
  
 

 
  

 

ÚÚÚJJJRRRAAA   IIINNNDDDUUULLLNNNIII   KKKRRRIIISSSZZZTTTUUUSSSTTTÓÓÓLLL   
 

zent II. János Pál pápa a 

harmadik évezred kereszté-

nyeinek örökségül hagyta ezt a cso-

dálatos feladatot. Már több, mint 

húsz éve jelent meg az az apostoli 

levele (Az Új évezred kezdetén), 

ahol ezt a buzdítást megtalálhatjuk, 

és aminek hihetetlen aktualitása van 

most, 2021 húsvétján. Sok szem-

pontból hasonló helyzetben vagyunk, 

mint az apostolok, akik bezárkóztak 

az emeleti terembe. A közös motí-

vum a félelem. És ez a félelem még 

akkor sem szűnt meg, amikor talál-

koztak a feltámadt Krisztussal. Hús-

vét után egy héttel újra köztük áll az 

Üdvözítő, aki a zárt ajtók ellenére ott 

van, megtapinthatják, sőt együtt ét-

kezhetnek vele. Az evangélium szin-

te alig talál szavakat arra, hogy ezek-

ről a találkozásokról érthetően és hi-

telesen tudósítson. Talán nem is sze-

rencsés a tudósítás szó, sokkal in-

kább a tanúságtétel kifejezést kell 

használnunk. Az ősegyház arról ta-

núskodik, hogy az a názáreti Jézus, 

aki kegyetlen kínzások után meghal a 

kereszten, a harmadik napon feltá-

madt a halottak közül. „Örömükben 

még mindig nem mertek hinni”(Lk 

24,41). Ez egy olyan kijelentése az 

evangéliumnak, amit próbálhatunk 

megmagyarázni, de nem biztos, hogy 

sikerül. Sokkal helyesebb, ha egysze-

rűen ízlelgetjük ezt a kijelentést, és 

egyre inkább a hatása alá kerülünk a 

Szentlélekben, és engedjük, hogy a 

Szentlélek maga evangelizáljon min-

ket a feltámadás örömhírével. A fel-

támadás öröme, ahogyan a húsvéti 

gyertya fénye lassan, fokozatosan 

terjed, és emiatt nem szabad elvesz-

tenünk a reménységünket. Időre van 

szükségünk, hogy feldolgozzuk 
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mindazt, ami történt, akár húsvét 

hajnalán, akár az elmúlt egy évben.  

 húsvéti vigíliában így 

imádkozik az Egyház: „a 

dicsőségesen feltámadt Krisztus vilá-

gossága oszlassa szét szívünk és el-

ménk homályát.” Újra indulni Krisz-

tustól az üres sírtól lehet, ahonnan a 

feltámadás győzelme és az élet cso-

dálatos illata árad. Ez az illat nem 

elkábít, hanem szenvedéllyel tölt el. 

Imádkozzunk azért, hogy valóban 

szenvedélyesen szeressük a mi 

Urunkat, és mindazokat a felebaráta-

inkat, akiket Ő ránk bízott. 

Janó atya 

 

 

MMIINNDDEENN  KKEEDDVVEESS  TTEESSTTVVÉÉRRÜÜNNKKNNEEKK  KKEEGGYYEELLMMEEKKBBEENN  GGAAZZDDAAGG,,  

ÁÁLLDDOOTTTT  HHÚÚSSVVÉÉTTOOTT  KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK!!  
  

Húsvéti szemmel áldjon meg minket 

a Föltámadott, 

hogy a halálból rálássunk az életre, 

a bűntől ellássunk a megbocsájtásig, 

elválásaink túlpartján meglássuk az összetartozást, 

a méltóságban megpillantsuk már a dicsőséget, 

hogy az emberben észrevegyük Istent, 

s Istenben az emberig lássunk, 

magunkból a másikra tekintsünk. 

Húsvét harmata fürössze szemeinket! 

/ Klaus Hemmerle nyomán  
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Fókuszban Szent József és a család 

Két tematikus év zajlik egyszerre egyházunkban 
Március 19-én, Szent József litur-

gikus emléknapján, az Egyház vé-

dőszentjének ajánlott évben kezdő-

dött meg egy másik, ehhez kapcso-

lódó tematikus esztendő, amely a 

családot állítja a középpontba. Ap-

ropója, hogy Ferenc pápa öt évvel 

ezelőtt tette közzé Amoris laetitia 

kezdetű szinódus utáni buzdítását a 

családról. 

Mindkettő célja, hogy felhívja a figyelmet arra a gyengéd kapocsra, amely az 

„igaz és bölcs” embert, Józsefet fűzi a rábízott Máriához és Jézushoz. Ferenc 

pápa ezt a két jelzőt használta legutóbb, a március 17-i szerdai általános ki-

hallgatáson Szent Józsefre, akit befogadó, Isten szavának engedelmes, diszk-

rét, de biztos hátteret adó, szerető hitvesként, apaként jellemzett. Hasonlókép-

pen mutatta be őt a világegyház híveinek Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű 

apostoli levelében, amellyel tavaly december 8-án meghirdette a Szent József-

évet. Az sem véletlen, hogy éppen március 19-én, Szent József ünnepén kez-

dődött az Amoris laetitia-családév: a családszinódus utáni buzdítást a pápa 

2016. március 19-én írta alá, az irgalmasság szentévében, Szent József oltalma 

alatt. 

Ferenc pápa imája a Szent Családhoz 

Jézus, Mária és József, 

bennetek szemléljük 

az igaz szeretet ragyogását, 

nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. 

Názáreti Szent Család, 

tedd a mi családjainkat is 

a közösség helyeivé és az imádság cönákulumaivá, 

az evangélium hiteles iskoláivá 

és kicsiny családegyházakká. 

Názáreti Szent Család, 

a mi családjainkban soha ne kerüljön sor 

erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, 

és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, 

azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. 

Názáreti Szent Család, 

add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék 

a család szent és sérthetetlen jellege 
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és Isten terve szerinti szépsége. 

Jézus, Mária és József! 

Hallgassatok meg minket, 

és fogadjátok el könyörgésünket! Ámen. 

 
 A Szent József év 2020. december 8-tól 

2021. december 21-ig tart. A hozzá csatla-

kozó, a Szent József liturgikus ünnepén 

kezdődő Család év pedig 2022. június 26-

án zárul a Családok X. Világtalálkozóján. 

 

Ünnepi szentmisével kezdődött hazánkban az Amoris laetitia-

családév 
Március 19-én 18.00-kor ünnepi szentmisét celebrált Erdő Péter bíboros, prí-

más, Esztergom-budapesti érsek a budapesti Szent József templomban. A 

szentmisén szentbeszédet mondott Marton Zsolt, a Magyar Katolikus Püspöki 

Kar családreferens püspöke. 

Szentbeszédében a püspök atya Reményik Sándor József, az ács, az Istennel 

beszél című versét idéz-

te, amelyben Jézus földi 

nevelőapja így elmél-

kedik: 

„Te vagy az Atyja –, én 

senki vagyok 

Az Evangéliumban 

hallgatok, 

S hallgat rólam az 

Evangélium.” 

A főpásztor emlékezte-

tett rá: Egyházunk 

nemcsak Máriának tu-

lajdonít rendkívüli jelentőséget Jézus életében, és így az üdvösség munkálásá-

ban, hanem Józsefnek is. A szent hagyomány a III. századtól kiemelt tisztelet-

ben részesíti. A pápák közül Boldog IX. Piusz 1870. december 8-án a Katoli-

kus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet, majd március 19-ét 

főünneppé tette. Tiszteletreméltó XII. Piusz 1955-ben a munkások védőszent-

jévé nyilvánította őt, Szent II. János Pál pápa pedig úgy mutatja be, mint a 

Megváltó őrzőjét. Ferenc pápa egyik első rendelkezése volt, hogy Szent József 

nevét vegyék fel a szentmise eucharisztikus imájába (kánonjába). Tavaly dec-

ember 8-án (a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánítás 150. évfordulóján) 

a Szentatya meghirdette a Szent József-évet, a mai nappal pedig megnyitja az 
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Amoris laetitia-családévet. „A Szentatya lelkesedésén felbuzdulva mi is sze-

retnénk ebben az évben az apák szerepét fókuszba állítani. Ennek fényében 

szeretnénk rátekinteni Szent Józsefre, és belőle példát meríteni” – mondta a 

váci püspök. Föltette a kérdést: 

Mit tudunk Szent Józsefről, és miben lehet nekünk, ma élő embereknek példa, 

főként az apáknak és az apaságra készülőknek, valamint nekünk, papoknak 

(lelki apáknak)? 

Ferenc pápa hét jellemzőt emel ki: szeretett apa, gyengéd apa, engedelmes 

apa, elfogadó apa, teremtő bátorságú apa, dolgozó apa, árnyékként kísérő apa. 

Homíliájában Marton Zsolt Szent Józsefnek a családban betöltött szerepét há-

rom kapcsolódásán keresztül vizsgálta: kapcsolata Istennel, Máriával és Jézus-

sal. 

A teljes szentbeszédet a magyarkurir.hu oldalon olvashatjuk 

 

Szent József-év 
A Szent Család oltalmának kérése 

gyermekeinkért 

A Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év alkalmából meghívunk min-

denkit, akinek szülői hivatása van, hogy a mellékelt ima elmondásával ajánl-

juk gyermekeinket a Szent Család oltalmába, lehetőség szerint egy szentmise 

alkalmával. 

Ahhoz, hogy gyermekeink személyes párbeszédbe kezdhessenek Jézussal, be 

kell mutatnunk őt, mint amikor egy barátunkkal tesszük ezt; de Isten megbí-

zottjaként, szülőként, még nagyobb a felelősségünk. 

javascript:void(0);
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Felajánló ima 

 

Mennyei Atyánk! Köszönjük végtelen szeretetedet, hogy meghívtál a szülői 

hivatásra. 

Köszönöm Neked gyermekeimet:…… (nevek felsorolása)! Eléd hozom most 

és teljesen Neked adom őket, Rád bízom lelkük fejlődését! 

Jézusom, Te, aki itt a földön a Szent Családban éltél, vonzd magadhoz és szó-

lítsd meg őket, hogy teljesen egy legyenek Veled! 

Szentlélek Úristen, kérünk, sugallataiddal vezesd gyermekeinket erkölcsi 

döntéseikben és lelkiismeretük fejlődésében, hogy Isten országának már itt a 

földön boldog munkásaivá váljanak, és szentek legyenek. 

Mária, Mennyei Édesanyánk, aki szent Fiadat gondoztad itt a földön, gondos-

kodj gyermekeinkről is úgy, ahogy csak Te tudsz! Rád bízzuk őket, mindig 

fogd a kezüket, és vezesd őket Szent Fiadhoz! 

Szent József, hűséges és biztonságot adó Édesapa, a gyengédség és az Istenre 

hagyatkozás példaképe! Járj közben gyermekeinkért, hogy ők is mindenek fö-

lött szeressék és tiszteljék mennyei Atyánkat, és gyermekként engedelmesek 

legyenek szüleiknek. 

Én mint édesanya/édesapa felajánlom a gyereknevelés minden küzdelmét és 

szenvedését gyermekeim lelki javára! Ámen 

 

 

A Rózafüzértársulat imaszándékai: 

A feltámadás öröme hozza meg minden ember szívébe hitet és a szeretetet. 

 

március 

Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel 

tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát. 

 

április 

Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alap-

vető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő 

demokráciákban. 

 

május 

Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt mun-

kálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampol-

gárokat annak veszélyeitől. 



Fény és Forrás   2021. HÚSVÉT 

   7 
 

  

 

Három nap – az ötlettől az átadásig 
 

Belefáradtunk, beleszürkültünk a jár-

vánnyal terhelt hétköznapokba. A hí-

rek, a statisztikák sokszor elkeseríte-

nek. De tudjuk, hogy a mi gondunk, a 

mi panaszunk semmi ahhoz képest, 

amit a betegek, a hozzátartozóik, az 

orvosok, az ápolók és még sokan a 

hátteret biztosítók megélnek. Érez-

zük, hogy segíteni kéne valahogy. 

Hallunk is kezdeményezésekről. Sü-

temény a kórházi dolgozóknak, ön-

kéntes munka, felajánlott ima és böjt. 

Mit tegyek én? Kevés vagyok egye-

dül. 

Hétfőn találkoztunk néhányan, persze 

zoomon. Fölmerült, hogy mit tehet-

nénk. Egyenként nem sokat tehetünk, 

de együtt, egységben születhet valami 

szép. Ebben a városban nincs kórház, 

de azt láttuk, hogy a háziorvosok és 

az oltópontokon dolgozók nagyon 

fáradtak és még a húsvéti ünnepek 

alatt is oltani fognak. A különböző 

ötletekből végül kialakult egy terv: 

köszönetként, bátorításként ajándék-

csomagot készítünk és juttatunk el 

nekik az egyházközségünk közössége 

nevében. Azonnal jöttek a vállalások: 

valaki beszerzi a gyümölcsöt és a do-

bozokat, mások bevásárolnak, valaki 

felajánlja, hogy vannak igés lapjai, 

más megírja őket, megint más szer-

vezi a csomagolást és a kiszállításo-

kat. A vállalások táblázata azonnal 

megtelt. Janó atya örült és az anyagi 

részét is biztosította. Elindult a mun-

ka. Mindenki lelkesen kapcsolódott 

bele. Végre-végre együtt tettünk va-

lamit, nagyon vágytunk erre az 

„együtt” élményre. Szerdán már ké-

szen voltak a csomagok, csütörtökön 

megkapták az érintettek. Három 

nap…. 

 

Fogadjátok szeretettel a „kézbesítők” 

tapasztalatait: 

Átadtam az ajándékot az egye-

temi oltóponton. Úgy meghatódott az 

oltós néni, hogy sírt. És én is majd-

nem, vagyis igen. Mondtam neki, 

hogy sokan imádkoznak értük.... Na-

gyon-nagyon köszönte. Azt mondta, 

hogy be van aranyozva a napjuk. Is-

ten áldását kérte mindannyiunkra. Én 

legalább olyan nagy ajándéknak él-

tem meg, mint akinek átadtam. 
 

Átadtam az ajándékot. A két 

asszisztens és a doktornő is sírt. Én is 

meghatódtam. Azt mondták, hogy 

ilyen ajándékot már rég kaptak. Nem 

a mennyiségre gondoltak, hanem a 

gesztusra. Hálásak és imádkoznak az 

egyházközségért ők is.  
 

Nagyon meglepődtek, nagyon 

örültek, szinte el se hitték, hogy gon-

dolt rájuk valaki. Nekünk sokat kel-

lett várni, mert zajlott az élet, így egy 

kicsit nehezebb is volt megtalálni a 

megfelelő pillanatot, de úgy tűnik si-

került. Áldott húsvétot kívánva 

mondták, hogy Ők is gondolnak majd 

ránk két oltás között!  
 

Átadtam az ajándékot a blahai 

rendelőben. Bekopogtam és az as--

szisztens hölgy jött ki. Nagyon meg-
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lepődött, mivel engem nem ismert. 

Elmondtam, hogy honnan jöttem ki 

küldte a csomagot. Megköszönte és 

boldog Húsvéti ünnepeket kívánt a 

közösségnek. 

Nekem is nagyon jó tapasztala-

tom volt a csomag átadásakor. Meg-

lepődött a doktor úr asszisztense, 

hogy ilyen „ügyben” kerestem meg 

őket, mivel kolléganők vagyunk és 

ismerjük egymást régóta. De nagyon 

hálás szívvel fogadták és örültek, 

hogy gondoltunk rájuk. Azt hiszem 

ez szép húsvéti meglepetés volt ne-

kik!  
 

Csütörtök délután adtuk át a 

csomagokat négy doktornő-

nek/doktornak (illetve csapatuknak) a 

Szabadság téri rendelőintézetben. 

Mindenki nagyon hálás volt! Volt, 

aki megkérdezte, hogy mivel érde-

melték ezt ki. Hálásan köszönik, 

minden jót kívánnak nekünk! Sokan 

voltak az épületben, valószínűleg 

eléggé megbámultak a négy gyönyö-

rű csomag miatt. A „legjobb” az volt, 

hogy egy kedves fiatalember megszó-

lított, hogy fogadunk-e adományt. 

Nem tudtam, mit mondjak, hát meg-

kérdeztem, hogy mire gondolt. De 

már ott volt a kezében a bankjegy, 

amit át akart adni…Dicsőség az Úr-

nak ezért a szép kezdeményezésért! 
 

Nagy öröm volt a szívünkben, 

hogy megköszönhettük körzeti orvo-

sunknak és munkatársainak, az áldo-

zatos munkájukat. Amikor odaértünk 

éppen az ablakon keresztül zajlott a 

rendelés, és igencsak meglepődtek, 

hogy mi szeretnénk bemenni a rende-

lőbe. De azért beengedtek bennünket. 

Néhány köszönő szó után átadtuk az 

ajándékcsomagot. Nagyon megörül-

tek, hogy gondoltunk rájuk. Isten ál-

dását kértük további munkájukhoz, 

majd áldott húsvéti ünnepeket kíván-

tunk egymásnak. 
 

Először a mentősökhöz men-

tünk. Egy szimpatikus fiatalember 

nyitott ajtót. Meglepődött és nagyon 

örült neki. Megköszönte az összes 

kolléga nevében és áldott húsvétot 

kívánt mindenkinek! Szerencsére 

nem volt rajta maszk és láttam min-

den egyes arcrezdülését. Nagyon 

megérintette. 

Az ANTSZ –nél egy kedves hölggyel 

már a folyosón összetalálkoztunk és 

neki próbáltuk odaadni. Még az első 

mondhatom feléig sem jutottam, 

amikor azt mondta, hogy ó ez olyan 

dolog, amit mindenképp a főorvosnak 

adjunk át. Egy irodában másokkal 

együtt vártuk a főorvost. Érezni lehe-

tett, hogy ez már az ő örömük is. 

Mintha mindenki adná az ajándékot. 

Izgatottan várták a főorvos érkezését, 

mert látni akarták az örömét. Végül 

megjött. Az első arc az értetlenség 

volt, mikor meglátott minket. Akkor 

elmondtam miért jöttünk. Lefagyott. 

Nagyon, nagyon meglepődött. Alig 

jutott szóhoz. Ha nő lett volna tuti sírt 

volna. Mondta is, hogy hú nagyon 

szépen köszönik, és igazából szóhoz 

sem jut, hogy rájuk is gondolt valaki. 

Nagyon szép ünnepeket kívántak ők 

is mindenkinek. Elköszöntünk, kilép-

tünk a folyosóra. Még mindig ott áll-

tak fölbe gyökerezett lábakkal és an--

nyit hallottunk, hogy a főorvos azt 
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mondja: Te jó ég! Létezik ilyen? Mi 

egymásra néztünk és nagy öröm volt 

a szívünkben. 

 

Írták a hálás ajándékozók, akik ma-

gukat érezték megajándékozottnak. 

«Hálát adunk, Uram, mindazokért a 

férfiakért és nőkért, akik bátran és 

áldozatosan állnak embertársaik és a 

társadalom szolgálatára saját egész-

ségük kockáztatásával is. Ők a Te 

irántunk érzett szeretetednek élő 

képviselői. 

Imádkozunk, Uram, az ápolókért és 

gondozókért, akik akár a különféle 

városi helyszíneken, akár a kórházi 

ellátásban dolgoznak, és olykor a 

munkától túlterhelve is a szenve-

dőknek szentelik magukat. Segítse 

őket Szentlelked minden beteg foga-

dásánál, fájdalmaik csillapításánál, 

gondozásánál. 

Imádkozunk, Uram azokért a kuta-

tókért is, akik idejüket, energiájukat 

a gyógymód kutatására fordítják. 

Világosítsa meg őket Szentlelked. 

Imádkozunk, Uram, mindazokért, 

akik hivatásuk révén vagy önkéntes 

munkájuk során elkötelezték magu-

kat, hogy biztosítsák számunkra 

mindazt, amire szükségünk van a 

járvány időszakában. Erősítse meg 

őket Szentlelked, vezesd és védd 

meg őket hivatásukban! Ámen.» 
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Az Úr valóban föltámadt! 
Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisz-

tust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra 

int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így 

remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök élet 

ajándékát. 

 

Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten 

csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja 

áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy 

Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagy világ: már to-

vatűnt a bűnnek árnya! (A húsvéti öröménekből) 
 

 

A nagyheti és húsvéti szertartásokat ebben az évben is online követhettük, 

követhetjük templomunkból 2021. március 28-tól április 5-ig. 

Virágvasárnap 10.30-kor, nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszom-

baton 18.00-kor kezdődtek a szentmisék illetve a szertartások.  

A felvételek visszanézhetők. Köszönjük Janó atyának a tanítást, Gyuri 

diakónus atyának az olvasás, Dávid kántorunknak az éneklés szolgálatát. 

Bazsik Ádámnak és mindenkinek, aki segítette a közvetítést, és így hozzá-

járult, hogy örömmel, hitelesen tudjuk megélni húsvét örömünnepét. 

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 10.30 kezdődik a szentmise. 

Vasárnap:  https://youtu.be/HyuUydjpJNs 

Hétfő:  https://youtu.be/xj8MeBmCoHE 

Vasárnap az online mise után 12.00 órakor áldozásra lesz lehetőség temp-

lomunkban.  
 

 

 

COMMONPOST VITASOROZAT 2. ÉVAD – A LÉ-

NYEGRŐL, ŐSZINTÉN 
Az új sorozat második évadában is igyekeztünk olyan témákat bedobni az asz-

talra, melyek jelen vannak társadalmunk szövetében, de keresztényként is fon-

tos róluk nyíltan szót váltani. 

Harmadik rész: 2021. március 28. – 20.00 

“Szex, hűség, intimitás, a házastársi kapcsolatok realitása” 

Amiről beszélgetünk: Mi a szexualitás szerepe a házasságban? Valóban min-

den házasságban eljön a megcsalás gondolata? Milyen problémákat okozhat a 

keresztény nevelés a szexuális kapcsolatban? Hogyan változtatja meg az első 

gyerek születése az addig kialakult intim közeget? Milyen veszélyekkel nézhet 

https://youtu.be/HyuUydjpJNs
https://youtu.be/xj8MeBmCoHE
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szembe egy házaspár a hétköznapokban? Mi a legfőbb probléma a szexualitás-

sal kapcsolatos gondolkodásunkkal? 

Vendégeink: Subicz Beáta, szexuál-, pár- és család terepauta, Szikszai Sza-

bolcs, református lelkész, az Újragondoló blog írója és Tóth Noémi, ötgyer-

mekes családanya. 

Minden videó megtekinthető itt: https://www.shoeshine.hu/ 

Negyedik rész: 2021. április 11. – 20.00 

“Látszólag normális életet éltem, mégis kiégtem” 

Amiről beszélgetünk: A kiégés, vagy másik nevén burnout szindróma, érzelmi 

és lelki kimerültség, ami nem csak a teljesítőképesség csökkenésével jár 

együtt, de idővel súlyos testi és lelki megbetegedéshez is vezethet. Vendége-

ink személyes példáiból megtudhatjuk, miként élte meg ezt egy orvos, egy ve-

zérigazgató és egy szerzetesnővér. Megismerhetjük, mi az, ami segít egy ilyen 

nehéz helyzetben. 

Vendégeink: Dr. Csókay András, idegsebész, Dr. Versegi Beáta-Mária CB 

nővér és Dr. Dabóczi Kálmán, a BKK volt vezérigazgatója, a Hetvenkét Ta-

nítvány Mozgalom elnöke. 

 

 

MÁRIA RÁDIÓ 

Február 19-én, pénteken, 18 órától és március 2-én vasár-

nap, 9 órától az Életige műsorban Takács Ilona szerkesztő 

és műsorvezető gödöllői testvéreinkkel beszélgetett. A 

februári műsorban az életige alapján: „Legyetek tehát ir-

galmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36) Péterfi 

Eszterrel arról, hogyan élte meg lábtörése történetét. 

Megtudhattuk a beszélgetésből, hogy a kórházban hogyan 

lehet a szeretetet építeni a betegtársakkal és hogyan mutatkozik meg Isten 

humora. 

Néhány lelkesítő ötletet is hallhattunk a nagyböjtre. 

 

A márciusi műsorban az életige így hangzott: „Utaidat, Uram, mutasd meg 

nekem, és ösvényeidre taníts meg engem!” (Zsolt 25(24),4) 

Itt a műsorvezető a vendéggel Simon Erikával, arról a témáról beszélgetett, 

hogy mit csináljunk ha gond van a szomszéddal? Van rá recept? Van, éljük az 

igét. 

Akkor is, ha kivágjuk a sövényt a szomszéd kedvéért. 

Vajon a másiknak is lehet igaza, vagy csak nekem? 

Olyan tapasztalatokat is hallhattunk, amelyek sok év gyümölcsei a szomszéd-

dal való kapcsolatban. 
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KERESZTÚTI  ÁJTATOSSÁGOK 

Március 5-e után, mivel a járvány miatt a temp-

lomunkban nem imádkozhattuk a keresztutat, on-

line gyűltünk össze. A régebben házas csoport 

(március 12.), az igekör (március 19.) és a Kol-

ping Család (március 26.) vezetésével elmélked-

tünk Jézus szenvedéséről és haláláról. A kezdő és 

záró imát Hi-

dász György 

diakónus testvér 

mondta. Jó volt legalább így együtt imád-

kozni! 

A nagypénteki keresztutat mindenki otthon 

végezhette a családjával vagy csatlakozhatott 

online közvetítésekhez.  

 

 Egyházközségünkben sok csoportösszejö-

vetelt online tartottunk. Többek között a há-

zas csoportok, az igekör, a fokoláre lelkiség 

plébániai csoportjának, az imacsoportok 

összejövetele és a jegyesoktatás online zaj-

lott. Jól kihasználjuk az egyházközségi 

zoomot. 

 

Szeretetláng imacsoport 

A templomok bezárása után a mi 

kis imacsoportunk megbeszélte, 

hogy aki csak tud, minden pénteken 

délután 3 órakor leül imádkozni, 

engesztelni. De egyre inkább szük-

ségét éreztük a nagyböjtben a ke-

resztút elvégzésének. Megbeszél-

tük, hogyan tegyük, és egy kis cso-

porttal kilátogattunk Máriabesnyő-

re. Az udvaron levő stációknál ima-

füzetünkből végig imádkoztuk a 

keresztút imáit, énekeit. El sem tud-

juk mondani mennyire felemelő 

volt az együttlét és a közös ima!! Istennek legyen hála! Áradjon ránk a Szűz-

anya szeretetlángja! 

(A fénykép kedvéért egy pillanatra levettük a maszkot.)         Cecília 
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OLVASÓLÁMPA 
 

Velünk szenvedő Istenünk 

 

„Egy olasz festő úgy festette meg Jézus keresztjét, 

hogy a szögek, amelyek átverik Jézus kezeit – a mö-

götte álló Atya kezét is átverik. Mert a szeretet nem 

szeretet, ha távol van szeretete tárgyától. S az Atya 

valóban nincs távol. Együtt szenved szerelmetes fiá-

val helyetted, éretted és miattad. Mert ha vállalta éle-

ted rizikóját, szenvedve fizet érte. 

Jaj, kemény büntetés a szenvedés, nyögünk keresztje-

ink súlya alatt, és nagyon drága gyógyszer, nagyon 

sokba kerül. Igaz! 

De egyet ne felejtsünk el: Neki jóval többe került! Neki az élete is »ráment«. 

Isten nemcsak büntető, szenvedésben gyógyító Isten, hanem EGYÜTT-

SZENVEDŐ Isten. 

Ez a legcsodálatosabb, amit valaki, valaha is Istenről mondhatott. S ezt a vilá-

gon Jézus Krisztuson kívül senki nem merte kimondani. 

Hadd mondjam meg neked, hogy az én szívem azért az én Atyámé, azért sze-

retem, ha vásott, engedetlen gyermekként is, mert tudom, hogy így szeret: 

hogy megszakad a szíve értem. Nekünk is sokba kerül a szenvedés, de Neki 

többe került! 

S most megvallom: ha nem tudnám, ha szíven gyökeréig nem érezném, hogy 

az EGYÜTT-SZENVEDŐ Isten nyújtja a bűnbocsánatot, nem hinném, hogy 

igaz és ámen, hogy megbánt bűneim meg vannak bocsátva. 

 De mert tudom és szívem gyökeréig érzem, hogy ez neki sokba kerül: 

ezért igaz és ámen, hogy azok meg vannak bocsátva és el vannak temetve az 

Ő szenvedésében.” 

 

(Részlet Gyökössy Endre: Töviseink és a Töviskoronás című kötetéből.) 

                F. I. 

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 

 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus 

televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az in-

terneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu; 

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót egyházunk, egy-

házmegyénk, közösségeink életéről:  

 www.szimre.hu;  

 https://shoeshine.hu/ 

 http://www.mente.hu;  

uj.katolikus.hu;   

http://bonumtv.hu/
http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
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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 fel-

tételei,  csoportjaink bemutatása. 
 

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/ 

https://igenaptar.katolikus.hu/  

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar 

március 28. Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap  
Ez az ember valóban az Isten fia volt 

április 11. Az isteni irgalmasság vasárnapja 

Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek 

Az egyház április 19-én ünnepli az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Az ünnepet 

Szent II. János Pál alapította 2000-ben. Ezzel tett eleget Jézus kérésének, me-

lyet Szent Fausztina nővérnek fejezett ki. Az Isteni Irgalmasság apostolaként 

tisztelt szerzetesnőnek az első és a második világháború között többször meg-

jelent a feltámadt Jézus. „...Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe mene-

dék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére. Az 

emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmam-

hoz” (Szent Faustyna Kowalska: Napló, 699, 300). 

 https://www.vaticannews.va/hu/egyhaz/news/2020-04/isteni-irgalmassag-

vasarnapja-20-eve-alapitotta-ii-janos-pal.html 

április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú (997) 

Az én testem valóban élet és az én vérem valóban ital 

Előkelő családból származott, és a keresztségben a Woytech 

nevet kapta. Magdeburgban nevelkedett. 982-ben Ditmár prá-

gai püspök szentelte pappá, és nem sokkal később utóda lett a 

püspöki székben. Szigorú életmódjáért és hajlíthatatlan jelle-

méért nem sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd 992-

ben visszatért Magyarországon keresztül a püspöki székébe. 

Mivel az ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-ben Magyaror-

szágra jött, és egy esztendős itt tartózkodása alatt keresztelte 

és bérmálta meg Vajkot, első királyunkat: Szent Istvánt. A pápa parancsára 

http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-04-23
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996-ban megpróbált visszatérni Prágába, de mivel ott nem fogadták be, előbb 

Lengyelországban térített, majd Poroszországba ment, ahol 997. április 23-án 

vértanúságot szenvedett. 

április 29. Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédő-

szentje (1380) 

Az én igám édes, az én terhem könnyű 

május 1. Szent József, a munkás 

Aki engem lát, látja az Atyát is  

május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (1. sz.) 

Én vagyok az út, az igazság és az élet 

 

május 7. Boldog Gizella (1060 körül) 

Ez az én parancsom: Szeressétek egymást!  

Bajor hercegnő, az első magyar királyné. Regensburgban született a 980-as 

évek elején. 996-ban a Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára 

Gizella kezét. 1000-ben, Géza halála után István megkapta a magyar koronát 

és Gizella is királynévá lett koronázva. Egész életét a ki-

rályi család szolgálatára szentelte. Veszprémet királynéi 

várossá fejlesztette. Nem tudjuk, hogy hány gyermeket 

szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre 

Szent Imre példája is ékes bizonyíték. Veszprémben női 

szerzetes kolostort alapított. István halála után az utódok 

Veszprémben tartották fogva, és csak III. Henrik seregei 

tudták 1045-ben az országból kiszabadítani. Passauban 

élt ezután, és állítólag 1060-ban halt meg. Passaui sírja a 

magyarok zarándokhelye.  

(Gizella, kezében a székesfehérvári királyi bazilika modelljével, korabeli áb-

rázolás a koronázási paláston) 

május 11. Boldog Salkaházi Sára (1944) 

Amikor eljön, akkor majd meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az íté-

letről 

1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben belépett a Szoci-

ális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Isten-

nek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: Alleluja! Itt va-

gyok, engem küldj! Krisztus iránti szenvedélyes szeretete feje-

ződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociá-

lis, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az ül-

dözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban tudato-

san felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, 

betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése 

következne be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekítettjeivel együtt a 

Dunába lőtték. 2006. április 28-án avatták boldoggá Budapesten. 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-05-03
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony-bazilika_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_koron%C3%A1z%C3%A1si_pal%C3%A1st
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május 16. Urunk mennybemenetele 

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül 

május 17. Boldog Scheffler János püspök és vértanú (1952) 

A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot 

Tízgyermekes zsellércsaládban született 1887-ben Kálmándon (Szatmár me-

gye). A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudo-

mányi Karán és Rómában tanult. 1910-ben szentelték 

pappá. 1915-ben Budapesten avatták a hittudomá-

nyok doktorává. Hittanári és plébánosi munkája mel-

lett foglalkozott az egyházi autonómia, valamint az 

egyház és az állam viszonyának jogi vonatkozásaival. 

1942-ben szatmári megyéspüspökké nevezte ki XII. 

Pius pápa. A háborús években többször fellépett az üldözöttek védelmében, a 

gyűjtőtáborba hurcoltakon, főként zsidókon próbált segíteni. Kimentette az SS 

által erőszakkal elhurcolt papjait. A háború után a román Securitate őt szemel-

te ki arra, hogy vezesse a pápát el nem ismerő romániai katolikus egyházat. 

Erre a felkérésre ennyit válaszolt: „Non possum!” (Nem tehetem!). A román 

kormány 1948-ban működését felfüggesztette. 1950-ben elutasította a békepa-

pi mozgalom megszervezését, ezért kényszerlakhelyre, Körösbányára vitték. 

1952. március 19-én letartóztatták. Arra próbálták rábírni, hogy Gyulafehérvá-

ron vegye át az állami egyházmegye kormányzását. Nem fogadta el, ezért 

előbb Máramarosszigeten került börtönbe, majd a zsilavai földalatti (meg-

semmisítő) tömlöcbe vitték, ahol 1952. december 6-án hunyt el. Koporsó nél-

küli jeltelen sírba temették, de a börtön ortodox lelkésze megjegyezte a sírhe-

lyét. Végső nyughelye a szatmárnémeti székesegyház kriptája. Boldoggá ava-

tására 2011. július 3-án került sor Szatmárnémetiben.  

május 18. Szent I. János pápa és vértanú (526)  

A tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik  

május 22. Szent Rita szerzetesnő (1447)   
Ezt a bilincset ugyanis a választott nép reménysége miatt rakták 

rám 

 

május 23. Pünkösdvasárnap 

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket 

május 24. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja 

Istennek minden lehetséges 

május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap (1595) 

Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje 

május 27. A mi Urunk Jézus Krisztus, az örök főpap  

Ez az én testem, amelyet értetek adok 

május 30. Szentháromság vasárnap 

Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig 

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-18
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-26
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
Kedves Testvérek! 

A mostani időszakban különösen fontos, hogy imádkozzunk családtagjainkért, 

papjainkért, egymásért, szűkebb és tágabb közösségeinkért. A Karitász csoport 

szervezésekor felmértük azt, hogy ki milyen tevékenységbe szeretne bekapcso-

lódni. Szerencsére nagyon sokan jelentkeztetek az imaháttér biztosítására is. 

A kialakult helyzet most arra sürget bennünket, hogy mielőbb elindítsuk az egy-

házközség imacsoportját, mely a folyamatosan továbbított és összegyűjtött szán-

dékokért fog imádkozni. A csoportot Bischof Zoli fogja vezetni.  

Ha szeretnétek részt venni az imaháttér biztosításában, de a Karitász kérdőívben 

nem jelentkeztetek, akkor írjatok Zolinak a karitaszimacsoport@gmail.com ema-

il címre. 

Istentől megáldott húsvéti készülődést kívánok Nektek! 

És ne feledjétek, mit mondott az Úr a bárkában ülő megrettent tanítványokat, 

mikor közelített feléjük a vízen: 

„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” Mt 14,27 

Szeretettel:  Dani 

 

Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében 

A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően, össz-

hangban a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezéseivel – az 

itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi 

harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő 

rendelkezések lépnek életbe: 

1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei, különösen is fonto-

sak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell el-

járnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8. hétfőtől az egyházmegye 

egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, 

röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél 

kisebb létszámot nem írnak elő. 

2. A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhe-

tők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 

1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tö-

megtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe. 

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen 

rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom. 

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is minden-

ben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat. 

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük 

az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk fi-

gyelemmel az általuk adott általános irányelvekre. 

A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés. 

Vác, 2021. 03. 05.    Marton Zsolt váci megyéspüspök 

mailto:karitaszimacsoport@gmail.com
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A szentáldozás rendje templomunk-

ban a járványhelyzet idején: 

A szentáldozás a hívő ember számára a 

Krisztussal való bensőséges találkozás 

szentségi eseménye. Erre a találkozásra 

fontos a lelki előkészület, vagyis hogy a 

megszentelő kegyelem állapotában ál-

dozzunk, ehhez szükséges, hogy a rend-

szeresen gyónjunk (legalább negyed-

évente). Az is szükséges, hogy mozdula-

tainkkal is kifejezzük a mi Urunk iránt 

táplált őszinte hódolatunkat és szerete-

tünket. Szükséges kerülnünk minden 

fölösleges és mesterkélt gesztust.  

A jelen helyzetben nem lehetséges a 

nyelvre áldoztatás, csak kézbe szabad 

áldoztatnunk, hiszen nekünk, pásztorok-

nak és híveknek, engedelmeskednünk 

kell a püspök atyának. Higgyünk az 

Egyház ősi bölcsességében: „ahol az 

engedelmesség, ott a kegyelem.” 

Továbbra is előírás, hogy a templomba 

való belépéskor, valamint közvetlenül a 

szentáldozás előtt fertőtlenítsük a keze-

inket.  

A római rítusban sem a szentáldozás 

előtt, sem utána nincs keresztvetés, így 

ezt mellőzzük. A szentáldozás nem az 

egyéni jámbor gyakorlatok helye, hanem 

egyszerre közösségi és egyszerre szemé-

lyes találkozás az eukarisztikus Krisz-

tussal! Szintén helytelen gyakorlat köz-

vetlenül a szentáldozás után letérdelni, 

meghajolni, hiszen a mi Urunk már ott 

van a szívünkben. A helyünkön való 

térdelés viszont szép és kedves gyakor-

lat, ami segíthet elmélyíteni az Úrral va-

ló találkozásunkat a szentáldozás után.  

Itt hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy az 

Úrfelmutatás alatt alapesetben le kell 

térdelni, az állás azok számára megen-

gedett az Úrfelmutatás alatt, akik vala-

milyen egészségügyi akadály miatt nem 

tudnak letérdelni, vagy olyan szűk a 

hely, hogy nem lehetséges a térdelés. 

Nagyon szép gyakorlat a templomunk-

ban, hogy világos rendben jövünk ál-

dozni, ezt a dicséretes gyakorlatot to-

vább kell folytatnunk. 

Hogyan áldozzunk a járvány idején? A 

padban fertőtlenítsük a kezünket, és a 

maszkban indulunk el áldozni. Amikor 

az előttünk lévő testvér áldozik, akkor 

vegyük le a maszkot, ügyelve arra, hogy 

csak a két pántot szabad megfogni. A 

maszkot csúsztassuk valamelyik csuk-

lónkra, ne dugjuk zsebre (ez érvényes a 

felolvasókra is), valamint ne lógassuk a 

fülünkön sem, mert ez kissé komolyta-

lan. 

Ezután a jobb tenyerünket helyezzük a 

bal tenyerünk alá (a bal kezesek pont 

fordítva) és így fogadjuk a szentostyát. 

Ezután rögtön vegyük magunkhoz az 

oltáriszentséget (ne lepjünk oldalra, 

hanem maradjunk szemben az áldozta-

tóval!) Az áldoztatóknak meg kell győ-

ződniük arról, hogy magadhoz vetted a 

szentostyát. Sajnos időnket előfordul, 

hogy valaki magával akarja vinni a 

szentostyát, és ezt minden áron meg kell 

akadályoznunk! 

Ha megáldoztál elindulsz a helyedre, és 

visszahelyezed a maszkot, ismét ügyelve 

arra, hogy csak a pántját szabad meg-

fogni. 

Tisztelettel, de határozottan kérjük, hogy 

az itt leírt módon járuljunk a szentáldo-

záshoz. Ez a gyakorlat segíthet mind az 

egyéni elmélyülésben, mind a közösség 

egységének erősödésében. 

Janó atya 
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Hol és mikor követhető élő 
szentmise-közvetítés?  
A Magyar Kurír honlapján össze-

gyűjtve megtalálható, hogy hol és 

mikor van élő, interneten követhető 

szentmise közvetítés: 

www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-

mikor-kovetheto-elo-szentmise-

kozvetites-osszegyujtjuk-

lehetosegeket  
 

A plébániahivatal ügyfélfogadása 

zavartalanul működik!  
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: szentharomsagirodagodol-

lo@gmail.com 

A hivatal a Szentháromság-templom 

épületében működik, bejárata az 

Ambrus Zoltán köz felől nyílik. 
 

Plébániánk közössége felajánlja se-

gítségét a 65 év feletti, idős testvé-

reknek a bevásárlásban, gyógyszer 

kiváltásban, stb. Kérjük, hogy a kéré-

seket telefonon, az irodai ügyeleti 

időben jelezzék. 
 

A nagyböjti élelmiszergyűjtés befe-

jeződött. Ezt az élelmiszeradományt 

a lyukóbányai nehézsorsú közösség 

megsegítésére fordítottuk Ágnes nő-

vérék közreműködésével. Köszönjük 

az adományaikat! 
 
 

 

 
 

Az Élő rózsafüzér zarándoklat idei 

tervezett időpontja: 2021. május 15.  

Mottója: Mária által Jézushoz - Per 

Marium ad Jesum Christum 

A járványügyi helyzetre tekintettel a 

naprakész információkért kérjük tá-

jékozódjanak a 

http://elorozsafuzer.hu linken. 
 

Május a Szűzanya hónapja. Hétköz-

napokon az esti mise után, 

csütörtökön a szentségimádás zárá-

saként együtt szoktuk énekelni a lo-

retói litániát. Az idén ez is a jár-

ványhelyzettől fog függeni. Kérjük 

figyeljék a hirdetéseket!   
 

A hagyományos, május elsejei egy-

házközségi majálisunk megrendezé-

sét szintén a járványhelyzet dönti 

majd el.  
 

Nagymaros 2021-ben is 

A koronavírus-járvány alaposan át-

rendezte terveinket 2020-ban. Két 

olyan Nagymarosi Ifjúsági Találko-

zót élhettünk át, amelyeket a meg-

szokottól eltérő módon, online kör-

nyezetben rendeztünk meg. Bízunk 

benne, hogy 2021-ben ismét szemé-

lyes találkozásokra cserélhetjük fel a 

virtuális jelenlétet!  
 

2021. május 15-én és október 2-án 
– ha a járványhelyzet engedi – ismét 

énekszóval telik majd meg a nagy-

marosi plébániakert! A stáb már na-

gyon készül – várunk benneteket sze-

retettel! 

 

 

 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket
http://elorozsafuzer.hu/
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Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  
Gondoljunk rá, hogy a 2020. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával 

magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szer-

vezetnek 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 rendelkez-

zünk, melynek adószáma: 19185387-1-13.  

 Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével tehe-

tik meg. 

• 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! 

• Kandalló Családműhely: a második és harmadik alkalom  
február 27-én és március 13-án volt, Huszár Kriszti és Bischof Vera adott elő. 

Az előadásoka visszanézhetők: 

https://www.facebook.com/kandallocsaladmuhely 

• A templomunkban végzett karbantartási munkák során megújult a kö-

zösségi ház parkettája, tartósabb lakkréteget kapott. A világítás átalakítása fo-

lyamatban van.  

 

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.  

 

Jelenleg nincsenek szentmisék és gyóntatás sincs templomunkban.   

 

 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2021. HÚSVÉT 
 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 

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

http://godollo.plebania.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com
mailto:hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com

