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lérkezett a nyári szabadságok ideje, amikor az
ember megpróbálja kipihenni
az egész éves fáradtságot. Lassan oldódik a pandémia okozta bezártság, újra van lehetőség találkozni, beszélgetni,
együtt étkezni, focimeccset
nézni és szurkolni…. De a
nyári szünidő nem csupán a
könnyed pihenés ideje, hanem
szükséges az elmélyült gondolkodás az élet nagy kérdéseiről, a szemlélődés, a csönd
erejének ízlelgetése, valamint
Isten kitartó keresése. Szent
Teréz anyától megtanulhatjuk,
hogy „Isten a csönd barátja”.
Az egész világ az újratervezés

állapotában van. De nem elég
csupán a gazdaságot, vagy éppen a társadalmi életet újraindítani, hanem szükséges az
egyházközségünk életét is újratervezni, és a lelki rakétáinkat újra beindítani.

M

arton Zsolt püspök atya
döntése alapján ezt a
munkát már más lelkipásztorok fogják koordinálni, mi
Zsolt atyával már új egyházközségekben fogunk szolgálni.
A búcsúzás sohasem könnyű,
ahogyan arról tavaly Zsolt
püspök atya is nyilatkozott.
Azt is mondta, hogy ez lelki értelemben egy sajátos gyászmunka, mind a papok, mind a
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hívek részéről. De ebből nem
következik az, hogy csak gyászolnunk kell. Én személy szerint nagyon hálás vagyok az
elmúlt hét esztendőért. Köszönöm az Úrnak, hogy úgy gondolta, hogy az agyvérzésem
után még van feladatom az Ő
népe körében. Jó az Úr! Szeretném egyre jobban megélni
ezt az igazságot, és az elmúlt
években szerettem volna erről
a meggyőződésemről minél hitelesebben tanúságot tenni

köztetek. Hogy ez mennyire
sikerült, azt egyedül a mindenható és irgalmas Isten látja
és tudja. Szent Páltól próbálom tanulni azt, hogy még magam fölött sem ítélkezhetem
(vö. 1Kor 4,3).

A

zt kívánom nektek, kedves
testvérek, hogy egyre mélyebben hatoljatok bele az irgalom titkába, és egyre inkább
éljétek: jó az Úr!
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DIAKÓNUSSZENTELÉS VÁCON
Marton Zsolt váci megyéspüspök június 19-én Huszár Attila és Olgyay Bálint személyében két új állandó diakónust szentelt fel Vácon. Az ünnepi
szentmisén köszöntötték az egyházmegye jubiláns papjait, köztük az 55.
papi jubileumát ünneplő dr. Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspököt.
A felújítási munkálatok miatt bezárt váci Székesegyház helyett a Piarista
Templom biztosította a helyszínt az ünnepi szentmiséhez, amelyet online is
közvetítettek.
Marton Zsolt püspök homíliájában felidézte, hogy a II. Vatikáni Zsinat
nyúlt vissza az egyház azon ősi hagyományához, amely alapján nős férfiakat is diakónussá szentelnek.
A teljes tudósítás itt olvasható:
https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4463/SZENT-SZOLGAKKA-KELLVALNOTOK.html
Forrás: vaciegyhazmegye.hu

Június az egyházmegyékben nemcsak a pap- és diakónusszentelések időszaka, hanem a papi diszpozícióké is. Ebben az évben ez a mi egyházközségünket is mélyen érinti. Augusztus 1-től mindkét atya más egyházközségben folytatja szolgálatát: Janó atya Mogyoród, Zsolt atya pedig
Dány, Zsámbok és Kóka plébánosa lesz. A változás, az elköszönés nehéz,
ahogy ezt Janó atya is írta lelkipásztori buzdításában. Újrakezdést kér tőlünk, hívektől egyénenként és közösségként is, és hitet Isten irgalmas
szeretetében.
Köszönjük Istennek Janó atya hét éves és Zsolt atya újabb két éves
áldozatos, szeretetteljes szolgálatát, amelyet köztünk és értünk végeztek. Hálát adunk ezeknek az éveknek minden gyümölcséért. Kérjük
az Úr áldását további életükre, hogy munkájukat ezután is Isten akaratát követve, a Szentlélek indítása szerint végezzék, most már új
egyházközségeikben. Továbbra is imáinkkal kísérjük Janó atya és
Zsolt atya útját.
Az atyáktól július 25-én, vasárnap köszönünk el az esti szentmisén és az
azt követő agapén.
Új plébánosunk Kovács András atya lesz, aki eddig Dány plébánosa volt.
Munkáját Kovács Lajos atya segíti káplánként.
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Búcsú Gödöllőtől 2.0
Az elmúlt napokban többször dúdolgattam egy dalt. Sillye Jenő és barátaitól a Múlnak az évek c. éneket, keresztény gyermek- és ifjúkorom
egyik kedvencét. Ebben többek között azt énekeljük: „Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk…” A
dal ezen sorai egész pontos visszajelzései annak, ami most bennem kavarog. Ugyanezt éltem meg két évvel
ezelőtt olyan papként, aki hét szép év
után elbúcsúzott Dunakeszitől, és
úgy jött Gödöllőre, mint akinek már
van egy „Gödöllő vége” KRESZtáblája. „Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk…” Telik-múlik az
idő. Mennyire fontos, hogy ne csak
múljon, hanem valóban teljen is az
idő. Teljen élettel, valódi tartalommal, Jézus Igéivel, a jézusi szeretet
legmélyebb nyomaival. Majd ismét
utazunk, valahová megérkezünk, oda,
ahol már egyszer voltunk, és újra találkozunk, aztán ismét búcsúzunk, és
nem csak álmodni merünk egy boldogabb világról, hanem a Szentlélekkel egyesülten építeni is merjük azt
Jézus szavai szerint.
Az elmúlt pandémia erősen rányomta
bélyegét az egyház életére is, az én
papi szolgálatomra is. Mást vártunk,
ezt kaptuk. Sokkal kevesebb volt
benne a találkozás, mint szerettem
vagy igényeltem volna. Ugyanakkor
megélhettem a hangsúlyosabb befelé
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és felfelé figyelést, megélhettem azt,
amit egykori szemináriumi elöljáróm
így fogalmazott meg: „Először lenni,
azután tenni”. Nem fordítva! Nem a
tenni az első, hanem a lenni.
Köszönöm ezt a két évet először is a
Jóistennek. Köszönöm Janó atyának,
diakónusunknak, a munkatársaknak
és a plébánia hívő közösségének.
Mindnyájunk számára folytatódik a
jézusi út. Ha hűségesen járunk az
előttünk feltáruló jézusi úton, akkor
egyszer ezek az emberi utak egy
pontban fognak kereszteződni: ez a
pont a Szentháromság szeretetét és
örök életét fogja jelenteni számunkra,
amit az Atya, a Fiú és a Szentlélek
megoszt velünk. Az lesz a nagy utazás vége, a nagy találkozás pillanata,
az igazi megérkezés, ahol már nem
lesz több búcsúzás. Ha Sillye Jenő
dallal kezdtem a búcsúzkodást, akkor
ismét tőle hozok egy sort: „Mit sem
aggódom, nem féltem életem, csak
hogy végigfussam a pályám, s a feladatom teljesítsem, melyet Jézus bízott rám…” (vö. ApCsel 20,24; 2Tim
4,7) Ebben kell kitartanunk és hűségesnek lennünk ott, ahol vagyunk,
ott, ahol élünk és szolgálunk. Mert
igazából csak ez számít. Ahol vagyunk, Jézus fényével jelen lenni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hajrá,
Gödöllő! Mindent köszönök!
Zsolt atya
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NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJA
„ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP”
Július 25-én, vasárnap tartjuk a
nagyszülők és idősek első világnapját. Az „Én veletek vagyok mindennap” olyan ígéret, mely a közelséget
és a reményt hozza el fiataloknak és
időseknek kölcsönösen. Nemcsak az
unokák és a fiatalok hivatottak jelen
lenni az idősek életében. A nagyszülők, az idősek is vegyenek részt az
evangelizáló küldetésben, hirdessék
az igét, tanítsák meg imádkozni az
ifjabb nemzedéket, neveljék őket a
hitre. A világnap alkalmából teljes
búcsút engedélyezett a szentatya a
szokásos feltételek mellett.
Ferenc pápa január 31-én hirdette
meg a világnapot.
„A Szentlélek az idősekben még ma
is a bölcsesség gondolatait és szavait
éleszti fel: hangjuk azért értékes,
mert Isten dicsőségét énekli, és őrzi a
népek gyökereit.” – hangsúlyozta a
pápa, majd így folytatta: „Az idősek
arra emlékeztetnek bennünket, hogy
az öregség ajándék, és hogy a nagyszülők összekapcsolják a nemzedékeket, hogy az élet és hit tapasztalatait közvetítsék a fiataloknak. Gyakran elfelejtjük a nagyszülőket, és elfelejtjük, micsoda gazdagság forrá-
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sozik a gyökerek megőrzéséből és
továbbadásából”
Bejelentette: „Emiatt úgy döntöttem,
hogy bevezetem a nagyszülők és
idősek világnapját, amelyet minden
évben július negyedik vasárnapján
fogunk tartani az egész Egyházban,
közel Szent Joachimnak és Szent
Annának, Jézus »nagyszüleinek«
emléknapjához. Fontos, hogy a
nagyszülők találkozzanak unokáikkal, és az unokák találkozzanak
nagyszüleikkel, mert – ahogy Joel
próféta mondja – a nagyszülők álmokat látnak unokáik előtt, nagy vágyakat fogalmaznak meg, a fiatalok pedig erőt merítve nagyszüleikből mennek előre, és prófétálnak majd.
Ferenc pápa a világnapra már előre
hosszú üzenetet tett közzé, amelyben
az isteni vigaszról, az emlékezet és
az imádság fontosságáról, a fiatal
nemzedékek reményéről beszél. Az
üzenet a Magyar Kuríron és honlapunkon is olvasható.
Forrás: Magyar Kurír
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Iskolai életünk
Furcsa volt ez a tanév. Rengeteg dolog másként volt, mint azt korábban
megszoktuk. A járványhelyzettel
kapcsolatos intézkedések az iskolát
is érintették.. A szerda reggeli
szentmisék elmaradtak, és diáknak,
tanárnak egyaránt hiányzott az, hogy
ott közösen együtt legyünk az Úrral.
Nem láthattuk egymás mosolyát az
arcunkat eltakaró maszkok miatt, elmaradtak sportversenyek, közösségi
programok. Elmaradtak a baráti találkozók, és két hónapra ismét online
oktatásra kényszerültünk, ami egyeseknek nehézséget, másoknak kön-nyebbséget jelentett.
A nehézségek mellett sok örömünk
is volt ebben a tanévben. A meghitt
osztályegyüttlétek pótolták a nagyobb közösségi események hiányát.
A diákönkormányzat is azon igyekezett, hogy a nehézségek ellenére
örömtelivé tegyük az együtt töltött
napokat. Volt teaház a téli hidegben
az udvaron, és egy logópályázat után
elkezdődött az iskolapulcsi tervezése
is. A már nyári melegben kiosztott
pulóvereket lelkesen viselték tanítványaink. Öröm volt látni, hogy
büszkén hordják az iskolai egységet
és összetartozást is jelentő ruhadarabot.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy
minden nehézség ellenére megőrizte
családjainkat, iskolánk dolgozóit!
A karantén hosszú hetei után nagy
öröm volt, hogy az utolsó hetekben
ismét élet költözött az épület falai
közé. Az év vége hamar el is érke6

zett, és lassan a meleg is beköszöntött.
Az utolsó örömteli együttlét a diákönkormányzati nap volt, ahol a játékos vetélkedőkön túl sor került egy
barátságos 7-8. osztályosok közötti
kosár- és labdarúgómérkőzésre. Ezen
a napon köszönte meg iskolánk Kiss
Laci és Hrágyel Pali bácsinak, hogy
sok éven át segítették az intézményben folyó sportéletet. Laci bácsi
hosszú éveken keresztül nem csak
edzette tanítványainkat, hanem nevelte is őket. Példát adott számukra
kitartásból, sportszerűségből és em-

berségből. Igazi krisztusi magatartással segítette a felnövekvő nemzedékeket, hogy ne csak testük, de jellemük is formálódjon. Pali bácsi pedig
a KIDS (Katolikus Iskolák Diáksport
Szövetség) országos bajnokságokon
segítette csapatainkat, hogy helyt álljanak a meccseken. Pál Pista bácsival
hárman sok győztes csapatot lelkesítettek ezeken az országos megmérettetéseken. Köszönjük, hogy segítették pedagógiai munkánkat, és időt,
energiát áldoztak azért, hogy a Szent
Imré-s gyerekek élményekben gazdagodjanak! Isten áldása legyen rajtuk!
A tanév vége után táborainkban
(kézműves, német nyelvi, hittan, ba-
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rangoló) közel 300 gyermek számára
szerveztünk programokat.
Bízunk benne, hogy a jövő tanév
könnyebb lesz, és sok elmaradt

sportverseny, lelki és közösségi
program megvalósulhat majd!
Bedőné Grébel Anita

Hálaadó szentmisével zárták a Váci Egyházmegyében a 2020/2021. tanítási
évet. A Marton Zsolt váci megyéspüspök által bemutatott szentmisét követően
vehették át elismeréseiket az egyházmegyében az elmúlt két tanévben kiemelkedő munkát végző pedagógusok.
VARGA András, iskolánk nyugdíjas igazgatója Te Deum Életműdíjat vehetett át. A laudáció többek között hangsúlyozta, hogy rendkívüli sokoldalúsága,
színes egyénisége, nyitottsága méltán szerzett számára őszinte megbecsülést
és tiszteletet diákjai és a munkatársai körében egyaránt. Nevéhez fűződik az
intézmény infrastrukturális hátterének a kor elvárásainak megfelelő szintre
emelése, megújítása. Elhivatott vezetőként fontos volt számára a nevelőtestületünk közösséggé formálódása, a szülőkkel történő együttműködő kapcsolat
kialakítása.
RÓZSA Judit, iskolánk tanítónője, aki osztályfőnökként és munkaközösségvezetőként is részt vesz az iskola életében, Te Deum-díjat kapott. A laudációból idézzük: „Különös figyelmet érdemel pedagógus kollégái számára a pedagógus életpályán való előrehaladásban nyújtott támogatása. Precízsége,
munkabírása követendő. Isten gondviselésébe vetett hitével, alázattal hordozza
élete keresztjeit. Kitartása környezete számára megerősítő, példamutató.”
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!
Iskolánk Szent Imre-díjat adományozott a nyugdíjba vonuló kollégáknak:
Herdovicsné Kohári Máriának, Varga Andrásnak és Pál Istvánnak.
Részletek a kitüntetések indoklásából:
Herdovicsné Kohári Mária több mint két évtizedes oktató-nevelő munkája
alapján a tantestület, a szülők és a tanítványok által tisztelt és szeretett tanítónő. Közvetlen munkaköri feladatain kívül matematika szakkört vezetett, versenyekre készítette fel tanítványait, akik számos eredményt értek el országos
megmérettetéseken.
Varga András igazgatóságának ideje alatt látványosan fejlődött az iskola infrastrukturális háttere, felszereltsége. Példaként említve: sportudvar kialakítása,
napkollektorok felszerelése, digitális eszközpark kialakítása.
Pál István testnevelés-földrajz szakos pedagógusként, osztályfőnökként tevékenykedett. Iskolánkban a több mint két évtizedes oktató-nevelő munkája
alapján a tantestület, a szülők és a tanítványok által tisztelt és szeretett pedagógus. Közvetlen munkaköri feladatain kívül számos alkalommal szervezett
kirándulásokat, sport táborokat, ahol nem csak a test, hanem a lélek nevelésével is segítette tanítványait az emberi értékek mentén elköteleződni.
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A keresztény nyaralás tíz pontban
Juan del Río Martín spanyol tábori érsek szerint kétféleképpen élhetjük
meg a nyaralást: az egyik az eluralkodó hedonista kultúra által megerősített ’édes semmittevés’, a másik, amit XVI. Benedek javasol, hogy az
evangéliumot is a bőröndbe tesszük, azaz urai vagyunk nyaralásunknak.
Jó, ha értékeljük, de ne mitizáljuk soha a nyaralást, és fedezzük fel azokat az
értékeket, amelyeket magában hordoz az évnek ez az időszaka - idézi az érseket a Zeint. A főpásztor tíz pontot ajánl figyelmünkbe, hogy valóban keresztény módon nyaraljunk.
1. Pihenés. A fáradság, a munka és más tevékenységek miatti aggodalom elhomályosítja annak tudatát, hogy mi az igaz és a helyes. A nyaralás jó időszak
arra, hogy fizikai és lelki erőt merítsünk, ami lehetővé teszi, hogy változtassunk életünk azon területén, ahol szükség van erre.
2. Elmélyülés. Teret és időt kell keresnünk arra, hogy saját magunkra gondoljunk. Ne féljünk találkozni önmagunkkal és legyőzni azt a felületességet, amit
a zűrzavaros hétköznapi élet okoz. Ne feledkezzünk meg az evangéliumokról,
melyek segítenek ebben.
3. Gondtalan derű. A szórakozás eltereli, az utazás pillanatnyilag eltávolítja a
problémákat. Az állandó derű azonban abból fakad, hogy ’belső otthonunkban’ rend van. A szabadság ideje kiváltképpen jó arra, hogy rendet tegyünk
önmagunkban.
4. Család. Egy olyan társadalomban, ahol az apa és az anya is munkába járnak, a gyerekek keveset élvezhetik szüleik jelenlétét. A szabadság alatt szorosabbá válhatnak a családi kapcsolatok, növekedhet a családtagok közötti
kommunikáció, és többet segíthetnek annak, akinek leginkább szüksége van
rá.
5. Barátság. A baráti kapcsolatokhoz idő kell. A szabadság megfelelő idő a
baráti kapcsolatok ápolására, a hiányosságok pótlására, a félreértések rendezésére, vagy akár meglátogathatjuk egy beteg barátunkat.
6. A hit szépségének felfedezése. Tudnunk kell észrevenni az emberi alkotások szépségét, amelyet az elődeink hagytak ránk. Táplálnunk kell magunkban
az érzéket történelmi, művészeti, kulturális és vallási örökségünk iránt.
7. Csend. Ebben tudjuk meghallani a legfontosabb hangokat, amelyek önmegvalósításunkat segítik. Akik értékelik a csöndet, a hallgatás és a kommunikáció mestereivé válnak.
8. Imádság. A sok elfoglaltság miatt gyakran meggyengül, míg a nyaralás alatt
többet beszélgethetünk az Úrral, erőt és ösztönzést kaphatunk tőle mindennapi
utunkra.
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9. A teremtett világra való rácsodálkozás. Ezáltal értékelni tudjuk azt a csodálatos látványt, amelyet a természet nap mint nap ingyenesen elénk tár, s
amelyben kézzel foghatóan hordozza a Teremtő nyomát.
10. Szolidaritás. A nyaralás alatt sem szabad soha megfeledkeznünk a szegények iránti szeretetről, amely abban nyilvánul meg, hogy féken tartjuk kiadásainkat, megosztjuk másokkal javainkat, törődünk az idősekkel, időt töltünk
velük, fontos társadalmi és lelkipásztori tevékenységeket támogatunk.
Forrás: Magyar Kurír

Imádság a vakációban
Az olyan szünidőtől, amely elpuhít, amely henyélésben telik,
amelyben az értelem és szív számára semmi hasznos nem terem,
Uram, ments meg engem!
Az olyan naptól, amely Nélküled kezdődik,
amely Tőled távol végződik,
Uram, ments meg engem!
A lustálkodástól, a léha szórakozástól,
amely gyengíti önuralmamat, és fogékonnyá tesz a rosszra,
Uram, ments meg engem!
A pénz könnyelmű tékozlásától, minden meggondolatlanságtól,
amely másokat kísértésbe vihetne, vagy bosszanthatna,
Uram, ments meg engem!
Uram, Jézus Krisztus!
Szívből örülök a vakációnak.
Sokat várok tőle: örömöt, pihenést, felüdülést.
Adj nyitott szemet,
hogy meglássam a világ szépségeit!
Adj nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat!
Tölts el örömöddel!
Engedd, hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából!
Vigyázz rám minden utamon,
hogy a szünidő is erősítsen és gazdagítson!
Ámen.
Forrás: https://www.facebook.com/csalad.ro
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Újraindult a Gödöllői Kolping Család élete
A járványügyi enyhítő intézkedéseknek köszönhetően a Gödöllői Kolping
Család is folytathatta tevékenységét, melynek során igyekszik tagjaival a keresztény hitet tettekben is megjeleníteni.
Ezt képviselve nagy örömmel gyűjtöttek a
gödöllői kolpingosok gyermekruha és játékadományt, melyet a Nagykőrösi Kolping
Katolikus Általános Iskola tanulói kaptak
meg gyermeknap alkalmából. Az itt tanuló
gyerekek nagy része kifejezetten hátrányos
helyzetű családból származik, ezért is örültek minden apró játéknak és ruhának.
A járvány utáni első közösségi összejövetelünk során új arcát mutatta meg a
Gödöllői Kolping család és a
Kolping iránt érdeklődők széles
köre. A közösség lehetőséget
kapott arra, hogy a Hungary
Helps és Magyar Önkéntes Liga
által szervezett kezdeményezésben részt vegyen, melynek során
Afrikába és a Közel-Keletre
szánt maszkokat csomagoltunk
be.
A csomagolás előtt Kármán Krisztina projektvezető adott tájékoztatást a Hungary Helps-programról, azon belül is a maszkküldés jelentőségéről, eredményességéről. Az előadás után megkezdődött az érdemi önkénteskedés, a több
mint 30 résztvevő szorgos munkájának eredményeként közel 1500 darab
maszk indulhatott el vasárnap Gödöllőről Afrikába és Közel-Keletre.
A találkozó zárásaként Tóth Judit, a Budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom egyházközségének tagja számolt be személyes afrikai önkéntes időszakáról, mely egyúttal tanúságtételként is szolgált, hiszen ő afrikai
útja során ismerkedett meg a katolikus vallással.
Kaiserné Jósvai Ágnes
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Lelkinap 2021. május 28.
Nagy szükség volt már erre a lelkinapra, hiszen a legutóbbi ilyen napunk tavaly adventben volt, az is csak online. Amint Janó atya hangsúlyozta, szükségünk van a lelki összerázódásra, mert a járvány miatt hitünk, lelkesedésünk
elgyengülhet. Örömmel jelentette, hogy a közösségi összerázódásra pedig a
következő hétvégi családi nap is nagyszerű alkalmat ad a dányi tónál.
Janó atya a tanításában kérdéseket szegezett nekünk, amelyek elgondolkodásra, elmélkedésre, lelkiismeretvizsgálatra indítottak, és indítanak ma is. Kérte,
hogy a tanítások közti szünetben is igyekezzünk befelé figyelni, a saját szívünkbe nézni, és elmerülni a csendes imádságban. Ezt az elmélyülést még inkább segítette a vezetett szentségimádás. Janó atya arra biztatott, hogy a következő kérdésekre keressük szívünkben a választ:
- Honnan, hová és hogyan? Honnan jövünk és hol tartunk most? Hová tart
az életünk? Reményeink szerint az üdvösség felé. Ne feledjük, hogy a
mi hazánk a mennyben van!
- Hogyan? Hittel és bizalommal. Janó atya itt a szentek példáját hozta,
akik arra tanítanak, hogyan tudunk jó döntéseket hozni.
- Mit nyertem és mit veszítettem a karantén alatt? Hogy állok az élethivatással? Beszélt a gyónásról is, hogy mi az a pont, mikor eldöntöm, hogy
gyónni kell menni. Mit ad nekem a gyónás? Inkább megnyugvást vagy
új impulzust, lendületet a megtérésre?
- Mi vagy ki hiányzott a karantén alatt a legjobban? Tudok-e jelen lenni
mások számára? Tudom-e szenvedéllyel, tüzes lélekkel, odaadással
szolgálni embertársaimat?
- Lettek-e nagy felismeréseim? Mik azok? Voltam-e olyan helyzetben,
amelyen közösséged segített át?
Azt gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amiket időnként elő kellene vennünk és újra átgondolni. Hálásan köszönjük Janó atyának a tartalmas, szép tanítást!

Horgászverseny 2021. 06. 05.
Az utóbbi másfél évben közösségeink nem tudtak úgy személyesen együtt
lenni, mint régen. Ezért nagy öröm volt a szívünkben, mikor Janó atya jóváhagyta, hogy Hrágyel Zsuzsi és Pali megszervezze a hagyományos horgászversenyt a dányi tónál, ez alkalommal családi nappal is összekötve. Közösségünk tagjai már előző este, majd szombat reggel megtisztították és feldarabolták a zöldségeket, ami majd a gulyásba kerül, Paliék pedig levágatták a méteresre nőtt füvet, hogy tudjunk majd közlekedni a tó és a ház között, és megszerezték a horgászengedélyeket.
Reggel 6 órakor kezdődött a verseny. Ezúttal a horgászó gyerekek voltak
többségben a felnőttekkel szemben. A családi napra 100 felnőtt és 48 gyerek
jelentkezett, de jó néhányan érkeztek még a nap folyamán bejelentkezés nél11
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kül, akiket a szervezők szintén nagy szeretettel fogadtak. Igazi meleg nyári
napunk volt, jó szolgálatot tettek a tóparti hatalmas, árnyas fák. Szívmelengető
látvány volt, amint sorban érkeztek a családok a sok kis aprósággal, akiknek
többségével hosszú idő óta nem találkoztunk, mivel templomaink zárva tartottak. Jó volt látni, mennyit nőttek. A sok kis gyerek érdeklődve
szemlélte a kifogott halakat és a
horgászfelszereléseket.
Lelkes
horgászaink még oktatásban is
részesítették őket. Előkerültek a
kosarakból a pogácsák, szendvicsek, sütemények, az első korai
cseresznye, a gondos asszonyok
szeretettel hordozták körbe és kínálgatták. Szükség is volt a tízóraira, mivel most a verseny a
megszokottnál egy órával tovább tartott. Mire asztalhoz ültünk, hogy elfogyasszuk a marhagulyást, mely egy 50 és egy 60 literes bográcsban illatozott,
már nagyon korgott a gyomrunk. Főszakácsaink Stumpf Attila és Simon Géza
voltak. Míg az ebédre vártunk, bepótolhattuk, ami már annyira hiányzott,
megoszthattuk egymással örömeinket, nehézségeinket, gyermekneveléssel
kapcsolatos tapasztalatainkat. A kicsik letelepedtek egy pokrócra, és hallgatták, amint egy anyuka mesét olvas. A felnőttek és a fiatalok asztalok köré csoportosulva beszélgettek. Természetesen az atyák is részt vettek ezen az örömteli eseményen. Szinte csoda volt, hogy újra úgy találkozhatunk, hogy nem
kell maszkot viselni, hogy egymás mellé ülhetünk az asztalnál, és közösen
költhetjük el a szeretetvendégséget. Felszabadító, boldog érzés volt!
A verseny folyamán összesen 18 db különböző súlyú pontyot, 78 db törpeharcsát, 26 db keszeget és 1 db amúrt fogtak ki. A „majdnem jubileumi” (mert ha
tavaly nem marad el a járvány miatt, ez lett volna a 10.) verseny rendkívüli
eredményét (mert most először nem Péter atya nyerte) Hankó Balázs hirdette
ki, mely a következőképpen alakult.
Gyermek kategória:
1. Bischof Álmos
2. Tanka Ágoston
3. Nagy Kristóf
Felnőtt kategória:
1. Lukács Zoltán (6 kg-os ponttyal)
2. Bischof Zoltán
3. Gyulai Kristóf
Hálás köszönet a Mennyei Atyának, a szervezőknek és mindenkinek, aki
segített, hogy ismét megtapasztalhattuk, hogy egy nagy család vagyunk!
12
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Úrnapja 2021. 06. 06.
Pünkösd ünnepe után visszatérünk az Eukarisztia asztalához és a kereszt titkához. Ezen a szép vasárnapon Krisztus testét és vérét, az átlényegülést ünnepeltük. Hisszük, hogy a kenyérben és borban valóban Krisztust vesszük magunkhoz. A szent ostya fizikailag a gyomrunkba kerül, de Ő a szívünkben akar lakást venni. Legyünk tehát mi is élő monstrancia, vagyis krisztushordozó. Pál
apostol figyelmeztetése, hogy „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot”,
ránk is vonatkozik. A szenvedés, az
áldozatvállalás, az önmagunk elvesztése elválaszthatatlan az életünktől. A
szentmisében elhangzik, hogy Jézus
életét adta sokakért. Tudjuk, hogy
mindenkiért meghalt, de nem mindenki
fog hallgatni a szavára. Ezért mondjuk,
hogy sokakért.
Ezt az ünnepi szentmisét a kezdetén
elhangzó gyönyörű szekvencia, miszerint „az élet élő kútfejének hódolunk”,
majd a körmenet után, mikor visszatérünk a templomba, az „áldott legyen”
fohászok keretezik.
Nagy ajándék volt, hogy ezt az Úrnapját olyan méltón ünnepelhettük meg,
mint a világjárvány előtt.
Előző nap a csoportok
Csizmi vezetésével elkészítették a színes virágokból az
oltárdíszeket. Köszönet a
fiataloknak, akik nagy lelkesedéssel merültek el ebben a szép feladatban! Másnap reggel pedig 8 órától
feldíszítettük a négy oltárt,
melyek a sárga, fehér, a rózsaszín-lila, és a vörös színeiben pompáztak. A körmenet alatti énekhez, imához segítségül kaptuk az indulásnál kiosztott szövegeket. A körmenettel az Eukarisztiába vetett hitünkről személyesen is hitet tettünk a lakótelepen élők felé.
A szertartás végén Janó atya szívből megköszönte minden segítő hozzájárulását, munkáját.
Simon Erika
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Emlékezés és hálaadás
A Gödöllői Városi Vegyeskar
június 20-án az esti szentmisében tett zenei szolgálatot.
Nem először hallhattuk a kórust
a Szentháromság-templomban,
de szentmisében több éve nem
énekeltünk.
Most, a járvány végéhez közeledve több hónapos gyakorlás
termését mutattuk be a szentmisében.
Eltökélt szándék volt, hogy a
liturgikus menetet ne törje meg a kórus éneke, és a hívek is aktívan részt vehessenek a liturgikus énekekben.
Így a mise „előénekeként” Pitoni: Cantate Domino örvendező zsoltára hívogatott a szentmisére. Felajánláskor a 42. zsoltár versei (Mint a szép híves patakra) - és igazi meglepetésként, - áldozás alatt Rahmanyinov gyönyörű szláv
nyelvű Ave Mariája keltett áhítatot.
A szentmise után rövid rávezető gondolatok hangzottak el Liszt Ferenc mélyen vallásos fogantatású misetételeiről, és a Koronázási mise Kyrie, SanctusBenedictus, Agnus Dei tételei igazán ihletetten szólaltak meg a kórus, a szóló
kvartett és a zenekart „helyettesítő” orgonakísérettel. Közreműködtek Göndöcs
Petra, Horváth Mária, Nagy Bertalan, Nádasdi János, énekművészek, Ács Dávid orgonaművész és Pechan Kornél karnagy.
Az előadók nevében megköszönöm a lehetőséget. Külön öröm volt számunkra, hogy milyen sokan és érdeklődve szántak időt arra, hogy a szent zene harmóniáiban feltöltődjenek.
Készülünk olyan mise bemutatására is, amellyel a fiatal közösségeket is megszólítjuk (Ramirez: Missa Criolla).
Örülünk, hogy a Szentháromság-templom a szent zene igazi otthona lett.
Pechan Kornél
karnagy

Iskolai táborok
A nyári hittantábor napközis jelleggel valósult meg idén is, hiszen amikor
szerveztük, még nem tudtuk, hogy milyen lesz nyár elején a járványhelyzet. A
tikkasztó melegben bizony jó lett volna szokásosan a Balatonnál hűsölni, most
azonban az 55 résztvevő diák a Szent Imre iskolában, a kis kápolna melletti
árnyas területen, a párakapu alatt nyert egy kis enyhülést.
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Minden reggel szentmisével, Jézussal találkozva kezdtük a napot a templomban, ahol Janó és Zsolt atya adott iránymutatást a nyolc boldogság megélésével kapcsolatban.

Az idei évben a nyolc boldogság témájába mélyültünk bele. A feladatok, játékok, beszélgetések, történetek segítettek értelmezni, hogy mit jelent a szelídség, lélekben szegénység. Most már tudjuk, hogy az igazi boldogságra akkor
juthatunk el, ha Isten kerül életünk középpontjába, és így lesz miénk a
mennyek országa és Isten fiainak is hívnak majd minket.
A nagyobbaknak, a 6-9. évfolyamosoknak délutáni/esti programot is szerveztünk. Hétfőn bowlingozni voltunk, kedden filmet néztünk és pizzáztunk, szerdán a Magyarország-Németország meccset szurkoltuk végig hamburgersütés
közben. A 25 fős lelkes szurkoló tábor felverte a Hankó család szomszédságát,
akik helyet adtak a meccsnéző hittantáborosoknak. Majd csütörtökön este 10
órakor gyertyafényes szentségimádáson vettünk részt, ami a tábor egyik
csúcspontja volt. Az imádság után az iskola tornatermében éjszakázott a nagyok csapata.
Számos élmény, ének, előadás született az eltelt napokban. Új barátságok szövődtek, és megéltük a közösségi élet örömeit és nehézségeit is egyaránt, mert
a méta az valóban minden érzelmet megmozgatott, de összességében egy kis
mennyország született közöttünk.
Bízunk a Jóisten kegyelmében, hogy a jövő nyáron már igazi hittantáborba
utazhatunk el, hogy még inkább növekedni tudjunk a szeretetben!
Bedőné Grébel Anita
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OLVASÓLÁMPA
Áldó kézzel
„Sok időt elvesztegetsz az utcán, közlekedés közben, várószobákban. Elveszett idők ezek, miközben alig tudsz valamit csinálni.
Biztos?
Ha elmégy hazulról, mindig vidd magaddal áldó kezedet. Sok
emberrel találkozol: öregek, fiatalok, megtörtek, sebzett szívűek…
Mindenki hordja a maga terhét.
Az áldás nem csak a pap feladata és öröme. Minden keresztény embernek van
áldó hatalma. Különösen hatékony a szülők áldása. Szép szokás az, hogy a
szülők, keresztszülők a gyermek homlokára keresztet rajzolnak, és Isten áldásával indítják útnak őket. Szentül igaz: ha áldást kapunk, könnyebben járjuk
utunkat. A kereszt az üdvösség jele.
Persze nem kell áldó keresztet vetni az idegen emberek felé. Csak magadban
mondd: »Uram, áldd meg őt!« Mondogasd gyakran, hiszen sokakkal találkozol, sokakkal vagy együtt. Hidd el, sok jót teszel velük. Áldásod nyomán talán
csak egy vidám gondolat jut eszükbe, de utána bátrabban hordják terhüket.”
(Részlet Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! című kötetéből.)
F. I.

TALLÓZÓ
A Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus híreiből
Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto

Magyarország 2021. szeptember 5-12. között ad otthont a katolikus világeseménynek, amelynek záró szentmiséjén a tervek szerint részt vesz Ferenc
pápa is. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szervező titkárság meghívására június 5-én, Úrnapja ünnepének szombatján ismét több tízezren dicsőítették együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szerte a világon templomokban, kápolnákban – otthonról is sokan bekapcsolódtak. Ez volt a nyolcadik ilyen szentségimádási és imaalkalom. Európa szinte minden országa
csatlakozott.
A szervezők kérik a résztvevőket, hogy akinek lehetősége van, küldjön a
szentségimádások helyszínéről rövid beszámolót, visszajelzést, fényképet a
corpus@iec2020.hu címre.
16
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Templomunkban a szentségimádás 50 fő csendes imaalkalma volt Krisztussal.

2021. június 24-ig lehetett jelentkezni önkéntesnek a NEK-re. A jelentkezők rendszeres képzésen vesznek részt a kongresszusig. Eddig két képzési
alkalmat tartottak.

A szervezők bemutatták Koudela Géza, Bangha Béla „Győzelemről
énekeljen” kezdetű művének újra hangszerelt változatát, amely 1938-hoz hasonlóan, most is a kongresszus himnusza lesz. A zenei munkálatokat Kovács
Ákos Kossuth-díjas magyar dalszerző, zeneszerző és az After Crying tagjaival
Pejtsik Péter végezte.
A himnusz angol és magyar nyelvű szöveggel is hallható lesz. A felvételeken
közreműködött a Magyar Állami Operaház kórusa és zenekara is.
https://www.youtube.com/watch?v=G0khFLGjdFw&t=75s
Csend és szó: az Istenhez vezető út két arca
A szemlélődés, amely által el akarunk jutni a szeretethez, a személy Istennel
való kapcsolatán, illetve az emberek egymás közötti kapcsolatán keresztül is
történik. A szerző a Jézus Társasága Euro-Mediterrán Provinciája Ignáci Lelkiségi Központjának (CIS) igazgatója.
A teljes cikk:
https://ujvarosonline.hu/lelkiseg/csend-es-szo-az-istenhez-vezeto-ut-ket-arca
Ferenc pápa Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén: Csak egy szabad
Egyház hiteles Egyház!
Péter és Pál egy olyan Egyház képét tanítják nekünk, mely ránk bízatott, de,
amelyet az Úr vezet hűséggel és gyengédséggel

A teljes cikk:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-szent-peter-es-szent-palapostolok-unnepen-csak-egy-szabad-egyhaz-hiteles-egyhaz

Szolgálat a szentmiséken
július 3. szombat
18.00
Igekör
július 4. vasárnap
9.00
Szolgálattevők
10.30
Házas
18.00
Szolgálattevők
július 10. szombat
18.00
Régebben házasok
július 11. vasárnap
9.00
Tantestület

10.30
Szolgálattevők
18.00
Cserkészek
július 17. szombat
18.00
Cursillo
július 18. vasárnap
9.00
Szolgálattevők
10.30
Kolping
18.00
Házasok
július 24. szombat
18.00
Szolgálattevők
17
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július 25. vasárnap
18.00
Cursillo
9.00
Szolgálattevők
augusztus 15. vasárnap
10.30
Cursillo 2
9.00
Szolgálattevők
18.00
Régebben házasok
10.30
Kolping
július 31. szombat
18.00
Házasok
18.00
Igekör
augusztus 21. szombat
augusztus 1. vasárnap
18.00
Szolgálattevők
9.00
Szolgálattevők
augusztus 22. vasárnap
10.30
Házasok
9.00
Szolgálattevők
18.00
Szolgálattevők
10.30
Cursillo 2
augusztus 7. szombat
18.00
Régebben házas
18.00
Régebben házasok
augusztus 28. szombat
augusztus 8. vasárnap
18.00
Szolgálattevők
9.00
Tantestület
augusztus 29. vasárnap
10.30
Szolgálattevők
9.00
Szolgálattevők
18.00
Cserkészek
10.30
Egyháztanács
augusztus 14. szombat
18.00
Családközösség
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.
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, a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás feltételei, csoportjaink bemutatása.
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
(Források: www.katolikus.hu/szentek, magyarkurir.hu/hirek,
https://igenaptar.katolikus.hu/
július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
Magasztalja lelkem az Urat!
július 3. Szent Tamás apostol (1. sz.)
Én Uram, én Istenem!

július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító (1274)
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok!
július 22. Szent Mária Magdolna
Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz.
július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje (1373)
Én vagyok az igazi szőlőtő.
július 24. Árpádházi Szent Kinga szűz (1292)
Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig!
IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Boldog
Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224.
március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett,
amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén
örök tisztaságot fogadott. Élete királynéként is imádságban és a szegények,
betegek ápolásában telt el. Férje halála után testvérével, Jolánnal az ószandeci
klarisszák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá, XII. Ince pápa
1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta, XI. Kelemen pápa 1715ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa
1999. június 16-án avatta szentté.
július 26. Szent Joákim és Szent Anna,
a Boldogságos Szűz Mária szülei (1. sz.)
Az ég madarai rászállnak és ágai közt fészket raknak.
július 29. Szent Márta
A kincseiből újat és régit szed elő.
Márta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük
volt. Ő volt az, aki egy ilyen alkalommal buzgó lélekkel szolgált (Jn 12,2).
"De csak egy a szükséges" - mondta neki Jézus. Neki mondta e szavakat is
Lázár feltámasztása előtt: "Én vagyok a feltámadás és az élet." Válaszul Márta
hitvallóan Jézust Messiásnak, Isten Fiának nevezte. Ő a háziasszonyok védő-
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szentje. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett
hit. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni.
július 31. Loyolai Szent Ignác áldozópap, a jezsuita rend
alapítója (1556)
Magasztaljanak téged az összes nemzetek!
A spanyolországi Loyolában született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben Pampelona várának védelmében megsebesült. Hosszas ágyhoz kötöttsége életfordulót
eredményezett. A monserati kolostorban életgyónást végzett,
azután egy Manresa melletti barlangban vezekelve írta lelkigyakorlatos könyvét. 1534-ben hat társával megalapította a Jézus társaságot, amely az újkor
egyik legeredményesebb rendje. Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában
elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1566. július 31-én. Sírja a római Il Gesu jezsuita templomban van.
augusztus 1. Liguori Szent Alfonz püspök és egyháztanító (1787)
Hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz.
augusztus 4. Vianney Szent János áldozópap (1859)
Legyen úgy, amint kívánod!
Ars plébánosa. Áldozatos életével megváltoztatta a falu életét,
számosan gyóntak nála. Nagy gondot fordított a liturgikus tárgyak tisztaságára. Szegényen élt, minden anyagi forrását a nélkülözők gondozására fordította. Ismerte gyengeségeit a tanulás
és memorizálás területén, ennek ellenére mindig olvasott és képezte magát. A plébánosok és minden pap védőszentje.
augusztus 6. Urunk színeváltozása
Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!
A Tábor-hegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban III. Kallixtus pápa rendelte el hálaünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a
magyar seregek, 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök felett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó. Jézus megdicsőülésének helye, a régi hagyomány szerint, a Tábor-hegye volt. Ide ment fel
három tanítványával: Péterrel, Jakabbal és Jánossal.
augusztus 9. A keresztről elnevezett Szent Teréz Benedikta
(Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje
(†1942)
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az
órát!
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augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus és vértanú (258)
Eljött az óra, mikor megdicsőül az emberfia.
augusztus 11. Szent Klára szűz (1253)
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

augusztus 13. Boldog XI. Ince pápa (1689)
Van, aki a mennyek országáért önként lemond róla.
augusztus 14. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és
vértanú (1941)
Ilyeneké a mennyek országa.

augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Mily nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
A Boldogságos Szűz Mária mennybevitelének ünnepét a
magyar népnyelv egyszerűen csak Nagyboldogasszonynak
nevezi. Azt a hitigazságot, dogmát ünnepli ma az Egyház,
hogy a Boldogságos Szűz Mária halála után nem úgy halt
meg, mint akárki közülünk. Az ő testét nem érte romlás,
hanem a mennyei dicsőségbe testestől-lelkestől felvétetett,
s a mindenható Isten a mindenség királynéjává tette.
A rózsafüzér titkai közül a dicsőséges ezen két titkát ünnepli az Egyház: ki téged Szent Szűz a mennybe fölvett; s
a másik: Ki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
Ezt a hitigazságot dogmaként vallja az Egyház, vagyis olyan hitigazságként,
ami biztos hitigazság a kinyilatkoztatásban. Abban a tanításban, amit nekünk
az Isten megmondott, amit minden katolikus kereszténynek vallania kell, ha
katolikusnak tartja magát. Ezért fontos, hogy minél jobban megértsük ezt a
dogmát, mely az utolsó az eddig kihirdetett dogmák sorában: XII. Piusz pápa
hirdette ki 1950-ben, s azóta nem hirdettek ki új dogmát.
augusztus 19. Szent Bernát apát és egyháztanító (1153)
Menjetek ki az útkereszteződésekre!
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augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje (1038)
De az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták.
Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre térve Szent Adalbert
püspök megkeresztelte. Atyjának, Géza nagyfejedelemnek művét folytatva kereszténnyé tette nemzetét. II.
Szilveszter pápától kért megerősítést és koronát. 1000ben Magyarország királyává koronázták. Feleségével,
Boldog Gizellával és fiával, Szent Imrével a magyar
család első szent példáját adták. Igazságos, békeszerető
és szent életű király volt, aki az Egyház törvényeit megtartotta és alattvalói
igazi javát kereste. Tíz püspökséget, több kolostort alapított, az egyházi életet
messzemenően támogatta. Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is elvesztette,
országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. 1038. augusztus 15én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa épített Nagyboldogasszonyszékesegyházban temették el. Szent László király idején avatták szentté 1083.
augusztus 20-án.
augusztus 21. Szent X. Piusz pápa (1914)
Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
augusztus 24. Szent Bertalan apostol (1. sz.)
Honnan ismersz engem?
augusztus 27. Szent Mónika (387)
Jön a vőlegény!

augusztus 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító (430)
Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád.
Az Észak-Afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány volt, édesanyja, Szent Mónika már keresztény.
Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén is. Nagy
becsvágy élt benne. Jó nevű iskolákat is látogatott, de időnként garázda fiatalok társaságában is forgolódott. 371-ben
szónoki és jogi tanulmányokat folytatott Karthágóban. Egy
ismeretlen lánytól fia született. Édesanyja könnyei és Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Megragadta Ambrus szónoki
tehetsége, fellépése, műveltsége. Szent Antal életrajza nyomán találkozott a
szerzetesi eszményképpel.
Megkeresztelkedett 387. április 25-én, húsvét éjszakáján, majd hazájába viszszatérve aszketikus életet élt. 391-ben pap lett, majd 395-ben Hippo püspöke.
Hívei példaképe lett. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg. 430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben. Sírja jelenleg a Milánó melletti Páviában van.
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Az MKPK közleménye
2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:
1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell
lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra.
2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök
másként nem rendelkezik.
3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.
Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök,
illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

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!
Változások a templom körüli parkolásbanA korábban kiosztott „egyházi rendezvény” kártyák használata megszűnik. Hétköznap vagy szombat délelőtt, illetve este 6 óra előtt parkolási díjat kell fizetni. Kérjük a kedves híveket, hogy a
szentmisék alatt a templom körüli parkolóhelyeket használják, odafigyelve ezzel a
környéken élők parkolási nehézségeire.
Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára lehet
befizetni az alábbi számlaszámra:
Római Katolikus Egyházközség
10700196-49270400-51100005 CIB Bank
Továbbra is kérjük szíves adományaikat az Afréka Alapítvány javára.
AFRÉKA Nemzetközi Humanitárius Alapítvány (AFRÉKA International Humanitarian Foundation) számlaszáma: Afréka Alapítvány 10101346-2709940001004002 IBAN: HU66 SWIFT kód: BUDAHUHB
https://www.magyarkurir.hu/hirek/afreka-uzenete-nigeriabol-nem-csak-eteltremenyt-is-adunk-az-embereknek
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Cserkésztábor
helyszíne:
Cserkészpark
időpontja:
2021. július 3-12.
Nyári családtáborunk
helyszíne:
Riviera Park Hotel, Balatonföldvár
időpontja:
2021. augusztus 5-9. (csütörtök-hétfő)
A plébániahivatal ügyfélfogadása
Hivatali órák:
hétfő, kedd, péntek
9.00 – 11.00
szerda
16.00 – 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.

Nyári miserend a Szentháromság-templomban
június 14-től augusztus 29-ig
hétfő, kedd, szerda
7.00
csütörtök, péntek, szombat
18.00
csütörtök szentségimádás
17.00
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.
Minden testvérünknek Krisztussal megélt szép nyarat, jó pihenést kívánunk! Ő
hív bennünket: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek
alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! (Mt 11,28)
Következő számunk szeptemberben jelenik meg.
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2021. július-augusztus
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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