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HISZEM AZ ÖRÖK ÉLETET

indenszentek főünnepe
és a Halottak napja emlékeztet bennünket arra, hogy
van örök élet, és a földi életünknek az adja meg a valódi
értékét, hogy ennek az igazságnak a fényében éljük-e a
mindennapjainkat. Hiszünk a
szentek közösségében, vagyis
abban, hogy mi, az Egyház
tagjai egységet alkotunk Krisztusban, aki az Egyház Feje. Az
Egyház három állapotáról tanít a Katekizmus. Akik még a
Földön élünk, mi vagyunk a
zarándokegyház, hiszen a hit
zarándokútján haladunk az
örök élet felé. A tisztuló egyház
tagjai azok, akik még nem jutottak el az Isten boldogító
színe látására, és a tisztulás
állapotában vannak. Imádkozunk értük, szentmiséket és

búcsúkat ajánlunk fel azért,
hogy mielőbb célba érhessenek. És ott van a megdicsőült
egyház, vagyis azok a testvéreink, akik már célba értek, és
imáikkal támogatnak minket a
mennyországból. Őket ünnepeljük Mindenszentek ünnepén, ahogyan azt az ünnep elnevezése is jelzi. Ez az ünnep
egyébként meghív arra, hogy
megerősítsük az örök életbe
vetett reménységünket. Gyakran érte kritika a keresztényeket, hogy miközben a mennyországra vágyakozunk, elfelejtkezünk a földi életről. Ha
valóban az Egyház hitében
élünk, akkor ez a megállapítás
téves. Az ünnep evangéliuma
segít bennünket az eligazodásban. A nyolc boldogságról
szóló evangélium pontosan azt
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mutatja meg, hogyan lehet a
hétköznapi életünkben megtalálni a krisztusi boldogságot. A
legszélsőségesebb
helyzetekben is fel kell fedeznünk a szerető Isten jelenlétét. Ha életünk minden eseményét, legyen az örömteli, vagy éppen
fájdalmas,
Krisztussal
és
Krisztusban éljük meg, akkor
már a földi életünkben megtapasztaljuk a mennyország előízét. A mennyország elsősorban nem jutalom, hanem az
Isten életében való részvétel
gyümölcse, következménye.

Az Egyház évezredes bölcsességét mutatja, hogy a Mindenszentek ünnepe megelőzi a
Halottak napját. A megdicsőült szentek ragyogása az irgalmas Istenből táplálkozik, és
ez az igazság bátorít minket,
hogy hittel és bizalommal
imádkozzunk elhunyt szeretteink lelki üdvéért, valamint törekedjünk arra, hogy egykor
mi beléphessünk a mennyei
dicsőségbe.
Janó atya
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Egész novemberre-kiterjesztik a
halottaknapi búcsú elnyerésének lehetőségét.
1. A nov. 1-8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak, és legalább lélekben imádkoznak az elhunytakért –, áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az egyes hívő
szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék.
2. A Halottak napjához, november 2-hoz kötött teljes búcsú – melyet azok
nyerhetnek el, akik templomot vagy kápolnát látogatnak és ott elimádkozzák a
Miatyánkot és a Hiszekegyet –, nemcsak ezt a napot megelőző vagy követő
vasárnapra, illetve Mindenszentek főünnepére helyezhető át, hanem az egyes
hívő szabad döntése alapján, november hónap bármely más napjára is.
3. Az öregek és betegek, illetve mindazok, akik súlyos okból nem hagyhatják
el otthonukat...., szintén elnyerhetik a teljes búcsút. Ennek előfeltétele, hogy
lélekben egyesüljenek a többi hívővel, szakadjanak el a bűntől és álljon szándékukban, hogy az első lehetséges alkalommal teljesítsék a három megszokott
feltételt (gyónás, szentáldozás, és a Szentatya szándékára való ima). A búcsú
elnyerése számukra úgy történik, hogy Jézus vagy a Szűzanya képe előtt végeznek imádságot az elhunytakért, .... élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy
valamilyen irgalmas cselekedetet végeznek, felajánlva Istennek saját életük
fájdalmait és viszontagságait.... (Kivonat az Apostoli Penitenciária dekrétumából.)
https://www.magyarkurir.hu/hirek/egesz-novemberre-kiterjesztik-halottak-napibucsu-elnyeresenek-lehetoseget

Ha már megtettem, amit megtehettem,
És sötétedni kezd felettem,
Csendesen nyugovóra térve
Leülök gyászutam szélére,
S nyugodtan várom azt az órát,
Melytől a bátrak sose féltek,
Mikor a halál bevégződik
És elkezdődik majd az Élet.
(Luis de Camoes)
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Elsőáldozás
Az idei év sok szempontból hozott változást az életünkbe. A tervek szerint az
elsőáldozás 2020-ban az Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén lett
volna. A vírushelyzet miatt a kongresszus elmaradt, és jövőre rendezzük meg.
A gyerekekkel a karantén idején is igyekeztünk előre haladni a készületben,
hogy szeptember végén találkozhassanak Jézussal az Eucharisztiában. Két kislány nagyszombati keresztelője is elmaradt tavasszal. Így szeptember 13-án
került sor az ő keresztelőjükre. Egy külön szentmise keretében, szeptember
27-én délután volt az elsőáldozás. Bízunk abban, hogy ez a 37 gyermek megmarad Isten útján, és a Jézussal való rendszeres találkozás által növekedni fog
bennük az istengyermeki élet.
Az elsőáldozók tapasztalatai:
„Én próbáltam tiszta szívvel készülni. Köszönöm a hitoktatóknak a sok
munkát értem. Amikor eljött a nap,
nagyon izgatott voltam. Előtte pénteken gyóntam, így tiszta volt a szívem. A misén próbáltam figyelni.
Amikor magamhoz vettem az Eucharisztiát, nagyon örültem. Repesett
a szívem az örömtől, alig tudtam
imádkozni. Az agapén mindenki
ölelgetett. Köszönöm mindenkinek a
támogatást.” (Olenyik Lázár Dávid)
„Kedves Egyház! Én nagyon sokat
készültem, mert én nagyon, de nagyon vágytam rá, hogy találkozzam
Jézussal. Minden szentmisén ott voltam, és minden órán, gyónásokon is
részt vettem. Nagyon izgultam, amikor eljött a nap, és a fél rokonság ott
volt. Mikor magamhoz vettem Jézust, mintha felemelkedtem volna.
Kis híja volt, hogy cigánykereket
hányok örömömben. Nagyon sok
mindent kaptam a családtól ajándékba, de ami legjobban tetszett, az egy
rózsafüzér, egy imakönyv, nyaklánc
és egy Biblia.” (Elsőáldozó)
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„Nagyon izgultam. Amikor áldoztam, mintha valami fényesség és világosság jött volna a szívembe. A
gyónáson mintha feltámasztottak
volna engem. Végre megszabadultam a bűneimtől.” (Elsőáldozó)
„Én, őszintén szólva nagyon izgultam. Annyi sok készület után végre
magamhoz vehettem Jézus valóságos
testét és vérét. Az első gyónás és az
elsőáldozás is nagy élmény volt. Az
első gyónáskor, pontosabban utána
elégettük a lapot, amin a bűneink
voltak. Én az elsőáldozás előtti gyónás után is elégettem a lapot. A koronavírus miatt most csak kézbe szabad áldozni, de minden jól ment.
Örülök, hogy találkoztam Jézussal.”
(Szatmáry Alíz)
„Nagyon sokat imádkoztam az elsőáldozás előtt. A gyónás után már nagyon vártam a Jézussal való találkozást. Nagyon jó érzés volt, amikor
megkaptam az Eucharisztiát. Örülök,
hogy mehetek már áldozni.” (Révész
Bence)
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„Lelkesen készültem az elsőáldozásra, arra gondoltam milyen lesz, amikor Jézussal találkozok. Nagy öröm
volt a szívemben és megkönnyebbülés. A családdal jól tudtunk ünnepel-

ni. Mikor lefeküdtem, megköszöntem Istennek ezt a szép napot. Másnap örömmel keltem fel.” (Debreczeni Zalán)

Sík Sándor
A köpönyeg
Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek,
Hosszú út porából köpönyeget veszek.
(Székely népdal)
Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek.
Úti köpönyeget hamar hol is vegyek?
Volna köpönyegem hosszú út porából,
Hosszú poros élet bűnei sokából:
Rongyos egy köpönyeg, százszor ki van foldva,
Csak újra kifeslik folt hátán a foltja.
Eldobnám szívesen, hisz világ csúfjára,
Hogy álljak ki benne az ország útjára.
De hát még hogy álljak szeme elé Annak,
Aki nem így akart engemet magamnak.
Ha még el is szánnám el is hajítani:
Marad-e alatta belőlem valami,
Amire rámondjam: ez az én személyem,
Az ember, az Isten, a magam szemében.
Már a hosszú útnak végét rovom én is,
Túl a másik fele harmadik felén is.
Rövid útra kell már köpönyeg énnékem.
Te tudod, Jézusom, egyedül mértékem.
Csak tetőled várom, hogy vállamra veted
Azt a Te rámszabott, varratlan köpenyed.
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Csoportjaink 2020 őszén
Igekör
Az igekör szeptember eleje óta rendszeresen találkozik, ahogy eddig, minden
hónap első és harmadik hétfőjén. Létszámunk családias, 10-15 fő között váltakozik. Sajnos Zsolt atya nem mindig tud részt venni a találkozóinkon. Felelőseink vezetésével felolvassuk a havi életigét és az azzal kapcsolatos gondolatokat. Kapunk az életigéhez mindig segítőt is, mely konkrét útmutatást nyújt
ahhoz, hogyan élhetjük meg a havi életigét, milyen szeretet cselekedeteket határozhatunk el már reggel, a nap kezdetekor, hogy Jézus éljen bennünk, és az
Ő szeretetét tudjuk elvinni minden emberhez.
Emellett meghallgatunk egy-egy részletet többnyire a lelkiség megalapítójának, Chiara Lubichnak valamelyik írásából, majd kis csoportokban osztjuk
meg egymással az előző hetek tapasztalatait. Zömében idősebb társaink hiányoznak körünkből a vírushelyzet miatt. Igyekszünk őket a levelező listákon
tájékoztatni az elmúlt alkalmon elhangzottakról. Közülünk páran rendszeresen
tartják velük telefonon is a kapcsolatot, érdeklődnek állapotukról, az igekör
alkalmain pedig megosztjuk egymással a híreket ezekről a testvérekről, együtt
imádkozunk a betegeinkért. Fontos, hogy tudjunk egymásról, hogy a távol
maradottak is érezzék, hogy továbbra is összetartozunk és visszavárjuk őket
körünkbe, hiszen ha a test bármelyik tagja megbetegszik, azt a többi is megérzi.
Másodéves katekumen csoport
Csoportunk minden héten csütörtökönként találkozik. A csoport vezetője továbbra is Czeróczki Zsuzsa, aki telefonon vagy emailen tartja a kapcsolatot a
csoport tagjaival. Jegyzeteit elektronikus formában megosztja azokkal a csoporttagokkal, akik valami okból nem tudnak részt venni a foglalkozáson. Így
senki nem marad le a „tananyagban”, amivel Janó atya a Katolikus Egyház
Katekizmusa alapján készíti fel a hittanulókat a keresztségre vagy első áldozásra. Létszámunk a tavalyihoz képest nem változott. Kis csoport vagyunk,
ezért egymástól megfelelő távolságra, maszkban tudunk együtt lenni. Foglalkozásainkon először mindig megosztjuk egymással gondolatainkat, amik a Janó atya által kijelölt házi feladat kapcsán születtek bennünk, ezután következik a tanítás maga. Mint befogadó, nagyon érdekes látni, milyen sok minden
nem egyértelmű a katekumeneknek, milyen jó kérdéseket tesznek fel, amikből
mi is mindig tanulhatunk.
Hadd álljon itt néhány kérdés továbbgondolásra, elmélkedésre azok közül,
amiket legutóbb az imádsággal kapcsolatban gyűjtöttünk össze:
Mit tegyek, ha nem jön felelet az imámra?
Mit kell tennem, hogy az életem ima legyen?
Van-e különbség az egyéni és a közös ima ereje között?
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Mit jelent, hogy a „belső szobában”, ahol senki sem lát, kell imádkozni? (Máté 6,6)
Mi segít, hogy tényleg az Istennel való kapcsolatra figyeljek?
Milyen akadálya lehet a hatékony imának?
Hogyan érhetem el, hogy Isten válaszoljon?
Mit tegyek, ha nem érzem Isten tekintetét?
Hogyan és mitől lesz az imakísérletekből valós kapcsolat?
Mi a legnagyobb hiba az imával kapcsolatban?
Ez utóbbira Janó atya válasza az volt, hogy az imával kapcsolatos legnagyobb
hiba az, ha nem imádkozunk. Kérjük Istentől, hogy erősítse hitünket és soha
ne szűnjünk meg imádságban Őt keresni!
Gálné Szabó Cecília vagyok, a Szeretetláng Imacsoport vezetője. 2019
szeptemberében vettem át Hollósi Marikától, aki létrehozta és tíz évig vezette
az imacsoportot. A Szeretetláng Ima maga Jézus Krisztus, ahogy a Szűzanya
megfogalmazta. Templomunkban az Oltáriszentség előtt engesztelünk, imádkozunk a világért, hazánkért, a családokért. A Szűzanya minden hónap üzenetében ezt kéri tőlünk. Mi rögtön, amint lehetett, összejöttünk, összejövünk,
mind a mai napig is. Nagyon fontosnak tartom a személyes találkozást, az
egész imacsoport nevében mondhatom. Csoportunk idősebb korosztályból tevődik össze, de ők is érzik, hogy nagy szükség van az ima erejére. Minden
péntek délután jövünk össze, aki tud, jön. A központi rendezvények elmaradtak nagy sajnálatunkra, pedig az éves Szeretetláng találkozó augusztusban Máriaremetén nagy lelki töltekezést adott. Reméljük, minél előbb vége lesz ennek
az időszaknak, és újra teljes létszámmal imádkozhatunk!!
Katekumen csoportok:
A foglalkozások:
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam

ebben az évben a járvány miatt nem indult
csütörtök 19.00 - 20.00
csütörtök 20.00 - 21.00

minden második héten, pénteken 9.00-11.00
A csoport új felelőse: Bella-Hrágyel Szilvia
Házas csoport és a Fiatal házas csoport tartja összejöveteleit.
A régebben házas csoport nem tart összejöveteleket.
A gitáros énekkari próbák és szolgálatok szünetelnek.
Baba-mama klub:

A Bibliakör személyes összejövetelei szünetelnek. Zsolt atya minden héten
küld e-mailen elmélkedést a tagoknak, és még házi feladatot is kapnak. 
Az Evangélium-szöszölő foglalkozásai átmenetileg szünetelnek.
A Keddi imacsoport lezárta működését.
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Megújult a Rózsafüzér Társulat!
Szent II János Pál pápa írta: „A rózsafüzér mondása ugyanis
nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, magának a
Megváltó Anyjának kezéből.”
Október 1-én (csütörtökön) 17.30-kor volt az első rózsafüzérima. A közös imádság elején egy rövid buzdítás volt erről
az imádságról. Ekkor kapták meg a kis tagsági könyvet, a
rózsafüzértitkokkal együtt, Janó atya áldásával. Hetvennégy testvérünk csatlakozott a társulathoz.
A novemberi imaszándékok:
Egyetemes: A mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért
Imádkozzunk, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindig
az emberiség szolgálatára legyen.
A tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
A Gödöllői Kolping Család folytatja működését, november 14-én kötetlen
beszélgetést, november 28-ra adventi készülődést szervez.
Idén szeptemberben volt cserkészcsapatunkban a csapatparancsnok váltás, és
a két vezető írta meg közösen a bemutatkozó/elköszönő szöveget. (Zámbó Sára
és Wirnhardt Ádám)

A stafétabot átadása
A 802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat számára 2013-ban egy
új fejezet kezdődött, amely 2020-ban ért véget. Bár a hetes
számot sokan szerencsétlennek tartják, szerencsére ez a gödöllői csapatról nem mondható el. Wirnhardt Ádám vezette és vitte
előre a csapatot ezekben az években. Irányításával szépen lassan gyarapodott, nőtt, és fejlődött ki a közösség Magyarország legnagyobb
cserkészcsapatává. Kezei alatt kialakult a csapatban egy olyan működési rendszer, amit jelenleg is követünk, megszületett a 2Ft-os vezetői hagyománya, a
csapatpóló és a vezetőségi pulóver révén pedig külsőségekben is egységesebbekké váltunk. Köszönjük sok éves alázatos és fáradságos munkáját, amivel
segítette és támogatta csapatunkat.
Ádámtól a csapatparancsnoki szolgálatot Zámbó Sára cserkészsegédtiszt-jelölt veszi át. Sára tizenkét éve cserkészkedik, és öt
éve lát el vezetői feladatokat a csapatban. Először őrsvezetőként, majd rajparancsnokként tevékenykedett. Csapatparancsnoksága alatt nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a cserkészalapokat jelentő
értékekre, illetve a működéshez szükséges logisztikai háttér megteremtésére.
Munkáját Vass Kristóf csapatparancsnok-helyettes, 14 segédtiszt és 76 vezető
fogja segíteni.
Munkájukra kérjük Isten áldását!
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A cserkészcsapat októberi programjai a következők voltak:
18. Toborzónap a 4. osztályosoknak
és csapatnap minden csapattagnak.
23. Városi megemlékezés
24. Cserkész focikupa Gödön
Decemberben várható egy mikulástúra, a hagyományos betlehemezés és a vezetőség számára egy karácsonyi program.
Sík Sándor
Ne félj!
Ember, ne félj a rossztól!
Arkangyal áll a poszton,
Van, aki hallja hangod:
Szabadíts a gonosztól.
Ne félj a fájdalomtól:
Nem kontár kése koncol,
Próbált sebész az Isten; V
Megifjodol, ha boncol.
A bűnt se féld: a pázsit
Gyomot is hajt, ha ázik.
Ravasz művész az Isten:
A rossz is jót csírázik.
Még magadat se féljed:
Isten kezén a mérleg.
Ha még oly semmi volnál:
Majd megnagyít a Lélek.
Ha napba, holdba lőnek,
Örülj a szép erőnek:
Minden javára munkál
Az Istent szeretőnek.
A kék magasba nézz föl,
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl.
Egyet pillant az Isten,
És egész lesz a részből.
A halál is csak ennyi:
- Ne félj elébe menni Édesapád az Isten,
Röpül eléd, ölelni.
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Online Nagymaros volt ősszel is
Önazonosságunk Krisztusban
A járványhelyzetre való tekintettel a tavaszihoz hasonlóan online rendezték
meg október 3-án az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozót is. A rendezvény
központi gondolata Szent János apostol első leveléből való volt: „Nézzétek,
mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket,
és azok is vagyunk.” (1Jn 3,1)
Mit jelent Isten gyermekének lenni? Mi a keresztény identitás? Erről szóltak
az idei őszi nagymarosi találkozó előadásai.
Az online résztvevőket Balázs
András Dunakeszi-Fő és Dunakeszi-Alag
plébánoshelyettese és Földváry Katalin
szociális testvér köszöntötte.
Emlékezzetek meg imáitokban
a koronavírus-járvány által sújtott emberekről – kérte Katalin
testvér, András atya pedig arról
tájékoztatta a fiatalokat, hogy
az online imafalra várják a
személyes imaszándékokat, amelyeket majd Marton Zsolt váci megyéspüspök
ajánl fel a találkozót záró szentmisében.
Várták az érdeklődők kérdéseit is, amelyekre a Kérdezz-felelek fakultáción
válaszolt Hugyecz János gödöllői plébános, a nap főelőadója, Farkas László és
Brückner Ákos Előd atya.
A találkozó meghallgatható honlapunkon, és itt olvasható az összefoglaló is:
http://szentharomsagtemplom.hu/online-nagymaros-osszel-is/
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: Máthé László 06 30 423 3496 (2020. november 4-ig)
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„Boldog az az ember, akinek az Úr az erőssége és zarándokútra indítja a szíve.”
(83. Zsoltár)

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA ÉS KEGYHELY

Több évszázad óta működő, kiemelt, Európa-hírű Mária-zarándokhely.
250 éve, alapításától kezdve napjainkig több millió ember látogatta meg. A
csodás gyógyulások és az ima meghallgatások következtében (melyeket a hálaadási ajándéktárgyak és hiteles tanúságtételek is igazolnak) egyre jobban elterjedt a híre, túljutott még Európán is. A szinte minden nap megtörtént, valós
csodák, melyek Szűz Mária közbenjárására Istentől erednek, minden emberi
képzeletet felülmúlnak, ingyenes ajándékok minden ember számára, melyek
üdvösségünkre szolgálnak. Megtapasztalhatjuk, hogy a kilátástalannak tűnő,
nehéz helyzetben nélkülözhetetlen az Isten kegyelméhez való odafordulás,
mert egyedül csak Ő tud segíteni („Istennek semmi sem lehetetlen.” Lk 1,37).
A kegyhelyet Gyaraki gróf Grassalkovich Antal építtette 1761-ben, felajánlásból a felesége halálos betegségből való gyógyulásáért, Szűz Mária tiszteletére.
A gyógyulás hamarosan megtörtént, ezután Istentől kértek jelet, hogy hova
épüljön a kápolna. Innentől kezdődött a valóságos csodák sorozata. Mit üzen
számunkra ma a kegyhely?
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„A Bibliai hagyomány szerint a kegyhely nem csupán emberi kéz alkotása,
hanem elsősorban Isten kezdeményezése abból a célból, hogy közölje magát
velünk, és megkösse üdvösségünk szövetségét, ami az emberi lét teljes kibontakozása érdekében szükséges.”
(Szent II. János Pál pápa)
Őszentsége, XVI. Benedek pápa az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
2008. május 2-án kelt határozatával a Máriabesnyői Kegytemplomot Basilica
Minor rangra emelte.
A zarándoklat célja az Élő Istennel való találkozás, gyümölcse a csoda,
amely ezeket a szent helyeket csodatevő hellyé teszi. A kegyhelyen minden az
Oltáriszentségben jelenlévő élő Jézus Krisztusban koncentrálódik. Hozzá fordulunk, mert minden jónak Ő a forrása.
A csoda=misztikum, de nem eltávolodva a valóságtól.
Józanul nem tagadhatjuk, hogy a teremtés kezdetétől napjainkig történnek
csodák, aki ezt tagadja, nem gondolkozik reálisan. Evangélium sincs csodák
nélkül. A csoda ugyan nem üdvözít, de erősíti hitünket, amellyel meglátjuk
Isten segítő jeleit útjainkon.
Aki egyszer belépett a kegyhely misztériumába, az tudja, hogy Isten jelen van,
és működik ebben a világban, és hogy a jelen sötétsége ellenére az idők hajnala, amelynek el kell jönnie, azaz Isten országa már most jelen van.
Használjuk ki Máriabesnyő közelségét, és azt, hogy a kegyelem, mint kijelölt
zarándokhelyen, különös erővel árad ki.
Minden kérdésre szívesen válaszolok.
Morzsányi László, máriabesnyői templombemutató, a Szentháromság plébánia
akolitusa. (06/20-770-49-00)
„Jöjjetek, Atyám áldottai!" - Szentségimádás Krisztus Király előestéjén
Hetedik alkalommal gyűlünk össze az Oltáriszentség előtt, szerte a világon.
Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem
és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok...Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában.
A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez
Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk
otthonunk csendjében is.
Tegyük ezt most hetedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon végzett imával november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján.
Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon!
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Gondok és az isteni gondviselés
Sok feladatot adtunk mostanában a
Gondviselésnek. Előfordul, hogy sorozatban érkeznek a nehézségek. Az
elmúlt időszakban én így éreztem. A
vártnál lassabban gyógyult a nyár
közepén eltört lábam, a tanév elején
lebetegedett az egész család, amikor
pedig mind meggyógyultunk, egyszer
csak a kórházban találtam magam…
Hatágyas szobába kerültem, ami tele
volt, amikor kedd este felvettek a
Belgyógyászat Angiológia osztályára. Nem volt más választás, pótágyon
toltak be, hetediknek, a pici szoba
közepére. Szegény nővérek kerülgettek, amikor jöttek ellátni a betegeket.
Ez olyan helyzet, amiről, ha nem is
tehetek nyilván, mégis kínosan, útban
érzem magam. Pedig épp eléggé keseregtem önmagában azért, hogy itt
tartottak a kórházban. Csendben sírdogáltam, törölgettem a könnyeimet,
orromat, nem aludtam szinte egész
éjszaka.
Az volt a vigaszom, hogy tudtam, velem a Gondviselés, a családom, a barátaink gondolatban velem voltak.
Na, szegények, ők se mentek korán
lefeküdni! Éjjel 1 tájt is még írogattunk egymásnak.
Hogy kerültem ide? Hála Istennek,
férjem anyukája ragaszkodott hozzá,
hogy jöjjünk be a sürgősségire, a feldagadt, térdig fájós lábammal. Én ezt
elintéztem azzal, hogy a lábtörésem
lassan gyógyul, az fáj újra. Szégyenkezve ültem be a várakozó betegek
13

közé, hogy pofátlanul foglalom itt a
helyet és az orvosok idejét. Hát, sajnos-szerencsére anyósomnak lett igaza, hogy van itt keresnivalóm. Az
előzetes vizsgálatok után már az ultrahangra kerekesszékben vittek, és az
ultrahang után se moccanhattam az
ápoló segítsége nélkül. Ő a liftben
vigasztalni próbált, de rosszul sült el,
mert még jobban sírtam, mint addig.
Nézte, nézegette az ultrahangos leletemet, és sokatmondóan odafordult
hozzám: „Tudja már?” Mondtam,
„Igen, tudom, mélyvénás trombózis”.
„És azt tudja, mitől menekült meg?
Tüdőembólia, halál!” Na, köszönöm
szépen, hirtelen nem az öröm szökött
föl bennem, hogy megmenekültem,
hanem a kétségbeesés nőtt meg. De
tudom, hogy jót akart. (A tüdőembóliától mégsem menekültem meg, de
legalább már jó helyen vagyok. Csütörtökön, ami épp Julcsi születésnapja volt, a mellkas CT-n egy kis tüdőembóliát is megállapítottak…)
Kedves jó szobatársaim gyorsan befogadtak, együttérzésük is segített
megnyugodni. Már szerdán hazamehetett a szobánkból egy hölgy, így
hamar átkerülhettem a pótágyról egy
rendes, igazán klassz, fejvégemelős
ágyba. Mindjárt más innen a kilátás!
Egyébként is szép itt a panoráma, hiszen a hatodik emeletről szemlélhetjük a látóhatárt, egyik nap a különösen csodás naplementét.
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A szobában levő nők átlagéletkora
nekem köszönhetően szépen csökkent, én vagyok a legfiatalabb beteg,
a többiek 53 és 75 év között, kb. 50
km-es körzetben a falvakból, városokból, Pest széléről. Ápolnak itt
trombózissal, tüdőembóliával, érszűkülettel, van, aki szegény egy vizsgálatra vár, hogy pontosabban lássák,
milyen árnyékokat találtak az elvizesedett tüdején.
Ma, szombaton már csak öten vagyunk. Összeszoktunk, megszoktuk
az érszűkületes néni jajgatását, aki
már évek óta özvegy, a kutyái a családja, hozzájuk vágyik már haza. Ő a
mi szókimondó nénink, vagány as-szony, nem bánja, ki mit szól, ha jó
hangosan, akár csúnya beszéddel is
kifejezi, ha fáj a lába, elege van.
Egyszerre fáj a szívünk és nevetünk,
amikor ajánlgatja a vizenyős tüdővel
ágyban fekvő néninek, letörölgeti a
párkányt, hogy igényesen, tiszta párkányról ugorjanak ki, és megszabadulnak a sok szenvedéstől. A nálam
nem sokkal idősebb, aranyszívű nő
örökké azon aggódik, nem horkolt-e.
Szegény, nem tud egy jót pihenni,
mert amint felriad, kérdez minket,
mondjuk meg őszintén, horkolt-e,
zavart-e. Dehogy zavart! Neki mindig a gyerekein, unokáin jár az esze.
Innen is őket szervezi, tegnap egész
nap aggódott, mi lett a kisunoka darázs-csípte lábával. Aztán ha felülni
próbál, vagy az oxigén után nyúl a
tüdőbeteg néni, nézünk rá, kell-e segítség, hívjunk-e nővért, ha kell, oda14

csoszognak, akik tudnak már járni,
elrendezik a lepedőjét, kiviszik az
ebédes tálcáját… A Pesten élő helyes, ápolt hölgy bőven ellátott minket virágápolási tanácsokkal. Mind ki
fogjuk otthon próbálni a virágainknál
a fokhagymás vízben áztatást.
Milyenek a nők? Mindenük a család!
Itt sincs ez másképp. Napközben sokat beszélgetünk, tudjuk már, kinek
hány gyereke, unokája, sok éve szeretett férje van, illetve az elhunyt-elvált
házastársak is szóba kerülnek.
Tegnap nagy ajándékban részesültünk! Bizonyos rendszerességgel
jönnek áldoztatni az atyák, tegnap
épp Piusz atya hozta az Oltáriszentséget. A kórházi lelkigondozóval már
szerdán megismerkedtem, ki is derült, több szálon ismerjük egymást. Ő
szólt, hogy pénteken fél 2-kor jön
Piusz atya, szeretnék-e áldozni.
Hogyne szeretnék! Nagyon rászorulok Jézus segítségére, szeretném rábízni minden keserűségemet, amit a
napokban éreztem. Szobatársaimat
megkérdeztem, szeretne-e valamelyikük áldozni, erre nem jelentkeztek,
sőt, egyik néni azt mondta, neki ez
annyira nem hiányzik, jöjjenek, de ő
addig majd ki is megy inkább a folyosóra. Milyen az Isten humora? A
néni épp akkor infúzióra volt kötve,
nem mehetett sehova…
Sokat jelentett nekem a Jézussal való
találkozás, de végül nem csak nekem.
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A többiek azt mondták, köszönik, jó
volt meghallgatni az imát, volt, aki
utána jelentette, hogy neki most el is
múlt a lábában a fájdalom.
Most már egyre nyugodtabb vagyok,
ritkulnak a kétségbeesés-hullámok,
hálás vagyok érte Istennek, a család,
szüleink, barátok segítségének. Anyu
madárteje is gyógyít…
Itt még egyikünk sem tudja biztosan,
mikor mehetünk haza, de mind na-

gyon vágyunk már a szeretteinkhez.
Nem fogom őket elfelejteni, többnek
számít ez a néhány együtt töltött nap:
összezárva a pár négyzetméteren, abban az állapotunkban, amikor rászorultak, elesettek vagyunk…
Kívánom, hogy mindenki maradéktalanul gyógyuljon meg, és csak egy
epizód legyen az életében ez a hét!
Péterfi Eszter

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
NOVEMBER
1. vasárnap:
2. hétfő:
3. kedd:
4. szerda:
5. csütörtök:
9. hétfő:
10. kedd:
11. szerda:
12. csütörtök:
13. péntek:
16. hétfő:
17. kedd:
18. szerda:
19. csütörtök:
21. szombat:
22. vasárnap:
23. hétfő:
24. kedd:

Mindenszentek – főünnep
Halottak napja
Porres Szent Márton szerzetes
Borromeo Szent Károly püspök
Szent Imre herceg – ünnep
A lateráni bazilika felszentelése – ünnep
Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító
Tours-i Szent Márton püspök
Szent Jozafát püspök és vértanú
Magyar szentek és boldogok
Skóciai Szent Margit
Nagy Szent Gertrúd szűz
A Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése
Árpád-házi Szent Erzsébet – ünnep
A Boldogságos Szűz Mária
bemutatása a templomban
Krisztus, a Mindenség Királya
Szent I. Kelemen pápa és vértanú
Dung-Lac Szent András áldozópap
és társai vértanúk
Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú

25. szerda:
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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OLVASÓLÁMPA
Néha mindenkinek fáj, hogy nem szeretik őt eléggé
Aki szeretetre vágyik, nem csak egy konkrét ember
után vágyódik, aki szereti őt, és akit szerethet. Szeretetvágyunkban már benne rejlik a végtelen szeretet
megsejtése, s ez mérhetetlenül több annál, hogy szeretek és viszontszeretnek. Arra vágyódunk, hogy mi
magunk is szeretetté váljunk. Isten a szeretet, Benne
megtapasztalhatjuk a végtelen, örök jóságot és irgalmat, s így már a földön megízlelhetjük az örökkévalóságot. Akkor ismerheted fel lelkedben a szeretet örök
forrását, ha nem ragadsz le a szeretethiánynál, amitől szenvedsz, nem lesed
folyton a többieket, hogy megkérdezd, szeretnek-e vagy sem. Elképzelheted,
hogy benned ott az isteni szeretet kiapadhatatlan forrása, sohasem szűnik meg
és örök. Ez a belső kép megszabadít a szeretethiány rögzülése miatti bénultságodtól.
Engedd be életedbe a Szeretet Angyalát! Adj át neki mindent, ami benned van: a dühöt, a haragot, féltékenységet, félelmet, rosszkedvet és csalódásaidat. Mindaz, ami benned van, a szeretet révén megváltozhat, átalakulhat.
A Szeretet angyala szeretné megváltoztatni az életedet. Nem tiltja meg
Neked a haragot. Nem kéri, hogy ne érezd magad megsértve. Azt szeretné
csupán, hogy világosságával átjárhassa mindazt, amit megélsz. Csak azért kéri, ne ragaszkodj sértettségedhez, engedd, hogy a szeretet kérdéseket tegyen
fel. Így más megvilágításban fogod látni a konfliktusaidat is.
(Részlet Anselm Grün OSB: Minden napunk út a boldogsághoz című könyvéből.)
F. I.
Sík Sándor: Szitálnak a szélben...
Szitálnak a szélben hulló levelek,
A fák koszorúja lassan lepereg.
Hajlong az ág is a szélben alá:
A hullást, a hullást lassítaná.
Lenn járdakövön a sárga levél
Még zizzen egyet, mielőtt elalél,
Még egyet, utolsót, fölfelé,
Az ághoz, az ághoz, amely az övé.
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HÍREK, HIRDETÉSEK
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye
területére a további rendelkezéseket hozom:

A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi
misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek
számára, ha hétköznap részt vesznek szentmisén.

– Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel
csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója.

– A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak
javasolt.)

– A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva
és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a
templom is szellőzik.

– A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak
alatt javasolt csökkenteni a számukat úgy, hogy egymástól a legalább 11,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani.

– Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a
vasárnapi misén különösen a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül
tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről
hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható.

– Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot.

– A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére,
szintén fertőtlenítse a kezét.
Marton Zsolt váci püspök
A szenteltvíz-tartókat továbbra is üresen kell hagyni, és továbbra is csak kézbe
történik az áldozás. A békeköszöntést 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.
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A templomfolyosón felállítottunk két kézfertőtlenítő állomást. A készülék
szenzoros, nem kell megérinteni. 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 időre, amikor nem mehettünk misére. Lehet, hogy ez segít abban, hogy ne, vagy minél rövidebb időre kelljen bezárni a templomot.

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!

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 7 órai mise után elsőszombati
ájtatosságot tartunk az Oltáriszentség előtt a kápolnában. A következő alkalmak: november 7.
Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára
lehet befizetni:
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)
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).
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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;
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.
MISESZOLGÁLAT
október 31.
szombat 18.00
november 1.
vasárnap 9.00
10:30
18.00
november 7.
szombat 18.00
november 8.
vasárnap 9.00
10.30
18.00
november 14.
szombat 18.00
15.
vasárnap 9.00
10.00
18.00
november 21.
szombat 18.00
22.
vasárnap 9.30
10.30
18.00
november 28.
szombat 18.00
29.
vasárnap 9.00
10.30
18.30

IGEKÖRÖK
SZOLGÁLATTEVŐK
HÁZAS
SZOLGÁLATTEVŐK
RÉGEBBEN HÁZASOK
TANTESTÜLET
SZOLGÁLATTEVŐK
CSERKÉSZEK
CURSILLO
SZOLGÁLATTEVŐK
HÁZAS
KOLPING
SZOLGÁLATTEVŐK
SZOLGÁLATTEVŐK
CURSILLO 2.
RÉGEBBEN HÁZASOK
SZOLGÁLATTEVŐK
SZOLGÁLATTEVŐK
EGYHÁZTANÁCS
CSALÁDKÖZÖSSÉG
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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
szentmise
szerda (görögkatolikus szentmise)
vasárnap

18.00
18.30
18.00
9.00

(változhat)
(változhat)

PREMONTREI TEMPLOM
kedd, szerda, csütörtök, szombat
hétfő, péntek
vasár- és ünnepnap

7.15
18.00
7.30, 9.30, 18.00

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap (hétfőtől szombatig)
vasár- és ünnepnap

18.00
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 érkezzen. Maszk használata, védőtávolság megtartása és a kéz fertőtlenítése
kötelező
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2020. november
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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