
  
 

 
  

 

SSZZEENNTT  JJÓÓZZSSEEFF  KKAARRÁÁCCSSOONNYYAA    
December 8-án jelentette be 
Ferenc pápa, hogy a következő 
egyházi évet Szent József évé-

nek nyilvánítja, annak emléké-
re, hogy Boldog IX. Piusz pápa 
százötven évvel ezelőtt Szent 
Józsefet a Katolikus Egyház 
védőszentjévé nyilvánította. Az 
idei karácsonyt tehát Szent 
József évében ünnepeljük. El-
sősorban Szent Máté evangé-
listát hívjuk segítségül, hiszen 
ő Szent József szemszögéből 
írta le Jézus születéstörténe-

tét. Természetesen Szent Luk-
ács evangéliumáról sem feled-
kezhetünk meg, mert ő költői 
szépséggel mutatja be Jézus 
édesanyjának, a Boldogságos 
Szűzanyának az üdvösségtör-
téneti szerepét, és így közelít a 
megtestesülés titkához. Elgon-

dolkodtató az a tény, hogy az 
Evangélium Szent József 
egyetlen szavát sem jegyezte 

le. Ma, amikor valóságos ’szó-
áradatban’ élünk, ez szinte 
érthetetlen, és persze nehezen 
tudunk ezzel mit kezdeni. Má-
té evangéliuma megőrizte Jó-
zsef négy álmát, amiben a 
gondviselő Isten szólítja meg 
őt. Az első álmában bizonyo-
sodik meg arról, hogy Máriát 
magához kell vennie, és így 
lesz a „Megváltó őrzője”, aho-

gyan Szent II. János Pál pápa 
nevezte őt apostoli buzdításá-
ban. „József, Dávid fia, ne félj 
magadhoz venni feleségedet, 
Máriát, hiszen a benne fogant 
élet a Szentlélektől van!” (Mt 
1,20b). Az Úrtól kapott pa-
rancs lénye mélyéig hatol. Ez 
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nem csupán az isteni szó te-

remtő erejére utal, hanem arra 
is emlékeztet minket, amit 
szintén Máté evangéliumában 
olvasunk: „József igaz ember 
volt” (Mt 1,19). Szabadon vála-
szolt a meglepetések Istenének 
a közeledésére. Igaz ember 
volt, aki az igaz Istenhez igazí-
totta az életét. Teljesen alá-
rendelte magát az Isten szavá-
nak.  
„József pedig fölkelt álmából és 

úgy tett, amint az Úr angyala 

megparancsolta neki” (Mt 

1,24). József engedelmeskedik 

az élő Istennek. A bibliai enge-

delmesség kifejezése azt jelen-

ti, hogy odahallgatni Istenre. 

Egészen átadni magunkat az 

Isten szavának, vagyis az Ő 

akaratának. Ez természetesen 

nem könnyű, hiszen áldoza-

tokkal jár, mégis megjelenik az 

öröm, az Istent-szeretők örö-

me, mert „az Úr közel van” (Fil 

4,5). Szegődjünk Szent József 

mellé az idei karácsonykor, 

hogy elvezethessen a betlehe-

mi Gyermekhez, akiben földre 

szállt az égi Jóság.  

Janó atya 
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Patris corde – Ferenc pápa apostoli levele  
 

Ferenc pápa december 8-án tette 

közzé Patris corde (Atyai szívvel) 

kezdetű apostoli levelét abból az al-

kalomból, hogy Szent Józsefet, Mária 

jegyesét 150 éve nyilvánították a Ka-

tolikus Egyház védőszentjévé. Az 

egyházfő egyúttal meghirdette a 

Szent József-évet, mely 2020. dec-

ember 8-tól 2021. december 8-ig tart. 

Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és 

befogadó Isten akaratával szemben. 

Bátran kreatív, munkás, aki mindig a 

háttérben marad – Ferenc pápa így 

jellemzi Szent Józsefet apostoli leve-

lében. 

Ferenc pápának a szent iránti tisztele-

te még fiatalkorára nyúlik vissza, sőt, 

kapcsolódik a hivatásához és péteri 

szolgálata kezdetéhez is. Íróasztalán 

a Szent Józsefet álomba merülve áb-

rázoló szobor alá cédulákat csúsztat, 

amelyekkel közbenjárását kéri. 

„József őrző, mert tudja Istent hall-

gatni, engedi, hogy az ő akarata ve-

zesse, és éppen ezért érzékenyebb a 

rábízott emberek iránt, képes realiz-

mussal olvasni az eseményeket, fi-

gyel arra, ami körülveszi, és meg tud-

ja hozni a legbölcsebb döntéseket” – 

mondta 2013-ban a beiktatási szent-

mise homíliájában. E szavak csenge-

nek vissza apostoli levelében is. 

Ferenc pápa szándéka, hogy ebben az 

évben a hívek megerősödjenek az 

Isten akarata iránti alázatosságban. 

Az imádság és a jócselekedetek által 

növekedhetnek az életszentségben, 

kérve Szent József, a szent názáreti 

családfő közbenjárását. A teljes bú-

csú elnyerése a szokásos feltételek 

(gyónás, szentáldozás, ima a Szent-

atya szándékára) mellett lehetséges a 

pápa által meghirdetett szentévben. 

Mindazon hívek elnyerhetik a teljes 

búcsút, akik lelkükben a bűnnek el-

lentmondva részt vesznek a Szent 

József-év eseményein; vagy legalább 

fél órán át elmélkednek a Miatyánk 

imádságon; vagy lelkigyakorlaton 

vesznek részt legalább egy napig, 

mely során elmélkednek Szent Jó-

zsefről. 

Továbbá azok is részesülhetnek a tel-

jes búcsúban, akik példát véve az 

„igaz emberről” (vö. Mt 1,19), ahogy 

Máté evangéliuma említi Jézus neve-

lőapját, aki az isteni törvénynek, 

vagyis az irgalmasságnak engedel-

mes, testi vagy lelki jócselekedetet 

hajtanak végre. 

Azok a keresztény családok is el-

nyerhetik a teljes búcsút, akik a názá-

reti Szent Család mintájára igyekez-

nek megvalósítani a kölcsönös szere-

tet és imádság légkörét, és a jegyesek 

is a közösen végzett rózsafüzér ima 

által. 

1955. május 1-jén Isten szolgája XII. 

Piusz pápa elrendelte Munkás Szent 

József ünnepét, ezzel adva méltósá-

got a munkavégzésnek, és ösztönöz-

ve az egyenlő jogokra és kötelessé-

gekre épülő jogállamiságot. Ezért a 

most megkezdődött Szent József-

évben teljes búcsút nyerhetnek azok 

is, akik Szent József oltalmát és köz-

benjárását kérik tevékenységükhöz, 
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és akik méltó munkáért fohászkod-

nak a munkanélküliek számára. 

2021. december 8-ig teljes búcsút 

nyerhetnek azok a római katolikus 

hívek, akik az üldözött egyházért és 

keresztényekért elimádkozzák a latin 

hagyomány szerint Szent József litá-

niáját, a bizánci hagyomány hívei 

pedig ugyanígy teljes búcsút nyer-

hetnek a Szent József Akathisztosz 

egészben vagy részben való elimád-

kozásával. 

Ezen felül az Apostoli Penitenciária 

teljes búcsút engedélyez a Szent Jó-

zsefhez kapcsolódó ünnepekkor, 

vagyis március 19-én, május 1-jén, 

illetve minden hónap 19-én és szer-

dáján a szent példáját követve végre-

hajtott ájtatos cselekedetek és hivata-

los ima esetén. 

A jelenlegi járványhelyzetben külö-

nösképpen kiterjed a teljes búcsú az 

idősekre, a betegekre, a haldoklókra 

és mindazokra, akik nem mehetnek el 

otthonról. Elnyerhetik a teljes búcsút, 

amennyiben bűnbánó lélekkel elszán-

ják magukat, hogy amint lehetséges, 

teljesítik a három feltételt, és ottho-

nukban vagy ahol tartózkodnak, 

imádkoznak Szent József tiszteletére, 

aki a betegek vigasza és a jó halál 

védőszentje, bizalommal felajánlva 

fájdalmaikat és nehézségeiket Isten-

nek.    

 

Forrás: magyarkurir.hu
 

 

A teljes apostoli levél itt olvasható: 

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/exkluziv-ferenc-papa-i-apai-szivvel-

i-kezdetu-apostoli-levele-szent-jozsefrol 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/exkluziv-ferenc-papa-i-apai-szivvel-i-kezdetu-apostoli-levele-szent-jozsefrol
https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/exkluziv-ferenc-papa-i-apai-szivvel-i-kezdetu-apostoli-levele-szent-jozsefrol
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Templomtakarítás 2020. november 28.  

Tavasszal a nagyböjt előtti templomtakarítást nem tudtuk a vírus miatt elvé-

gezni, és akkor azt ígérte Janó atya, hogy amikor ez véget ér, tartunk egy ha-

talmas, nagy takarítást, és tetőtől talpig gyönyörű tisztává varázsoljuk az Isten 

házát. Hát a vírushelyzet nem lett jobb, mégis ezen a novemberi szombaton 

eljött ez a pillanat. Újdonság volt, hogy 

készült egy táblázat, ahol két idősávot 

jelöltek meg, reggel 8-10, illetve 10-12 

között, és felosztásra kerültek a temp-

lom egyes helyiségei, valamint megbe-

csülték, hogy az egyes helyiségek kita-

karítása kb. hány embert igényel. Ez a 

rendszer nagyon hatékonynak bizonyult.  

Mindenki láthatta, hol lenne még szük-

ség segítő kézre, és mikor szombat reg-

gel megérkeztünk az általunk kiválasz-

tott helyszínre, azonnal neki is láthat-

tunk a munkának. Ily módon az elmúlt 

évekhez képest többen vettünk részt a 

takarításban, és minden precízen, gördü-

lékenyen folyt. Janó atya örömmel telt 

szívvel fejezte ki háláját a levelező lis-

tákon és javasolta, hogy a járvány után 

is tartsuk meg ezt a mintát. Nekem személy szerint nagy ajándék volt ez a dél-

előtt. Nagy öröm volt a szívemben, hogy együtt lehetünk és együtt, közösen 

tehetünk valamit magunkért és az egész közösségért. Mindenfelől vidám, jó-

kedvű nevetés, csevegés hallatszott, miközben szorgalmasan járt a kezünk, 

lábunk. Megoszthattuk egymás-

sal a takarítási tapasztalatainkat, 

ki milyen tisztítószert vagy gépet 

használ, hoztuk is magunkkal 

megszokott eszközeinket, meg 

persze arról is beszélgettünk, 

hogy ki éppen milyen élethely-

zetben van, milyen örömök érték 

mostanában, illetve, hogy mi-

lyen nehézségekkel küzd.  Olyan 

volt, mint a régi szép időkben, 

mikor még álmunkban sem gon-

doltuk, hogy létezik korona vírus. Már nagyon hiányzott egy ilyen alkalom, 

nekem igaz feltöltődés volt!  
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Nagy öröm volt látni a sok fiatalt. A mellettem lévő férfimosdót cserkész fia-

talok takarították, és nagyon jól esett, hogy hozzánk fordultak tanácsért, mi is 

pontosan a feladat, mihez milyen tisztítószert használjanak. Olyan jó érzés 

volt a bizalmuk és a törekvésük, hogy alapos munkát végezzenek. Büszke va-

gyok rájuk! 

Két érdekes dologgal találkoztam, ami számomra új volt. A templom udvarán 

körberakták a kárpitozott székeket és egy ún. gőzborotvával nagyon erős 

nyomású forró gőzzel fertőtlenítették és tisztították meg a foltoktól. A szen-

télyben pedig felfedeztem egy magas fémállványt, melyről fényesre lehetett 

mosni az üvegablakokat. Most még élesebben tör be a fény és a felkelő nap 

sugarai, mikor a hajnali misék a vége felé járnak. A templom bejáratánál pedig 

megindult a galambvédelem kiépítése és 80%-ban már el is készült.  

Istennek hála azért az egységért, melyet ezen a napon köztetek megtapasztal-

tam!  

Simon Erika 

Adventi készülődés, hajnali misék  

Rendkívüli adventi időszakot élünk. 

A világban tombol a járvány, nem 

tudunk egymással úgy kapcsolatot 

tartani, ahogy előző években, a haj-

nali misék után elmarad az agapé, 

ami azelőtt, valljuk be, sok felnőttet 

és gyermeket vonzott a templomba. 

Természetesen tudjuk, kiért és miért 

megyünk a templomba, és hogy a 

legfontosabb személyes találkozás 

megtörténik legteljesebb valóságá-

ban, hiszen Krisztus nem fél a vírus 

miatt sem egyesülni velünk, és Ő jön 

és mi magunkhoz vehetjük Őt. Isten-

nek hála azért, hogy ez a pótolhatat-

lan és semmivel sem helyettesíthető 

találkozás megmaradt nekünk! De 

persze hiányzik a mise utáni reggeli, 

no nem a lekváros és májkrémes ke-

nyér, holott itt az is finomabb, hiszen 

testvéreink szorgos keze készíti. A 

családias együttlét nincs most, a be-

szélgetések, amikor közelebb kerül-

hetünk egymáshoz, ami arra is al-

kalmat ad, hogy azonnal gyakorol-

hassuk a szeretetet, mellyel testvé-

rünkre figyelünk, meghallgatjuk, 

együtt örülünk vele, vagy éppen 

megtudhatjuk, hogy rászorul-e vala-

mire.  

Azért volt az agapé jó alkalom, mert 

a szentmise után lehet, hogy egy-két 

szót tudok váltani pár társammal, de 

mire körülnézek, már mindenki el-

tűnt, kezdődik a munka, a feladatok. 

Az agapén az ilyen fajta együttlétre 

több időt tudtunk szánni. Nekem még 

a reggeli utáni takarítás is hiányzik. 

Olyan szívesen vettem benne részt! 

És a gyerekek! Kevesen vannak, mert 

többségük már nem jár óvodába, is-

kolába, hiszen digitális oktatásra áll-

tak át. Nagyobb a csend a mise után, 

nincs a megszokott gyerekzsivaj, a 

vidám, hangos nevetés, a csocsózás, 

nem tülekednek annyian a matricá-

kért és nem gyűlik annyi csillag a 

zöld kartonpapír angyalokon. A fo-

lyosót nem lengi be a tea és kávé fi-

nom illata. Nem készül el az egyház-
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község mézeskalácsa sem. A gyere-

kek legalább egy müzliszeletet és egy 

doboz üdítő italt vihetnek magukkal 

reggelire. El kell ezt most fogadnunk, 

és mint ahogy a könyörgésben mond-

juk, kérni kell a Lelket arra, hogy 

megmutassa, mi az Istennek ránk vo-

natkozó akarata ebben a helyzetben.  

A szentmisékben Janó és Zsolt atya 

arra buzdítanak, hogy ne csügged-

jünk, és tudjuk, hogy bármennyire is 

hiányosnak, aggasztónak, elkeserítő-

nek, szomorúnak és igen nehéznek 

találjuk ezt az időszakot, legyünk tu-

datában annak, hogy Isten azt akarja, 

hogy ne legyünk vakok és süketek, Ő 

közel akar lenni hozzánk akkor is, ha 

nem érzem a jelenlétét. Ne felejtsünk 

el imádkozni, mert imádkozni nem 

kedv kérdése, az kötelesség! És ha 

más imádság nem is jön a szánkra, 

csak ennyi: „Uram, csodálatos 

vagy!”, már megnyílhat a szívünk az 

élő Isten felé. Isten azt mondja: 

„Fontos vagy nekem!” Nem élhetsz 

emberek nélkül. Cselekedj úgy, hogy 

a melletted lévők érezzék, hogy fon-

tosak neked. A legnagyobb ajándék, 

amit adhatsz nekik, az időd, a fi-

gyelmed, ami nem kerül pénzbe, nem 

kerül különös áldozatba. Készíts utat 

az emberekhez! Isten szeretetét a má-

sik emberen keresztül érzed, és lehet, 

hogy most valaki didereg a mulasztá-

said, a szeretetlenséged miatt, a sze-

reteted nélkül. Tehát indulj el te is az 

adventi útra, mely talán most úgy tű-

nik, tele van akadályokkal, buktatók-

kal, göröngyökkel. De te egyenessé 

teheted, és az út mellett pislákoló kis 

fények egyre erősebben fognak ra-

gyogni és elvezetnek majd az élő 

Krisztus bölcsőjéhez, ahol Ő most is 

ugyanúgy vár és sóvárog utánad, 

mert Isten ugyanaz, aki volt, most és 

mindörökké.  

Simon Erika 
 

Online lelkinap Péter atyával  
Egyházközségünk adventi lelkigya-

korlata december 5-én, szombaton 

volt. Mint manapság a legtöbb talál-

kozó, ez is online platformon zajlott. 

55 eszköz csatlakozott a lelki prog-

ramhoz, kb. 100 fő követhette az 

eseményt, a kiscsoportos találkozó-

ban kicsit kevesebben vettek részt.  

 Szecsődi Péter atya segítségével 

gondoltuk végig, hogyan indulhatunk el Jézus egyetlen szavára hozzá, akár 

vízen járva is, mint Péter apostol. Hiszen Ő személy szerint nekem szól, en-

gem hív, amikor azt mondja „Jöjj!”. Csak kérnünk kell, ahogy Péter apostol 

tette, és szólítására teljes bizalommal elindulni feléje.  

A második részben a közösségi dimenziókról, az igaz krisztusi közösségről 

volt szó az egyházmegyénkben történt változásokkal kapcsolatban. Az „Úgy 



Fény és Forrás   2020. karácsony 

   8 
 

  

szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.”(Jn 13, 34) és az „Örüljetek, 

szüntelenül örüljetek!”(Fil 4,4) igék élése és az Eukarisztia vétele együtt ho-

gyan vezethet a krisztusi közösségi élet megújulásához.   

Mivel a lelkigyakorlatról felvétel készült, ami mindenki számára hozzáférhető, 

nem írok összefoglalót a lelkigyakorlatos beszédekről. Úgy gondolom, hogy 

mindenkinek magának kell meghallgatni, és Jézussal átelmélkedni, hogy aztán 

hívó szavára egyénileg és közösségileg is el tudjunk indulni, eggyé tudjunk 

vele válni, tudjunk vele járni.  

Az előadások után kiscsoportos beszélgetésre került sor, amelyen négy kisebb 

csoportban három kérdésre keresték a választ a részvevők.  

 1. Mi a valódi, tényle-

ges cél az életemben? 

A világi állapotomat 

akarom jól megélni 

vagy Krisztust akarom 

élni? 

2. Hol tapasztaltam 

meg az életemben, 

hogy hittem Jézus sza-

vának, megtettem, amit 

Jézus mondott és meg-

valósult a lehetetlen, 

megtapasztaltam a vízen járást?  

3. Miért hanyatlik az egyház vonzereje a környezetemben (család, munkahely, 

lakóhely, település)? 

 

Ha ezt a két elmélkedést meghallgatjátok, őszintén fogtok tudni válaszolni a 

kérdésekre. Péter atya kérte, hogy közösségeinkben a későbbiekben beszél-

jünk ezekről.  

Számomra, mint mindazok számára, akikkel erről beszélgettem, lelkesítő, 

gondolkodásra, elmélkedésre, újrakezdésre és cselekvésre ösztönző volt ez a 

lelkigyakorlat. Arra ösztönzött, hogy mindenképpen Krisztust akarjam élni. 

Ebben az adventi időszakban Péter apostol kérésével, mint fohásszal – „Ha te 

vagy, mondd, hogy menjek hozzád a vízen!” – gyakran fordultam Jézushoz, 

hogy hívó szavát meghallva, rátekintve elinduljak felé. 

Köszönjük Péter atyának a tanítást, Bazsik Lacinak a szervezést, Bischof Zo-

linak a technikát, Péterfi Botinak a nagyon pontos segítséget a Zoom platform 

használatához és Kátai Viktornak Péter atya online lelkinapjának felvételét.  

1. rész: https://youtu.be/tRGwPX3gd5I 

2. rész: https://youtu.be/WH_TijWSBSI 

Isten áldja meg szolgálatukat! 

-hh- 

https://youtu.be/tRGwPX3gd5I
https://youtu.be/WH_TijWSBSI
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CSERKÉSZEK  
2020 sok új kihívást tartogatott nekünk, 

cserkészeknek is, hiszen fontos része az őrsi 

életnek a hetente megtartott őrsgyűlés. Ebben 

pont azt szeretjük, hogy bármi történik, mi a 

megbeszélt napon, a szokásos időpontban 

összegyűlünk a cserkészotthonban, ott pedig 

annak rendje és módja szerint zajlik az őrsi 

foglalkozás, rengeteget beszélgetünk, játszunk, 

tanulunk és élvezzük az egymás társaságában 

töltött időt. Nos, ez idén természetesen nem 

pontosan így történik, tekintve, hogy nem lehet 

gyülekezni. Így különféle online platformokon 

zajlanak ezek a közös programok. Mi is egy egyszerű videóhívás programon 

keresztül tudunk „találkozni” szerdánként.  

A lányok általában így is elég lelkesen várják ezeket az alkalmakat, de 

alapvetően ők is fáradtak, mert még iskolába is be kell járniuk, így többször 

kimerülten vannak jelen. Ilyenkor igyekszünk, hogy az őrsi feltöltődés legyen 

számukra.  

 A motivációt úgy próbáljuk vezetőtársammal fenntartani, hogy változatos 

őrsiket igyekszünk összerakni, ám a megszokott játék sosem maradhat el, 

amiért teljesen odavannak. Már komolyabb témákról is lehet velük 

beszélgetni, az egyik alkalommal a személyiségtípusokról beszélgettünk, 

amihez érdeklődve álltak hozzá.  

Már a karácsonyra is elkezdtünk 

készülni közösen az adventi 

időszakban, mindenkinek 

nyomtattak ki otthon egy izgalmas 

jócselekedetes színező 

kalendáriumot, amit mindenki 

otthon csinálgat. Érdeklődve 

hallgattuk, amikor mentünk egy kört, hogy kinél hogy telik az advent, 

kiderült, hogy reggeltől ebéden át egészen az esti családi beszélgetésig, 

mindenkinél megvan a hagyomány, hogy mikor gyújtanak közösen gyertyát a 

családdal.  

Az idei húzós angyalkázás sem maradhat el, csak idén most abból áll, hogy 

egy képeslapot kell írni és elküldeni karácsonyra a húzottunknak. Reméljük 

ezzel is szebbé tudjuk tenni egymásnak az ünnepet és kicsit „ott lenni a 

másikkal”. Ezzel együtt kívánok én is minden kedves olvasónak áldott, békés 

ünnepeket! A cikket Lauer Angi írta, a Gránátalma őrs őrsvezetője. 2 kép van 

az őrsről, az egyik egy évvel ezelőtt készült, az online verzió pedig idén. 
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Születésnap? Karácsonykor!  

 

Az életünk csupa várakozás. Várjuk a futárt, hogy kézbesítse a megrendelt 

csomagot. Várjuk az érettségi eredményét, vagy egy állásinterjúra adott vá-

laszt. Várjuk azt a bizonyos telefonhívást, vagy éppen a nagy találkozást. Az 

advent különösképp a várakozás időszaka, van, aki az ajándékot, van, aki a 

Megváltót várja. Cikkünkben egy édesanya és egy édesapa vallomását olvas-

hatjuk, akiknek a harmadik gyermeke épp december 24-én született. 

 

A történet az édesanya szemszögéből: 

Mindig is izgatottan vártam a kará-

csonyt, igyekeztem az adventi idő-

szakban nem csak a lakást, hanem a 

lelkemet is felkészíteni a kisdeddel 

való találkozásra, a Megváltó születé-

sére. Egyetemista éveim alatt, az iga-

zat megvallva, az év végi hajrá, a mi-

nél jobb jegyek hajszolása miatt oly-

kor csak az utolsó pillanatokban esz-

méltem rá, hogy megfeledkezem a 

találkozásról és ideje lassítanom, fel-

készülnöm. Szerencsére ez mostanra 

megváltozott, sőt, mondhatjuk, hogy 

teljességgel átlényegült. 

Három éve abban a kegyelemben volt 

részem, hogy nemcsak a kis Jézus 

születésére készülhettem, de az orvo-

sok számításai alapján harmadik 

gyermekünk születésének idejét is 

december közepére jósolták. Izgatot-

tan vártam az adventi készülődést, 

igyekeztem mindent jó előre elintéz-

ni, kitalálni, megszervezni, hogy még 

véletlenül se az utolsó pillanatokban 

kelljen lényegtelennek tűnő dolgok-

kal foglalkoznom. A tervek szerint és 

a bölcs „öregek” tapasztalatai alapján 

harmadik gyerek lévén biztosra ve-

hettük, hogy kisfiunk hamarabb érke-

zik majd a kiírt időpontnál, így kará-

csonykor minden bizonnyal már ott-

hon majszolhatjuk majd a zserbót. 

Nos, ez nem így történt. Bosszankod-

tam is kicsit, hogy milyen ráérős a 

gyermek, a határidőn túlléptünk, így 

már kénytelen voltam minden nap 

bejárni a kistarcsai kórházba, hogy 

ellenőrizzék a baba életfunkcióit. A 

negyedik napon az ultrahang vizsgá-

lat során kiderült, hogy keresztbe 

fordult a baba, így a vizsgálatot vég-

ző doktornő közölte, jelen körülmé-

nyek között már nem enged haza, 

bent kell maradnom a kórházban. 

Nem erre számítottam! Egy pillanatra 

furcsa érzés volt elfogadni, hogy más 

mondja meg, mit tehetek és mit nem. 

Arra gondoltam, milyen gyorsan ké-

pes kiszolgáltatottá válni az ember. 

Miközben a folyosón ülve vártam, 

hogy a férjem a helyzetjelentést kö-

vetően beérjen a csomagjaimmal 

(még jó, hogy az előkészített bőrönd 

már hetek óta a fotel mögött lapult), 

imádkoztam. Gyorsan elszállt minden 

nyugtalanító gondolatom, hiszen a 

váratlan helyzettől függetlenül érez-

tem, hogy nem én irányítom az ese-

ményeket, és hogy igazából nincs 

más dolgom, csak bízni és elfogadni 

a Jóisten akaratát. 
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Csütörtök délután volt, mikor meg-

kaptam a kétágyas szobában a nekem 

szánt ágyat. Ugyanaz a szoba, ugyan-

az az ágy volt, mint két évvel koráb-

ban, amikor a kislányunk érkezésé-

nek örülhettünk. Mikor megláttuk a 

férjemmel, nagyot mosolyogtunk. 

Ebből a „véletlenből” is azt éreztem, 

hogy jó helyen vagyok. Csak később 

tudtam meg, hogy a férjem nagyon 

izgult és a házas hittanos levelezőlis-

tán imát is kért értünk. Ezúton is kö-

szönöm a ránk gondolást! Sokszor 

bebizonyosodott már az ima ereje, s 

ezt mi is megtapasztalhattuk, ugyanis 

a péntek reggeli vizsgálatokra a kis 

huncut visszafordult, mintha mi sem 

történt volna. Csodálkozott is a főor-

vos! Továbbra is benn tartottak, el-

kezdődött a visszaszámlálás. Siettet-

tem volna a dolgot, hiszen mindjárt 

itt a karácsony, és otthon vár a család 

többi tagja, mégis ezek most az önát-

adás és önmagam türelemre nevelés-

ének pillanatai voltak. Jöttek, mentek 

a szobatársak, én is mentem volna 

már, de csak vártam, vártam... 

Szombaton furcsa hangokra lettem 

figyelmes, ismerős dallamok csendül-

tek fel a folyosón. Kimentem a szo-

bámból, keresve, hogy honnan jön. 

Olyan megható volt látni közössé-

günk fiatal házas tagjait hangszerek-

kel a kezükben, karácsonyi énekeket 

zengve! Köszönet érte! 

Mindvégig a Szűzanya lebegett lelki 

szemeim előtt, vajon Ő hogyan érez-

hette magát a Megváltóval a szíve 

alatt… és nagyon hálás voltam a kö-

rülményekért, melyek között készül-

hettem a kisfiammal való találkozás-

ra. 

A hosszas és türelmes várakozás nem 

maradt jutalom nélkül, december 24-

én hajnalban végre karjainkba foghat-

tuk a kisbabánkat. Az eddigi legkü-

lönlegesebb szentestében volt ré-

szünk. Az elcsendesült szülőszobá-

ban ott voltunk mi hárman, apa, anya 

és a gyermek. Miközben férjem a ta-

karóba bugyolált újszülött kisfiunkat 

a karjaiban tartotta, elénekelte a 

Mennyből az angyalt… Olyan volt, 

mintha megállt volna az idő. Megele-

venedett előttem Mária, az Édesanya, 

aki ugyanígy örvendezhetett gyerme-

ke születésekor. Ez a kegyelmi álla-

pot volt számomra a legszebb kará-

csonyi ajándék. 

 

A történet, ahogy az édesapa átélte: 

Gergely fiam IS karácsonykor szüle-

tett! 

Sokszor úgy gondolkodom, mint az 

ószövetségi nép, vagy mint Tamás. 

Látnom kell, tapasztalnom kell a 

„nagy csodákat”, hogy megerősítse-

nek hitemben… Jeleket várok! Jele-

ket keresek, ezért találok? Jeleket 

küld, ezért rátalálok…Egyszer bizo-

nyosan… 

Fény… A karácsony a fény, a Világ 

Világosságának, a megváltó Krisz-

tusnak a születésnapja. Miért pont 

ekkor kellett, hogy megszülessen? 

Azért, mert a szükségben kívánjuk a 

reményt, a legnagyobb sötétségben 

vágyakozunk a leginkább fényre. A 

régi korok emberei a fényt várták, 

hogy a Nap a pályáján, a fordulatában 

újjá szülessen, az Életfa gyökerei kö-

zött, a Tejút hasadékában. Az ad-

ventben mi is a fény születését vár-

juk, ami számunkra Jézus Krisztus. 
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Fény és forrás… Mit éreztem Ger-

gely fiam születésekor? A fiam kará-

csonykor a forrás nevű szülőszobá-

ban született. Keresem a jeleket, az 

összefüggést, vágyom a csodára. 

Könnyű dolgom van, mert megállt az 

idő a születése pillanatában. A ke-

zembe vettem és elénekeltem neki a 

„mennyből az angyalt”. Gondolom, 

minden szülő ezt pontosan így ér-

zi…Az édenben voltam akkor!  

A délszláv barátaink mondták, hogy 

„majd meglátod, ha fiad születik!” 

Hmmm, nagyon vártalak, kedves fi-

am, hogy meglássalak! Az öreg ki-

rálynak a mesékben három lánya van. 

Én két gyönyörű hercegnőt és egy 

igazi kiskirályfit kaptam ajándékba. 

Utólag sem érzem azt, amiről ott dé-

len beszéltek, pont ugyanúgy szeret-

getem, puszilgatom a „nagyfiam”, 

mint a lányokat! 

Jézus születését ünnepeljük. Szegény 

Gergő, akkor most a karácsony elhal-

ványítja a születésnapját? A fiamnak 

szerencsére nem kell a világot meg-

váltania. Ha rám hallgat, és hittel kö-

veti Őt, a világ megváltóját, ennyi 

elég is lesz útravalóul tőlem… 

No, persze, megnyugtatásul ígérem: a 

születésnapi ajándék ezzel azért nincs 

letudva… 

Papp Marianna és Papp Attila 

 

 

 

Nálad  
 

Karácsony üzenete 
személyesen érint engem. 

Jézus értem jött el, 
engem néz, 

nálam akar maradni. 
A te házadban, 
a te szívedben, 
az életedben 

szeretnék lenni, 
mondja nekünk. 

 

 

A versek Klaus Hemmerle: A Jászolhoz a hátsó ajtón át című kötetében jelen-

tek meg. 
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Év végi hálaadás 2020  
 

Mennyei Atyánk!  

 

Hálát adunk kegyelmedért, végtelen szeretetedért, mellyel egyházközsé-

günket, családjainkat, valamennyiünket védtél és éltettél ebben az évben.  

Hálát adunk egyházunk vezetőjéért, Ferenc pápáért. Kérjük kegyelmedet 

rá az új esztendőben is, hogy minden ember számára reményt adhasson, 

utat mutathasson a járvánnyal, háborúkkal, szenvedéssel, nyomorral, testi 

és lelki nélkülözéssel teli világunkban.  

Hálával köszönjük egyházközségünk papjait, Janó és Zsolt atyát, György 

diakónust. Kérjük áldásodat a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

való készületünk folytatására. Adj közösségünkben mély találkozást az 

Eukarisztiában Krisztussal! 

Köszönjük egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az 

ebben az évben született gyermekeket, az újonnan közénk csatlakozott 

felnőtteket. Hálát adunk idős és beteg, szegény és rászoruló testvérein-

kért. Adj nekünk érzékeny lelket, hogy tudjuk észrevenni és nagylelkűen 

szolgálni őket! 

Ebben a járvánnyal sújtott évben egy szívvel és egy lélekkel könyörgünk 

hozzád, Mennyei Atyánk a járvány elmúlásáért az egész világon, a bete-

gek felépüléséért, az orvosok, ápolók, pedagógusok, és minden szolgála-

tot teljesítő testvérünk épségéért, emberfeletti kitartásukat kegyelmedbe 

ajánljuk. Meghalt embertársainknak, szeretteinknek fényeskedjen az örök 

világosság! 

Urunk Jézus! Reménnyel és imával, feltétel nélküli bizalommal indulunk 

neki az új esztendőnek! 

 

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívá-

nunk Olvasóinknak! 

 

A szerkesztők 
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OLVASÓLÁMPA  
Az öröm és a hálaadás napjai 

Pár nap, és boldog karácsonyt kívánunk egymásnak. Igénye-

sebbet, kegyelemteljeset szeretnénk magunknak is, másoknak 

is. Ahhoz, hogy szívünkbe is, családunkba is, országunkba is 

elérkezzék a békesség és a kegyelmi gazdagság, nekünk is 

hozzá kell járulnunk. Advent üzenete, hogy nagy szavak he-

lyett próbáljuk meg saját házunk táját rendbe tenni! 

 Vannak, akik talán csak a szentestén öltöztetik szívüket ünnepi díszbe. 

Vannak, akik még akkor sem. Ők nem érnek rá erre. Rohannak… vásárolnak. 

Szinte már betegesen függői ennek. Rohannak mosoly, Jézus-élmény nélkül. – 

Milyen a te karácsonyod? Tudsz-e majd örülni, megállni, hálát adni azért a 

csodáért, hogy Istened teérted lett kiszolgáltatott kisgyermekké? Ekkora szere-

tetet elképzelni sem lehet! Erre válasz szintén csak a szeretet lehet… 

 Isten karácsonyi üzenete, ajándéka, nem a karácsonyfa, hanem a szent 

éjszaka. Hiszen olyankor jó élni. Ezen a szent napon mindenki megszelídül. 

Ezen az éjszakán szeretet költözik a szívekbe, a családokba talán akkor is, ha 

Jézussal még nem is találkoztak. Mi ne elégedjünk meg a »szeretet nagy ün-

nepével«, hanem Jézus legyen karácsonyunk középpontjában – sőt, egész éle-

tünk fénye, értelme, boldogsága Ő legyen!” 

Részlet Kerényi Lajos: A világot átölelő szeretet. Bátorító, buzdító, irányt mu-

tató gondolatok minden napra című könyvéből. 

            F. I. 

 

Karácsonyi „meglepetéskönyv”  

„Megjelent életem első könyve, amelyet szeretettel aján-

lok mindazoknak, akik vágynak mélyebben felfedezni 

hitük központi misztériumát, vagy egyszerűen csak szí-

vesen eligazodnának jobban abban, hogy mit „kell” csi-

nálni, ha az ember betéved egy katolikus templomi szer-

tartásra, legfőképp pedig miért.” (Farkas László) 

Már elérhető a Misekalauz című könyv Farkas László 

tollából a mentemissziós fiatalok illusztrációival és köz-

reműködésével, a Magyar Kurir Új Ember Kiadványok 

sorozatában. Kézikönyvként végigkalauzol minket, 

hogy mit miért végzünk a szentmise egyes részeinél. 

Marton Zsolt váci püspök ajánló szavai szerint: „izgalmas és közérthető ol-

vasmány, amely jól alkalmazható egyéni vagy közösségi elmélkedések vezér-

fonalául, de sokoldalúan használható a kateketikai és a pasztorális munkában 

éppúgy, mint a hitünkkel még csak ismerkedők kísérésében.” 

Kapható templomunkban is a sekrestyében. 
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Új kezdet  
 

Nem lépünk kétszer 

ugyanabba a folyóba, 

és nem lépünk kétszer 

ugyanazon emberként a folyóba. 

Ez a teljes igazság? 
 

A kezdet nélküli kezdet, 

az Ige, 

aki kezdetben volt 

és aki Isten 

és akiben minden él, 

ez az Ige testté lett; 

emberként újabb kezdetet hozott, 

és ebben a kezdetben hozta el nekünk 

a kezdet nélküli kezdetet, 

az életet mérték nélkül. 

Ha Vele élünk, 

mindent elölről kezdhetünk. 
 

A Gyermek és a jászol 

kezdet-jellege 

később sem kopik el. 

Karácsony a mindig új 

gyermekké válás a Gyermekkel, 

hogy benne Isten 

teremtő erejéből 

újrakezdhessünk. 

 

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK  

 (Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, magyarku-

rir.hu/hirek, www.plebania.net) 

http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/  

 

december 25. Karácsony, Jézus Krisztus születése  

Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett. 

december 26. Szent István diakónus vértanú (34) 

Miattam mindenki meggyűlöl titeket. 

december 27. Szent Család vasárnapja  

Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. 

december 28. Aprószentek 

Kiáltás hangzik Rámában, hangos sírás és jajgatás. 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
http://igenaptar.katolikus.hu/2017/nap/index2016.php?holnap=2016-12-27
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január 1. Újév, Szűz Mária, Isten anyja 

A Jézus nevet adták neki. 

január 2. Nagy Szent Vazul (379) és Nazianzi Szent Gergely (390) püs-

pökök, egyháztanítók 

Egyengessétek az Úr útját. 

A keleti egyház két szentje. Szüleik, testvéreik is a szentek között vannak. 

Kortársak voltak, Kisázsiában születtek. Konstantinápolyban találkoztak, és 

ott szövődött barátságuk. 370-ben mindketten püspökök lettek, Vazul Caesa-

reában, Gergely Szozimában. Vazul kitűnt életszentségével, írói és szónoki 

tehetségével, kormányzati bölcsességével. 378-ban halt meg. Gergely aszkéta 

életével, tudásával, szónoki képességével tűnt ki. Megválasztották konstanti-

nápolyi pátriárkának, de lemondott erről a tisztségről. 390-ben halt meg. 

 

január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése  

Láttuk csillagát napkeleten. 

A napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség hódol az Úr előtt. Jé-

zus nemcsak a zsidóknak mutatkozik meg, hanem minden népnek, minden 

pogány népnek. Ezen a napon, illetve ehhez az ünnephez kapcsolódva végzi 

az Egyház a vízszentelés szertartását is, mert régen Krisztus megkeresztelke-

dését is ezen a napon ünnepelték. A keleti egyházakban ezt az ünnepet na-

gyobb hangsúllyal ünneplik meg, mint a karácsonyt.  

 

január 10. Urunk megkeresztelkedése 

Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. 

Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött fiát a Jordán vizében. Ezzel 

indul Jézus nyilvános működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát min-

den ember iránt. Jézus megkeresztelkedésének ünnepével fejeződik be a kará-

csonyi idő. 

 

január 18. Árpádházi Szent Margit (1270) 

Jön a vőlegény, menjetek ki elébe. 

A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laskaris Máriával 

együtt Dalmáciába menekült. Ott született Szent Margit 1242-ben. Szülei fel-

ajánlották Magyarországért. Négy éves korában a veszprémi domonkos apá-

cákhoz került. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet atyja 

építtetett. Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király há-

zassági ajánlatát. Istennek ajánlotta magát, 1261-ben fogadalmat tett. Az önfe-

gyelmezés és keresztény szeretet példaképe. A legalacsonyabb rendű munkát 

is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjsza-

káit imádságban töltötte. 1271. január 18-án halt meg.  
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január 20. Szent Sebestyén (288?) vértanú, Szent Fábián pápa (250) 

vértanú, Boldog Özséb pálos rendalapító (1270) 

Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni? 

Sebestyén Diocletianus császár tisztje volt. Keresztény hite miatt a császár egy 

réten fához köttette, és saját katonáival nyilaztatta. Egy keresztény matróna, 

Iréne ápolta. Felgyógyulása után szemrehányást tett a császárnak kegyetlensé-

ge miatt, ezért az súlyos dorongokkal agyonverette. Holttestét a római szenny-

vízcsatornába dobták. Lucina nevű matróna - látomása révén - rátalált, és a 

Via Appián temettette el. Ezen a helyen áll a róla elnevezett Szent Sebestyén 

bazilika. 

Fábián ősi római családból származott. 236-ban választották pápává. Orige-

nész tőle kért feloldozást az irataiban előforduló tévedésekért. Ő rendezte a 

keresztény temetőhelyeket. Oratóriumokat emeltetett föléjük, és a diakónusok 

felügyeletére bízta azokat. Déciusz császár alatt szenvedett vértanúhalált 250-

ben. A Kallixtusz katakombában temették el, ahol megmaradt a sírköve is. 

Özséb előkelő szülők gyermeke volt. Pappá szentelése után nemsokára eszter-

gomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi erdőségben 

remetéskedett. Csodás látomása után a környékbeli remetéket maga köré cso-

portosította. Lelki vezetőjük lett, majd Pilisszentkereszten templomot és ko-

lostort építve, megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pálos rend alapját 

1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi kolostorból kormányozta szerze-

tét. 1270-ben halt meg. 

január 21. Szent Ágnes (304) 

Te vagy az Isten fia!  

Származása és élete felől semmi biztos adatot nem ismerünk. A szentek naptá-

ra szűznek és vértanúnak nevezi, halála évének a 304. évet tartják. Római Ág-

nes fiatalon áldozta életét keresztény hitéért. Nem világos, hogy lefejezték-e 

vagy megégették. Római helyi tradíció őrizte meg vértanúságának hagyomá-

nyát, mely köré később meseszerű legenda szövődött.  

január 22. Szent Vince (304) diakónus vértanú, Boldog Batthyány- 

Strattmann László (1931) hitvalló 

Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására.  

Vince a mai Spanyolországban született. A zaragozai püspök tanítványa és 

diakónusa volt. Ékesszólása nagy hatással volt a hívekre. A Diokleciánusz-

féle üldözések elején a püspököt száműzték, Vincét pedig bátor hitvallásáért 

példátlan kegyetlenséggel megkínozták. 304. január 22-én szenvedett vértanú-

halált. Holttestét előbb vadak prédájául kitették, majd a tengerbe dobták. Cso-

dás módon mégis megkerült. Tisztelete a század végére már általánossá vált. 

Batthyány-Strattmann László szemorvos 1870. október 28-án, Dunakilitiben 

született. Ősi magyar főnemesi család hatodik gyermeke volt. A bécsi orvosi 

egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd később sebész és szemorvosi képe-

sítést is szerzett. Felesége a mélyen vallásos Coreth Mária Terézia grófnő volt. 
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Boldog és harmonikus házasságukat Isten 13 gyermekkel áldotta meg. Kiváló 

orvosi szaktudásának és kedves, közvetlen magatartásának a híre mindenfelé 

elterjedt. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapított, melyet az 

I. világháború idején 120 ágyas hadikórházzá alakított. Feleségével a bevonult 

katonák családjai számára gyermekmegőrzőt szervezett. A trianoni békeszer-

ződés után, mivel Köpcsény Ausztriához került, Körmendre költözött. Itt kas-

télya egyik szárnyában ismét kórházat rendezett be, elsősorban szembetegek 

számára. Bel- és külföldön az egyik legkiválóbb szemorvosnak tartották. Be-

tegeit ingyen gyógyította, a rászorulókat nemegyszer komoly anyagi támoga-

tásban is részesítette. A kórházi kezelésért és ápolásért csupán azt kérte: imád-

kozzanak el érte egy Miatyánkot. A műtétek alkalmával betegeivel együtt 

imádkozott azért, hogy Isten áldása kísérje munkáját. 1931. január 22-én, 

Bécsben halt meg. Holttestét Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltban 

helyezték nyugalomra. 2003-ban avatták boldoggá. 

január 25. Szent Pál apostol megtérése 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot! 

Ezen a napon Krisztus Urunk végtelen irgalmát ünnepli az Anyaszentegyház. 

Szent Pál, ifjúkori nevén Saul, a farizeusok írásismeretével és elvakult dühével 

ki akarta irtani a zsenge Egyházat. De úgy tetszett annak, aki anyja méhétől 

kiválasztotta, hogy amikor legnagyobb lánggal lobogott lelkében a gyűlölet, 

akkor hívja meg apostolának. Amikor Saul a damaszkuszi úton találkozott Jé-

zussal, többé nem hallgatott testre és vérre, hanem hittel követte Krisztust.  

január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspök (90 körül) 

Ezek az én anyám és testvéreim. 

Mindketten Szent Pál apostol tanítványai voltak. Timóteus Lykaonia tartomá-

nyának Lisztra nevű városából származott. Atyja pogány, anyja buzgó zsidó 

volt. Szent Pál Efezus püspökévé tette. Pál második útján a kíséretében volt, 

majd az apostol vértanúsága után visszatért Rómából Efezusba. Nerva császár 

idején, 97-ben szenvedett vértanúságot. 

Titusz antiochiai pogány szülők gyermeke volt. Az első apostoli, jeruzsálemi 

zsinatra elkísérte Szent Pált és Barnabást. Szent Pál maga mellé vette apostoli 

útjain. Kréta püspökévé tette, majd magával vitte Rómába, azután Dalmáciába 

küldte. Szent Pál halála után visszatért Kréta szigetére, és ott fejezte be életét. 

 

január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító (1274) 

Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.  

1225 körül született Aquinóban előkelő családból. Ötéves volt, amikor a mon-

tecassinói kolostorba került a bencésekhez. Később Nápolyban tanult és ott 17 

éves korában a domonkosok rendjébe lépett. Kölnben, Párizsban, Itáliában ta-

nult. 1272-től Nápolyban tanított a rendi egyetemen. A kor hittudományának 

legünnepeltebb mestere, a legjelentősebb skolasztikus filozófus és teológus 

volt.  
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HÍREK, HIRDETÉSEK  
Két örömteli hír a vaciegyhazmegye.hu honlapról 

 
ÉJFÉLI SZENTMISEKÖZVETÍTÉS A VÁCI SZÉKESEGYHÁZBÓL 

 

Igazán örömteli és megtisztelő, hogy a Duna televí-

zió idén székesegyházunkból közvetíti a karácsonyi 

éjféli misét. A szentmisét celebrálja és szentbeszédet 

mond Marton Zsolt váci megyéspüspök. A közvetí-

tés december 24-én 23 óra 59- perckor kezdődik az 

MTVA Duna csatornáján. 

 

 

Váci Egyházmegye 

 
ÉLŐ SZENTMISEKÖZVETÍTÉS A VÁCI SZÉKESEGYHÁZBÓL 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy 

székesegyházunkból közvetíti 

a Szent Család napi szentmisét 

az EWTN (Bonum) televízió 

december 27-én délelőtt 10 

órától. A szentmisét celebrálja 

és szentbeszédet tart megyés-

püspökünk, Marton Zsolt, aki 

szeptember elejétől a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a Családbizottság elnöki tiszt-

ségét is betölti. A szentmisét honlapunkon és a Facebook oldalunkon is élőben 

közvetítjük. 

 

Váci Egyházmegye 

 

Továbbra is szeretettel ajánljuk testvéreinknek a Hetvenkét Tanítvány Mozga-

lom Család Munkacsoportja által létrehozott Bízd rá magad honlapot, amely 

mögött az élet bármely szakaszában és területén segítő katolikus szakmai há-

lózat is szerveződött.  

Kérjük ismertessék meg másokkal is.  

www.bizdramagad.hu      www.bizdramagad.hu 

 

http://www.bizdramagad.hu/
http://www.bizdramagad.hu/
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 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 elsőszombati ájtatosságot tar-

tunk az Oltáriszentség előtt a kápolnában. A következő alkalom január2-án 

lesz a reggeli szentmise után. 

 December 24-én délután az 5. osztályosok szokásos pásztorjátéka élő-

ben elmarad. Az előadásokat azonban kántorunk korábban felvette és az-

nap meg lehet tekinteni őket a plébánia honlapján (kb. fél órás előadások). 

 December 27-én, Szent Család vasárnapján •vasárnapi miserend, a 

szentmisék végén a záróáldásban kapja meg minden jelenlévő család az áldást. 

Mindenki a helyén maradva részesül benne, nem vonulunk családonként az 

oltár elé. 

 Épületeink tetőzetén elvégezték a madarak fészkelését megakadályozó 

tüskék felszerelését, és az ablakok tisztítását a nehezen megközelíthető helye-

ken. A nem kis összegbe került munkát nagyrészt adományból fedeztük. Isten 

fizesse meg az adományozó nagylelkűségét! 

 
 

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 meg-

felelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű ada-

kozót szereti.” (2Kor 9,7) 
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Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótele-

piek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhe-

lyeket használják. Ha azok már megteltek, akkor a Szent Imre iskola mögé 

parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett). 

 FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű kato-

likus 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. 

 

Egyházadó 

Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem tette meg az év során, az rendezze az 

éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befizet-

hető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy 

átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: 

          Római Katolikus Egyházközség 

                  10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény 

rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”. 

Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, ön-

álló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott ösz-

szege az éves a nettó jövedelem 1 %-a. 

 

http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért, 2021. január 17-24.  

 

Mottója:  

Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümöl-

csöt teremtek (Jn 15,5–9) 

A gödöllői liturgikus programot az akkor érvé-

nyes járványügyi előírások szabják majd meg, 

hirdetni fogjuk. 

Az imahét anyagát a Grandchampi Szerzetesi 

Közösség tagjai állították össze. Olvassák, for-

gassák és használják szeretettel! 

(http://meot.hu/index.php/keresztyen-m/355-

okumenikus-imahet-2021 

 

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet január 

17-én, vasárnap 19 órakor lesz Budapesten a 

Szent István-bazilikában. Szentbeszédet mond 

Erdő Péter bíboros, igét hirdet Steinbach József református püspök. Az ünnepi 

liturgiában a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak 

vezetői szolgálnak. 

 

 

Szolgálat a szombat esti és vasárnapi miséken 

december 25.  éjféli mise  Egyháztanács 

    9.00   Szolgálattevők 

    10.30   Egyháztanács 

    18.00   Szolgálattevők 

december 26.  9.00   Szolgálattevők 

    10.30   Egyháztanács 

    18.00   Szolgálattevők 

december 27.   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 misék alatt. Je-

lentkezni Pecze Dánielnél lehet a +36 20 396 5171 telefonszámon vagy a pec-

ze.daniel@gmail.com email címen. 

 

http://meot.hu/index.php/keresztyen-m/355-okumenikus-imahet-2021
http://meot.hu/index.php/keresztyen-m/355-okumenikus-imahet-2021
mailto:pecze.daniel@gmail.com
mailto:pecze.daniel@gmail.com
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KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI MISEREND 
 

DECEMBER 24. csütörtök 

  Szentháromság templom   7.00  

 

DECEMBER 25. péntek  KARÁCSONY  

ÉJFÉLI MISE   és online közvetítés  

 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

 

DECEMBER 26. szombat  SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ 

Szentháromság-templom  9.00, 10.30,  

18.00 Szent Család előesti mise 

   Blahai kápolna    7.45 

 

DECEMBER 27. vasárnap SZENT CSALÁD ÜNNEPE 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

E napon kerül sor minden szentmisén a családok megáldásá-

ra, akik ezt a helyükön maradva fogadják.  

  Blahai kápolna    7.45 

 

DECEMBER 31. csütörtök    18.00 hálaadó szentmise 

 

JANUÁR 1. péntek   SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

 

JANUÁR 5. kedd  7.00, 18.00 Vízkereszt előesti mise 

 

JANUÁR 6. szerda   VÍZKERESZT 

 Szentháromság-templom  9.00, 18.00  

Reggel 7 órakor nem lesz szentmise. 

   Blahai kápolna    nem lesz szentmise 

 

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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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. KARÁCSONY 
 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 

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

http://godollo.plebania.hu/
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