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ÚJÍTSD MEG CSODÁIDAT!
zt a kérést Szent XXIII. János
pápa fogalmazta meg egy imádságában, amikor azért könyörgött,
hogy új pünkösddel ajándékozza
meg a mindenható Isten az Anyaszentegyházat. Az őt pápává választó bíborosi testület úgy gondolta,
hogy az idős főpap „átmeneti pápa”
lesz, aki után majd választanak egy
fiatalabbat. Az Egyház történelme
tele van a Jóisten meglepetéseivel,
ilyen meglepetés volt, amikor a Jó
Pápa (így hívta római nép Szent
XXIII. János pápát) összehívta a II.
vatikáni zsinatot, amely az Egyház
megújításának feladatát tűzte ki célul. Az ilyen nagy feladathoz persze
egyszerre szükséges a bátorság és az
alázat erénye. Ez a két erény megvolt a Jó Pápában, sőt még a humor
ajándékával is rendelkezett, így valóban a Szentlélek hatékony eszkö-
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zének bizonyult a huszadik század
közepén.
e milyen csodáért imádkozott a
szent pápa? A helyes válasz
megtalálásában segíthet bennünket
Szent Márk evangélista, akinek a következő szavait idéztük fel Urunk
mennybemenetelének ünnepén. „Az
Úr együtt munkálkodott velük, és az
igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket” (Mk
16,20). A legnagyobb csoda, amikor
készek vagyunk meghalni az önzésünk számára, és elkezdünk odafigyelni az Isten által nekünk ajándékozott jelekre. A mai ember ki van
éhezve/éheztetve a szenzációra. A
csodajel nem szenzáció, gyakran nem
is látványos esemény. A szívünk mélyén történik valami, aminek a hatásait gyakran csak sokkal később ves--
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szük észre. Pünkösd ünnepe van,
amikor azért adunk hálát a mennyei
Atyának, hogy kiárasztotta ránk a
Szentlelket, aki meggyőz bennünket
arról, hogy az Atya szeret minket,
valamint arról is tanúskodik, hogy mi
mennyire értékesek vagyunk, hiszen

az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett minket.
Nyissuk meg a lelki szemünket, hogy
észrevehessük a mi Urunk csodáit az
életünkben!

Szentlélek jöjj, lobogó láng,
Szentlélek jöjj, a világ vár.
Szentlélek jöjj, viharos szél,
Jöjj, áradj szét.
Jöjj el élő vízforrás,
Jöjj, a szívünk Téged vár,
Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek,
Jöjj, úgy vágyunk Rád.
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Karl Rahner
Hiszek a Szentlélekben
Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten Igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.
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Az ificsoportokban húsvéti pályázatot hirdettünk a következő kategóriákban:
1. fotó
2. rajz
3. zeneszerzés
4. vers
5. novella
6. egyéb (minden más művészeti és irodalmi)
Végül rajz, fotó és vers kategóriákban kaptunk alkotásokat. Ebből szeretnénk
néhány verset megosztani veletek, ajándékként a fiatalok részéről.

Krisztusi út
Krisztus útját végig járom
És mégsem érthetem, szívemben zeng a félelem.
A fülem nem hall, a szemem nem lát és mégis hallom Pilátus ítélő hangját.
Reccsenni hallom a pálcikát.
Szívem elszomorodik, vállam elnehezedik,
És már érzi a súlyt a hátam, melyre keresztfa nehezedik.
A fáradtság már fáj, lábam nehezen jár és elbotlik.
A súly a porba esik...lábam megrogyva feláll.
Meglátom az Édesanyám, ki utamon végig velem jár, és bele nem fárad.
Megvan a bizalom amely az utamon elkísér.
Fájdalom testemben, tőr a szívemben.
És Simont látom közeledni. Elveszi a súlyt, amely testembe nyomult, a szeretet
lángja újra meggyúlt.
Az asszonyi kegyelem rám talál, Veronika kendője arcomba talál, és letörli a verejtéket. A kis jóság most nagy jótett, szívemben új remény lett.
Testemet már nem bírom, a keresztutamon újra elbotlom és lassan felkelek.
Nehéz a súly, amely nyom, de érted odaadom egész életem.
Az asszonyokat sírni hallom, és elmagyarázom az örök életet.
A szeretetet érzem, amely segít tovább lépnem.
A keresztfa nehéz és már nem bírom, újra a porba hullom, hogy megint felálljak, és
ezzel bizonyítom a jó akaratom.
Ruhámat elveszik, szívemet megnehezítik az emberek, de én odaadom ami az
enyém. Megalázva állok, de ők ezt semmibe veszik.
Kezemet megszegezik, szívemet átdöfik, keresztemet a golgota tetejére teszik. És
most ott a sok ember akinek mind az én halálom kell.
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Az Isten engem hív, szívemet odaadom és legyen meg az Isteni hatalom, amely sok
mindenkit megrémít. Függöny hasad, szív megszakad és sötétség következik.
Holttestemet leveszik, anyám ölébe fektetik, aki sír. Fáj a fájdalom és fáj a gyász,
de ő még mindig az Úr kegyelmében hisz.
Most a sírom következik, amely elrejt három napig. Én feltámadok és ezt meghallhatod a szívedben, amely most is a megváltástól dobog.
Ne sírj és ne légy szomorú, mert én feltámadok, paradicsomba jutok és onnan uralkodok. Örvendjen a szív és örüljön a lélek, mert én veled vagyok.
Most már szívem hiszi, szám hirdeti, fejem érti amit Jézus értünk tett, meghalt és
ezáltal örök életünk lett.
Péter Eszter

Az Úr jósága, hogy….:
Olajfák hegyén térdepel a Mester.
Fejét meg nem hajtja, hisz Szent Atyjához néz fel.
Kiinná a kelyhet, az élet drága kelyhét,
Ezzel okozván az örök halál vesztét.
Ágak lengedeznek, bókolnak az Úrnak.
Fűszálak megtörve lába elé hullnak.
A város csendben, sötétségbe bújva,
A Mester érzi, itt van, eljött már az óra.
De a másik három alszik, nem gondol halálra,
Urára, Istenére, senkire. Magára!
Azt mondja ugyan, féli ő az Istent,
De a Mester tudja: Nem mond el majd mindent.
Az ember megint téved, hisz félelemtől remeg,
a bűn csábítá el, és ő nem mond rá nemet.
Ura jelét küldi, megszólal a kakas,
A tanítvány elsápad, s bűnbánatra fakad.
Isten a keresztfán, lélekharang kongat,
Az emberfia halott, de feltámad majd holnap.
Elveszi majd bűnét a gyarló embernek,
És mutatja az utat minden elveszettnek.
Bedő Dorottya
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Imanap Máriaremetén
„A világnak Krisztus kell!” mottóval meghirdetett imanapnak – benne a
szentmisével – hármas célja volt: Ferenc pápa felhívása szerint felajánlották a betegek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért, köszöntötték a
Fatimai Szűzanyát emléknapja alkalmából, és hálaadással emlékeztek
Szent II. János Pál pápa negyven évvel ezelőtti megmenekülésére.
Május 13-án, csütörtökön
Máriaremetén
együtt imádkoztunk a
Szeretetláng Mozgalom
szervezésében sok más
imacsoporttal együtt a
járvány megszűnéséért.
Ezen az imanapon
megemlékeztünk
két
kerek évfordulóról is:
hatvan éve 1961-ben
kezdődtek a Szeretetláng üzenetek, és negyven éve, 1981-ben a
Szűzanya medjugorjei
jelenései. Délután három órától mondtuk az irgalmasság rózsafüzért és a rózsafüzért, ezután tanúságtételek következtek.
A szentmise öt órakor kezdődött, a főcelebráns Mohos Gábor püspök atya
volt. Homíliája előtt Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök a Szent
II. János Pál pápa által megfogalmazott, Máriához szóló fohász sorait idézte:
„Ó, Mária, irgalmasság anyja, tekints ma mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, s hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, hanem gyarapodjék reménye az irgalomban gazdag Istenben.”
A mise után lelkileg feltöltődve tudtunk imádkozni a szentségi Jézus előtt
Kemenes Gábor atyával.
A Bonum Tv közvetítette az engesztelő délutánt! Minden résztvevő őrült,
hogy végre egy lelki programon vehetett részt, amit már nagyon hiányoltunk!
magyarkurir.hu és Gálné Szabó Cecília
Részletes beszámolót a Magyar Kuríron olvashatnak:
https://www.magyarkurir.hu/hazai/higgyunk-szuzanyaval-isten-tervebenimanapot-tartottak-mariaremetei-kegytemplom-parkjaban
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Nagymaros ismét online
Május 15-én, szombaton a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót a tavalyi alkalmakhoz hasonlóan online tartották
meg. A nap főelőadója Böjte Csaba
ferences szerzetes volt.
A program kezdetén Dobszay Benedek OFM reményét fejezte ki, hogy a
következő, őszi rendezvényt már off-

line tarthatják meg. A találkozó mottójával – „Rajtad is múlik!” – kapcsolatban hangsúlyozta: „Legyünk az
életünk bátor alakítói, bízva Isten
gondviselésében.”
A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
résztvevőit videoüzenetben köszöntötte Marton Zsolt váci megyéspüspök. Buzdított mindenkit, hogy reménnyel, és örömmel tekintsen előre,
hiszen „Jézus szeretetből és általunk
akar egy jobb világot építeni”.

A nap főelőadója, Böjte Csaba, ferences szerzetes emlékeztette a fiatalokat, hogy Jézus Krisztus első nyilvános fellépésekor, „az első munkanapján” nem azzal kezdte a világ
megváltását, hogy írt egy nagy pályázatot e témában, nem is állt szószékre, hogy sorolja a direktívákat,
mit kell tenni, hanem odament két
„szájtáti fiúhoz”, Andráshoz és Jánoshoz, akik megkérdezték őt: „Mester, hol laksz?”, s azt válaszolta nekik: „Gyertek, nézzétek meg!”. A
fiúk pedig elkísérték Jézust a Jordán
folyótól úgy 52 kilométerre lévő Názáretbe. Jézus tehát egy kis zarándokutat szervezett nekik.
Az előadás után a program szentségimádással folytatódott a nagymarosi
Laudate Zenekar közreműködésével,
majd elkezdődtek a fakultációk.
Brückner Ákos O.Cist és Fülöp Ákos
rákosfalvi plébános válaszolt az online feltett kérdésekre; Tornya Erika
RSCJ Szent Ignác-i szemlélődő imát
vezetett.
Ezt követően Kerényi Lajos SP főcelebrálásával mutattak be szentmisét.
A szentmise végén Brückner Ákos az
online közvetítésébe bekapcsolódó
hívőket buzdította, hogy tegyenek
meg minden tőlük telhetőt a közelgő,
Budapesten sorra kerülő Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusért.

A találkozóról szóló beszámolót a Magyar Kuríron olvashatják.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/merjunk-elindulni-szeretet-utjan
https://www.youtube.com/watch?v=G3hRmV_Djrc
forrás: magyarkurir.hu
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Amikor a Covid-teszt és a tapasztalat is pozitív a teszt és
Először azt gondoltam, valószínűleg
azt szeretnék hallani, hogy „milyen
szörnyű volt, mennyire összecsaptak
a hullámok etcetera etcetera…”.
Minél többet gondolkodtam azon,
hogy milyen nehézségeket tudnék
felsorolni, annál jobban rájöttem,
hogy mi ezt nem így éltük meg. Az
első gondolatot megfordítva, elkezdtem azon gondolkodni, mi volt a jó az
elmúlt covidos időszakunkban. Furcsamód, ami másoknak rossz volt, az
nálunk pozitívan csapódott le, persze
tudom, hogy ezt nagyon könnyű félreérteni. Íme egy konkrétum: a barátaink az ünnepek alatt nem találkozhattak a szüleikkel, velünk viszont
igen – mivel ők is, mi is átestünk már
a fertőzésen. Így idén együtt élhettük
meg a szeretetegységet. Ezt hívják
önzésnek? Mondjuk, nem én akartam, hogy ez így legyen, nem is örülök neki, hogy másokkal rossz történt, de remélem, annak szabad örülnöm, hogy sok eddig is meglévő barátság a „helyzeti előnyünk folytán”
érzésem szerint megerősödött!
„Jujj, mit kezdetek a három gyerekkel a panelben?” – jött sokszor a kérdés. Végiggondolva az elmúlt évet, a
64 négyzetméter teljesen élhetőnek
bizonyult… No jó, mert még kicsik a
gyerekeink, fűzöm rögtön hozzá, nehogy gondolati síkon elvágjam a nagyobb házba költözés kipattanóban
lévő gondolatcsíráját!
A járvány kezdetekor, mintha „háborús generáció volnánk”, bespájzoltunk annyi élelmiszert, hogy hónapokig nem is kellett volna kimennünk
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az utcára! Megvettünk egy csomó
társasjátékot (a Pandemic is közöttük
volt) és rég vágyott könyveket.
Apokaliptikus képeket vizionáltunk,
szóval azt gondoltuk, hogy a négy
lovas itt fog körülöttünk vágtázni.
Ebből a járvány is elég volt, a fakó,
habár az éhezésre is gondoltunk. Szerencsére mindez elmaradt. Furcsamód, ez a megkönnyebbülés kicsit el
is kényelmesített bennünket. Szépen
lassan lazítottunk a járványügyi protokollunkon. A kézmosást nem kellett
tanulnunk, az mindig is alap volt (no
jó, nem könyékig, mint a műtősök).
Kezdetben a bevásárlást csak jómagam végeztem, mivel valaha a férfiak
voltak a vadászok, és talán az ősi kódot nem ölte ki a városi környezet.
Ez volt a vezérgondolat. Működött is,
a heti bevásárlást kb. 15 perc alatt
megejtettem, majd odahaza következett a csomagolt áru hipós vízben történő átmosása, a „zsilipelés” után a
ruhák a mosógépbe kerültek…
Jut eszembe, megnéztük a Fertőzés
című, szerintem zseniálisan jó, ideillő
filmet Gwyneth Paltrow-val a főszerepben, csak hogy kellőképpen felborzoljuk az idegeinket, ha a napi hírek nem lennének elegek.
Azt kell, hogy mondjam, kellemesen
csalódtunk a mi forgatókönyvünkben,
nem volt sejtelmes zene, amikor kiléptem az utcára, a szél sem sodort
üres zacskókat, mint a filmben, persze időnként igen, de az más téma…
Szóval meglepődve tapasztaltuk (én
kissé csalódottan, hiszen feleslegesen
készültem fel olyan jól), hogy nem
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1állt meg az élet. Élesztőt is csak kb.
három hónapig nem lehetett kapni, de
hála egy ismerősnek, az is lett, rögtön
egy kilóval.
Később jött a nyár, és mindenki, így
mi is, fellélegezhettünk. Jó volt Salgóbányán a családtáborban, újra közösségben, sőt az is jól esett, hogy
utólag nem bizonyultunk felelőtlennek, mert a fertőzés, amit páran elkaptak, nem a sokat emlegetett volt,
így ezt alapvetően megúsztuk, anélkül, hogy hamut kellet volna szórnunk a fejünkre.

Majd „Elért az Ősz és súgott valamit”, és elkaptuk a vírust!
Furcsamód egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy nagy baj történhet
velünk, hiszen egy számunkra kedves
embertől kaptuk, szóval egy jó embertől csak nem kaphatunk rosszat,
ugye?
Nos, tényleg, mi relatíve könnyedén
átvészeltük, asszonykám kicsit köhögött, én pedig kicsit fejfájtam, no
meg a szagokat nem éreztem, ami a
pelenkacserénél előnyösnek bizonyult. Nagyon sokat játszottunk, filmeket válogattunk, közösen moziztunk, élveztük egymás társaságát.
9

A karácsonyi időszak is olyan volt,
mint a mesében, felszabadult és vidám. A vásárlási őrület sem kapott el
bennünket, ami kellett, azt a neten
rendeltünk. Szépen megünnepeltük a
Megváltónk és a kisfiam születésnapját.
Jó volt a farsang is, lazítottunk, fánkoztunk, együtt voltunk a barátokkal.
Aztán most, hogy picit én is belekóstoltam a „maradj otthon” munkába, a
gyerekek alig akarnak elengedni,
amikor néha be kell mennem az irodába… szóval jó itthon. Feleségemmel is mélyült a kapcsolatunk – no,
de most gondolkodom: ha ezt így
írom, az olyan, mintha előtte nem lett
volna mély… Persze a folyamat az
folyamat, aminek remélhetőleg sosincs vége!
A nagyböjtben voltak nagy elhatározásaink, amikből igyekeztünk ezt-azt
a gyakorlatba is átültetni, például,
hogy nem okostelefonozunk a gyerekek előtt (ez sokszor sikerült is), nem
eszünk édességet, nem iszunk kávét,
alkoholt. Most arról is beszéljek, ami
nem lemondás, hanem vállalás: tornázzunk, többet játsszunk a gyerekekkel, imádkozzunk gyakrabban –
együtt is, több vallásos irodalmat olvassunk, vallásos témájú filmet nézzünk, kevesebb lélekromboló információval szennyezzük magunkat, ne
engedjük az otthonunkba a félelmet,
próbáljuk befogadni Jézust.
Húsvéthoz közeledve igyekeztünk
testileg is megtisztulni, a pihenést
sajnos nem tudtuk megvalósítani,
mert a kettesben eltöltött idő többnyire az éjszaka. Most, hogy ezt írom,
ismét megfogadom, hogy kicsit ke-
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ményebbnek kell lenni a gyerkőcökkel, ami az esti lefekvést illeti…
Attól féltem, hogy a húsvéti áldozat
misztériumának lelki folyamata bennem megáll az utolsó vacsoránál,
ahogy esetemben rendszerint szokott.
Szerencsére ebben is volt némi előre-

lépés. Mindig azt hiszem, hogy csak
egy kicsi kell, hogy megértsem…
hogy eljussak a nagypéntekig… No,
és hol van még akkor a vasárnap hajnala… A belé vetett hit ad erőt:
Krisztus feltámadott!
Papp Attila

Egyházközségünk fiatal családjainak életébe enged bepillantást az ujvarosonline.hu egyik riportja, a címe: Kisgyermekes családok a koronavírusjárvány idején. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe.
ujvarosonine.hu/eletmod/

Élő rózsafüzér zarándoklat 2021
Urunk mennybemenetele ünnepe előestéjén, május 15-én idén is megrendezték az Élő rózsafüzér zarándoklatot Budapest körül. A Magyarországért és a
fővárosért immár 14. alkalommal imádkozó zarándokok öt helyszínről indultak és összesen 180 kilométert tettek meg. A máriaremetei végponton, a Kisboldogasszony-bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás mutatta be a zarándoklatot záró szentmisét.
A szentmise végén Boldvai József, az Élő rózsafüzér zarándoklat szervezőbizottságának tagja mondott köszönetet a liturgia bemutatásáért Erdő Péternek, majd elszavalta Reményik Sándor Valaki értem imádkozott című versét:
Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem.
Valaki értem imádkozott.
Valaki értem imádkozott.
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott.
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.
Az Élő rózsafüzér zarándoklat többi végpontján is szentmisével ünnepeltek.
forrás: magyarkurir.hu
A SZŰZANYA ÁLTAL JÉZUSHOZ
Nagyon kevés idő maradt a résztve- De a Váci Egyházmegyétől és a
vők mozgósítására, mert a vírushely- BRFK-tól azt az információt kaptuk,
zet alakulásától függött, hogy egyál- hogy csak kiscsoportos és egyéni zatalán elindulhatunk-e. Az utolsó hé- rándoklat lehetséges, lakott területen
ten dőlt el, hála Istennek, hogy igen. maszkot kell viselnünk. Szombat
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reggel gyülekeztünk a máriabesnyői
kegytemplomnál. Kíváncsi voltam,
hány ember fog összegyűlni, tekintettel erre a helyzetre! Az idő kegyes
volt hozzánk, gyönyörű napsütésre

kat. Minden útba eső templomnál
megálltunk és imádkoztunk egyházközségünkért, városunkért, Budapest
megtéréséért, a vírus megszűnéséért.
Talán ennyi rózsafüzért soha nem
mondtunk el. A kiscsoportok végig
imádkoztak, és tudom, imájuk az égben csokorba köttetett.
Mogyoródon, a kilátó alatt elimádkoztuk a közös imát Budapestért, országunkért.
Itt idéztük a következőket Szent II.
János Pál pápától: „Ne féljetek kimenni az utakra, a nyilvánosság elé!
Legyetek olyanok, mint az első apostolok, akik hirdették Krisztust és a
megváltás örömhírét a városok, a
központok és a falvak terein. Nem
annak van itt az ideje, hogy szégyelljétek az evangéliumot. Annak van itt
az ideje, hogy a háztetőkről hirdessétek.”
Az ima után kettéváltunk, az egyik
csoport folytatta az utat Fót felé, a
másik csoport Kerepes felé igyekezett. Mind a két helyre időben megérkeztünk. A mise kezdetéig picit
pihentünk, és a templomban imádkoztunk. Közben megérkeztek a káposztásmegyeri zarándokok, így zárult az Élő rózsafüzér zarándoklat
ezen szakasza. Az esti hálaadó misét
Fóton Dr. Martos Levente Balázs
rektor, Kerepesen Dr. Török Csaba
egyetemi tanár MKPK Tv-referense
mutatta be. Hálát adtunk a Jóistennek
az egész napért, és azokért a kegyelmekért, amelyeket ezért az áldozathozatalért kaptunk!

ébredtünk. Szombat a Szűzanya napja, nem kértük Őt hiába a jó időért! A
kegytemplomban imádkoztunk erőért
és áldásért az útra, és közben szépen
növekedett a résztvevők száma,
kb70-80 fő jött össze. A kartaliak,
mint minden évben sok résztvevővel
képviselték egyházközségüket, a
besnyői és gödöllői hívek kicsit kevesebben voltak. Attila atya beszéde
és Sanyi kántor szép Mária-énekei
fellelkesítettek bennünket. Igaz a zarándoklók elcsodálkoztak, amikor
elmondtam nekik, hogy a járványügyi rendelkezések miatt kiscsoportokban vagy egyénileg mehetünk,
egymástól leszakadva, maszkban. A
templomok nem lesznek nyitva, és
vendéglátás sem lesz. Így indultunk
útnak. Sikerült betartani az előíráso-

Gálné Szabó. Cecília
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Effata-Nyílj meg!
Dicsőítő imaalkalom nők számára
Gyógyulások,
imameghallgatások,
dicsőítő énekek, tanúságtételek, az élő
Jézus hirdetése, az Igéről való beszélgetés, elmélkedés, saját szavas ima,
csend. És mindezt a Szentlélek tüze,
sugallatai hatja át. Nem mi cselekszünk, hanem rajtunk keresztül az Úr.
Semmi sem a mi érdemünk, mi csak
átadjuk magunkat a Jelenlévőnek,
hogy cselekedhessen. És cselekszik.
Közel 1 éve indult el az EFFATA.
Akkor is megtartottuk együttlétünket,
amikor nem találkozhattunk. Online formában jöttünk össze kéthetente
péntekenként. És hogy milyen jó az Úr, és mennyire megáldotta az internetes találkozásunkat, arról ez az imameghallgatás tanúskodik: „A nővéremért imádkoztunk, aki öngyilkos akart lenni, elkezdett inni és lopni, hazudni. Most szinte egyik napról a másikra megváltozott. Nem iszik már 2
hónapja, és éppen a szakdolgozatát írja, államvizsgára készül. Köszönjük
az imáitokat!” Ezeket a sorokat Hajni küldte, aki Székesfehérvárról csatlakozott hozzánk. Decemberben imádkoztunk szándékára, és küldtük el neki
Tardif atya közbenjárását kérő imát, amit otthon a családtagokkal imádkoztak. Dicsőség az Úrnak!
Nagy ajándék, hogy újból találkozhatunk a blahai kápolnában (igaz, csak
20 főig – püspöki rendelkezés alapján), de alkalmainkhoz online is lehet
csatlakozni.
Várunk szeretettel minden női testvért, aki vágyik az élő Jézus ajándékaira.
Ha valakinek kérdése van az Effatával kapcsolatban, akkor bátran keressen
minket a bacsinagyagnes@gmail.com email címen.
Bacsi-Nagy Ágnes, Bazsik-Sipos Kata és Tóth-Lénárd Noémi
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OLVASÓLÁMPA
Tanúságtétel a Szentlélek erejében
„A Szentlélek úgy tanúskodik, hogy a végső
valósággal, az igazsággal szembesít különkülön mindannyiunkat, valami sajátos, belső
személyes megvilágosítás által – erre a megvilágosításra utalnak a pünkösdi lángnyelvek.
Ránk bizonyítja a bűnt, egyfajta élesen és fájdalmasan megnyilatkozó evidenciával; ugyanakkor Jézusról is feltárja a végső igazságot,
hogy Jézus az örök Isten öröktől születő Fia, aki
értünk, éppen bűneink bocsánatáért halt meg;
végül a jövendőt is hirdeti, – nem szavakkal,
hanem azzal, hogy örömteli, tiszta, meg nem csaló reménységet ébreszt
bennünk testünk feltámadása és az örök élet iránt.
Mi emberek szavainkkal és tetteinkkel tanúskodunk. Erre azonban
nem vagyunk képesek másként, csak a Lélek által. A Lélek tusakodni kezd
a test ellen, vagyis az istengyermeki, tiszta, örökkévalóságra nyitó vonzás
kikezdi bennünk az önmagába gravitáló önzést. Ez a bennünk folyó kemény harc a szeretetért, amely a Lélek gyümölcse, igazolja, hogy találkoztunk a Szentlélek benső, csendes, de mindennél nagyobb bizonyosságot
adó tanúságtételével. Csak ezután lehet hiteles szóbeli tanúságunk, hiszen
»senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által«
(1Kor 12,3). Végül ezt követhetik tetteink, amelyeket az Úr Jézus nevében
viszünk végbe testvéreink javára.
Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük Neked a pünkösdi Lelket, akinek
tanúságtétele egyszerre nyitja meg bennünk az igaz szívű bűnbánat és a
lelki örvendezés forrását. Add, hogy most, amikor majd az ünnep után belépünk az Évközi idő mindennapjainak egymásutánjába, ne nélkülözzük a
Szentlélek tanúságtételét lelkünkben, s az Ő erejében mi is hitelesen tanúskodhassunk Rólad szavainkkal és tetteinkkel embertársaink előtt.”
(Részlet Barsi Balázs: Jézus, világ Megváltója. Szentírási elmélkedések a
húsvéti szent időkre című új kötetéből.)
F.I.
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TALLÓZÓ
A PÁPA A LAUDATO SI’ HÉT MEGÜNNEPLÉSÉRE HÍVJA AZ EGYHÁZAT
Ferenc pápa a világ katolikus közösségeit a május 16-24. közötti időszakra
meghirdetett Laudato si’ hét megünneplésére buzdítja videóüzenetében,
amelyet március 3-án tett közzé a Vatikán.
A kezdeményezés konkrét lehetőséget nyújt a plébániáknak, a szerzetesi
közösségeknek, az egyházmegyéknek, az iskoláknak és más katolikus intézményeknek, hogy elmélkedjenek a Laudato si’ kezdetű környezetvédelmi enciklikáról és elmélyítsék konkrét elkötelezettségüket ezen a területen.
A pápa videóüzenete:
A pápa a Laudato si’ hét megünneplésére hívja az egyházat - Vatican News
NEM TÖKÉLETES, HANEM JÓ CSALÁDOKRA VAN SZÜKSÉG
Marton Zsolt váci megyéspüspök szeptember óta a családokért is dolgozik,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának kinevezett elnökeként. Új feladatköre kapcsán kérdeztük őt a családok értékeiről, egyházhoz való kapcsolódásukról, kihívásaikról és arról, hogyan tudja
az egyház és a hívő közösség a család különleges értékét és a családban
élés örömét bemutatni a társadalomnak.
A teljes cikk itt olvasható: ujvarosonline.hu/tarsadalom/
ISTEN MINDENKIT HÍV VALAMIRE
Május végéig várják egyházmegyéink azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. Ennek apropóján Fejérdy Áron
atyával, a Váci egyházmegye egyéves előkészítő szemináriumának elöljárójával beszélgettünk arról, milyen meghívás történetekkel találkozott saját
és kispapjai életében és arról, milyen tapasztalatai vannak a 2013 óta Kismaroson működő előkészítőnek, ahonnan eddig 7 évfolyam 20 „diákja”
lépett át a szemináriumi életbe.
Az interjú itt olvasható: https://vaciegyhazmegye.hu/fooldal.html
CSERKÉSZCSAPATUNK ÚJ OTTHONA
2021 Április 22-e délelőtt a 802. Szent Korona Cserkészcsapat hivatalosan
is birtokba vehette a gödöllői Bezsilla-villát, mely állami tulajdonként az
egyetem, majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében állt.
Megkezdődött az épület felújítása, helyre hozatala.
Részleteket itt találnak: https://gdlcserkeszhaz.hu/
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű
katolikus televízióadó műsorait. Online adása: https://katolikus.tv
 Ajánlott honlapok:
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
https://ujvarosonline.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.

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

Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a
lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha azok már megteltek, akkor a
Szent Imre iskola mögé parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett).
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar
https://igenaptar.katolikus.hu
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar

május 23. Pünkösdvasárnap
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket
Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész
közeledett volna, zaj támadt az égből és egészen betöltötte
a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes
nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamen-nyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy,
amint a Szentlélek szólásra indította őket (ApCsel 2,1-4)
május 24. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
Menj, add el, amid van és oszd szét a szegények között!
Ferenc pápa rendelkezése nyomán 2018. március 3-án az Istentiszteleti és
Szentségi Kongregáció elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában pünkösdvasárnap
utáni hétfőn ünnepelünk.
A liturgikus emléknap megválasztása átgondolt döntés eredménye, hiszen
az Istenszülő közbenjáró imájának nagyon is köze van a pünkösdi Lélekáradáshoz: „ott volt a teremben, ahol az apostolok arra készültek, hogy átvegyék a Szentléleknek, az igazság lelkének ezt a küldetését” (II. János
Pál, Redemptoris Mater, 26). Az apostolok cselekedeteiben olvassuk
ugyanis a tanítványokról: „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel
együtt” (1,14).
május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap (1595)
Aki első akar lenni, legyen mindenki cselédje.
május 27. A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap
Ez az én testem, amelyet értetek adok.
XVI. Benedek pápa kívánságának eleget téve az Istentiszteleti és Szentségi
Kongregáció hét évvel ezelőtt elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését.
Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó
áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ádámnak az Egyház-

16

Fény és Forrás

2021. PÜNKÖSD

ban szolgálatot végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából
nyerik hivatásukat és küldetésüket.
A mai ünnepet néhány éve vezették be a magyar egyházban is. Jézus Krisztus papi szolgálatára figyelünk ma, és azért imádkozunk, hogy a papok
egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, akinek szolgálatára szentelték életüket (Sárai-Szabó Kelemen, OSB).
Forrás: Adoremus, Liturgia.hu
május 30. Szentháromság vasárnapja
Tegyetek tanítványommá minden népet!
A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Miután az üdvösség történetének eseményeit megünnepeltük, mintegy összefoglalóul hitünk
legszentebb misztériumát ünnepeljük. Az ünnepet
Stephanus, Lüttich püspöke (920) vezette be. Elrendelte
városában, majd szép zsolozsmát is szerkesztett az ünnepre. A püspököt székesegyházában a Szentháromság oltár
alatt helyezték örök nyugalomra. Utóda pedig az egész
egyházmegye számára elrendelte Szentháromság ünnepét.
Az egyetemes Egyház számára XXII. János pápa 1334-ben, az
avignon-i fogság idején rendelte el az ünnepet. Ettől kezdve
folyamatos a liturgikus ünneplés.
Sokszor valljuk meg hitünket e rövid magasztalással: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen”.
Forrás:
Magyar Kurír
június 2. Szent Marcellínusz (310 körül) és Szent Péter vértanúk
Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.
június 3. Lwanga Szent Károly (1886) és társai, vértanúk
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú (754)
Azt a keveset is odaadta, amire szüksége volt: egész megélhetését.
június 6. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
Vegyétek, ez az én testem!
Az ünnepet pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete a
XII. századi eukarisztia-kultusszal áll kapcsolatban. Jézus eukarisztikus
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jelenlétét hangsúlyozza. A szentmisében az "átváltoztatástól" kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a
bor "színében". Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a
Szentostyát a tabernákulumban, és az örökmécs jelzi,
hogy itt van Jézus velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet.
Az utolsó vacsorán maga Jézus mondta: "Ez az én testem, mely értetek adatik. Ez a kehely az új szövetség az én véremben" (Lk
22,19). Jézusnak több jelenléti módja is van az Eukarisztián kívül, melyek
szintén valóságos, reális jelenlétek. Jelen van Igéjében, az apostolok utódaiban, a nevében összegyűlt közösségben, embertársainkban. Az Oltáriszentségben való jelenlét azonban kiemelkedik ezek közül. Az Eukarisztia
szentségében igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével együtt az ő teste és vére, következésképpen az egész Krisztus. Ez a jelenlét a szentmisében jön létre a Szentlélek segítségül hívása (epiklézis) és Krisztus szavának hatására.
„Krisztus szava, ami a semmiből létre tudta hozni azt, ami előzőleg nem
létezett, ne tudná átváltoztatni a létező dolgokat azzá, amik még nem voltak? Egyáltalán nem kisebb cselekedet megadni a dolgoknak az első természetüket, mint az utóbbit megváltoztatniˮ (Szent Ambrus).
június 8. Boldog Sándor István, szerzetes és vértanú
Ti vagytok a világ világossága.
Sándor István, mint szalézi testvér, nyomdászként dolgozott és az
ifjúság keresztény nevelésével foglalkozott. 1953. június 8-án végezték ki a Budapesti Hadbíróság párt-őrségi perben hozott ítélete
alapján. Boldoggá avatására 2013. október 19-én került sor Budapesten.
június 11. Jézus Szent Szíve
Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.
Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.
Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem
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egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki
valóságot.
Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét.
Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.
IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek.
Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.
Forrás: Magyar Kurír
június 12. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Én pedig azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek.
június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő (1298)
Adj a kérőnek, aki kölcsönt akar.
V. Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból származó Laszkarisz Mária leánya 1238 körül született.
Rokonai között van Magyarországi Szent Erzsébet, és Prágai
(Csehországi) Szent Ágnes; két nővére Boldog Kinga és
Szent Margit. A szülői házban mindössze öt évet töltött,
melybe beleesik a tatárjárás borzalmas ideje. Szülei ekkor
szentéletű nővére gondjaira bízták. 17 éves korában Boleszláv kalisi és
gnieznói fejedelem személyében a legméltóbb férj oldalára került. 23 évet
töltött példás keresztény házasságban. Három gyermeket szült, mindenütt
bőkezű ajándékokkal segítette a szegényeket, özvegyeket és árvákat. Két
klarissza monostort alapított.
június 24. Keresztelő Szent János születése (főünnep)
Szólni kezdett és magasztalta az Istent.
június 28. Szent Iréneusz, püspök és vértanú
Az Emberfiának nincs hová lehajtania a fejét.
június 29. Szent Péter és Pál apostolok (főünnep)
Te vagy a Messiás, az élő Isten fia.
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Járványügyi rendelkezések plébániánkon
A május 7-én kiadott járványügyi rendelkezésben püspök atya megerősítette a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános
felmentést a Váci Egyházmegyében, ugyanakkor buzdítja a betegségen
átesetteket és oltottakat a személyes részvételre.
Engedélyezte a 20 főt nem meghaladó létszámú közösségi alkalmak lebonyolítását. Így elsőáldozásra készülő csoportjainknak lehetősége lesz még
három személyes jelenléttel megvalósuló órára ebben a tanévben, de első
szentgyónásuk szeptemberre tolódik.
A katekumen csoportok és egyéb kisközösségek összejövetelei maradnak
online.
Énekkari próbákat nem tarthatunk, a kórusok továbbra sem működhetnek.
Keresztelőt szűk, szigorúan vett családi körben lehet bonyolítani (szintén
legfeljebb 20 fő jelenlétében).
Továbbra is kötelező a maszk használata, a kézfertőtlenítés és a távolságtartás. Vigyázzunk egymásra!
A püspöki rendelkezések teljes szövege a honlapon és a faliújságon is olvasható.
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•
Május a Szűzanya hónapja. Hétköznapokon az esti mise után,
csütörtökön a szentségimádás zárásaként énekeljük a loretói litániát.
•
Május 23-án, pünkösdvasárnap két felnőtt katekumen és egy gyermek keresztelője lesz templomunkban, és három katekumen testvérünk részesülhet az Eucharisztia szentségében. Mindegyikük tovább folytatja a
felkészülést a beavatószentségek fogadására. Imádkozzunk értük!
•
Május 24-én, pünkösdhétfőn, Boldogságos Szűz Mária, az Egyház
Anyja ünnepén reggel 9-kor és este 6 órakor lesz szentmise a Szentháromság-templomban.
•
Május 29-én, templomunk búcsúünnepe előtti szombaton lelki napot tartunk tanításokkal, csendes szentségimádással. Kiscsoportos beszélgetések nem lesznek. A lelki nap témája: Újra indulni Krisztussal. A időbeosztást hirdetni fogják.
Plébániatemplomunk búcsúját Szentháromság vasárnapján, május 30án tartjuk. A búcsúi mise 18 órakor kezdődik. A szentmisét Janó atya
mutatja be és ő szól hozzánk a búcsú alkalmából. Ünnepi vendégszónok
nem lesz.
A Blahai kápolna búcsúját június 11-én, pénteken, Jézus Szíve ünnepén
ünnepeljük. 18 órakor lesz a szentmise.
Búcsút az nyerhet, aki a megszentelő kegyelem állapotában van (meggyónt), valamint a pápa szándékára a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet elimádkozza a nap folyamán.
•
Minden hónap első szombatján a reggel 7 órai mise után elsőszombati ájtatosságot tartanak testvéreink az Oltáriszentség előtt. Alatta gyónásra is van lehetőség. A legközelebbi június 5-én lesz.
•
Szombat esténként folytatódik a közös zsolozsma gyakorlata. A
szentmise előtt 17.30-kor kezdődik. A zsolozsma a szentmise mellett az
Egyház hivatalos imádságos alkalma. Szeretettel hívjuk kedves testvéreinket, vegyenek részt ezen a közös imaalkalmon.
•
Június 5-én szombaton amennyiben a járványügyi szabályok megengedik rendhagyó egyházközségi horgászverseny s egyben családi nap is
lesz a dányi tónál. A pontos részletekről levelet küldünk a csoportoknak.
Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára lehet befizetni:
Római Katolikus Egyházközség
10700196-49270400-51100005 CIB Bank
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Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével tehetik meg.
•
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!
•
Folytatódnak templomunkban a javítási, karbantartási, fejlesztési
munkák: festések, hangosítás kiépítése, világítás korszerűsítése.
A plébániahivatal ügyfélfogadása
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.
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
2021. szeptember 5-12. között rendezzük Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, ahol Jézussal és egymással is találkozunk.
Ő a házigazda, aki önmagát adja nekünk e szavakkal: „Vegyétek, ez az én testem.”
Veled együtt szeretnénk Őt ünnepelni a szentmisében, az Eucharisztiában a Kongresszuson is.
Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk
egymásért egy órát június 5-én, Úrnapja
szombatján.
Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon!
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/
•
Templomunkban 17 órától tartjuk a szentségimádást. Minden
testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk!
•
Június 6-án, Úrnapján - a járványhelyzet rendelkezéseire való tekintettel - a körmenet elmarad.
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Nyári családtáborunk
helyszíne:
Riviera Park Hotel, Balatonföldvár
időpontja:
2021. augusztus 5-9. (csütörtök-hétfő)
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:
május 22. szombat
18.00
Szolgálattevők
május 23. Pünkösdvasárnap
9.00
Szolgálattevők
10.30
Cursillo 2
18.00
Régebben házasok
május 29. szombat
18.00
Szolgálattevők
május 30. Szentháromság vas.
9.00
Szolgálattevők
10.30
Egyháztanács
18.00
Családközösség
június 5. szombat
18.00
Igekör
június 6. Úrnapja
9.00
Szolgálattevők
10,30
Házas
18.00
Szolgálattevők
június 12. szombat
18.00
Régebben házasok
június 13. vasárnap
9.00
Tantestület
10.30
Szolgálattevők
18.00
Cserkészek
június 19. szombat
18.00
Cursillo
június 20. vasárnap
9.00
Szolgálattevők
10.30
Kolping
18.00
Házas
június 26. szombat
18.00
Szolgálattevők
június 27. vasárnap
9.00
Szolgálattevők
10.30
Cursillo 2
18.00
Régebben házasok
július 3. szombat
18.00
Igekörök
4. vasárnap
9.00
Szolgálattevők
10.30.
Házas
18.00
Szolgálattevők
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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)

A nyári miserend a Szentháromság-templomban
június 14-én, hétfőn kezdődik.
hétfő, kedd, szerda
7.00
csütörtök, péntek, szombat
18.00
vasárnap
9.00, 10.30, 18.00
Az esti szentmisék, az előző évek gyakorlatától eltérően 18 órakor kezdődnek!
Gyónási lehetőség templomunkban
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. PÜNKÖSD
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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