
  
 

 
  

 

AAZZ  ÖÖRRÖÖMMHHÍÍRR  KKIIBBOONNTTVVAA  
 

lyan sokszor halljuk Jézus szá-

jából, hogy azért jött, hogy az 

Örömhírt megossza velünk. Mi is az 

Örömhír lényege – tehetnénk fel a 

kérdést? Tudjuk tanulmányainkból, 

hogy az Örömhír középpontja, lé-

nyege az, hogy Isten meghív ben-

nünket az Isten Országába. 

Milyen egyszerű válasz. De valóban 

boldoggá tesz ez bennünket? Való-

ban csak ennyi lenne az Örömhír, az 

Evangélium? Kicsit gondolkodva ar-

ra jutottam, hogy Isten nem lehet 

ennyire „egysíkú”. Az az Isten, aki 

megteremti a világot a maga ezer 

meg ezer színével, a sok csodával, 

mindennel, ami körülveszi az embert, 

pont Ő lenne az, aki az embernek 

szóló legcsodálatosabb üzenetet egy 

mondatban elintézi? Úgy gondolom, 

az Örömhír ennél sokkal több. Az 

örömhír minden, ami történik velünk, 

minden, ami boldogságot hoz az éle-

tünkbe, minden, amitől jól érezzük 

magunkat. Álljon előttünk példaként 

az ószövetségi Jób példája. Jób jó-

módú ember, és egyik napról a más-

ikra mindent elveszít, az állatait el-

hajtják rablók, a szolgáit megölik, a 

háza összeomlik, a gyermekei benne 

halnak. Ott ül a szemétdombja tetején 

és imádkozik. Mennyire lenne vi-

gasztaló számára, hogyha az Isten azt 

mondja neki: „Ne félj, meghívlak a 

mennyországba!” Talán mi magunk 

is érezzük, nem ez az ideillő mondat. 

De nem is ezt mondja Isten, mert az 

örömhír nem csak ennyi. Azt mond-

ja: Mindent visszakapsz, lesznek újra 

állataid, szolgáid, gyermekeid! 

Mennyivel nagyobb boldogság, 

örömhír ez Jóbnak. 

ekünk is, amikor mindennapja-

inkat éljük, amikor jönnek a 

problémák, a bajok, a nehézségek, 

akkor kevés az, hogy azt mondják, 
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miénk lesz a mennyország. Szeren-

csére ennél sokkal több Isten üzenete. 

Azt üzeni, lesz miből kifizetned a 

számláidat, meg fog gyógyulni a ro-

konod, a barátod, csak figyeld a cso-

dákat az életedben. Mert egy iskolás-

nak az az örömhír, hogy jó jegyet 

kap, egy dolgozónak, hogy meg tud 

élni a fizetéséből, egy idősnek, hogy 

az unokái jól vannak, boldogok. Az 

örömhír mindannyiunknak más, 

mindannyiunknak egyedi. A cél min-

den embernél ugyanaz eljutni a 

mennybe, de az út mindenkinél más. 

És ezen az úton Isten végig azt sze-

retné, hogy boldogok legyünk, hiszen 

Ő szeret bennünket. Az örömhír 

mindannyiunknak napról napra más. 

Halljuk-e? Éljük-e? Figyelünk-e rá? 

 

z új tanév kezdetén különösen is 

figyeljünk, hogy észrevegyük az 

Örömhírt az életünkben! 

András atya 
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Szeptember 5-én, lapunk megjelenésével 

egyidőben kezdődik az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Bu-

dapesten.  
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti ér-

sek augusztus 24-én sajtótájékoztató keretében átadta 

a NEK tíz önkéntes hírnökének megbízólevelét. A 

szervezők az önkéntes program mellett beszámoltak 

a hét kulturális eseményeiről, kiemelten is a XV. Ars 

Sacra Fesztivál programjairól. 

Néhány hír a kongresszusról. A honlapon megtalál-

ják a hét minden eseményét.  

https://www.iec2020.hu/hu 

 

Ferenc pápa szeptember 12-én érkezik hazánkba, hogy bemutassa az esemény 

záró szentmiséjét. Az ortodox egyház legfőbb vezetője, Bartholomaiosz kons-

tantinápolyi pátriárka is részt vesz a NEK-en. Ő a szeptember 11-i délutáni 

szentmise előtt fog beszédet mondani a Kossuth téren. 

A NEK idején mintegy negyven keleti rítusú katolikus főpásztor találkozik 

Budapesten, akik szeptember 8-án, szerdán 16 órakor közös Szent Liturgiát is 

bemutatnak a Szent István-bazilikában, várhatóan Jusszef Abszi szíriai melki-

ta görögkatolikus pátriárka főcelebrálásával. 

A kongresszus egyik bevezető eseménye kulturális és egyházi szempontból is 

világpremier lesz: Oláh Patrik, a mindössze huszonhárom éves zeneszerző lo-

vári nyelvű Roma mi-

séje fog felhangzani 

szeptember elsején a 

Szent István-

bazilikában. A pro-

dukció zenei produce-

re Lakatos György 

hegedűművész. 

A kongresszus alatt 

lesz a premierje a Bu-

dapest misének is. A zsidó dallomokra épülő, de latin nyelvű mise zenéjét az a 

Pejtsik Péter szerezte, aki az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus himnu-

szát áthangszerelte mai himnusszá. 

A NEK keretében ünnepli tizenötödik jubileumát az Ars Sacra Fesztivál. A hét 

során százötven templom nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.  

Az esemény honlapja: https://ars-sacra.hu/ 

 

https://ars-sacra.hu/
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A Szentatya látogatásának alkalmából jelent meg az Új Ember Kiadványok 

sorozatának legújabb kötete, mely Ferenc pápa imád-

ságról szóló szerdai katekézissorozatának elmélkedé-

seit tartalmazza. „Az ima a hit legsajátosabb kifejező-

dése – mondta a Szentatya. – Hiszen ebben az Isten 

szeretetébe vetett bizalmunk fejeződik ki, hogy merjük 

és tudjuk megszólítani Őt.” 

Isten irgalmas Atya, ezért minden embert szeret. Jézus 

pedig minden ember Megváltója, aki ma is imádkozik 

mindegyikünkért. A Szentatya imáról tartott elmélke-

dései legyenek segítségünkre mind egyéni, mind kö-

zösségi imádságaink megújításában és az 52. Nemzet-

közi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk-

ben is! 

 

Egyházközségünkből is sok testvér regisztrált a kongresszusra. A „Szenthá-

romság Plébánia Gödöllő" néven regisztrált csoportba bejelentkezők együtt 

vehetnek részt az Eucharisztikus Kongresszuson, melyért közel két éven ke-

resztül minden szentmise végén közösen imádkoztunk. 

… 

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét 

elvigyük minden emberhez! 

Add, hogy a készület ideje 

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, 

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! 

Ámen 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra négy magyar nyelvű (a 

NEK hetét felölelve, a nyitó szentmiséhez, a szeptember 11-i szentmisé-

hez és körmenethez, valamint a szeptember 12-i záró szentmiséhez kap-

csolódóan) és öt idegen nyelvű kiadványt készítettek a NEK Titkársága 

megbízásából, ezzel is segítve minden résztvevő számára a szentmisékbe, 

liturgikus alkalmakba való bekapcsolódást. A kiadványokhoz kizárólag a 

NEK időtartama alatt, az események kiemelt helyszínein (Hősök tere, 

Hungexpo, Kossuth tér), díjmentesen lehet hozzájutni. Az Adoremus 

minden a NEK-hez kapcsolódó, magyar és idegen nyelvű különszáma 

díjmentesen letölthető az Újember honlapjáról: 

https://ujember.hu/#gsc.tab=0 . 
Forrás: Magyar Kurír         -hh- 
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Chiara Lubich:  

Itt vagy közöttünk 
 

Te mindig egyedül vagy 

a Tabernákulumban, 

mi meg szanaszét az utcán, 

otthon, az iskolában, a hivatalban. 

Itt vagy közöttünk, 

és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál. 

mert kevés a szeretetünk, 

és nem képes fölfogni Téged. 

 

Pedig ha az, amit parancsoltál, 

elevenen élne testvéreidben, 

nem volna az az érzésünk, 

hogy elhagynak Téged, 

amikor kilépnek a templomból. 

Az utcák és a tabernákulumok 

ugyanoda vezetnének: 

Isten országába az emberek között! 

 

Táplálj, Uram, Testeddel minden reggel, 

de adj készséges szívet is belénk, 

hogy mielőbb eljöjjön az az idő, 

amikor életünk minden pillanatában 

jelenléteddel táplálhatsz! 

 

 

.

A Szentháromság-templom tabernákuluma 
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 Július utolsó vasárnapja az elköszönés, augusztus első vasárnapja pedig a 

köszöntés vasárnapja volt egyházközségünkben. 
 

Elköszöntünk Janó és Zsolt atyától 
2021. július 25.  

Augusztus 1-től Janó atyát, aki hét 

éven keresztül volt plébánosunk, és 

Zsolt atyát, aki két éven keresztül 

volt velünk, áthelyezték, ezért július 

25-én az esti misében tőlük búcsúz-

tunk. A templomban nagyon sokan 

gyűltünk össze, és az asszisztencia is 

szokatlanul hosszú volt, mindez már 

jelezte, hogy fontos eseményre ké-

szülünk. Janó atya a homíliájában 

azzal búcsúzott tőlünk, ami a Szent-

leckében elhangzott, miszerint „Kér-

lek benneteket, legyetek szentek, 

akár házasok, akár papok vagytok! 

És mindezt tegyétek alázattal! Ne 

szállj el magadtól, ne legyél gőgös, 

de magad lekicsinyelni sem szabad! 

Viseljétek el egymást!” Janó atya 

egyben megköszönte, hogy elvisel-

tük őt, és bevallotta, hogy a búcsú 

nem könnyű sem a hívőknek, sem a 

papnak, de egy a lényeg, hogy Krisz-

tusra tekintsünk. Az evangéliumban 

Krisztus úgy mutatkozik be, mintha a 

lehetetlenség ura lenne, hiszen lehe-

tetlen, hogy egy szűz anya legyen, 

lehetetlen, hogy az idős és meddő 

Erzsébet gyermeket szüljön, és lehe-

tetlent kér, mikor 

a 12 apostolt el-

küldi, hogy te-

gyenek hívővé 

mindenkit a vilá-

gon. Viszont lát-

ni kell, hogy 

Krisztus végzi el 

a munkát, ne-

künk csak hagyni 

kell, hogy szeres-

sen. A csodálatos 

kenyérszaporítás 

után az emberek 

királlyá akarják 

tenni, de ő ezt 

nem akarja, el-

vonul egyedül. Ti is vonuljatok el 

egyedül! – biztatott minket plébáno-

sunk. Akkor is, ha házas vagy, gye-

reked van, szükséged van Istenre! 

Janó atya végül arra kért minket, 

hogy az áldozásban adjunk hálát 

azért a hivatásért, amit kaptunk, majd 

menjünk tanúságot tenni az élő 

Krisztusról.  

Zsolt atya nem tudta felolvasni, mit 

érez, az idő rövidsége miatt, de a 

Fény és Forrás előző számában meg-
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találhatjuk. A mise végén az atyák-

nak átadták az emlékkönyveket, me-

lyeket a hívek emlékezéseiből állítot-

tak össze, valamint mindketten kap-

tak ajándékcsomagot, és egy „Gödöl-

lő vége” útjelző táblát, majd vetítés 

következett az elmúlt évek fotóiból, 

melyeken végigkísérhettük az atyák 

velünk és értünk tett szolgálatát. Az 

ünneplést agapé követte a templom 

udvarán, ahol az énekkar lelkesen 

énekelt, miközben Janó és Zsolt 

atyától személyesen is elbúcsúzhat-

tunk.  

Hálát adunk pásztorainkért, és kíván-

juk, hogy az új helyükön is szívvel-

lélekkel tudják Istent és a rájuk bízott 

nyájat szolgálni!  

Simon Erika 

Isten hozta új lelkipásztorainkat! 
 

Augusztus 5-én szeretettel köszöntöttük András (Pici) atyát, Lajos atyát és Joel 

atyát, új plébánosunkat és új káplánjainkat. Kértük, hogy írjanak magukról 

néhány mondatot. 

Plébánosunk, András atya 

Kovács Andrásnak hívnak. De 

legtöbben csak Pici atyának ismer-

nek. Budapest mellett egy kis falu-

ban, Úriban nőttem fel. A hivatásom 

hosszú és rögös úton alakult ki. Öt 

éves lehettem, mikor először mond-

tam, hogy pap szeretnék lenni, tet-

szett a templom szépsége és nagyon 

szerettem volna én is az oltárnál áll-

ni. Ez két év múlva meg is valósult, 

amikor elkezdhettem ministrálni. 

Nagyon szerettem a templomban 

lenni, és úgy éreztem, semmi akadály 

sem állhat az utamba, hogy pap le-

gyek. Szinte mindennap jártam a 

templomba, sokszor egész délutánja-

imat ott töltve a plébánián.  Mégis, 

mikor a középiskolába kerültem, 

kezdtem elfordulni a templomtól, és 

attól a gondolattól, hogy pap legyek. 

Mikor a továbbtanulás kérdése került 

előtérbe a középiskola után, eszembe 

se jutott, hogy a szemináriumba je-

lentkezzek. Viszont Isten úgy gon-

dolta, hogy mégis ott a helyem. A 

Szegedi Tudományegyetemre adtam 

be a jelentkezésem, de néhány nap 

alatt Isten megértette velem, csak 

akkor leszek boldog, ha az Ő hívását 

követem. A hivatásomat teljesen az 

Isten kegyelmének élem meg. Úgy 

érzem, hogy annyit adott nekem, ezt 

csak azzal viszonozhatom, ha oda-

adom neki a földön az egyetlen érté-

kem, az életem. Nyugodtan állítha-

tom, mióta meghoztam ezt a nagy 

döntést, Isten soha nem hagyott el 
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engem. Velem van, és segít minden 

utamon és minden dolgomban.  

Dr. Beer Miklós püspök atya 2009 

júniusában szentelt fel diakónusnak a 

Váci Egyházmegye szolgálatára. Di-

akónusi gyakorlatomat a gödi plébá-

nián töltöttem. Egy év múlva része-

sültem a papszentelés kegyelmében, 

és augusztus elejétől püspök atya 

Salgótarjánba helyezett káplánnak. 

Öt évet töltöttem el ott. 2015. au-

gusztus elsején kezdtem meg papi 

szolgálatomat Dányban és Zsámbo-

kon, majd később egy fél évig Kókán 

is. Idén augusztustól Gödöllőre kül-

dött a Szentlélek, hogy Isten országát 

itt építsem tovább. Örömmel és nyi-

tott szívvel jöttem, hogy megéljük 

mindennap: Isten itt van velünk! 

Papi jelmondatomat a János evangé-

lium prológusából választottam: 

„…csak tanúságot kellett tennie a 

Világosságról.” /Jn 1, 8b/ 

Úgy gondolom, a mai világban nem 

azt várják a paptól, hogy beszéljen, 

elég zaj van nélküle is a világban. 

Feladatomnak azt tekintem, hogy az 

életemmel, az életmódommal mutas-

sam meg az embereknek, hogy Jézus 

a mai korban is itt él közöttünk, és 

szeretettel ölel át mindenkit, aki el-

fogadja szeretetét.  
 

Káplánunk, Lajos atya 

Kovács Lajosnak hívnak.1969-ben 

születtem Kézdivásárhelyen. Gyula-

fehérváron érettségiztem. 

1990-ben léptem be a jezsuita rend-

be. A kétéves újoncidőt 12 évnyi 

külföldi tanulmány követte Németor-

szágban, Ausztriában, Rómában és 

Kanadában. Teológiai tanulmányaim 

után filmes-tévés képzésben része-

sültem. Társadalmi kommunikáció-

ból doktori fokozatot szereztem. 

2004-ben kerültem vissza Magyaror-

szágra és a rend keretén belül mé-

diamunkát folytattam. Az első idő-

ben dokumentumfilmek készítésével 

foglalkoztam, 2011 óta a Rome 

Reports „A világ vatikáni szemmel” 

c. heti világegyházi műsorának a 

magyar változatát készítem több 

munkatárssal a Duna Televíziónak. 

2004 és 2006 között a Jezsuita Szent 

Ignác Szakkollégiumban működtem 

lelkészként, 2004-2014 között pedig 

a budapesti angol ajkú katolikus kö-

zösség papjaként. 

2011 óta a Budapesti Corvinus Egye-

tem főállású oktatója vagyok, ahol 

média és szervezeti kommunikációs 

tárgyakat tanítok angol és magyar 

nyelven. 2016-ban lettem a veres-

egyházi plébánia kisegítő lelkésze, 

2021 augusztusától pedig a Gödöllői 

Szentháromság plébánia káplánja. 

 

Egy kérdés és felelet a Talita női 

magazin 2011. márciusi számából, 

Kovács Lajos atyával készült riport-

ból:  
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Miért lettél pap? 
Amikor 16-17 éves voltam, egy fiatalos pap jött a falunkba, aki az elődjétől 

eltérően jó értelemben véve „nyitott házat” csinált a plébániából. A fiatalok 

éjjel-nappal bemehettek, az egyik helyen zenéltek, a másikon pingpongoztak, a 

harmadikon beszélgettek. Olyannyira jó karizmája volt ennek a papnak, hogy 

a nagy katolikus községben, ahol 25 évig egy papi hivatás nem volt, egy év 

után hatan jelentkeztünk a szemináriumba. Ennyit tesz egy embernek a hatása! 
 

Káplánunk, Joel atya  

Torma Joel vagyok, 1985-ben szület-

tem Cegléden, nyolcgyermekes csa-

lád harmadik gyermekeként. Gyer-

mekkoromat Abonyban töltöttem, 

ahol már iskolás éveim elején bekap-

csolódtam a Szent István király plé-

bánia életébe. Ezekben az években 

kezdett el bennem formálódni a papi 

hivatás gondolata. Ebben nagy sze-

repe volt Nagy András c. apát, nyu-

galmazott plébánosnak, aki máig 

fontos példakép számomra. Általá-

nos iskolai tanulmányaim után 

egészségügyi szakiskolát végeztem, 

majd 2006-ban érettségiztem. 

Ezt követően négy évet töltöttem 

külföldön a Betlehemről, Szűz Mária 

Mennybevételéről és Szent Brúnóról 

Nevezett Monasztikus Szerzetescsa-

ládban (La Famille monastique de 

Bethléem, de l'Assomption de la 

Vierge et de Saint Bruno), Franciaor-

szágban és Izraelben. Ebben a közös-

ségben véglegesült bennem az a fel-

ismerés, hogy az Úr az egyházme-

gyés papságra hív. Az itt megélt 

négy év után Dr. Beer Miklós akkori 

váci megyéspüspöknél jelentkeztem 

a papságra, aki az Egri Érseki Pap-

nevelő Intézetbe küldött. A szeminá-

riumban töltött hat év alatt készültem 

fel a papi szolgálatra. 2017. július 1-

jén az egyházmegye főpásztora dia-

kónussá, majd 2018. június 16-án 

pappá szentelt a váci egyházmegye 

szolgálatára. A diakónusi és papi 

szolgálatomat Vác-Alsóvárosi plébá-

nián kezdtem meg, Varga Lajos se-

gédpüspök atya mellett. Papi jel-

mondatom: „Irgalmasságot akarok, 

nem áldozatot.” (Mt.9,13) 2018 júni-

usában az Egri Hittudományi Főisko-

lán teológus-lelkész, 2019 nyarán 

pedig a Sapientia Szerzetesi Hittu-

dományi Főiskolán hittanár-

nevelőtanár diplomát szereztem. Je-

lenleg ugyanezen intézmény falai 

között lelkigondozói (pasztorális ta-

nácsadás és szervezetfejlesztés mes-

terképzés) pár- és családterápiás 

képzésben veszek részt. 
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Horgásztábor  

Három napon át huszonkét sötétkék 

egyenpólós gyerek és tizenhat felnőtt 

nyaralt és horgászott együtt a dányi 

tónál Hrágyel Pali és Zsuzsa jóvoltá-

ból a felállított sátortáborban. Az 

összlétszám harmincnyolc fő volt, 

ami állandóan változott, hiszen az 

emberek jöttek-mentek, segítettek. 

Vendégük volt Szecsődi Péter atya 

is, Zsolt atya, aki egyik nap vacsorá-

ra érkezett, és az új plébánosunk, 

András atya, aki szombaton éppen 

ebédre futott be. A legfiatalabb és 

egyben új táborozó az idén a hétéves 

Bella Zalán, a legidősebb és állandó 

táborozó pedig az egyetemista Gyu-

lai Kristóf volt.  

A halfogás a reggeli és esti órákban 

történt, a déli órákat pedig a nap he-

ve miatt pihenéssel, játékkal, szu-

nyókálással töltötték a táborlakók. 

Szombaton hatalmas bográcsban ké-

szült el a finom paprikás krumpli 

szalonnával, házi kolbásszal és virs-

livel. Mellé szintén házi csemege és 

kovászos uborka járt. Természetesen 

nem maradt el a szokásos csöves főtt 

kukorica, a mézédes görögdinnye és 

az erdélyiek által a helyszínen ha-

gyományos módon készített kürtős 

kalács, kakaós, fahéjas és kókuszos 

ízesítéssel. A munkából a fiatalok is 

tevékenyen kivették a részüket. A 

finom falatok mellett üldögélve, be-

szélgetve, társasjáték mellett telt el 

ez a szép délután. Vasárnap reggel 

horgászversenyen bizonyíthatták 

ügyességüket a táborlakók. A ver-

seny eredménye a következőképpen 

alakult: 

1. Gyulai Beni 

2. Nagy Szilárd 

3. Nagy Kristóf 

Tőzsér Bernát pedig különdíjban ré-

szesült. A kifogott 7-8 kg halhúsból 

halászlé és ropogós sült hal került a 

vasárnapi asztalra. A szervezők na-

gyon jó érzésekkel zárták ezt a há-

rom napot. A gyerekek fegyelmezet-

tek, szófogadóak voltak, betartották a 

tábor szabályait, a nagyobbak vi-

gyáztak a kisebbekre, vidám, jó han-
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gulatban töltötték el ezt a hétvégét, 

amelyet immár kilencedik alkalom-

mal rendeztek meg. Istennek hála a 

kedvező időjárásért is! Köszönjük 

Pali és Zsuzsa áldozatos munkáját, a 

sok-sok szervezést, szeretetet, amivel 

a táborozókat körülvették, és hála 

mindenkinek, aki valamilyen segít-

séggel hozzájárult Pali bácsi hor-

gásztáborához!  

     Simon Erika 

Családtábor 2021. augusztus 5-9. 
Csütörtökön délután folyamatosan 

érkeztünk a balatonföldvári Riviéra 

Park Hotelbe, ahol a Péter család fo-

gadott minket egy hosszú asztalnál 

ülve, mosolyogva. Fotó is készült 

minden érkező vendégről, amiről ké-

sőbb kiderült, hogy az esti vetítés 

részét képezi. Aznap este az első kö-

zös program a vacsora volt, ami után 

összegyűltünk a közösségi teremben 

és ismerkedési esten vettünk részt, 

ahol közelebbről megismerhettük 

Joel és Lajos atyát is, akiket másnap 

András atya váltott fel. Ezen az estén 

a három csoportra osztott közössé-

günknek egy-egy evangéliumi részle-

tet kellett állóképként bemutatni, 

majd előadtuk a „Hull a szilva a fá-

ról” c. dalt is különböző stílusban, és 

ki kellett találnunk, vajon melyik 

atyára melyik állítás vonatkozik a 

velük készült interjúban. Igazán na-

gyon jól szórakoztunk!  

A következő napokon a felnőtteknek 

minden délelőtt fórum volt a közös-

ségi teremben, a gyerekeknek pedig 

a parton fedett asztaloknál kézműves 

foglalkozás. Készült mintás, csíkos 

zoknikból nyuszi, bagoly, polip és 

kukac, barkácsoltunk dugókból tuta-

jokat, melyeket aztán verseny keret-

ében vízre bocsátottunk. Formáztunk 

nyakba akasztható talentum koron-

gokat, hajtogattunk szélforgót, készí-

tettünk karkötőt és társasjátékot. A 

kicsiket zenebölcsi szórakoztatta a 

Balaton partján. Az időjárás kitűnően 

alkalmazkodott a programokhoz. A 

vízi sorverseny alatt igazi meleg 

strandidő volt, a szárazföldi sorver-

seny idejére pedig kellemes hűvö-

sebb idő kerekedett. A gyerekek 

nagy örömére András atya is lelke-

sen, aktívan részt vett a sportesemé-

nyeken, amiből most sem volt hiány. 

Kora reggeli foci, méta egészítette ki 

a sort a szálloda gyönyörű rózsákkal 

és liliomokkal szegélyezett parkjá-

ban.  

Szombat este a fiatalok egy nagyon 

vidám színházi előadással kedves-

kedtek nekünk, melyben az egyház-

község elmúlt évi eseményeiből állí-

tottak össze nekünk egy híradót. 

Minden este 8 órakor megtekinthet-

tünk az aznap készült fotókból egy 

vetítést, melyekből megtudhattuk, mi 

történt táborunkban. Ezután a kisebb 

gyerekeknek volt diavetítés, a na-

gyobbaknak könyvből meseolvasás. 

A felnőtteket esti tízórai várta a bü-

fében. Zsíros kenyér, kolbász, papri-

ka, paradicsom, lilahagyma mellett 

beszélgethettünk, társasjátékoztunk, 

míg el nem álmosodtunk. A büfések 

nagyon komoly feladatot vállaltak 

magukra, hiszen ez egész napi szol-

gálatot jelentett a reggeli kávétól 
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kezdve a napközbeni tea elkészítésén 

át a különféle rágcsálnivalók, gyü-

mölcsök állandó kínálásáig. Itt volt 

elhelyezve a sok társasjáték, a tábor 

kirakója és a gyerekek színezői, 

egyéb játékai is. Az atyáknak hála, 

részt tudtunk venni szentmisén a tá-

bori zenekar kísérésével, és az esti 

imádság sem maradt el, amit az atyák 

távozása után a fiatalok vállaltak 

magukra. Ugyancsak ők szerveztek 

nekünk egy imaösvényt is sötétedés 

után, 6 egymásra épülő állomással, 

égő mécsesekkel, imádságokkal, el-

mélkedésekkel. Büszkék lehetünk 

rájuk, igazi szép lelki élménnyel 

ajándékoztak meg minket mindkét 

alkalommal! Köszönjük Páll Gabi-

nak a reggeli szentignáci szemlélődő 

imádságokat!  

A balatoni nyaralásnál persze elma-

radhatatlan a fürdőzés, amire szintén 

volt alkalmunk. A szeretet-

faliújságon megoszthattuk egymás-

sal, mi tetszett, miért és kinek adunk 

hálát. Nagy örömünkre a tábor végén 

a szálloda tulajdonosa kifejezte re-

ményét, hogy két év múlva viszontlát 

minket, mert nagyon meg voltak ve-

lünk elégedve. Istennek hála ezért a 

szép, tartalmas, valóban családi 

együttlétért, és nagy-nagy köszönet 

mindenkinek, aki beletett valamit 

idejéből, erejéből, tehetségéből! Mi 

már várjuk az újabb családtábort! 

Simon Erika 
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Egyházmegyei cursillós találkozó Szentkúton 
 

Július 31-én délelőtt a váci egyház-

megye 

cursillósa-

inak kis 

csapata 

(kb. 80 fő, 

ebből 15 

gödöl-

lői…) 

gyűlt össze ultreyára (kiscsoportok 

találkozójára) Mátraverebély-

Szentkúton. 

Amikor megérkeztünk, eleredt az 

eső, de az örömünket, hogy találkoz-

hatunk, nem mosta el. 11 órakor 

szentmisén vettünk részt, amin Mé-

száros Feri atya szigfridségünkről 

beszélt a homíliában: Szigfrid törpe 

volt (kb. 110cm), aki mindig na-

gyobb szeretett volna lenni. Egy ba-

rátja azonban rávezette, hogy vannak 

olyan feladatok, amiket csak ő tud 

megoldani a kicsiségével. Velünk is 

előfordul, hogy mások akarunk lenni, 

mint amik vagyunk, pedig képessé-

geinket Istentől a nekünk szánt fel-

adatokra kaptuk. A kesergés helyett 

keressük meg, mi a MI dolgunk a 

világban! 

A mise után Julián atya elmesélte a 

kegyhely történetét Szent László ki-

rály idejétől napjainkig. 

A templomban még elénekeltük in-

dulónkat, a „de colorest”, s mire be-

fejeztük, a nap is kisütött. 

Ragyogó időben autóztunk át Kiste-

renyére, a plébánia udvarára, hogy a 

finom gulyást és az általunk hozott 

sütiket elfogyasszuk. Ekkor már 

mindenki az árnyékot kereste... 

 

Egy kis szieszta után a kiscsoportos 

beszélgetésben a Covid hatásairól 

osztottuk meg tapasztalatainkat: mi-

lyen hatással volt életünkre és hi-

tünkre ez a hosszú bezártság? Volt, 

akit nagyon megrendített ez az álla-

pot, voltak, akik átestek a betegsé-

gen, és akik elvesztették hozzátarto-

zójukat, valamint voltak, akik mások 

segítésében találták meg feladatukat. 

A beszélgetést imával zártuk. 

 

A találkozó végén ismét hálát adtunk 

a Jóistennek, hogy személyesen ta-

lálkozhattunk, megölelhettük egy-

mást, együtt lehettünk. Újra erőt kap-

tunk a „szürke hétköznapokhoz”. 

Hazafelé lángoló szívvel emlegettük 

fel az aznapi eseményeket. 

 

Reméljük, hogy semmi nem akadá-

lyozhatja meg, hogy jövőre ugyanígy 

találkozhassunk! 

 

Zsiráfné Zsuzsa 
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GALGA-MENTI IFITÁBOR 
A sok évközi online találkozó után végre a nyár meghozta a személyes találko-

zás lehetőségét a fiatalok számára is. Minden régióban tartanak ifjúsági tábo-

rokat, a Galga-menti közösség közel 100 tagja – régiek és újak – augusztus 2-

7. között Máriabesnyőn találkoztak. Marton Zsolt püspök atya tanúságtétele is 

a program része volt. 

 

A találkozóról Nagy Zuzu számolt be, idézünk írásából:  

… 

Ebben az évben váratlan nehézséggel 

szembesültek a szervezők, hiszen a 

szokásos helyünket el kellett hagy-

nunk, és egy kicsit arrébb, a Mater 

Salvatoris lelkigyakorlatos ház mö-

götti dombon, valamint a Szent Fe-

renc közösségi házban kellett felfe-

deznünk a lehetőségeket és a terüle-

tet. A sátortábor jóval messzebb ke-

rült a helyszínektől, melyeken nap-

közben jelen voltunk, azonban a tá-

borozók könnyedén vették ezt a ne-

hézséget. 

Ferenc pápa által meghirdetett Szent 

József-év jegyében az idei tábor té-

mája is Szent József volt. Az előadá-

sok róla szóltak, a kiscsoportos be-

szélgetésekben is ő játszott központi 

szerepet, és az utolsó nap „színpad-

ra” vitt vicces kis szösszeneteknek is 

nagy részében jelen volt. 

A majdnem száz fős táborban, kiseb-

bek és nagyobbak számára is érthe-

tően és befogadhatóan adták át az 

előadók azt a keveset, melyet Szent 

Józsefről tudunk. Hiszen az üdvtör-

ténetben hatalmas szerepet játszott, a 

Bibliában mégsincs egyetlen kimon-

dott szava sem. A háttérben munkál-

kodó szentről, akinek nem a szavai, 

hanem a cselekedetei voltak fonto-

sak, végül mégis sok mindent tudhat-

tunk meg. 

A lelkinapon volt lehetőségünk 

szentgyónásra, melyhez számos kör-

nyékbeli atya nyújtott egy egész dél-

előttös segítséget, hogy a szentáldo-

zásban minél többen tudjunk egy-

szerre részt venni. Szerdán Marton 

Zsolt püspök atya tisztelt meg min-

ket jelenlétével, a forgószínpados 

előadásban tanúságot tett, aznap pe-

dig ő tartotta nekünk a szentmisét a 

bazilikában. Este a kihagyhatatlan 

közbenjáró ima emelte az év közben 

sokaknak meggyötört lelki életét. 

… 

A tábor végére minden „friss galgás” 

„régi ismerőssé” vált, jövőre már 

együtt tudjuk fogadni az újonnan ér-

kezőket. A szervezők minden erőfe-

szítése kevés lett volna, ha a Szentlé-

lek nem támogatja munkájukat, így 

idén is egy szuper tartalmas táborral, 

élményekkel és Istenben gazdag hét-

tel lettünk gazdagabbak. 

Végezetül pedig a tábor központi 

üzenetével búcsúzom: „József erre 

felébredt az álmából és úgy tett, 

ahogy az Úr angyala parancsolta.” 

(Mt 1, 24) 

Nagy Zuzu 
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SZENTES – A MEGUNHATATLAN 
 

Amikor 2010-ben először táboroz-

tunk Szentesen az imacsoportunk-

kal, magunk sem gondoltuk, hogy 

jó egy évtized múlva is, évről évre, 

töretlen lelkesedéssel térünk vissza 

egyre népesebb közösségünkkel. 

Mert bár a 2005-ben megala-

kult imacsoportunk valójában 

kilenc házaspár tagot számlál, 

Szentesre a kezdetektől családostul 

mentünk. Az első években az akkor 

még zömmel kamaszkorú gyereke-

inkkel, aztán, ahogy a gyerekeink társra leltek, családot alapítottak, unokáink 

születtek, úgy lettünk egyre többen és többen.  

Az idén rekord létszámban, 66-an vettünk részt a táborban. A helyszínnek kö-

szönhetően mindannyiunknak megadja a pihenés és kikapcsolódás lehetőségét 
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és élményét, de ezen túlmenően – és egyáltalán nem mellékesen – mindig 

érezzük a közösségépítő és közösséget erősítő hatásait is az együtt eltöltött 

időnek. Igaz ez úgy az imacsoportra, mint a fiatalokra és a gyerekekre egy-

aránt. 

Az évek tapasztalatai folyamatosan formálják és finomítják a módokat, ho-

gyan tudnánk a lehető legnagyobb szeretetben, egy nagy családként megélni 

ezeket a napokat. Elérni, hogy mindenki magáénak érezze és hozzátegyen, be-

leadjon valamit önmagából, ami ily módon szolgálattá lesz a közösség számá-

ra. 

Mivel a táborunk az étkezést tekintve önellátó, a közösségi tereinket magunk-

nak alakítjuk ki és tartjuk rendben, továbbá a hagyományos programjainkon 

túl az egyre népesebb gyereksereg végtelennek tűnő energiáját is folyamato-

san le kell kötni, mind-mind alkalom a feladatvállalásra.  

Szívet melengető a tapasztalat, hogy ebben a többgenerációs közösségben, egy 

hétig összezárva is meg lehet maradni az odafigyelő, egymást segítő és tolerá-

ló szeretetben, békességben, jókedvben…  

Nem azért, mert – mint bármely családban – ne fordulnának elő konfliktus-

helyzetek, ne merülnének föl megoldandó problémák…de mindannyian tud-

juk, érezzük, hogy az előző évekhez hasonlóan, valójában az idén sem 66-an 

voltunk… és minél inkább figyeltünk arra a 67.-re, annál biztosabb volt az ér-

zés a tábor végén, hogy jövőre is eljövünk… mert jó itt nekünk… 

RJ 

Az új kenyér megáldása 
 

Augusztus 20-án a 9 órai szentmise után hálát ad-

tunk Istennek az új kenyérért. Lajos atya megáldotta 

az odakészített kenyeret, amelyet a Sarankó pékség 

ajándékozott az egyházközségnek. Majd az akolitu-

sok kiosztották a megszentelt kenyeret a híveknek. 

Így egy régi hagyományt elevenítettünk fel templo-

munkban. Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angya-

lok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áldd 

meg ezt a kenyeret, mint 

ahogyan a pusztában az 

öt árpakenyeret megál-

dottad. Add, hogy aki 

ebből eszik, az testének 

erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, 

aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. 
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Templomszentelésünk évfordulójára 
Nyilván sokan emlékeztek arra az 

örömünnepre, amikor tizennégy évvel 

ezelőtt, 2007. augusztus 25-én Beer 

Miklós püspök atya felszentelte temp-

lomunkat.  

Akkor ezt írtuk: 

„Az az örömteli tény, hogy 2007. au-

gusztus 25-én együtt lehettünk a temp-

lomszentelésen, és a közösség birtokba 

vehette új otthonát, végtelen hálára kötelez bennünket. Elsősorban Isten iránt, 

a püspök atya iránt és minden segítőkész testvérünk iránt. 

Kérjük a Szentháromság egy Istent, hogy azt a templomot, amelyet az Ő ke-

gyelméből és az Ő dicsőségére építettünk, Szentlelke által mindenkor be tud-

juk tölteni szentháromságos élettel.” 

A templom tervezője, Nagy Tamás Ybl-díjas, Prima-díjas építész 2020. júliu-

sában, 69 éves korában váratlanul elhunyt. Imádkozzunk érte, köszönjük meg 

Istennek nálunk, értünk végzett szolgálatát. A nekrológok kiemelik művei kö-

zül templomunkat, különösen a színes 

üvegablakokat és az apszist.  

 „A gödöllői templom apszisa egészen 

különleges tér, az átlényegülés helyszí-

ne: ezt a hatást a központi tengelyre 

szerkesztett, fehér vakolt felületben 

megjelenő színes üvegekkel gazdagí-

tott, íves fal hatása teremti meg.” 

A templomszentelés évfordulóján pedig 

ezt imádkoztuk:  

„Hálát adunk neked, Atyánk, mert bár mindenütt jelen vagy, és áthatod az 

egész világmindenséget istenséged nagyságával és hatalmával, mégis azt kí-

vánod, hogy titkaid megünneplésére szent helyek épüljenek, s az imádság há-

zai is szent neved segítségül hívására figyelmeztessenek. Szentséges Három-

ság, ki mindent megtisztítasz és megszépítesz, ki mindent betöltesz, körül-

fogsz és minden fölött uralkodol, ki szüntelenül áldást osztasz, megszentelsz 

és megajándékozol: Hozzád könyörgünk, hogy áldd meg ezt a templomot, és 

áraszd rá bőséges kegyelmedet. Hiszen itt mutatják be papjaid az áldozatot, itt 

teljesítik híveid fogadalmaikat, itt kapnak bűneikre bocsánatot, s itt hallgatják 

figyelemmel életadó szavaidat. Add azért, hogy akik e házban jótéteményei-

dért könyörögnek, boldog örömmel láthassák kívánságuk beteljesedését, s az 

örök irgalmasság nagy ajándékának is örvendhessenek. A mi Urunk, Jézus 

Krisztus által. Ámen.”               -hh- 
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A Kolping Család kirándulása Szegeden 
 

Újabb közös élménnyel lett gazdagabb 

augusztus 14-én a Gödöllői Kolping 

Család tagsága. Szombaton közösen 

Szegedre látogattunk, ahol az Újszegedi 

Kolping Család tagjának kíséretében 

megtekintettük a gyönyörűen felújított 

Fogadalmi templomot és látogatóköz-

pontot, majd hajózva megismertük a 

Tisza ezen szakaszát. Többen felmentek 

a dóm tornyába is, megcsodálva a kilá-

tást. A szabadidő eltöltése után a napot 

közös szentmisével zártuk a dómban, amit különös élmény volt megélni Szűz 

Mária mennybevétele ünnepének előestéjén. Mindannyian élményekben gaz-

dagon, lelkileg feltöltődve érkeztünk haza. 

Kaiserné Jósvai Ágnes 

 

 Augusztus 30-án jóhangulatú évindító összejövetelen ismerkedtek meg egy-

mással papjaink és templomunk hittanosai a Szent Imre iskola udvarán, hogy 

az összejövetelek kezdetén ne idegenként tekintsenek egymásra, hanem olyan 

ismerősként, akivel tudják, hogy együtt építhetik Isten országát.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fény és Forrás   2021. szeptember-október 

   19 
 

  

Effata 
Az Effata közösségünk a nyári szünet után szeptember 

10-én, pénteken, 20.30-tól tartja első összejövetelét a 

blahai Jézus Szíve kápolnában (Gödöllő, Blaháné u. 

82). 

Több, mint egy éve a Szentlélek ösztönzésére indítottuk 

el ezeket az alkalmakat. Célunk, hogy egymást hordoz-

va, az Úr jelenlétében megnyissuk szívünket az élő és 

jelen levő Jézus előtt. Ő pedig cselekszik. Számos alka-

lommal tapasztaltuk már, és együttléteink során egy-

mással ezeket meg is osztottuk. Az Ige, a dicsőítés, a tanúságtételek, a közben-

járó ima, a csend, a saját szavas ima által lelkiekben gazdagodunk, megúju-

lunk. 

Szeretettel hívunk minden nőt (kortól függetlenül), aki vágyik megtapasztalni 

az élő Jézus gyógyító szeretetét. Kéthetente pénteken találkozunk élőben és 

online is. 

Jézus hív!  

Jézus vár! 

Merj Neki Igent mondani, hogy Ő cselekedni tudjon az életedben! 

Információ a csoportról a bacsinagyagnes@gmail.com email címen kérhető. 

Imával és szeretettel:  

Bacsi-Nagy Ágnes, Bazsik-Sipos Kata és Tóth-Lénárd Noémi 
 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai 
Szeptember hónapra: 

1. Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és 

ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fia-

taloknak, akik ezt már elkötelezetten élik. 

2. Az Eucharisztia ünneplése hozza el nemzetünknek és az egész világnak az 

igazságban, szeretetben, békében gyökerező lelki megújulást. 

3. Imádkozzunk papi hivatásokért a Váci Egyházmegyében. 

Október hónapra: 

1. Evangelizációs: Misszionárius tanítványokért 

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé vál-

jon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy 

tanúságtevő módon éli az Evangéliumot. 

2. Az üldözött keresztényekért 

3. Imádkozzunk papi hivatásokért a Váci Egyházmegyében. 

Október 2-án, szombaton lesz a társulat összejövetele az esti szentmise 

előtt. 

mailto:bacsinagyagnes@gmail.com
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 Ismerd meg a Bárka-missziót – online filmbemutató 
Írta: ShoeShine team 

Ma Magyar-

országon ti-

zenötezer 

gyermek él 

nevelőszülők-

nél. Ennél 

sokkal többen 

vannak, akik 

a mélysze-

génység miatt 

társadalmunk 

perifériájára 

szorultak. 

Hogyan lehet esélye egy kirekesztettségben élő gyermeknek egészségesen fel-

nőni, majd teljes életet élni? Kinek a felelőssége, hogy lehetőséget, figyelmet 

és bátorítást kapjanak azok a gyermekek, akiknek ez nem adatott meg? 

A Magyarországi Református Egyház gondozásában létrejött Bárka tábor 

évente több ezer periférián élő gyermeknek ad az ingyenes táborozás lehető-

ségén túl esélyt és figyelmet.  

A shoeshine.hu rövidfilmet készíthetett a Bárka tábor egyedülálló munkájáról, 

lelkiségéről. Stábunk célja a film elkészítése során az volt, hogy a személyes 

találkozások és közösségi élmények révén, őszinte és hiteles képet alkossunk 

erről a hiánypótló munkásságról, a gyerekek finom, de rendkívül izgalmas 

formálódásáról. 

A táborok a résztvevők számára ingyenesek, ehhez azonban támogatók segít-

ségére van szükség. Olyan partnereket keres a Bárka, akik szívesen támogat-

nák a táborozó gyermekeket, egyetértenek a Bárka célkitűzéseivel, és komo-

lyan gondolják a társadalmi felelősségvállalást.  

Annak érdekében, hogy Bárka történetét minél többen megismerhessék, 

szeptember 25-én 20.00 órától egy fimbemutatóval egybekötött online tá-

mogatói estre hívunk minden kedves érdeklődőt! 

 

shoeshine.hu/program/22-országos-esemény/2804-ismerd-meg-a-bárka-

missziót-online-filmbemutató 
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Kedves Könyvbarátok! 
Idén ősszel ismét könyvbörzére hívunk ben-

neteket! 

Október 2-3-án kerül megrendezésre, a 

szokásos módon: az alagsori nagyteremben 

lehet majd nézelődni, keresgélni, válogatni a 

szombat esti, valamint a vasárnap délelőtti 

és esti szentmisék előtt és után. 

 

A börzére adományként felajánlott könyveket, kiadványokat az ezt 

megelőző hét folyamán, azaz szeptember 25-től hozhatjátok be, és he-

lyezhetitek el az iroda előtti folyosón.  

Előre is köszönjük – a közösség nevében. 

 

Ne feledjétek! Ami nálatok már csak porfogó valamelyik polcon, vagy rég 

elfeledve kallódik a pincétekben, garázsotokban, az mások számára még 

érték lehet! 

 

Kedves anyukák, apukák! Idén – próbaképpen – gyermekeitek már meg-

unt, de még jó állapotban lévő játékait is elhozhatjátok! 

Ti könnyebben rendet raktok a gyerekszobában, ugyanakkor nagy örö-

met szereztek vele a leendő kis tulajdonosoknak! 

 

Bár a felajánlott könyveket évről évre egy jelképes összegért viheti ha-

za új gazdája, mivel nagyszámú kiadvány cserél ily módon gazdát, 70-

80.000 Ft adomány is összegyűlik egy-egy börze alkalmával. 

A bevételt minden alkalommal valamilyen közös cél megvalósítására for-

dítjuk. Idén játékokat tervezünk vásárolni, a baba-mama klub apróságai-

tól kezdve valamennyi korosztály igényét szem előtt tartva. 

Szeretettel várunk benneteket! 

 Reznák Judit 

 20/3329-756 
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OLVASÓLÁMPA 
Megtalálni a dolgok lelkét 

 

Az élet gyönyörű. Ezt megérzem a szemlélődésben. Ezért van 

értelme a hitnek, butaság a kísértés. A világ mögött van vala-

ki, nem energia, hanem tiszta Szeretet. Arca van, szíve van, 

személyes. A hitünk személyes. A keleti vallások személyte-

lenek. Isten valaki, akinek azt mondhatom: Te. Hogyne lenne 

arca! Ha Isten arcát ismerni akarom, embertársaim arcát kell 

szemlélnem. Az emberi arcokat! Az emberi arc csoda. 

Nem veszünk erről tudomást. Ha kinyitom a szemem, a 

világot szemlélem, ha becsukom, akkor a Teremtőt. A mű-

vészet segít, növeli bennem a szeretetre való képességet, 

segít, hogy élvezzem a világot, akár egy arcot. 

 Mi köze ennek a spiritualitáshoz? Az evés is spiri-

tualitás, aki nem veszi ezt figyelembe, az kiszárad. Édes-

anyád süteménye mögött ott van az édesanyád, a világ 

mögött ott van Isten. Ez a misztika. A misztika nem mene-

külés, hanem belemerülés. A dolgok lelkét megtalálni: Is-

tent megtalálni. A végső valóságot. 

(Részlet: Csókay András: Orvosmissziók Jézus-imával című könyvéből.) 

           F. I.  

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, műsorait. Interneten  is követhetik 
a műsort: https://katolikus.tv/; 
 Ajánljuk következő honlapokat:  

 www.szimre.hu;  
 https://shoeshine.hu/ 
 http://www.mente.hu;  

http://magyarkurir.hu;   
www.vaciegyhazmegye.hu;  
http://mkkm.hu;   
http://cursillo.hu; 
http://fokolare.hu  

Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat:  
http://szentharomsagtemplom.hu 

plébániánk papjai és szolgálattevői, a kapcsolatfelvétel lehetősége, vasárnapi hirde-
tések, az egyházközségi eseményeken készült fényképek, a szentmisék, hittanórák, 
csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás feltételei,  csoportjaink 
bemutatása. 

http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

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

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

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

szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz szűz (1997) 

Az Emberfia ura a szombatnak is 

szeptember 7. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vér-

tanúk (1619) 

Minden szél hajatok számon van tartva 

szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 

Mária a Krisztusnak nevezett Jézus szülőanyja 

szeptember 13. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító (407) 

Szólj csak egy szót és meggyógyul a szolgám 

szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása  

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta  

szeptember 16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk 

(253) 

Bocsánatot nyert sok bűne, mert nagyon szeretett 

szeptember 20. Kim Taegon Szent András áldozópap (1846), Csong 

Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk (1839)  

Akinek ugyanis van, annak még adnak  

szeptember 21. Szent Máté apostol, evangélista (1. sz.) 

Kövess engem! 

szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio áldozópap (1968) 

János támadt föl halottaiból  

szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú (1046) 

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet 

szeptember 26.  Elvándorlók és menekültek világnapja 
De ha a só elveszti ízét, ugyan mivel ízesítik meg? 

szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok 

Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég 

szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító (420)  

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés  

október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és 

egyháztanító (1897)  

Aki titeket hallgat, engem hallgat  

„Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán, 

Az életem egyetlen nap, mely elillan, elszáll. 

Ó, Istenem, Te tudod: ahhoz, hogy szerethesselek Téged, 

nincs másom, csak ez a mai nap…” 

október 2. Szent Őrzőangyalok  

Áldalak téged, Atyám  

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-09-20
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2016-09-20
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-09-26
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október 4. Assisi Szent Ferenc (1226)  

Menj és tégy hasonlóképpen  

október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátró-

nája 

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!  

október 15. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz  szűz és egyháztanító 

(1582) 
Sokkal többet értek ti a verebeknél  

Avilai Szent Teréz: Jöjj el, Uram! 

Szeresd, Uram, azokat, akik Téged nem szeretnek,  

fogadd be azokat, akik nem zörgetnek isteni ajtódon! 

Gyógyítsd meg azokat, akik nem törődnek lelki betegségükkel,  

sőt azon vannak, hogy azt minél jobban súlyosbítsák! 

Add vissza ezeknek a Lázároknak az elveszett lelki életet,  

amelyet nem kérnek Tőled! 

Szánakozzál végre azokon, akik nem szánják önmagukat.  

És mivel ők nem akarnak Hozzád menni, 

 jöjj el, Uram, Te, hozzájuk! Ámen 

 

október 17. A missziók vasárnapja 
Aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok  

október 18. Szent Lukács evangélista (1.sz.)  

Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé  

október 21. Boldog IV. Károly király (1922)  

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön  

október 22. Szent II. János Pál pápa (2005)  

Miért nem ismeritek föl a mostani időt? 

október 23. Kapisztrán Szent János áldozópap (1456)  

Ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan  

október 25. Pannonhalmi Szent Mór (1070)  

Asszony, megszabadultál betegségedtől  

október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok (I. sz.)  

Mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított  

 

október 31. Boldog Romzsa Tódor püspök, vértanú (+1947) 

Aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják  

„És mi baj, ha megölnek? Krisztusért élni annyi, mint Krisztusért meghalni.” 

A püspök a szovjet vallás- és egyházüldözés idején elutasította a Rómával va-

ló egység megtagadását, és egészen a vértanúságig hűségesen szolgálta híveit.  

 

 

http://katolikusradio.hu/igenaptar/20151015
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-17
http://katolikusradio.hu/szentek/231
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Hírek, hirdetések 
 

Tanévkezdés, elsőáldozás, hittanórák 

 Szeptember 5-én, vasárnap a fél 11-es szentmise lesz a Veni Sancte! 

Kérjük a gyerekeket, hogy hozzák el a táskáikat, hogy Isten áldásával 

kezdhessük a tanévet! 

 Szeptember 6-án, hétfőn kezdődik a plébániai hittan a most ősszel első-

áldozók részére, 15.30-kor és 16.15-kor.  

 Szeptember 19-én vasárnap 10.30-as misén lesz a gyerekek befogadási 

szertartása.  

A befogadás őskeresztény hagyományokhoz nyúlik vissza, amikor a szentsé-

gekben részesedni kívánó hittanuló mellé a közösségből választottak egy ke-

zest, aki imáival, odafigyelésével kezeskedett a készület komolyságáról. Ma is 

hasonló a feladat. 

 Október 17-én vasárnap a 9 órai szentmisén lesz a gyermekek elsőál-

dozása. Imádkozzunk értük! 
 

Hittanórák a közösségi házban 

Hétfő: 

Elsőáldozási készület (október 18-án, hétfőn kezdődik) 

15.15 a Szent Imre iskola tanulói  

16.15 a városi iskolák tanulói 

 

15.30  4. osztályosok hittanórája (október 18-án, hétfőn kezdődik) 

Csütörtök 

15.00  5-6-7-8 osztályosok  

Péntek 

17.00  Ificsoport 

18.00  Ificsoport 
 

Csoportjaink évkezdéséről a csoportok felelősei adnak felvilágosítást.  

Nevüket és elérhetőségüket megtalálják honlapunkon 

http://szentharomsagtemplom.hu/kozossegek/ 
 

 Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára 

kitűzni, forduljanak András 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 va-

lamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol 

ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 

18,19-20) 
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 Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik 

a szentségeket. Jelezzük a sekrestyében!  

 Októberben, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap 17.30-tól rózsa-

füzért imádkozunk a templomban. 

 Szerdánként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.  

 

Katekumen csoportok 

Szeretettel várjuk azokat a felnőtteket a kezdő katekumen csoportba, akik sze-

retnének keresztelkedni, elsőáldozni, bérmálkozni. Várjuk azokat is, akik 

mindezekben részesültek, de eltávolodtak az egyháztól, és újra szeretnének 

bekapcsolódni az egyház életébe. 

– 1. évfolyam első foglalkozása szeptember 21-én, kedden 19 órakor lesz 

a templom melletti hittanteremben. Ekkor lehet jelentkezni.  

– 3. évfolyam    csütörtök 19.00-20.00     

  első foglalkozás szeptember 9. 19 óra 

 

Evangélium-szöszölő    

Újra szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás 

szentmise alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az 

adott hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyerme-

kekkel. Megköszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az as-

sakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik 

az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalmak: szeptember 19. és október 17.  

 

A máriabesnyői Kisboldogasszony nagybúcsú 2021. szeptember 4-5-én lesz. 

Szeptember 4-én, szombaton 10 órától ünnepi püspöki szentmise és körmenet, 

a misét Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrálja. Tájékozódhatunk az 

alábbi linken: 

https://www.facebook.com/pg/mariabesnyo/posts/ 
 

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó: előreláthatólag 2021. október 2.  

A találkozót előreláthatólag október 2-án tartják. Hogy személyes vagy online 

formában kerül rá sor, ez nagyban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos elő-

írásoktól, esetleges korlátozásoktól függ. Kérjük, az érdeklődők figyeljék az 

online felületet! 

http://nagymaros.katolikus.hu/ 
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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. 

A szeptemberi és októberi miseszolgálat beosztását Pecze Dániel elküldi a lis-

tákra és a felelősök adnak felvilágosítást. 
 

 

 

A plébániahivatal ügyfélfogadása  

Hivatali órák:  hétfő, szerda, péntek   9-11 óra,  

Kedden, 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. 

 

 

Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára 

lehet befizetni: 

Római Katolikus Egyházközség  

10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják 

adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához.  

A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelybe, a szegények, 

rászorulók részére adhatunk feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának meg-

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

kozót szereti.” (2Kor 9,7) 

 

Parkolás a templom körül 

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

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

lyeket használják. Ezek hétköznap 6 óra előtt fizetősek. Ha azok már megtel-

tek, akkor a Szent Imre iskola mögé parkoljunk (a tömbfűtőmű mellett). 
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A SZENTMISÉK RENDJE  

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd      7.00 

szerda, csütörtök, péntek, szombat  18.00 

        17.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   18.00 

 

Gyónási lehetőség az esti szentmisék előtt 17.30-tól 18 óráig, csütörtökön a 

szentségimádás alatt is. Vasárnap 17.30-tól amíg vannak gyónók, illetve az 

atyákkal való megbeszélés szerint.  

Kérjük a kedves hívektől, hogy időben érkezzenek, ha gyónni szeretnének.  

          

BLAHAI KÁPOLNA 

A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 óra között. 

vasárnap        7.45 
 

SZADA 

kedd  szentségimádás     18.00  

  szentmise      18.30  

vasárnap         9.00 
 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, péntek      18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 

https://plebania.premontrei.hu/godollo/liturgiarend/ 
 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat  18.00 

szerda       18.30  

vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30 
 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

Szent Liturgia 

szerda, csütörtök, péntek        8.00 

szombat       18.00 

vasárnap           9.30 

 
 

 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2021. szeptember-október 
 http://szentharomsagtemplom.hu      fenyesforras@gmail.com 

A kiadványért felelős Kovács András plébános 
kovacs.andras@vaciegyhazmegye.hu 

http://szentharomsagtemplom.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com

