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A VALÓSÁG KRISZTUSÉ
címben szereplő kijelentést a Kolosszeiekhez írt
levélben találjuk, és hiszem, hogy sokat segíthet nekünk abban, hogy képesek legyünk hittel és bizalommal belépni a nagyböjti szentidőbe.
Krisztus nem valami távol
eszménykép, hanem Ő, aki
megtestesült, emberré lett, belépett a mi konkrét világunkba, amit térben és időben
élünk meg. Szent Pál apostol
ezt Krisztus önkiüresítésének
nevezi, és arról elmélkedik a
Filippiekhez írt levelének 2. fejezetében, hogy Krisztus a
szolga alakját vette fel, de éppen ez lett az ő megdicsőülésének is az útja. Tőle tanulhatjuk meg, hogy „aki megalázza magát, azt felmagasz-

A

talják” (vö. Lk 18,14). Ez a hiteles, krisztusi értelemben vett
önmegvalósítás. A mi Urunknak az a vágya velünk kapcsolatban, hogy éppen abban a
helyzetben éljük meg az Ő tanítását, amiben vagyunk. Mi
legtöbbször a körülményeket
szeretnénk megváltoztatni, de
a Szentlélek minket akar megváltoztatni, és nem a körülményeinket. A nagyböjti gyakorlatok jó lehetőségek arra,
hogy kiengesztelődjünk, más
szóval kibékéljünk a helyzetünkkel. Ez nem jelent valami
passzív belenyugvást, és nem
jelentheti azt, hogy kompromisszumot kötünk a bűneinkkel, jellembeli hiányosságainkkal. Isten a hiányaink ellenére is szeret minket. Isten
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minket szeret és nem a teljesítményeinket. Érdemes jól a
szívünkbe vésni ezt az igazságot.
nagyböjt a mélyebb megtérés ideje. A megtérés a
gondolkodásunk megváltoztatását jelenti. Megtérni nemcsak a bűneinkből kell, hanem
a téves elképzeléseinkből is.
Milyen sokszor általánosítunk,
ítélkezünk, morgolódunk, panaszkodunk, vagy éppen elégedetlenkedünk.
Ebben
a
mostani helyzetben az egyik
legnagyobb kísértés az önsajnálat lehet. Képes vagyok-e
arra, hogy ellene mondjak ennek a rút kísértésnek? Kész
vagyok-e inkább a nagylelkűségben és az együttérző, irgalmas szeretetben növekedni? Ferenc pápa idei nagyböjti

üzenetéből idézek. „Életünk
minden szakasza arra szolgáló
idő, hogy higgyünk, reméljünk
és szeressünk. Ez a felhívás,
hogy a nagyböjtöt a megtérésnek, az imádságnak és javaink
megosztásának útjaként éljük
meg, segítsen bennünket abban, hogy közösségi és egyéni
emlékezetünkben átgondoljuk
az élő Krisztusból fakadó hitet,
a Szentlélek fújása által ébresztett reményt és az Atya irgalmas szívéből kiapadhatatlanul forrásozó szeretet.” Legyen ez a nagyböjt mindan-nyiunk számára a hitben, a
reményben és a szeretetben
való növekedés ideje.

A

Janó atya
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Ferenc pápa üzenete a betegek 29. világnapjára
A Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e egyben a betegek
világnapja. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez.
Idei üzenetének témája: „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek
vagytok.” (Mt 23,8)
Részleteket idézünk a Szentatya üzenetéből. A teljes szöveget honlapunkon
olvashatják.
...
A betegség tapasztalata ráébreszt saját sérülékenységünkre és a másoktól való
velünk született függésünkre. Teremtményi mivoltunk ezáltal lesz még nyilvánvalóbb, mert megtapasztaljuk Istentől való egyértelmű függőségünket. A
félelem, a zavar, a bizonytalanság, néha pedig a megdöbbenés is birtokba veheti elménket és szívünket, ha betegek vagyunk; tehetetlennek érezzük magunkat, mivel egészségünk nem a képességeinktől vagy az aggodalmaskodásunktól függ (vö. Mt 6,27).
…
Kedves testvérek, a szeretetparancsnak, amelyet Jézus tanítványaira hagyott,
konkrét megvalósulása a betegekkel való kapcsolatban történik meg. Egy társadalom annál inkább emberi, minél inkább hatékonyan törődik a testvéri szeretet jegyében az esendő és szenvedő tagjaival. Törekedjünk e cél elérésére,
hogy senki ne érezze magát egyedül, kirekesztve vagy magára hagyva.
Máriára, az Irgalmasság és a Betegek Anyjára bízom a betegeket, az egészségügyi dolgozókat és mindazokat, akik nagylelkűen segítik szenvedő testvéreiket. A lourdes-i barlangból és szerte a világon számos más szentélyéből Ő
támogassa hitünket és reménységünket, és segítsen abban, hogy testvéri szeretettel viseljük gondját egymásnak. Mindenkinek szívből küldöm áldásomat.
Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

Forrás: Magyar Kurír
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Az utolsó órák
Pár hete már egy kicsit jobban alszom, de a reggelek még nehezen indulnak.
Három hónappal ezelőtt anyukám bekerült a kórházba, és azt követően ágyban
fekvő beteg lett. Ő mindig nagyon erős asszony volt, nehezen fogadta el a segítséget. Most teljesen ki volt szolgáltatva.
Kettőnk kapcsolata nem volt felhőtlen. Mindig együtt laktunk, akkor is, amikor férjhez mentem, és nekem már külön családom lett. Ez a helyzet nehézségekkel terhelte meg mindkettőnk életét.
Egy szentségimádás alatt azt az üzenetet kaptam az Úrtól, hogy ne aggódjak!
Ő majd ad arra alkalmat és időt, hogy helyrehozzuk kettőnk kapcsolatát. Tudtam, hogy ennek most jött el az ideje. Nagyon örültünk, amikor hazajött a kórházból. Eleinte boldog voltam, hogy ápolhatom, gondozhatom. Teltek a napok, hetek, újabb és újabb nehézségek jelentkeztek. Egyhangú, monoton napok következtek. Egyre fáradtabb lettem.
Az Úr azonban mindig küldött olyan pillanatokat, amik megkönnyítették ezt a
terhet.
Egy alkalommal, amikor a felfekvéstől kisebesedett bokáját kötöttöm át, megkérdeztem, hogy nem fáj-e? Mire ő azt válaszolta, hogy nem, mert nagyon finoman csinálom. Vagy amikor remegéses rosszulléte volt, csak mellettem
érezte magát biztonságban. Fogtam a kezét, simogattam, és így meg tudott
nyugodni. Az egyik vasárnap egyre halkabban, szinte már csak suttogva tudott
beszélni.
Az ágya fölött lévő Mária képre szegeződött a tekintete. Az utolsó pillantása
Márián nyugodott.
B. Erika

Visszatekintés
Szent család vasárnapja 2020. december 27.
A karácsonyi ünnepkörben szinte minden napra jut valami fontos megemlékezés vagy ünnepelni való az egyházban. Milyen sokszor felmerül a kérdés, vajon a mindenható Isten miért akart pont egy családba beleszületni? Mekkora
titok ez! Jézus Máriától és Józseftől tanulja a szeretetet, pedig Isten a szeretet!
De Isten végig akarta járni az utat, amit nekünk, embereknek végig kell járnunk, vagyis a szeretet nagy iskoláját. A kisbaba előbb csak elfogadja a szeretetet, nem tudja még kifejezni. Csak azt érzékeli, hogy szeretve vagyok. Aztán
megtanul adni is. Isten megszenteli a családon át az egész életünket. Nincs
még egy olyan szent család, mint Jézusé volt. A mi családjainkban jelen vannak a gyengeségeink, erősségeink, erényeink és gyarlóságaink. Isten megengedi mindezt, hogy növekedhessünk. Egyénileg kapcsolódunk Krisztushoz és
az egyházban egymással is Krisztushoz kapcsolódunk.
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Janó atya erre biztatott minket a szentmisében: legyetek hálásak a családért,
amibe születtetek és azért, hogy nektek is van saját családotok és szülőkké,
nagyszülőkké válhattatok! Természetesnek hangzik, hogy Isten egy családba
született. Vajon volt-e fogalma arról Máriának és Józsefnek, milyen feladatot
bízott rájuk az Isten? Nekünk is, mikor az életünk eseményei zajlanak, sokszor
fogalmunk sincs róla, mi lesz belőle, csak később látjuk meg benne Isten kegyelmét. Legyünk tehát valóban hálásak a családunkért annak minden szépségével és nehézségével együtt, mert szent szolgálatra hívott meg ezáltal minket
a Mindenható, hogy együttműködjünk Vele és a családunkban megélt szeretet
által az evangéliumot is továbbadjuk embertársainknak.

Kati születésnapja
Több mint 8 éve
vagyok ennek
az egyházközségnek a tagja. Ami idevonzott
a
kezdetektől
fogva, az az a
szeretet, ami a
Szentháromság
Plébánia közösségének tagjai felől árad. Hadd idézzem egykori káplánunkat, aki azt a
megállapítást tette, hogy „ha rátok
nézek, látom, hogy közötök van
egymáshoz”. Igen, jó lenne, ha mindig megtapasztalhatnánk azt a szeretetet, ami az első keresztényeket jellemezte, vagyis hogy „nézzétek,
hogy szeretik egymást!”
Azt gondolom, ez a vasárnap este
valami ilyesmiről szólt. A szentmisét
mindenki Nagyanyójáért, Szilasiné
Katiért ajánlottuk fel, aki január 18án ünnepelte 70. születésnapját. A
tomboló járvány ellenére sokan vettünk részt ezen a szentmisén, és nagy
örömmel üdvözöltünk olyan testvéreket is, akik Budapestről, más egy-

házközségekből jöttek el hozzánk
csak azért, hogy megoszthassuk
egymással örömünket. Hiszen éppen
erről szól az Egyház, ha egyik tagja
beteg, vagy azt öröm éri, az hatással
van a többi tagjára is. Kati hosszú
évek óta lát el szolgálatot egyházközségünkben, szinte mindenhol ott
van, hitoktató, részt vesz a katekumen csoportok munkájában, az
igekörben és az egyháztanács tagja
is. Nagyon sokan nőttünk fel a szárnyai alatt, sokat tanulhattunk tőle
szeretetről, kitartásról, Krisztushoz
való hűségről. Izgatottan vártuk, mikor hal el az orgonaszó a mise végén,
hogy utána felállhassunk, és együtt
elénekelhessük az ároni áldást. Megható pillanat volt ez, ami fényt vitt a
korlátozások miatt beszűkült találkozásainkba. Ha nem is ölelhettük meg
Katit, egy könyök összeérintéssel és
pár kedves szóval köszöntöttük őt.
Három gyönyörű könyvet kapott színes selyemszalaggal átkötve, melyek
a hozzá intézett szavakat, emlékeket,
fotókat, írásokat tartalmazzák, egyik
a családtól, másik az egyházközségtől, harmadik a kollégáktól. Kati na5
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gyon meghatódott, igazi meglepetés
volt ez, amire nem számított.
Janó atya arról prédikált a szentmisében, hogy mindannyian valamit
keresünk,
békét,
biztonságot,
egészséget, pedig valójában nem valamit, hanem valakit keresünk, mégpedig Jézus Krisztust. Ő pedig itt van
köztünk, ahogy megmondta, „ahol
ketten vagy hárman összejöttök az én

nevemben, én ott vagyok veletek”.
Jézus ezen a vasárnapon is ott volt
köztünk. Adja Isten, hogy ezt az egységet, ezt a szeretetet mindig megtapasztalhassuk közösségünkben! És
áldja meg
Isten Katit/Nagyanyót erőben, egészségben, adjon neki sok örömet szép
nagy családja körében!

Jézus megkeresztelkedése 2021. január 10.
Adventben a hajnali miséken nap
mint nap Izajás próféta imádságát
énekeltük, hogy nyíljon meg az ég és
a felhők hullják az Igazat. Aztán bekövetkezik a próféta jövendölése, és
valóban megnyílik az ég, és karácsony éjszakáján földre száll a kis
gyermek Jézus, és mint a gyermekek
a valóságban, nem csukja be maga
mögött az ajtót. A menny ajtaja nyitva marad, és az angyalok örvendezve, énekelve hozzák a glóriát, a dicsőséget.
Azon a napon, mikor véget ér a karácsonyi időszak, és Keresztelő
Szent János meghirdeti a keresztséget, újra megnyílik az ég, és a vízből
felmerülő Jézus vállára leszáll a galamb, a Szentlélek, hogy hirdesse,

hogy „ez az én szeretett Fiam, őt
hallgassátok!”
Hatalmas ajándék az Istentől, hogy
megkeresztelkedhettünk, hiszen ezzel azt is kinyilatkoztatta, hogy mi is
az Ő szeretett gyermekei vagyunk.
Valójában ez a mi igazi születésnapunk, ezt a napot kéne ünnepelnünk,
hiszen ekkor születtünk újjá vízből
és Szentlélekből. Bérmáláskor pedig
megkapjuk a Szentlélek ajándékait,
és ettől fogva küldöttek vagyunk és
megkezdhetjük missziós tevékenységünket. Adjunk hálát a keresztségért, és hogy nyitva van a mennyország kapuja! Csak a bűnös ember
nem akarja kinyitni Jézusnak szíve
ajtaját.
Simon Erika

Ökumenikus imahét (2021. január 17.-január 24.)
Marton Zsolt püspök atya 2021. január 17-én,
az ökumenikus imahét kezdetén a Budavári
Evangélikus templomban teljesített szolgálatot. A megyéspüspök dr. Fabiny Tamás elnök-püspök meghívására az ökumenikus istentiszteleten igét hirdetett, online közvetítés segítségével láthattuk is.
Igehirdetése kezdetén a felekezetek köszönéseit összevonva üdvözölte hallgatóit:
6
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Dicsértessék a mi Urunk Jézus
Krisztus, aki erős várunk, áldásunk
és békességünk!
Az imahét fő igeszakaszára: „Én vagyok az igazi szőlőtő.” (Jn 15,1a)
alapozta mondanivalóját, amelynek
befejező részét idézzük.
„Egyedül a Jézustól kapott szeretet
életté váltásában vagyunk képesek
egységet alkotni. Hogyan vagyunk
képesek krisztusi SZERETETEGYSÉGET létrehozni? Ha mindig Őrá
figyelünk, az Ő akaratát keressük a
családban, az iskolában, a munkahelyen, a gyülekezetben/plébánián, és
egymás közötti kapcsolatainkban.
Együtt lenni és együtt tenni. Szünbolosz és diabolosz: a gonosz minden
karizmát képes utánozni, az egységet
kivéve. (Varga László) Az egység
gyümölcse 2x2= nem 4, hanem 8,
16, 32. Ehhez azonban sokszor le
kell mondanunk a saját akaratunkról,
elképzeléseinkről, ragaszkodásainkról. Számos esetben meg kell halnunk ezeknek, hogy Krisztus szent
akarata mutatkozzék meg, amelyben

igazi szeretetegységet alkotunk vele
és egymással. Ekkor közeledünk leginkább Jézus azon vágyához, amit
imanyolcadunk így fogalmaz meg:
„Maradjatok meg szeretetemben, és
sok gyümölcsöt teremtek.”
Jézus adja meg nekünk, hogy az Ő
szeretetegységét megélve maradjunk
meg a vele való közösségben, hogy
általa - az igazi szőlőtővel egységet
alkotva -, egymással is evangéliumi
közösséget alkossunk, és így Krisztus szándéka szerinti gyümölcsöt teremjünk.
Az istentisztelet megtekinthető.
Elérhetőség:
https://youtu.be/Z_xgkgAmMvA
A járványhelyzet korlátozásai miatt
városunkban nem voltak közös istentiszteletek, mindenki a maga közösségében imádkozott a keresztények
egységéért, illetve a más helységekből közvetített alkalmakat követte
figyelemmel.
Forrás: vaciegyhazmegye.hu

A házasság hete – 2021. február
Hazánkban 2021-ben tizennegyedik alkalommal
rendezték meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja ismét
az volt, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a
család értékeire és fontosságára, valamint, hogy
segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy
a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A
járványhelyzet az idei programok szervezését nehezítette, ennek ellenére egyházmegyénkben is sok egyházközség bekapcsolódott a programsorozatba. Online közvetítések sora állt rendelkezésre.
7
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A Házasság hete nyitó istentisztelete a pápai református újtemplomban volt.
Igét hirdetett Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Az istentiszteleten szolgált Tóth János református lelkész, a Házasság hete
szervezőbizottságának egyik tagja. Vendég volt Pálúr János orgonaművész és
felesége, Pálúr Kornélia – a házasság hete idei nagykövetei.
https://www.youtube.com/watch?v=5yf5pEzfbtQ
A Házasság hete lezárásaként a Duna TV a Gödöllői Görögkatolikus templomból közvetíti a vasárnapi Szent Liturgiát. Ez a vasárnap egyben a húsvét
előtti nagyböjt megnyitása, így a prédikáció is e két eseményről szól majd
Papp Miklós atya tolmácsolásában.
A szertartás február 14-én 11 órakor kezdődik. 2020 tavaszára csodaszép ikonosztazionnal és falképekkel gazdagodott a gödöllői görögkatolikus templom,
amely az újonnan épített templomok közül talán a legszebb. A Szent Liturgiát
dr. Sivadó János parókus atyával együtt mutatják be, diakónusként pedig Kaskötő Miklós imádkozik a szertartáson, valamint a gödöllői énekkar is szolgál.
Érdemes lesz tehát február 14-én a Duna TV-re kapcsolni.
Összeállította: -hh-

Farsang a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
2021. január 29-én rendeztük meg farsangi ünnepségünket, melyet a rendkívüli helyzetre való tekintettel osztályonkénti bontásban tartottunk meg a tantermekben. Nagy hasznát vettük az iskolarádiónak, amin keresztül a diákönkormányzat képviselői hol talpalávalót játszottak az osztályoknak, hol a közérdekű információkat mondták el. Totó is volt, melyben örömmel vett részt az
egész felső tagozat. Délelőtt
ugyan még volt tanítás, de 13:00tól 16:00-ig már a szórakozásé
volt
a főszerep.
Az
osztályok is ekkor öltöztek be: a nyolcadikosok
kaszinót nyitottak vagy épp hippiként vonultak a
folyósokon, több osztályban volt pizsamaparti,
de voltak olyanok is, akik a vadnyugatra, vagy
épp az olasz riviérára képzelték magukat. Nem
maradhatott el az idei flash mob sem, amit a
helyzetre való tekintettel az udvaron adtak elő a
gyerekek. A sok-sok tánc és játék után fáradtan,
ámde boldog örömmel indultak haza a gyerekek.
szimre
8
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900 évért adtak hálát a Szent István-bazilikában a
premontreiek
Rendjük alapításának 900. évfordulóját ünneplik a premontreiek. Az
alapító Szent Norbert és első követői
1121 karácsonyán tették le ünnepélyes fogadalmukat a nyugatfranciaországi Prémontré völgyében.
A rendalapítás évfordulóját a premontrei közösségek jubileumi évvel
ünneplik, mely 2020. advent első vasárnapjától 2022. vízkereszt napjáig
tart.
A hivatalos nyitóeseményre február
10-én, Boldog Hugó, az első premontrei apát emléknapján, szerdán
délelőtt került sor. A Magyar Premontrei Cirkária szervezésében mutatott be ünnepi hálaadó szentmisét a
budapesti Szent István-bazilikában
Erdő Péter bíboros, prímás a magyar
premontreiek elöljáróival, Balogh

Péter Piusz vikáriussal, gödöllői
apáttal, Ullmann Péter Ágoston emeritus perjellel, Fazakas Zoltán Márton csornai apáttal, Fejes Rudolf Anzelm váradhegyfoki apáttal együtt
hálaadásként a premontrei rend 900
éves múltjáért és Isten áldását kérve
a rend jövőjére.
A megjelenteket Ullmann Péter
Ágoston emeritus perjel köszöntötte,
imáikat kérte, hogy a premontreiek a
többi szerzetesrenddel együtt továbbra is hatékonyan szolgálhassák a rájuk bízottak és az egész magyar nép
földi boldogulását és üdvösségét.
Kérjük Isten áldását a premontrei
rend tagjaira, hogy tevékenységüket
Isten akarata szerint a Szentlélek vezetésével
végezzék
Forrás: Magyar Kurír
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Szent Bálint vértanú, aki a szerelmesek pártfogója lett
Szent Bálint emléknapja is februárra
esik, bár ő később élt. Életrajza szerint passaui püspök volt, aki háromszor próbált letelepedni és téríteni
Passauban, de mindháromszor elűzték, ezért az Alpokba húzódott vis-sza, és ott is halt meg 475 körül. A
passaui egyházmegye patrónusa,
ugyanakkor őt is úgy ismerik, mint
akinek különösen is lehet a segítségét kérni betegség idején. Alakja
összeolvadt a 3. századi vértanúval,
ezért Németországban, Ausztriában
főleg az epilepsziában szenvedők bizakodtak a segítségében. A nyakukban hordott bálintkereszt, frászkereszt (Valentinskreuz, Fraisenkreuz)
a tünetek, rohamok elriasztását célozta.

Szent Bálintot vagy Valentint ma
világszerte úgy ismerik, mint a
szerelmesek, házasok védőszentjét,
bár legendájában eredetileg egy
szó sincs szerelemről. Alakja a történelem homályába vész, mégis
nagy népszerűségnek örvend a mai
napig. Ki volt valójában ez a titokzatos szent?
A Bálint név latin változata Valentinus, ami azt jelenti: erős.
A hagyományban több Bálint nevű
szent története keveredik, miközben
nagyon kevés hiteles tény maradt
fenn róluk.
Annyi bizonyos, hogy a 3. században
élt egy Bálint nevű római pap, akit
vértanúként tisztelünk. II. Claudius
császár sikertelenül próbálta hittagadásra bírni, ezért átadta Aster főtisztnek, hogy végeztesse ki. Bálint meggyógyította Aster vak leányát, mire a
főtiszt és háza népe megtért. A császár 269 körül mindegyiküket kivégeztette.
A hagyomány egy másik 3. századi
Bálint vértanút is ismer, aki az itáliai
Interamna (ma Terni) püspöke volt,
és a legenda szerint imája hatására
szintén csodás gyógyulások történtek. Egyes történészek úgy vélik, a
két mártír ugyanaz a személy lehetett. Akárhogyan is, Szent Bálint vértanú Istentől kapott gyógyító ereje
miatt évszázadokig a lelki betegek,
az ájulástól és epilepsziától szenvedők védőszentje volt. Egy harmadik

Hazánkban német nyelvterületről terjedt el Szent Bálint tisztelete.
Bálint napját ma világszerte a szerelmesek ünnepének tartják. Az évszázadok során számos, ezt a hagyományt erősítő, romantikus legendát is szőttek alakja köré. Az egyik
elbeszélés szerint Bálint titokban
adott össze keresztény fiatalokat,
köztük katonákat a kedvesükkel. és a
friss házasokat megajándékozta egyegy virággal a saját kertjéből. Egy
másik legenda szerint Szent Bálint
volt, aki a történelem során először
esketett össze egy pogány férfit és
egy keresztény nőt.
Összeállította: -hh-
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NAGYBÖJT
Szent-Gály Kata: Keresztúton
„Azt mondja az Úr:
Kevés az, hogy a szolgám légy,
s fölemeld Jákob törzseit,
és visszatérítsd Izrael maradékát.
Nézd, a nemzetek világosságává tettelek,
hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.”
(Iz 49,6)
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?
Reszketni, remegni az Olajfa-kertben…?
Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel…?
Szemben a Halállal, szemben a közönnyel…?
Adnád-e kezedet szorító kötélnek…?
Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek…?
Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben…?
Az ostorozásnál eltakarnál engem…?
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek…?
Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik…?
Tudod-e karodat szélesre kitárni…?
Az egész világért áldozattá válni…?
És tudsz-e pihenni úgy a kereszten,
hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem…?
Tudsz-e mellém hágni…? A helyembe lépni…?
Magadat feledve életemet élni…?
Egészen eltűnni, elmerülni bennem…?
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?
Hamvazószerdán, február 17-én 7 és 18 órakor lesz szentmise. Ebben az évben a hamuval meghintik a hamvazkodókat, és közös imában, közös áldásban
részesülnek.
E napon  a hústilalom mellett  háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára,

Szigorú böjti nap van hamvazószerdán, február 17-én és nagypénteken, április 2-án.
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aki a 18. életévét betöltötte, de a 60.
évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mindazokra, akik a
14. életévüket már betöltötték.
A húseledeltől való megtartóztatás
kötelező nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik már a 14. életévüket betöltötték.
Legyen azonban gondunk arra is,
hogy a bűnbánat valódi értelmére
megtanítsuk azokat, akik fiatal koruk
miatt nem kötelesek a böjtre és a
hústilalomra.
Egyházunk előírásainak megtartása
mellett egyéni vállalásainkat is
Urunknak ajánljuk.

Jó vállalás lehet például a pontosság
gyakorlása. A rendszertelenül élők
tervezzék meg napjaikat, tartsanak
rendet időbeosztásukban.
A sokat beszélők néha hallgassanak
el, a hallgatagon, mogorván félrehúzódók kedvesen szólítsanak meg másokat.
A kesergésre hajlamosak próbálják
humorral és derűvel szemlélni az életet, magukat és másokat.
A megszólást, pletykát kedvelők
mondjanak jót, vagy ne mondjanak
semmit másokról.
A megbízhatatlanok, feledékenyek
most minden ígéretüket teljesítsék
pontosan.

A nagyböjti keresztúti ájtatosságokat péntekenként 17 órától imádkozzuk
együtt, alkalmanként más és más csoport szolgálatával. A felolvasás az ambónál történik, és nem vonulunk a templomtérben.
Az első alkalom február 19-én 17 órakor lesz.
A teremtett világ, a természet, a talaj, a levegő, a víz tisztaságának fokozott, tudatos védelme is jó vállalás lehet.
„Ha az ember nem él békében Istennel, akkor a föld sem él békében. A vallásos emberek átérzik a föld »szenvedését«, amikor az ember nem Isten tervei
szerint használja, hanem csak az önzés, és a soha ki nem elégíthető birtoklásvágy vezérli. Ez az önzés és vágy előbb és jobban megfertőzi a földet bármi
más szennyeződésnél, ami csak ennek a következménye. […] Ha fölfedezzük,
hogy a teremtett világ egy szerető Atya ajándéka, akkor sokkal könnyebb lesz
harmonikus kapcsolatot építeni a természettel. És ha azt is fölfedezzük, hogy
ez az ajándék az emberiség nagy családja minden tagjának szól, és nem csak
néhányaknak, akkor nagyobb figyelemmel és tisztelettel leszünk aziránt, ami
az egész jelen és jövő emberiségének tulajdona.” (Chiara Lubich)
Ebben a nagyböjtben is készült Lelki naptár. Szeretettel ajánljuk a kedves
testvérek figyelmébe! Olvasható és letölthető honlapunkon.
http://szentharomsagtemplom.hu/

NAGYBÖJTI KÉSZÜLET-2021
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. (Fil 2,5)
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Kedves családtáborozni vágyók!
Nagy örömmel írom Nektek, hogy idén is lesz családtáborunk Balatonföldváron!
A helyszín változatlanul a Riviéra Park Hotel, időpont pedig: 2021. augusztus
5-9. (csütörtök-hétfő).
Mivel a mostani helyzetben kicsit lassabban történnek a dolgok, további információkat később tudok küldeni.
De addig is írjátok be a naptárba, készüljetek rá, tartsátok szabadon ezt az időpontot.
A hotel által számolt csoportos ár jóval kedvezőbb szokott lenni az egyéni
vendégeknek számolt árnál, de ez csak akkor vehető igénybe, ha az elejétől a
végéig ott vagyunk. Törekedjünk erre! Meg természetesen a közösségi élmény
is így teljes
Amint többet tudunk, újra jelentkezem, de ha kérdezni szeretnétek a csaladtabor.godollo@gmail.com címen tehetitek meg, vagy személyesen tőlem kérdezhettek.
Izgatottan várva az idei nyarat,
a szervezők nevében:
Péterné Szilasi Kati
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OLVASÓLÁMPA
Csöndesedj le!
Az érkezik meg, amit várok. Ez nem misztika, és nem lélektan! Jézus mondja: »Legyen a te hited szerint!« (Mt 8,13) Ha
azt várod, hogy beteg leszel, megbetegszel, ha gyógyulást
vársz az Úrban, meggyógyulsz. Legyen a te hited vagy hitetlenséged szerint! Kétezer évvel ezelőtt az egész világ sóhajtva várta a Messiást. Megérkezett. Ha ma várod, ma is megérkezik!
Ez a világ ma nyögve várja az Isten fiainak megérkezését. Várja! Téged
vár, meg engem vár. Előbb azonban nekünk Krisztusra várva kell az előszobában ülnünk, a csöndben, ami hangot ad, megcsendül, csillapító hangot hallat…
Egy méhecske tanított meg engem erre. Valami miatt nagyon felindultam, és emellett még valami állandó zúgás is idegesített a szobában. Végül
észrevettem, hogy a két csukott ablakszárny közé beszorult egy méhecske, ott
vergődött. Tollseprővel, mindennel próbáltam kikotorni, de nem sikerült.
Amikor már teljesen kimerült, össze-vissza verte magát szegényke, megcsöndesedett. Ekkor alányúltam egy kis karton-lappal, felemeltem, és kilendítettem
a kertbe. Rögtön szárnyra kapott. Szinte hallottam valahonnan felülről: »Isten
ezt akarja tenni veled, amit a méhecskével tettél! Csöndesedj már le, ülj le,
hiszen arra vár, hogy megfogjon, és a nyitott ablakon át maga felé lendítsen.
Maradj már csöndben! Állandóan nyüzsögsz, így nem lehet segíteni rajtad!...«
Engem a méhecske tanított meg – és most tovább adom a tanítást.
Részlet Gyökössy Endre: A zsoltárok csodálatos világa című könyvéből.
F. I.
TÚRMEZEI ERZSÉBET
A NAGYHETI TITOK
Mi magyarok nagyhétnek nevezzük,
de vajon átéljük-e nagy csodádat,
fakad-e belőle uj élet, erő,
kíséri-e könnyes bűnbánat?
Megragadjuk-e újra meg újra
az értünk átszegezett szent kezet?
Megváltónk most is felénk nyújtja,
s hazafelé, a cél felé vezet!
Hogy fiatalon rátalálhattam
felejthetetlen pillanat,
életem örök csodája,
nagyheti titka marad!
14
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Tavalyelőtt volt nálunk Ágnes nővér, és gyönyörű tanúságot tett az Úrból fakadó munkájukról, amelyet a Miskolc-Lyukóbányán óriási nyomorban élő emberekért végeznek. Az ő levelét adjuk közre:

Kedves Testvérek!
Segítségeteket szeretném kérni Miskolc-Lyukóbánya településen élők számára. 3500 ember él itt, néhol egészen elképesztő nyomorban. 2019 novemberében jártunk a Szentháromság Plébánián jótékonysági vásár keretében, ahol nagyon sok segítséget kaptunk. Erre idén a Covid miatt nem volt lehetőség, és
más adományok is kevésbé voltak elérhetők. A januári hónap pedig ugyanolyan nehéz, mert a családi pótlékot kiadták karácsony előtt, fűteni kell, és
sajnos gyakran leég egy-egy ház a rossz állapotú fűtőberendezések, házak
okán. Szóval nagy szükségünk lenne tartós élelmiszerre. Február közepén lesz
egy tüdőszűrési lehetőség, ami most még fontosabb lenne, mint eddig. Tavaly
tudtunk a résztvevőknek élelmiszercsomagot osztani, ami jelentősen növelte a
részvételi kedvet, idén viszont nincsen még erre lehetőségünk. János atyával
úgy egyeztettem, hogy a helyzet miatt a pénzadomány lenne most egyszerűbb.
Így kérlek Titeket, hogy aki tud, segítsen ezen a módon. Bármilyen összegnek
örülünk, ami az alábbi számlaszámra érkezik:
MMSZ - Észak Magyarországi Régió
11784009-20200972
A megjegyzésbe be kellene írni: Lyukói program élelmiszeradomány
Még egy kérésem lenne. Mivel ez a pénz a Máltai Szeretetszolgálat régióközpontjába érkezik, fontos lenne tudnunk, hogy mennyi jött, hogy a kereséssel
ne adjunk plusz munkát a pénztárosnak. Ezért, aki utal, ha megtenné, hogy az
alábbi telefonszámomra küld egy sms-t, névvel és összeggel. 06 70 7970339
(Ha valaki nem szeretné a nevét adni, akkor a monogram is elég.)
Isten gazdag áldását kívánva, hálás köszönettel: Ágnes nővér
A levél a levelezőlistán már sok testvérünkhöz eljutott, és adományok is érkeztek. De további segítségre van szükség! Február végéig gyűlhet az adomány.

Margaret Karram lett a Fokoláre
Mozgalom új elnöke
Margaret Karram a Fokoláre Mozgalom általános
nagygyűlésén a szavazati joggal rendelkező tagok
több mint kétharmadának szavazatát kapta meg, így ő
követi az elnöki tisztségben az alapítót, Chiara Lubichot és a most leköszönő elnököt, Maria Vocét, aki
12 évig, két ciklusban látta el ezt a feladatot. A nagygyűlés 359 résztvevője a Fokoláre Mozgalom tagjait
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képviseli az egész világról. Az újraválasztott társelnök Jesús Morán, aki másodszor kapta meg ezt a mandátumot
Margaret Karram 58 éves, arab katolikus keresztény; Haifában született. Los
Angelesben (USA) a héber egyetemen hebraisztikából szerzett diplomát. A
Fokoláre Mozgalomban több felelős tisztséget töltött be Los Angelesben, majd
Jeruzsálemben.
A mozgalom általános statútumai szerint az elnököt a megszentelt örökfogadalmas fokolarinák közül választják, így mindig nő. Az elnök „a mozgalom
egységének jele”, képviseli a 182 országban jelen lévő mozgalom tagjainak
vallási, kulturális, szociális és földrajzi sokféleségét, akik magukénak érzik az
alapító, Chiara Lubich evangéliumból származó testvériségüzenetét: „Atyám,
legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21).
A Szentatya kihallgatáson fogadta Margaret Karramot és Jesús Moránt, az általános nagygyűlés néhány tagjával együtt. A résztvevők nagyobb része pedig
interneten keresztül kapcsolódott hozzájuk.
Kérjük Isten bőséges áldását az új elnökre, hogy feladatát a Szentlélek vezetésével végezze!
Forrás: fokolare.hu

A Kandalló Családműhely 2021-ben is folytatódik.
A negyedik évad tematikai vonala az, hogyan hozhatjuk ki a legjobbat a családi életből, párkapcsolatunkból. Hogyan küzdhetjük le a végtelennek tűnő kihívásokat a családi és társkapcsolati
életterünkben.
Az elmúlt időszak krízishelyzeteire való tekintettel címszavaink
idén: REZILIENCIA - LELKI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
Honnan is származik ez az erő és energia, amire nap, mint nap szükségünk
van?
FEJLŐDÉS, RUGALMASSÁG, TIPPEK A LELKI ELLENÁLLÓSÁG
MEGŐRZÉSÉHEZ, FOGÉKONYSÁG A VÁLTOZÁSRA, ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS, KIBONTAKOZÁS, KÖZÖSSÉG, ÖRÖM, OPTIMIZMUS,
HUMOR, BÁTORSÁG, MEGOLDÁSORIENTÁLTSÁG
Idén csak online formában találkozhatunk. A streamelt előadásokat követően,
azonban lesz lehetőség interaktív beszélgetésre is! A beszélgetéseket minden
alkalommal három témában hirdetik meg a szervezők, melyek ZOOM elérhetőségét a facebook eseményekben és itt a YouTube csatornán találjátok majd
meg. Az előadások és csoportbeszélgetésem időtartama minden alkalommal
három óra.
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Első alkalom: Elkerülhetőek-e a nehéz helyzetek?
Az első alkalomra február 6-án került sor. Előadója Süttő Márta tanár, mentálhigiénés szakember volt.
Az előadás témájául a következőket választotta.
Megtörünk vagy megedződünk egy érzelmileg megterhelő helyzetben?
Mi a közös titkuk azoknak az embereknek, akik a nehéz helyzetekből megerősödve tudnak kijönni? Az előadás itt érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=GNNKlaqG8Rs&feature=youtu.be

Második alkalom: Reziliens szemléletmód elsajátítása
2021. február 27., szombat, 15:00
A rezilienciáról azért fontos most beszélni, mert a jelenlegi társadalmi rendszerünk óhatatlanul megköveteli a folyamatos változáshoz való alkalmazkodást. EZ feszültséggel jár? IGEN! Viszont tanulható az a képességünk, készségünk, hogy ellenállóvá váljunk a stresszhelyzeteinkben!
Második alkalmunkon Huszár Krisztina - család- és párterapeuta valamint
HMT tréner - előadását hallgathatjuk meg, a gyakorlatban hogyan segíthetjük
párunknak, családunknak átvészelni a nehéz helyzeteket, miként tudunk erőforrást kovácsolni ezekből.
Harmadik alkalom:
Megküzdési stratégiám: Isten
2021. március 13., szombat, 15:00
Záró előadásunkon Bischof Veronika családterapeuta, négygyermekes
édesanya előadását hallgathatják meg a résztvevők, hogyan tudunk Istenre támaszkodva erőt meríteni az aggasztó, kilátástalannak tűnő helyzetekben.
facebook.com/kandallocsaladmuhely

COMMONPOST VITASOROZAT 2. ÉVAD
A LÉNYEGRŐL, ŐSZINTÉN
Február 28-án, este 8 órától indul útjára CommonPost beszélgetéssorozatunk második évada,
melyben ismét őszinte és izgalmas témákat hozunk nektek.
Sok évvel ezelőtt készült filmjeink parázs témáit
frissítő beszélgetésekben elevenítettük fel a tavalyi évben. Most a nagy érdeklődésre való tekintettel teljesen új témákkal folytatjuk a CommonPost beszélgetés- és vitasorozatot. Azoknak, akik unják a keresztény közhelyeket, egy igazán lényegre törő, őszinte műsorral készülünk.
A shoeshine.hu 2014-ben megjelent két évados CommonPost sorozatának
célja az volt, hogy ne csak üzenjen valamit a nézőknek, hanem gondolkodásra,
belső válaszadásra ösztönözze őket. Ebben a sorozatban olyan megosztó témákat dolgoztunk fel, melyek közhellyé vált „ellentéteket”, közösségi és társadalmi feszültségeket mutattak be részletesebb, személyesebb megközelítés17
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ben. Az új sorozat második évadában is igyekeztünk olyan témákat bedobni az
asztalra, melyek jelen vannak társadalmunk szövetében, de keresztényként is
fontos róluk nyíltan szót váltani.
A fentiek alapján most ismét az online térben szeretnénk meghívni benneteket
egy beszélgetéssorozatra, melynek témáit és vendégeit az alábbiak szerint állítottuk össze idén.
A második évad témái és vendégei:
Első rész: 2021. február 28. – 20.00
“Lombikprogram, vagy örökbefogadás. Istent játszunk, vagy élünk az
Isten adta lehetőségekkel?”
Második rész: 2021. március 14. – 20.00
“Fesztiválegyház, vagy elcsendesedés. Hogyan van jelen Isten a zenében és a liturgiában?”
Harmadik rész: 2021. március 28. – 20.00
“Szex, hűség, intimitás, a házastársi kapcsolatok realitása”
Negyedik rész: 2021. április 11. – 20.00
“Látszólag normális életet éltem, mégis kiégtem”

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.
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar
február 14. Szent Cirill és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei
Amikor II. János Pál pápa 1980-ban Európa társvédőszentjeinek nyilvánította
őket. „Slavorum apostoli” kezdetű enciklikájában a következőket írta: „Miszsziós küldetésüket konstantinápolyi indításra kezdték el, de később arra törekedtek, hogy munkájukhoz megnyerjék a római Apostoli Szentszék közbenjárását, mert ez az Egyház egységének látható központja. Így építették az Egyházat, szem előtt tartva annak egyetemességét, azaz egységét, szentségét,
apostoliságát és katolikus voltát. Missziós jelszavuk volt: hogy mindnyájan egy legyenek, amint az Krisztus főpapi imájában elhangzott.”
február 17. Hamvazószerda
Ne az emberek szeme láttára s az ő kedvükért legyetek jók
február 22. Szent Péter apostol székfoglalása
Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia
Szent Péter antiochiai püspöki székfoglalásának ünnepe. Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek. A IV. századtól
kezdve ünneplik ezt az ünnepet, az Egyház egységének kifejezésére.
Péterre, a kősziklára épül az Egyház, de Jézus Krisztus az, aki kősziklává tette Pétert, és aki kegyelmével erősíti ma is Egyházát.
február 23. Szent Polikárp püspök, vértanú (155/156)
Legyen meg a te akaratod
A II. század vértanúja, szmirnai püspök, Szent János apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő egyénisége. Életéről egykorú írók, Szent Ireneus püspök és Tertulliánus írtak. Haláláról hiteles vértanú akták tanúskodnak. 86 éves korában, 155-ben halt
meg. A pogányok bevádolták a prokonzulnál, mint "Ázsia tanítómesterét". Máglyahalálra ítélték, de mivel a tűz nem ártott neki,
karddal átdöfték. Holttestét megégették, de csontjait összegyűjtötték, és
"minthogy drágaköveknél többre becsülték, megfelelő helyen (a kisázsiai
Musztafa hegyen) eltemették".
február 24. Szent Mátyás apostol ( 80 körül)
Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben
Mátyás apostol az Apostolok cselekedetei szerint az áruló Júdás
helyére választott apostol. Apostoli elhívatásában az a különleges,
hogy az apostolok választották ki a kezdetektől velük tartó személyek közül, s nem pedig Jézus.
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március 4. Boldog Meszlényi Zoltán, püspök és vértanú (1951)
Van Mózesük és prófétáik, hallgassanak rájuk
Meszlényi Zoltán 1892-ben született Hatvanban. Papi tanulmányait Rómában
végezte, a Collegium Germanicum et Hungaricumban. 1915-ös pappá szentelése után szertartóként, titkárként majd iroda igazgatóként szolgált előbb Csernoch János, majd Serédi Jusztinián hercegprímás,
bíboros, esztergomi érsek mellett. 1937-ben szentelték püspöké,
ettől kezdve a mindenkori hercegprímás segédpüspöke lett.
Meszlényi Zoltánt 1950. június 29-én hurcolták el esztergomi lakásáról az állambiztonsági szervek emberei. A kistarcsai internálótáborba vitték, ahol elkülönítve őrizték és kínozták. A kínzások és a végkimerülés következtében 1951. március 4-én halt meg. Hamvait a rákoskeresztúri Új köztemetőben helyezték el. 1966. június 24-én földi maradványait exhumálták és az
esztergomi bazilikában helyezték örök nyugalomra. Boldoggá avatására 2009.
október 31-én került sor Esztergomban.
március 8. Istenes Szent János (1550)
Fürödj meg és tiszta leszel
1495. március 8-án született Portugáliában, Lisszabon közelében. Nyolcéves
korában kalandvágyból megszökött. Volt pásztor, katona, hódolt a szerencsejátékoknak és ivászatnak is. Katona korában harcolt a törökök ellen hazánkban
is. Jobb útra tért, midőn egyszer leesett a lóról és hosszabb ideig betegeskedett. Ezután könyv- és kegyszer-árusítással foglalkozott. Avilai Boldog János
egyik prédikációja annyira megrendítette, hogy életét a betegek és szegények
gondozására szentelte. Kórházat alapított, és azt kétkezi munkájával és koldulással tartotta fenn. A szellemi fogyatékosokról való gondoskodásával messze
megelőzte korát. A Betegápoló Irgalmasrend alapítója.
március 9. Római Szent Franciska szerzetesnő (1440)
Ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom?
március 17. Szent Patrik püspök (460 körül)
Atyám szüntelenül munkálkodik, ezért én is munkálkodom
március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
Jákob fia pedig József, Mária férje
március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogaszszony)
Kegyelmet találtál Istennél
március 28. Virágvasárnap
Te vagy a zsidók királya?
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HÍREK, HIRDETÉSEK
A járványügyi szabályok továbbra is érvényesek:
csoporttalálkozók online
távolságtartás
kézfertőtlenítés
áldozás csak kézbe történik
a szenteltvíz tartók üresek
perselypénzt a szentmise után adjuk
nincs békekézfogás
Vigyázzunk egymásra!
Balázs András atya, dunakeszi plébános helyettes, volt
káplánunk élve szakápolói végzettségével, Marton Zsolt
megyéspüspök engedélyével egy hónapon át a „frontvonalban” küzd a gyógyulni vágyókkal, megtapasztalva az ima
erejét. „A válságos helyzet szeretetet mozgatott meg; a jóindulat, s az abból fakadó cselekedetek szabadítják fel a
reményt.” Imádkozzunk érte és a Covid betegek gyógyulásáért

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!

Akik ebben az évben a templomunkban kívánnak szentségi házasságot
kötni, és még nem jelentkeztek, mielőbb pótolják. Jelentkezni a következő címen lehet: janoatya75@gmail.com. A jegyeskurzus első alkalma 2021. március 2-án (kedden) 20 órakor kezdődik az egyházközségi zoom-on, a meghívót a
megadott drótposta-címre küldjük. Szeretettel várjuk a jegyes-párokat az online-térben.

Templomunkban és a közösségi házban felújítási, karbantartási munkák
folynak. Ha valaki az épület használata során problémát észlel, jelezze Janó
atyának vagy Ács Dávidnak!
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Az egyházközség zoom-felülete, amelyen online találkozóinkat, rendezvényeinket bonyolítjuk, 2021. első félévében áll rendelkezésünkre.
Technikai nehézségek esetén Ács Dávidhoz fordulhatunk. Köszönjük a
lehetőséget!

Minden hónap első szombatján a reggel 7 órai mise után elsőszombati
ájtatosságot tartanak testvéreink az Oltáriszentség előtt. Alatta gyónásra
is van lehetőség. A következő alkalom március 5.
Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.
Gondoljunk rá, hogy a 2020. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával
magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk.
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk
adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára rendelkezzünk, melynek adószáma: 19185387-1-13.
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.
SZOLGÁLAT A SZENTMISÉKEN
február 13. szombat
18.00
február 14. vasárnap
9.00
10.30
18.00
február 20. szombat
18.00
február 21. vasárnap
9.00
10.30
18.00
február 27. szombat
18.00
február 28. vasárnap
9.00
10.30
18.00

Régebben házasok
Tantestület
Szolgálattevők
Cserkészek
Cursillo
Szolgálattevők
Kolping
Házasok
Szolgálattevők
Szolgálattevők
Cursillo 2
Régebben házasok
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Megjelent Farkas László atya Misekalauz című könyve. Kapható a sekrestyében.

Megjelent Görbe József plébános atya legújabb könyve, amelynek címe:
„Te…” József atya teológiai és lelkiségi témákat dolgoz fel legújabb művében. Aki szeretné megvásárolni a könyvet, legyen szíves feliratkozni a sekrestyében, vagy a plébániai irodában, és annyi könyvet hozunk, amennyire igény
van, a könyv 2700 Ft-ba kerül.

A plébániahivatal nyitva tartása 2021. február 1-től megváltozott!!
Hivatali órák:
hétfő, kedd, péntek 9-11 óra
szerda 16-17.30
Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.
Telefon a hivatali órák alatt: 06 28 420 528
Hivatalvezető: Ács Dávid László
email: szentharomsagirodagodollo@gmail.com
A hivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus
Zoltán köz felől nyílik.
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).
23

Fény és Forrás

2021. február, március - nagyböjt

A SZENTMISÉK RENDJE (évközi miserend)
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök

7.00 és 18.00
7.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00

vasárnap
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 és nagyböjtben
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
2021. február, március-nagyböjt
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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