királyi tanács elnöke
volt. Ferenc is előkelő megjelenésű és büszke magatartású volt, nagy
tudományos karrierről álmodott, erre minden adottsága meg is volt.
Párizsban tanult egyetemen. Ott ismerkedett meg Loyolai Szent Ignáccal. A barátságuk nyomán lett ő is a jezsuita rend egyik alapítója. Állandó imája volt: "Lelkeket, lelkeket adj nekem Uram!" 1541-től tíz
éven át dolgozott misszióban, óriási eredményeket ért el Indiában, Indonéziában,
Japánban. Tanította a gyermekeket, gyóntatott, kollégiumot szervezett misszionáriusok képzésére. Kínába is elindult, de a kínai határon nem jutott át. Sancian szigetén1552-ben halt meg. Teste Goában nyugszik. A missziók védőszentje.
december 6. Advent 2. vasárnapja
Íme, elküldöm követemet
Íme, elküldöm előtted követemet, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak ez
a szava: készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit! János a pusztában
keresztelt és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá
egész Júdea és Jeruzsálem minden lakója, és bűneiket megvallva megkeresztelkedtek nála a Jordán folyóban. (Mk 1,2-5)
december 6. Szent Miklós püspök (IV. sz.)
Könyörülj rajtunk, Dávid fia!
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december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító (397)
Ember, bocsánatot nyertek bűneid!
Trierben, Olaszországban született 339-ben. Püspök, egyháztanító,
Szent Marcellina testvére. 1298 óta egyházatyaként tiszteljük.
Atyja Gallia praetori prefektúrájának volt a vezetője. Édesanyja
csodálatraméltó keresztény asszony volt, férje halála után Rómában telepedett meg. Ambrus arisztokratikus, de fegyelmezett környezetben nevelkedett. Irodalmi és jogi tanulmányokat folytatott
ragyogó eredménnyel. Harminc évesen a birodalmi főváros, Milánó kormányzója lett. 374-ben, az ariánus Auxentius halálakor közfelkiáltással Milánó püspökévé választották, pedig akkor még csak katekumen volt, nem volt megkeresztelkedve.
Lelkipásztori tevékenysége az Egyház legjelentősebb püspökei közé emelte. Püspöki munkássága az Egyház függetlenségét biztosította a római birodalom államhatalmával szemben, nagy befolyást gyakorolt a nyugati császárok valláspolitikájára.
Nagyon tekintélyes az irodalmi hagyatéka, legnagyobb része olvasásra szánt prédikáció. Milánóban halt meg 397-ben.
december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Az Úr szolgálólánya vagyok
A hagyományos katolikus hit szerint Mária, Jézus anyja különleges kegyelem által
soha nem követett el bűnt, mivel Isten eleve megóvta őt az áteredő bűn hatásától.
Ezt a tökéletes védettséget nevezzük szeplőtelen fogantatásnak. Életének első pillanatától kezdve a szentség különleges ragyogása gazdagította Máriát - nyilatkozta
róla a II. vatikáni zsinat (Lumen gentium 56). Ez a hit az egyházban egy nagyon ősi
hagyományon alapszik, mely valójában a Szentírásra támaszkodik, ahol Gábor angyal így köszönti Máriát: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes!" (Lk 1,28).
Az egyház Máriát úgy állítja a keresztény hívek elé, mint akiben az Isten által elgondolt tökéletes emberség megvalósult. A példa nem egy hős vagy egy kiváló tudós, hanem egy fiatal leány, aki egyszer s mindenkorra kimondta az igent Isten
előtt, mindvégig hűséges maradt az ő szavához, és Fiában való hite még a szenvedés
legnehezebb órájában sem ingott meg. (Kránicz Mihály)
december 13. Advent 3. vasárnapja
Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról
Jött egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a
világosság, hanem (azért jött), hogy tanúságot tegyen a világosságról. (Jn 1,6-8)
december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító (1591)
Honnan volt János keresztsége?
1542 táján született Spanyolországban. Apja korán meghalt, anyja nehezen tudta
nevelni. Elemi iskolába szegények intézetébe került. Már itt sokat és átszellemülten
ministrált. 13 éves korától már dolgozott, hogy tanulhasson, és vezekelt. Karmelita
szerzetes lett 1563-ban, majd Salamancában hittudományt és bölcseletet tanult.
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Avilai Szent Teréz munkatársa volt, 1568-ban elsőnek csatlakozott
a megreformált sarutlan rendhez. Ekkor vette fel Keresztes, vagyis
Keresztről nevezett szerzetesi nevét. A sarutlan reformokért elköteleződve sok testi és lelki szenvedést élt át a sarus rend részéről,
de minden szenvedést örömmel vállalt. Életében igen sok jelét adta
az életszentségnek és bölcsességnek. A lelki életről szóló könyvei
bizonyítják mély lelki élettapasztalatát. 1591-ben halt meg, sírjához azonnal megindult a zarándoklás, a nép szentnek tartotta. Írásait a spanyol irodalom remekműveiként tartják számon.
december 15. Boldog Brenner János áldozópap és vértanú (1957)
De nem hittetek neki
1931. december 27-én született Szombathelyen, mélyen vallásos
családban, ahol mindhárom fiúból pap lett. Középiskoláit a ciszterek pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi premontrei
gimnáziumban végezte. Az iskolák államosítása után Zircen
mint ciszterci oblátus érettségizett, és Anasztáz néven felvették a
novíciusok közé.
A szerzetesrendek feloszlatása után egy évig a budapesti
Hittudományi Akadémia civil hallgatója volt, majd a szombathelyi egyházmegye papnövendékeként a szombathelyi szemináriumban, ennek bezárása után Győrben folytatta teológiai tanulmányait. 1955. június 19-én szentelték
pappá. Az újmisés papot püspöke Rábakethelyre küldte káplánnak, ahol buzgó lelkipásztori tevékenységet fejtett ki, sokat foglalkozott a fiatalokkal. Mindez kiváltotta az egyházüldöző hatalom rosszallását, ami az 1956-os forradalmat követő megtorlások közepette csak fokozódott.
1957. december 15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. Kísérőjével a gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrással megölték. Az Oltáriszentséget bal
kezével halálában is védelmezte. December 18-án a szombathelyi Szent Kvirin szalézi templom családi kriptájában helyezték örök nyugalomra. A hatóságok a szertartást csak a kihirdetett időpont után engedélyezték. Sírján újmisés jelmondata olvasható:„Az Isten-szeretőknek minden javukra válik!” A halálát követő nyomozás során megpróbálták megfélemlíteni a környék lakosságát. A gyilkosságnak is ez lehetett a célja. Tisztelete azonban egyre erősödött.
Vértanúságának helyén, Rábakethely és Zsida határában 1989-ben felépült az életáldozatának emléket állító Jó Pásztor-kápolna. 2018. május elsején avatták boldoggá.
december 20. Advent 4. vasárnapja
Az Úr veled van
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden aszszonynál. (Lk 1,28)
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OLVASÓLÁMPA
Hajnali köszöntés
„Itt ülök a hajnali derengésben, nézem a felkelő napot, és
szívemet eltölti a végtelen hála. Milyen igaza van
Pilinszky Jánosnak, amikor azt mondja: »Végtelenül jól
van minden, ami van, mert minden tetőről látni lehet a
napot«. Igen, a kis kunyhókból is, a nagy palotákból, de
még a rabok szűk cellájából is lehet látni a napot, az eget,
az életet – Téged, Istenem!
Te mindannyiunk számára elérhető vagy! Adj erőt, Uram, hogy alázattal
hajoljak Hozzád, hagyjam, hogy átölelj, babusgass, szeress, vezess. Tudom,
hogy ma is csodálatos ajándékokkal fogsz meglepni, csodálatosan jó ezzel a
tudattal útra kelni, elindulni az újabb napnak, a munkának. Veled, országod
építésének.
Isten megajándékozott szülőkkel, testvérekkel, barátokkal, akik szeretnek, elfogadnak bennünket, örülnek nekünk. Szeretne megajándékozni szent
hivatással, hogy társai legyünk a világ továbbteremtésében, gyermekeket vállalva, iskolát, házat építve, rózsát nemesítve, hogy szebbé tegyük ezt a földet.
Ajándék maga ez a nagyvonalú, minden mértéken túlcsorduló, ajándékozó
szeretet – az istenarc legszebb vonása.
Kétezer évvel ezelőtt határtalan szeretetével Isten önmagát ajándékozta
nekünk. Védtelen kisgyermek formájában közénk jött, belesimult Mária karjaiba, és azóta is újból és újból megszületik oltárainkon az Eucharisztiában. »Itt
vagyok, tietek vagyok, bízom bennetek!« Élő ajándék.
Szent hivatásunk, hogy Isten képére és hasonlatosságára átalakuljunk!
Váljunk mi magunk is ajándékká! Igazából minden szavunk, tettünk Isten simogató áldása, ajándéka kellene hogy legyen. Ennél szebb, gyönyörűségesebb
hivatás nincs.”
Részlet Böjte Csaba: Jöjj közénk, Istenünk! Csaba testvér elmélkedései advent
és karácsony minden napjára című könyvéből.
F. I.
A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata
az Ambrus Zoltán köz felől nyílik.
Hivatali órák:
hétfő, péntek
14 és 17 óra között
kedd, szerda
9 és 12 óra között
Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.
Telefon a hivatali órák alatt: 06 28 420 528
Hivatalvezető: Ács Dávid László kántor
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Marton Zsolt püspök atya november 11-én kiadott járványügyi rendelkezéséből:
A teljes rendelkezést honlapunkon olvashatják:
http://szentharomsagtemplom.hu/
Nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható, a betegek
szentsége kiszolgáltatható, betegek otthoni és kórházi áldoztatása megengedett
Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt.
Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások
megtartásával tarthatók.
A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók.
Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak
annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembe
vételével oda beférnek. A szertartások és más alkalmak során lehetőleg kerüljük az éneklést.
Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen
közösségbe!
Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt
vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik mindazokra
is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel
veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
Arra hívok mindenkit, hogy imádkozzunk a járványban megbetegedettekért, az orvosokért, ápolókért, mindazokért, akik munkájukkal a járvány
ellen küzdenek, valamint az elhunytakért és gyászoló hozzátartozóikért.
A templomfolyosón felállítottunk két kézfertőtlenítő állomást. A készülék szenzoros, nem kell megérinteni. Használjuk mindig, mielőtt belépünk a templomba!

Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével tehetik meg.

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra,
hogy áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál!
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Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttük” (Mt 18,19-20)

Figyeljünk idős vagy beteg, 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 elsőszombati ájtatosságot tartunk az Oltáriszentség előtt a kápolnában.
A következő alkalom december 5-én lesz 7.15-8.15
Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára
lehet befizetni:
10700196-49270400-51100005 CIB Bank
Kérjük, aki még nem tette meg rendezze az évi egyházi hozzájárulást, az
egyházunk ajánlása szerint éves nettó jövedelmünk 1%-a.
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)
Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha azok már megteltek, akkor a Szent Imre iskola mögé
parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett).
FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait.
 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;
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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.
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 SZENTMISÉK RENDJE 2020. adventben
november 30-tól december 23-ig
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök
vasárnap

6.30 roráté,
18.00
6.30 roráté
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00

Gyónási lehetőség templomunkba:
hétköznap és szombaton az esti szentmisék előtt fél órával,
csütörtökön este a szentségimádás alatt,
vasárnap az esti mise alatt és után, amíg vannak gyónók.
Adventben, november 30-tól a roráték alatt és után is lesz lehetőség
gyónásra.
Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, időben, felkészülten érkezzen. A maszk használata, a védőtávolság megtartása és a kéz fertőtlenítése
kötelező.
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2020. december-advent
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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