
  
 

 
  

 

HHAALLLLOOWWEEEENN  VVAAGGYY  MMIINNDDEENNSSZZEENNTTEEKK  
 

ostanában egyre többször fel-

vetődik ez a kérdés. A média 

egyre inkább elhiteti velünk, hogy mi 

nem mindenszenteket akarunk ünne-

pelni, hanem halloween-t. Nézzük 

meg mi a különbség a kettő között. 

A halloween ősi kelta hagyomá-

nyokból kialakult ünnep, amit első-

sorban az angolszász országokban 

tartanak meg október 31. éjszakáján. 

Az ünnep őse, a pogány kelta bo-

szorkányok, kísértetek és egyéb dé-

monok ünnepe, a samhain volt októ-

ber 31-én, amely egy kelta halálisten, 

a druidák istene, Crom Cruach(en) 

kultuszában gyökerezik. A május 1-

jei beltane ünnep az október 31-i 

samhain ünnep „ellenpontjaként” az 

esztendő „napos” felének eljövetelét 

jelentette, amin emberáldozatokat is 

bemutattak a druidák. Az egész an-

golszász világban a halloween a gye-

rekek ünnepe is. Előestéjén partikat 

rendeznek mindenfelé, és sokan jel-

mezekbe öltözve régi, babonás szo-

kások felelevenítésével, bűvészke-

déssel, társasjátékokkal mulatják az 

időt. 

 mindszentek vagy mindenszen-

tek napja az üdvözült lelkek 

emléknapja, melyet a katolikus ke-

resztény világ november 1-jén ünne-

pel. a megdicsőült Egyház ünnepe. 

Azokat ünnepeljük, akik már célba 

érkeztek és a mennyországban Isten 

közelébe élnek. Az ünnep 741-ben, 

III. Gergely pápa idején jelent meg 

először a megemlékezés napjaként. 

Jámbor Lajos frank császár 835-ben 

IV. Gergely pápa engedélyével már 

hivatalosan is elismerte az új ünne-

pet. Egyetemes ünneppé IV. Gergely 

pápa tette 844-ben. A katolikus és az 

ortodox keresztény egyházak ünne-
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pe. Sok európai országban – köztük 

Magyarországon és valamennyi ma-

gyarlakta területen – szokás, hogy az 

emberek meglátogatják és rendbe 

teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, 

virágot visznek és gyertyákat, mé-

cseseket gyújtanak mindenszentek, 

illetve a halottak napján. A gyertya 

fénye az örök világosságot jelképezi, 

a katolikus egyház szertartása szerint 

a „temetők nagy keresztjénél”, a 

„mindenki keresztjénél” elimádkoz-

zák a mindenszentek litániáját, és 

megáldják az új síremlékeket. 

bből a rövid kis bemutatóból is 

látszik, hogy mennyire különbö-

ző a lelkülete a két ünnepnek. Míg az 

egyik egy „buli”, a másik egy imád-

ság. Úgy gondolom, ápolnunk kell 

hagyományainkat, nem szabad, hogy 

teljesen eltűnjön kultúránknak ez az 

értékes szelete. Mindenszentekkor 

ünnepeljük eleinket, akik már köz-

benjárnak értünk a mennyben. 

András atya 
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Így éltük meg a NEK-et 
 

Nagy kegyelmi ajándék volt számomra, hogy az 52. Nem-

zetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjén a 

gödöllői kórus tagjaként részt vehettem egy 2000 fő feletti 

énekkar szolgálatában. Már nyár közepe óta készültünk, de 

voltak nehézségek, mert változott közben a repertoár, a for-

gatókönyv és még az utolsó pillanatban is történtek módosí-

tások. A hosszúra nyúlt összkari próbák alatt türelmes volt 

mindenki, hisz ekkora méretű énekkarra adaptálni egy ilyen 

komoly többszólamú anyagot nagyon nehéz, de azért többen 

azt gondoltuk, hogy ebből lehetnek gondok. 

De végül nem volt semmi baj, a kórus szépen szólt, mégis „mit féltek, ti ki-

csinyhitűek?” Köszönöm ezt 

a lélekemelő és örök emléket 

Ács Dávid karnagynak, hogy 

meghívott a szolgálatra, a 

kórustagoknak, hogy ilyen 

szép számban voltunk jelen 

Gödöllőről. Hálát adok, hogy 

a Hősök szobrainak magas-

ságából és Isten földi helytar-

tójának jelenlétében énekel-

hettünk a Statio Orbis záró-

misén. 

Újfent megtapasztalhattuk, hogy „az Úr gondoskodik!” 
Soli Deo Gloria! 

Kolozs Csaba 

 
Fontos, egyháztörténeti világeseménynek lehettünk részesei a NEK rendez-

vény kapcsán, de ami ennél talán sokkal fontosabb, az a mindenki számára 

személyes lelki út az Úrhoz, amihez ez a rendezvény óriási lökést adhatott az 

arra vágyóknak, és ezért tenni akaróknak. Túlzás nélkül állítható, hogy az 

egyes rendezvényeken tapinthatóvá vált Isten jelenléte, az ember a szívében 

érezte a transzcendens jelenlétet. Óriási öröm volt látni Ferenc pápát Budapes-

ten és nagyszerű volt az általa bemutatott szentmise. Mégis a rendezvény 

csúcspontja többek elmondás szerint is a szombati szentmise és körmenet volt, 

ahol az Eucharisztia útján járva a Kossuth térről a Hősök terére ment a hívők 

seregéből álló menet. Talán többek fejében megfordult, hogy mi lesz, ha pro-

vokáció lesz az úton, vajon hogyan fog reagálni a sok keresztény hívő, de az 

emberek talán megérezték, hogy itt valami fenséges dolog történik és egyálta-
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lán nem történt provokáció. Az emberekben élő spiritualitás iránti vágy, a 

bensőjükben megmozduló indíttatás és a kíváncsiságuk városszerte a menet 

köré csábította a világi embereket, városi polgárokat, akik talán valamit meg-

érezhettek a Mindenhatóból és nagy áhítattal figyelték a jeles eseményt. Köz-

ben mi hívők, boldogan énekeltük a NEK himnuszának refrénjét a magasba 

tartott fáklyáinkkal, valamint az egyéb Urat dicsőítő énekeket és boldogon vo-

nultunk egy nagy szeretet közös-

ségként a Hősök terére. Menet 
közben komoly lelki beszélgeté-

sekre is sor került a hívők között, 

melyet néha furcsa, kérdő szem-

mel néztek az éppen abba bele-

hallgató polgárok, de talán el-

gondolkodtak a hallottakon, fel-

sejlett bennük is, hogy Jézus az 

Úr. A menet a Hősök terén célba ért, de a hívők seregének egy része még a 

város központjában járt. Ebből is jól látható volt mennyien megmozdultak az 

Úr hívására.  

Jó volt így együtt lenni Istennel és az Ő népével. 
Bizton állítható, hogy minden résztvevő egy életre szóló élménnyel gazdago-

dott. Reméljük, ennek a közös imádságnak a további gyümölcseit hamarosan a 

népünkön is megtapasztalhatjuk. 

Simon Erika 

 
Az évek során sok zarándoklaton vettem részt, de úgy érzem, nekem most ez 

volt a csúcs. Talán a helyszín, gyönyörű fővárosunk, a rengeteg magyar zász-

ló, a hihetetlenül jó szervezés, a magas szintű biztosítás az utakon, az emberek 

roppant fegyelmezettsége, türelme, lelkesedése, hogy ez a csoda a mi kis ha-

zánkban is valósággá válik, még mindig álomszerű. Ahogy a buszmegállóban 

várakoztunk, hogy eljussunk a város széléről a Hősök terére, az első benyo-

másom az volt: „Uram, Istenem, nem hiszem el, hogy ennyien vagyunk!” Az-

tán a nyitó misén megtapasztaltam, amit már annyiszor más zarándoklatok so-

rán, ami mindig mélyen megérint,  

a liturgia alatti csendekben az igazi, mély, valódi csendet,  

a szívek csöndjét, az áhítatot az emberek arcán. 
A szombat esti szentmisére a Kossuth térre érkeztünk, melyet gyertyás kör-

menet követett az Oltári szentséggel. Szinte hihetetlen volt, hogy a Parlament-

től egészen a Hősök teréig, végig az Andrássy úton lépten-nyomon kivetítő-

kön kísérhettük végig, milyen óriási tömegben zarándokolunk. Aki csak a té-

vén követte, sajnálkozott, hogy mi nem láttuk, milyen sokan voltunk. De-

hogynem! Hiszen a kivetítőkön a drónok segítségével ugyanúgy szemtanúi 
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voltunk mi is! Sok házból kijöttek a lakók az út szélére, integettek, vagy az 

erkélyeken lobogtatták a magyar zászlót, volt, aki gyertyát vagy mécsest gyúj-

tot. „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” Ez az evangéliumi idézet jutott 

eszembe. Mert a külvilág valóban velünk volt, nem volt ellenséges. Pedig 

hangosan szóltak a dalok, az imádságok, mi magunk, zarándokok is rekedtre 

énekeltük magunkat. Panaszkodhattak volna, hogy ezen a héten nem tudtak a 

megszokott módon közlekedni a városban vagy hogy tömött járművekre kell 

felszállniuk, vagy hogy nem hagyjuk őket pihenni, hogy hangoskodunk.  

Ezt a kongresszust valóban a Szentlélek hívta össze, ez  

nem emberi mű volt! 
Nem tudtam, hogy osztanak majd nekünk gyertyát, ezért otthonról hoztam 

magammal két mécsest. Kis csoportunkban és körülöttem szinte mindenkinek 

egy idő után elaludt a gyertyája, az enyém viszont csodálatos módon egészen 

végig világított. Így tudtam meg-

gyújtani mindig másokét, és ad-

tam oda testvéreimnek a ma-

gammal hozott két kis fáklyát.  

Mikor a kongresszus himnuszát 

énekeltük („Győzelemről énekel-

jen”), magasra emeltük a gyer-

tyákat. Ilyenkor sokszor torko-

mon akadt a szó a megrendült-

ségtől, és arra gondoltam, Jézus 

valóban Úr s király a föld felett, 

mert ahol ennyien együtt tudunk 

lenni egységben, imádságban és békében, ott csakis Ő van jelen. „Mikor föl-

emelnek a földről, majd mindeneket magamhoz vonzok.” Abban a pillanatban 

ezt elhittem, hogy Krisztus valóban győzni fog, mert ebben az egészben vala-

mi titokzatosan nagy erő rejlik. Ha valahogy meg kéne fogalmaznom, mit 

éreztem azon az éjszakán, talán ehhez lehet a legjobban hasonlítani: Olyan 

volt, mint egy hatalmas népünnepély. Mintha eddig háború lett volna, és most 

felszabadultunk, és ezt ünnepeljük.  

PA 

 
Nagyon meghatott (a nyitómisén)az áldozáskor egy jelenet, aminek tanúja le-

hettem. Amikor az áldoztató atyánál elfogytak az áldozók, kicsit még várt, az-

tán készült elmenni. Láttam, hogy volt a közelben pár kislány, akik nem tud-

ták, odamenjenek-e az atyához, hogy megáldja őket. Megszeppentek voltak, 

akarták is, nem is – az atya viszont észrevette őket, és ő maga ment oda hozzá-

juk. Ezt annyira jó volt látni! Nagyon szép gesztus volt. Olyan érzés fogott el, 

amit úgy tudnék szavakba önteni, hogy 
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elmentünk Jézussal találkozni, és Jézus odalépett hozzánk. 
Papp Attila  

Bennem régi emlékek jöttek elő: milyen jó volt megtapasztalni a nagy egysé-

get a harminc évvel ezelőtti pápalátogatáskor vagy az ifjúsági világtalálkozók 

alkalmával is, amikor szintén ilyen sokan összejöttünk. Most az énekek fogtak 

meg legjobban: különösen a magyar himnusz, a harangszóval a végén és a 

Győzelemről énekeljen, a négy versszakkal. Rendkívüli volt. 

Mák Tamás 
 

Online követtem a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeit, és 

nagyon készültem, hogy így is igazán részt vehessek rajta, hagyjam magamra 

hatni mindazt, ami ezekben a napokban történik, őszintén kértem és reméltem, 

hogy megérint a lelkisége.  

Megkaptam a kegyelmet, igen, átjött így az interneten keresztül 

is az Eucharisztia lelkeket egyesítő öröme. 
És így talán még jobban érzékelni és értékelni lehetett azt a hatalmas szolgála-

tot, amit a szívvel-lélekkel, szeretettel tevékenykedő szervezők tettek. Min-

dent megtekinthettem a katolikus tévén, és a legtöbb eseményt a Duna tévén 

is, sokszor segítő kommentárokkal kísérve. A fordítás segítségével pedig már 

a szentmisén magyarul hallgathattam a Szentatya szavait. Sokkal több prog-

ramra eljuthattam, mintha személyesen lettem volna jelen. Az, hogy a fér-

jemmel együtt tudtunk nézni néhány programot, szintén előny volt, hiszen 

személyesen ezt nem tudtuk volna megtenni. 

Képek, szavak, dallamok kavarognak bennem. A családi nap közösségeinek 

fényképei a Margit-szigetről, Ferenc pápa beszédei, köztük a Lánchíd-

hasonlat, a tanúságtételek a Hungexpón, köztük Áder János szavai a cselekvő 

aktivitást jelentő hitről, a záró szentmise csodálatosan összeállított énekei a 

hatalmas kórus lelkesítő előadásában. Fabinyi Tamás evangélikus püspök 

együttes fényképe a pápával, és tanúságtétele, hogy lutheránusként is otthon 

érezte magát a kongresszuson.  

Kiemelhetnék még száz más mozzanatot is, amelyek hozzájárultak ahhoz, 

hogy úgy érezzem, ott vagyok, egy vagyok a résztvevőkkel. A Szentatya va-

sárnapi homíliájában azt mondta, hogy az Eucharisztikus Világkongresszus 

legyen kiindulópont, hogy  

nézzünk előre, és fogadjuk be a kegyelem átformáló ajándékát. 
Mindez arra késztet, hogy éljek ebből a találkozóból, fogadjak be még több 

eseményt a felvételek segítségével, és azt az örömet, amely a Jézussal való 

együttlétből fakadt így a világhálón keresztül is, továbbadjam. 

-hh- 
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Szentségimádás november 20-án,  

Krisztus Király ünnepének előestéjén 

 

Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk! 
Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, 

szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is 

érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk. A szentmisék és a 

szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a 

városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte 

és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőfor-

rás marad számunkra. (…) Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül talál-

kozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük 

a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és 

más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehes-

sünk! A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővá-

rosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor 

megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kér-

jük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szent-

lelked vezetésével és erejével! Ámen. 

(Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek) 

 
Bár véget ért az Eucharisztikus Kongresszus, Jézus, ígéretéhez híven, köztünk 

maradt. 

Ő Úr s Király a föld felett. 

Ezért, hálát adva a Kongresszus ajándékaiért, Őt imádjuk az Oltáriszentség-

ben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is. 

Tegyük ezt most kilencedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimá-

dásban, vagy otthon végzett imával november 20-án, Krisztus Király ün-

nepének előestéjén a világ ezernyi pontján. 

 

Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon! 
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Házas lelkigyakorlat 2021. szeptember 24-26. 

 

Eddig minden évben februárban men-

tünk Leányfalura lelkigyakorlatra, az 

idén viszont a világjárvány miatt egy 

év kihagyással ősszel szerveztük meg 

ezt a találkozót. Pénteken vacsorára 

érkeztünk a lelkigyakorlatos házba. 

Lajos atya csak szombaton reggel 

csatlakozott hozzánk, és péntek estére 

javasolt nekünk egy filmet, „Babette 

lakomája” címmel. A film az euka-

risztiáról és a teljes, feltétel nélküli 

önátadásról szólt. A film után meg-

próbáltuk értelmezni, amit láttunk, és 

nagyon szép színes mozaik állt össze 

belőle, aminek a helyességét aztán 

Lajos atya meg is erősítette, és az ő 

hozzáértő szemszögéből érdekes dol-

gokat hallhattunk a Jézust ábrázoló 

filmekről. Lelkigyakorlatunk kezde-

tén Lajos atya megismertette velünk, 

tulajdonképpen mi is az a lelkigya-

korlat a jezsuita rend értelmezése sze-

rint. Együttlétünk témája az imádság 

volt. A következő kérdésre kerestük a 

választ: Ki az az Isten, akivel talál-

koznom kell? Hogy erre választ tud-

jak adni, arra való a csend. A tanítás 

után kis csoportban dolgoztuk fel, 

hogy hol találom meg a csendet, ke-

resem-e egyáltalán? Hogyan imádko-

zom? Mik azok a mozzanatok, mikor 

az Isten megjelenik életünkben? Az 

egyik következtetés az volt, hogy a 

megszokott imádságaink mellett 

hosszú távon nem lehet megspórolni 

a csendet, a személyes Isten-

kapcsolatot, mert egyre inkább a fi-

gyelmünket akarják. Nem tudunk ad-

ni az embereknek, ha nem tölteke-

zünk folyamatosan. A megszokott 

imádságainknak is csak akkor van 

értelme, ha tényleg időt szakítunk rá  

és megérezzük, mit akar Isten ezeken 

keresztül mondani.  
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A másik fontos gondolat, ami engem 

megérintett, az az, hogy ahogy az 

életre reagálunk, úgy reagálunk az 

Istennel való kapcsolatra is, más szó-

val nézd meg a hétköznapjaid és 

meglátod, mekkora a hited! Mert az 

embertársaiddal való kapcsolat utal 

az Istennel való kapcsolatodra is. Ta-

nulmányoztuk a kiüresedés három 

útját is, melyek a választás, a döntés 

és a lemondás. Ez végigkíséri életün-

ket már gyerekkorunktól fogva, és 

minden életkorban más és más dön-

tést és lemondást vár tőlünk. Ezzel a 

témával kapcsolatban szintén kis 

csoportban osztottuk meg, hogyan 

éljük meg a lemondás mozzanatait, 

hogy mi az a belső fejlődés és hol ta-

pasztalom meg, illetve érzem-e, hogy 

az Isten gazdagít és betölti az űrt.  

Ezen a hétvégén a lelkünk épülése 

mellett volt alkalmunk a Duna-parton 

a ragyogó napsütésben sétálni. Vetél-

kedőn is részt vettünk, mely nagyon 

vidámmá varázsolta a közös esténket, 

előkerültek a társasjátékok, a házi 

kolbász és sütemények. Mindezek 

közben sokat beszélgettünk, és meg-

int csak jobban megismertük egy-

mást. A vasárnapi együttlétünket 

szentmisével és ebéddel zártuk. Is-

tennek hála, hogy az atya velünk tu-

dott lenni, hogy zsoltározhattunk, ál-

dozhattunk és együtt imádhattuk az 

Oltári szentséget! Köszönjük Lajos 

atyának az idejét és a nagyon érdekes 

és tartalmas tanítást, a zenészeknek 

pedig a szép zenei szolgálatot!  

Simon Erika 

 

Október 17-én vasárnap a 9 órai szentmisén volt gyermekeink elsőáldozása. 

Részletesen karácsonyi számunkban számolunk be az eseményről. 
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„Mert amint a föld előhozza sarját, és amint a kert kisarjasztja veteményeit, 

úgy sarjaszt az Úristen igazságot és dicséretet minden nemzet előtt.”  

/Iz. 61, 11/ 

Az idei nevelési évben óvodánkban, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

Tagóvodájában a fenti szavakat követve kezdetét vette a három éves óvoda-

kert program megvalósítása.  

Tevékenységeink tervezésében évek óta lépésről lépésre nagyobb hangsúllyal 

érvényesítjük a fenntarthatóságot célul kitűző környezeti nevelést A tavalyi év 

során megírtuk pályázatunkat a Zöld óvoda cím elnyerésére, reménykedünk a 

pozitív elbírálásban. Abban bízunk, hogy eddigi munkánk alapján sikerül ezt 

az erkölcsi elismerést elnyerni. Miért is jó Zöld óvodává válni? Mert a hoz-

zánk járó gyermekek az óvoda dolgozóival, szülőkkel együttműködve tudato-

san megismerkednek a fenntartható életvezetés alapjaival, amit a gyakorlatban 

meg is valósítanak. 

A pályázat beadása után örömmel és várakozással bekapcsolódtunk az óvoda-

kert programba is, mert ki akarjuk használni nagy udvarunk adottságait, ahol a 

gyermekek testközelből átélhetik a természet szeretetét, az élmények által is-

mereteket szerezhetnek környezetükről. 

Őszi teendőinket el is kezdtük október 16-án. Első 

körben a szülők segítségét kértük a kert, a kom-

posztáló kialakításához. Sok felajánlás érkezett a 

részükről, többek között faanyagot, raklapot, csava-

rokat, szerszámokat hoztak, amiből szép nagy kom-

posztáló épülhetett. A tervezési folyamatokat a kez-

detektől Jenei Csaba édesapa fogta össze, hatalmas 

lelkesedéssel motiválta, irányította az édesapák 

munkáját.  

„Az Úr jósága virrasszon fölöttünk, őrizd meg a kezünk munkáját!” (Zsolt 

90,17) 

Nagy áldás lesz, hiszen az egész óvoda komposzt igé-

nyét kielégíti majd. Folyamatban van egy kisebb gyer-

mek méretű komposztáló összeállítása is az óvodások 

részére, aminek használatával tevékenyen megfigyelhe-

tik a folyamatokat.  

És ez még csak a kezdet! Óvoda kertünk első ütemének 

megvalósításához felástuk az ágyásokat. Reményeink szerint még idén mál-

natöveket, eperpalántákat ültetünk, virághagymákat helyezünk el a gyerekek-

kel együtt. Tavasszal pedig vetünk, öntözünk majd, aminek Isten áldásával 

meg is lesz az eredménye: 

 „ Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni.”  

(Zsolt 128,2) 

Boros Lilla 
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Könyvbörze leltár 
Az előző évekhez hasonlóan, az idei börzénkre 

is nagy számban érkeztek könyv-felajánlások, 

melyet ezúton is köszönök minden kedves test-

vérünknek! 

Az idén egy hétvége szentmiséit követően volt 

lehetőség „börzézni”, de még ebben a pár órá-

ban is mintegy 700 könyv cserélt gazdát. Kicsik 

és nagyok egyaránt nagy lelkesedéssel kutakod-

tak, válogattak és leltek kincsekre.  

A 100 Ft-os adományokból összegyűlt 70.000 Ft jó részét már fel is használ-

tuk. 

A neten keresztül sikerült mintegy 5 kg-nyi Duplo kockára szert tenni, melye-

ket bizonyára sok apróság fog majd örömmel rakosgatni a táborokban, a fiatal 

családos vagy a baba-mama összejöveteleken. 

Vásároltunk társasjátékokat, kártyákat. Veszünk még egy-két jó minőségű 

frizbit (a családtáborban megismert szuper csapatjáték emlékétől indíttatva), 

valamint piknik plédeket tábori felhasználásra és szabadtéri összejövetelekhez. 

A jövő évi bevételt illetően – mert természetesen jövőre is tervezünk börzét – 

már most jelezték a fiatalok, hogy a már rég óhajtott ifjúsági klub megvalósí-

tásához minden segítséget és támogatást köszönettel fogadnak… 

Rajtunk ne múljon!  
RJ 

 

Szeptember 18-án került sor a III. Gödöllői Jótékonysági Sport- és 

Egészségnapra. A nagysikerű rendezvé-

nyen nem csak a résztvevő amatőr foci-

csapatok, a szűrésre érkező lakosok, ha-

nem a jótékonykodó sportbarátok is kilá-

togattak a Szűcs Lajos Sportcentrumba. 

Az értékes sportrelikviákra történő licitá-

lás és a helyszíni adományok során több 

százezer forint gyűlt össze az új gödöllői cserkészotthon felújítására, 

amely ügy mellé állt Gémesi Csanád olimpiai bronzérmes kardvívó is. A 

Sport televízió ennek kapcsán hívta stúdióbeszélgetésre a kiváló olimpi-

kont, valamint Vass Kristófot, a 802. számú Szent Korona Cserkészcsa-

pat csapatvezető-helyettesét. 

A szervezésben és lebonyolításban egyházközségünk közösségei is részt 

vettek.  
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Zarándoklat 
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti 

Kegyhelyen Magyarok Nagyasszo-

nya-búcsút ünnepeltek október 10-

én. Zarándokok egy csoportja egy-

házközségünkből is részt vett a bú-

csún. A szentmise főcelebránsa 

Székely János szombathelyi me-

gyéspüspök volt, koncelebráltak a 

zarándokokkal érkező papok, köz-

tük András atya is. A kegyhelyre a 

beköszönő hideg, borús idő ellenére rengeteg zarándok érkezett.  

A szombathelyi megyéspüspök homíliája elején elmondta, Szűz Mária látszó-

lag semmi olyan rendkívülit nem tett, mint Mózes, Pál apostol, vagy akár a 

vértanúk, mégis az üdvtörténet legnagyobb eseményét neki köszönhetjük.  

„Mária az, aki által 

Isten fénye beára-

molhatott a világba, ő 

az ablak, akin keresz-

tül a fény beragyog.” 

Azt a kérdést tette fel 

nekünk, hogy el tud-

juk-e fogadni azt a 

tervet és azt az utat, 

amelyen a mennyei Atya vezet minket, akkor is, ha vannak benne sebek és 

fájdalmak? Tudjuk-e magunkba ölelni az életünk keresztjeit a kereszt alatt álló 

Szűzanyával?  

Beszéde végén hálát adott azokért az emberekért, akik tudtak számunkra Is-

tenre nyíló ablakok lenni, és biz-

tatott, hogy legyünk olyanok, 

akik által Isten fénye átragyog. 

„Krisztus számít rátok, legyetek az ő 

világossága!” 
forrás:Magyar Kurír 
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November 
november 1. Mindenszentek (főünnep) 
Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. 

Urunk, Jézus Krisztus megígérte, hogy: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is 

megvallom őt mennyei Atyám előtt.” Az apostolok korától kezdve, oly nagy szám-

ban vallották meg vérükkel az Urat, hogy a sok névtelen szentnek nem tudtak kü-

lön-külön napot szentelni. Ezért a IV. századtól kezdve egy napot szentel Egyhá-

zunk, amikor minden szentjéről megemlékezik. IV. Bonifác Szűz Mária és az ösz-

szes vértanú tiszteletére 609-ben szentelte fel pápa keresztény templommá a római 

Panteont, mely valaha az összes pogány isten tiszteletére épült. A IX. században IX. 

Gergely pápa november 1-jére tette az ünnepet.  

november 2. Halottak napja 

Az én igám édes, az én terhem könnyű. 
Sajátos jellegű emlékezési nap. Az első nyom, hogy Sevilla-i Izidor püspök (+636) 

szerzeteseinek előírja, hogy a pünkösd utáni napon a megholtakért misézzenek. Ha-

lottak napjának tulajdonképpeni keletkezése, amikor Odilo, Cluny apátja 998-ban 

előírja  minden kolostorában a minden megholtról való ünnepélyes megemlékezést 

november 2-án. A XII. és XIII. században terjedt el egész Európában. 

  

 November 1-én, hétfőn mindenszentek ünnepén 9, 10.30 és 18 órakor, 

lesz mise a Szentháromság-templomban. Mindenszentek parancsolt ünnep. 

Mindenképpen vegyünk részt szentmisén. Halottak napján reggel 7-kor és este 

6-kor lesz szentmise.  

 A sírszentelésre 2021. november 1-én 15 órától kerül sor. 

 A következő napokban teljes búcsú nyerhető elhunyt szeretteink számára. 

A feltételek a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók. 

 

„Mindenszentek mai főünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyian 

meghívást kaptunk az életszentségre. Minden kor férfi és női szentjei, akiket 

ma mind együtt ünnepelünk, nem egyszerűen szimbólumok, távoli, elérhetetlen 

emberi lények. Épp ellenkezőleg, olyan emberek, akik két lábbal álltak a föl-

dön; megtapasztalták az élet mindennapi nehézségeit annak sikereivel és ku-

darcaival, és az Úrban találták meg az erőt, hogy mindig felálljanak és foly-

tassák útjukat. Ebből megértjük, hogy az életszentség olyan cél, amelyet csak 

saját erőnkből nem érhetünk el, hanem az az Isten kegyelmének és a rá adott 

szabad válaszunknak a gyümölcse. Az életszentség tehát ajándék és meghívás. 

Mint Isten kegyelme, vagyis mint ajándék az életszentség olyasmi, amit nem 

vásárolhatunk meg vagy cserélhetünk ki, hanem csak befogadhatunk, és ezál-

tal magának Istennek az életében részesedünk a Szentlélek által, aki keresztsé-

günktől fogva bennünk él. Az életszentség csírája épp a keresztség! Mind job-

ban tudatosítanunk kell magunkban, hogy beolttattunk Krisztusba, ahogyan a 

szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz, következésképpen vele és benne élhe-
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tünk és kell élnünk Isten gyermekeiként. Így az életszentség azt jelenti, hogy 

teljes közösségben élünk Istennel már most, földi zarándoklásunk idején.” 

Ferenc pápa  
 

December 

Advent 

november 29. Advent 1. vasárnapja 

Elérkezett megváltástok 

Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal 

és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesül, tekintsetek föl és emeljétek föl feje-

teket! Elérkezett megváltástok. (Lk 21, 27-28) 

december 5. Advent 2. vasárnapja 

Készítsétek elő az Úr útját! 

A pusztában kiáltónak ez a szava: készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek 

ösvényeit! (Lk 3,4) 

december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása  

Az Úr szolgálólánya vagyok: történjék velem szavaid szerint. 

A hagyományos katolikus hit szerint Mária, Jézus anyja különleges kegyelem 

által soha nem követett el bűnt, mivel Isten eleve megóvta őt az áteredő bűn 

hatásától. Ezt a tökéletes védettséget nevezzük szeplőtelen fogantatásnak. Éle-

tének első pillanatától kezdve a szentség különleges ragyogása gazdagította 

Máriát - nyilatkozta róla a II. vatikáni zsinat (Lumen gentium 56). Ez a hit az 

egyházban egy nagyon ősi hagyományon alapszik, mely valójában a Szent-

írásra támaszkodik, ahol Gábor angyal így köszönti Máriát: "Üdvöz légy, ke-

gyelemmel teljes!" (Lk 1,28). 

Az egyház Máriát úgy állítja a keresztény hívek elé, mint akiben az Isten által 

elgondolt tökéletes emberség megvalósult. A példa nem egy hős vagy egy ki-

váló tudós, hanem egy fiatal leány, aki egyszer s mindenkorra kimondta az 

igent Isten előtt, mindvégig hűséges maradt az ő szavához, és Fiában való hite 

még a szenvedés legnehezebb órájában sem ingott meg. (Kránicz Mihály) 

december 12. Advent 3. vasárnapja 

Arra sem vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam 

Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapáttal kezében 

kitakarítja szérűjét és csűrbe gyűjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tűzön 

elégeti. (Lk 3,16-17) 

december 19. Advent 4. vasárnapja 

Áldottabb vagy te minden asszonynál 

és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön 

hozzám? (Lk 1, 42-43) 

Az adventtel kapcsolatos információkat: roráték ideje, közös reggeli, gyónási 

lehetőségek, lelkinap, vásár stb a hirdetésekben a hirdetőtáblán és honlapun-

kon találhatják majd meg későbbi időpontban.  
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OLVASÓLÁMPA 
 

Mi dolgunk a világon? 
„Nem szabad hagyni megzavarni magunkat attól a kísér-

téstől, hogy valahol egész másutt, egész mást csinálva 

kell szentnek lennünk. Ott kell cselekednünk és helyt áll-

nunk, ahol éppen vagyunk! Aki házasságban él, nem ab-

ból kilépve, kolostori álmokban találja meg a szentség 

útját, hanem családi otthonában. Aki tanít, beteget ápol, 

házakat tervez vagy épp állatokat tart, nem e tevékenysé-

gek mellett, mögött, ellenére lehet kedves Istennek, ha-

nem éppen ezekben a tevékenységekben, amennyiben odaadóan és lelkiisme-

retesen teljesíti feladatát Isten jelenlétében, az Ő dicsőségére és testvérei javá-

ra. 

Assisi Szent Ferenc nagyon tudott szeretni. Azt mondták kortársai, hogy em-

bert így még nem láttak szeretni. És éppen ezért van ott az életében az aszké-

zis, hogy szeretete ne nárcisztikus szeretet legyen, ne önmagát megsokszoroz-

va saját magát szeretgesse, ne a szeretet édességére kapjon rá, hanem a szere-

tet igazságában merüljön el. 

Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret 

bennünket, és hittünk benne. (1Jn 4,16) Ez az első 

és legfontosabb teendőnk: hinni Isten személy sze-

rint ránk vonatkozó szeretetében. A szentség új 

útszakaszai előtt az egyetlen és hatalmas teendő az 

isteni szeretet újra elfogadása, annak elfogadása, 

hogy Isten jobban szeret, mint ahogy eddig gon-

doltam. 

A mérsékelt és munkával szerzett gazdagság ön-

magában nem bűn, de igenis veszélyforrás, 

amennyiben megakadályozza, hogy az ember to-

vább lásson a jelennél, és felismerje az ő igazi ér-

dekét, az üdvösséget; másodszor, amennyiben be-

zárja önmagába, s érzéketlenné teszi mások szük-

sége és szenvedése iránt; harmadszor pedig: 

amennyiben átveszi Isten helyét az ember szívében, és bálvánnyá lesz.” 

 

(Részlet: Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk a világon? Percnyi elmélkedések cí-

mű könyvéből.) 

 

            R. M.  
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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/  

 

november 4. Borromeo Szent Károly püspök (1584) 

Így örülnek majd Isten angyalai egy megtérő bűnösnek. 

november 5. Szent Imre herceg (1031) 
Legyen csípőtök felövezve és égő gyertya a kezetekben! 

Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot, alázatot, 

Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk. 

Szent István királynak és Boldog Gizellának fiaként született 

1000 és 1007 körül Székesfehérvárott. Hétéves korától Szent 

Gellért püspök nevelte életszentségre, és oktatta korának tudományára. Ő volt 

a trón várományosa. Kegyelmi sugallatra a legkedvesebbet: teljes lelki és testi 

tisztaságát ajánlotta fel Istennek a veszprémi Szent György kápolnában. Bár 

atyja kívánságára házasságra lépett, szűzi tisztaságát mégis megőrizte, élete 

így lett jel és példakép. Nem tudjuk ki volt a felesége, de méltó volt Imréhez, 

mert a házasságban a legnagyobb erényt többre értékelte, mint a gyermekek 

utáni vágyat. Szent István király fiához, Imréhez intézett Intelmei arról szól-

nak, hogy milyen legyen a jó keresztény uralkodó. Imre az is lett volna, ha egy 

vadászat alkalmával meg nem öli egy vadkan. Veszprém közelében halt meg 

1031. szeptember 2-án. Szent László király uralkodása alatt, 1038. november 

5-én őt is szentté avatták.  

november 9. A Lateráni Bazilika felszentelése 

Bontsátok le a templomot, én harmadnapra fölépítem azt! 

november 10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító (+461) 

Kelj föl, menj! A hited meggyógyított téged. 

november 11. Tours-i Szent Márton püspök (397) 

Isten országa nem jön el szembetűnő módon.  

november 12. Szent Jozafát püspök és vértanú (1623) 

Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. 

november 13. Magyar szentek és boldogok 

Amikor eljön az Emberfia, gondoljátok, talál hitet a földön? 

Az apostolok korától kezdve hazánk földjén keresztények sokasága tett tanú-

bizonyságot Jézus Krisztusról. Miután pedig a magyarság talált itt hazát, Ár-

pád háza szenteket és példát adott népünknek. Talán egyetlen fejedelmi család 

sem adott annyi szentet, mint éppen az Árpád-házi királyi család. Szent István 

királyunk magvetése csodálatos termékenységgel hozott gyümölcsöt, mert tör-

ténelmünk elmúlt századait mindig beragyogták nemzetünk szentjei. Népünk 

fiai közül többen vértanúk lettek, és így joggal mondható, hogy országunk a 

szentek országa, földünk szentektől megszentelt föld. 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
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november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ( 1231) 
Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas! 

Magyar királyunk, II. Endre és merániai Gertrud házasságából 

született 1207-ben. Már négy éves korában elkerült Wartburg 

várába. 1221-ben kötötték meg házasságát Lajos thüringiai gróf-

fal. Minden kötelességét pontosan teljesítette. Mint feleség for-

rón szerette férjét, mint buzgó keresztény az imádságban és az 

irgalmasság cselekedeteiben tűnt ki. Jótékonyságát Isten csodá-

val is jutalmazta (rózsacsoda). Egy éhínség alkalmával kiosztotta 

a csűrökben található összes gabonát, és 64 ezer aranyat. Férje megértően tá-

mogatta, de korán, 1227-ben Otrantóban, a keresztes háború előkészületei 

közben meghalt. Az irigy rokonság kiűzte Erzsébetet és gyermekeit Wartburg 

várából. Három évig tartott száműzetése. 1228-ban felvette Szent Ferenc har-

madik rendjének ruháját. Erzsébet kórházat alapított, a szegényeknek élt 

imádságban és a lélek vidámságában. 24 éves korában halt meg. 

november 21. Krisztus, a mindenség királya 

Az én országom nem e világból való. 

november 22. Szent Cecília szűz és vértanú (2-3. sz.) 

Ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt. 

november 24. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vietnami vér-

tanúk (1839) 

Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket. 

november 30. Szent András apostol (1. sz.) 
Jöjjetek utánam!  

András apostol, Jánossal együtt, Keresztelő Szent János tanítvá-

nya volt. András vitte hírül testvérének, Péternek, hogy megtalál-

ták a Messiást. Az első meghívott apostolok közé tartozik, az 

apostolok névsorában a harmadik. Betszaidából származott, és 

testvérével, Péterrel együtt halász volt. Az Úr a háló mellől hívta 

meg, és attól kezdve kétkedés nélkül hitt Jézusban, és mindenek 

fölött szerette Őt. Az első századig visszamenő hagyomány szerint Szkítiában 

hirdette az igét, majd Kisázsiában, a Földközi tenger vidékén, azután Tráciá-

ban és Görögországban. Ősi hagyomány szerint az achaiai Petrosban keresztre 

feszítették. Még a keresztről is prédikált, és tanúságot tett Jézus iránti szerete-

téről.  

december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap (1552) 

Legyen hitetek szerint! 

1506-ban született Spanyolországban. Apja a királyi tanács el-

nöke volt. Ferenc is előkelő megjelenésű és büszke magatartású 

volt, nagy tudományos karrierről álmodott, erre minden adott-

sága meg is volt. Párizsban tanult egyetemen. Ott ismerkedett 

meg Loyolai Szent Ignáccal. A barátságuk nyomán lett ő is a 
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jezsuita rend egyik alapítója. Állandó imája volt: "Lelkeket, lelkeket adj ne-

kem Uram!" 1541-től tíz éven át dolgozott misszióban, óriási eredményeket 

ért el Indiában, Indonéziában, Japánban. Tanította a gyermekeket, gyóntatott, 

kollégiumot szervezett misszionáriusok képzésére. Kínába is elindult, de a kí-

nai határon nem jutott át. Sancian szigetén1552-ben halt meg. Teste Goában 

nyugszik. A missziók védőszentje. 

december 6. Szent Miklós püspök (IV. sz.) 

Ember, bocsánatot nyertek bűneid. 

december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító (397) 

 Mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e 

kicsinyek közül 

Trierben, Olaszországban született 339-ben. Püspök, egyház-

tanító, Szent Marcellina testvére. 1298 óta egyházatyaként 

tiszteljük. Atyja Gallia praetori prefektúrájának volt a vezető-

je. Édesanyja csodálatraméltó keresztény asszony volt, férje 

halála után Rómában telepedett meg. Ambrus arisztokratikus, 

de fegyelmezett környezetben nevelkedett. Irodalmi és jogi tanulmányokat 

folytatott ragyogó eredménnyel. Harminc évesen a birodalmi főváros, Milánó 

kormányzója lett. 374-ben, az ariánus Auxentius halálakor közfelkiáltással 

Milánó püspökévé választották, pedig akkor még csak katekumen volt, nem 

volt megkeresztelkedve. 

Lelkipásztori tevékenysége az Egyház legjelentősebb püspökei közé emelte. 

Püspöki munkássága az Egyház függetlenségét biztosította a római birodalom 

államhatalmával szemben, nagy befolyást gyakorolt a nyugati császárok val-

láspolitikájára. 

Nagyon tekintélyes az irodalmi hagyatéka, legnagyobb része olvasásra szánt 

prédikáció. Milánóban halt meg 397-ben. 

december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú (IV. sz. eleje) 

Honnan volt János keresztsége? A mennyből vagy az emberektől? 

december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító (1591) 

Nem megyek, felelte, később azonban megbánta és kiment 

1542 táján született Spanyolországban. Apja korán meghalt, 

anyja nehezen tudta nevelni. Elemi iskolába szegények intéze-

tébe került. Már itt sokat és átszellemülten ministrált. 13 éves 

korától már dolgozott, hogy tanulhasson, és vezekelt. Karme-

lita szerzetes lett 1563-ban, majd Salamancában hittudományt 

és bölcseletet tanult. Avilai Szent Teréz munkatársa volt, 

1568-ban elsőnek csatlakozott a megreformált sarutlan rendhez. Ekkor vette 

fel Keresztes, vagyis Keresztről nevezett szerzetesi nevét. A sarutlan reformo-

kért elköteleződve sok testi és lelki szenvedést élt át a sarus rend részéről, de 

minden szenvedést örömmel vállalt. Életében igen sok jelét adta az életszent-

ségnek és bölcsességnek. A lelki életről szóló könyvei bizonyítják mély lelki 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1ztan%C3%ADt%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1ztan%C3%ADt%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Marcellina&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1298
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1zatya
https://hu.wikipedia.org/wiki/374
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arianizmus
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Auxentius&action=edit&redlink=1
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élettapasztalatát. 1591-ben halt meg, sírjához azonnal megindult a zarándok-

lás, a nép szentnek tartotta. Írásait a spanyol irodalom remekműveiként tartják 

számon. 

december 15. Boldog Brenner János áldozópap és vértanú (1957) 

Te vagy-e az, akinek el kell jönnie vagy mást várjunk? 

1931. december 27-én született Szombathelyen, mélyen vallásos családban, 

ahol mindhárom fiúból pap lett. Középiskoláit a ciszterek 

pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi premontrei gim-

náziumban végezte. Az iskolák államosítása után Zircen 

mint ciszterci oblátus érettségizett, és Anasztáz néven felvet-

ték a novíciusok közé. 

A szerzetesrendek feloszlatása után egy évig a budapesti Hit-

tudományi Akadémia civil hallgatója volt, majd a szombat-

helyi egyházmegye papnövendékeként a szombathelyi szemináriumban, ennek 

bezárása után Győrben folytatta teológiai tanulmányait. 1955. június 19-én 

szentelték pappá. Az újmisés papot püspöke Rábakethelyre küldte káplánnak, 

ahol buzgó lelkipásztori tevékenységet fejtett ki, sokat foglalkozott a fiatalok-

kal. Mindez kiváltotta az egyházüldöző hatalom rosszallását, ami az 1956-os 

forradalmat követő megtorlások közepette csak fokozódott. 

1957. december 15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai 

lakásából. Kísérőjével a gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu kö-

zött megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrással megölték. Az Ol-

táriszentséget bal kezével halálában is védelmezte. December 18-án a szom-

bathelyi Szent Kvirin szalézi templom családi kriptájában helyezték örök nyu-

galomra. A hatóságok a szertartást csak a kihirdetett időpont után engedélyez-

ték. Sírján újmisés jelmondata olvasható: „Az Isten-szeretőknek minden javuk-

ra válik!” A halálát követő nyomozás során megpróbálták megfélemlíteni a 

környék lakosságát. A gyilkosságnak is ez lehetett a célja. Tisztelete azonban 

egyre erősödött.  

Vértanúságának helyén, Rábakethely és Zsida határában 1989-ben felépült az 

életáldozatának emléket állító Jó Pásztor-kápolna. 2018. május elsején avatták 

boldoggá. 
 

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. 
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HÍREK, ESEMÉNYEK 
A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, Marton Zsolt püspök a Váci Egy-

házmegyében 2021. november 1. napjától az alábbiakat rendeli el. 

 A szentmiséken és a többi templomi szertartás alkalmával a maszk használata 

kötelező. 

 Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe. 

 A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem meg-

engedett. 

 Akik félsőlégúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orr-

folyás), ne menjenek templomba. Természetesen ebben az esetben rájuk nem 

vonatkozik a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége. 

 A szenteltvíz-tartókat ürítsük ki. 

 Gyakran tisztítsuk a kilincseket és a padokat. 

 Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra 

is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság 

megtartására és a kézfertőtlenítés. 

Vigyázzunk egymásra! 

Újra Családkongresszus!!! ❗ November 26-27. között Máriabesnyőn rendezi meg 

az MKPK Családirodája a 27. Családkongresszust, amelynek kiemelt témája lesz 

az apaság. De lesz még szó a kiégésről, az okos eszközökről, a CSÉN-ről és a Fami-

liaris consortioról. Lehetőség a tájékozódásra, tapasztalatok megosztására és kap-

csolatépítésre mindazok számára, akik a családokért dolgoznak egyházmegyéink-

ben.  

Részletes program és jelentkezés: https://csaladegyhaz.hu/csaladkongresszus/ 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai 

November:  

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért  

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek 

másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyit-

ja őket az életre. 

Istenünk, Te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy a 

nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a 

szeretetben, s így szentté válhassunk. 

December:  

Evangelizációs:  Hitoktatókért 

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére 

kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek 

erejében tanúságot tenni róla. 

A földre értünk, közénk született Megváltó hozzon szeretetet, békét minden ember 

szívébe. 

 Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára 

kitűzni, forduljanak András atyához, mert csak az ő beleegyezésével tehetik 

meg. 



Fény és Forrás   2021. november-december 

   22 
 

  

 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) 

 Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre! Ké-

résükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szent-

ségeket. Jelezzük a sekrestyében!  

 Minden vasárnap a fél 11 órai szentmisére várjuk a gyerekeket diákmisére. 
Ilyenkor számukra is érthetőbb prédikációval készülünk. 

 Keddenként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. 

 Kovács Lajos atya vezetésével szemlélődő imaiskola indult. Szombatonként 

19.00 órától vannak az alkalmak két csoportban.  

 November 20-án, szombaton templomtakarításra hívjuk kedves testvéreinket.  

 

November 14-én, vasárnap az esti misén adunk hálát a házasság szentség-

ében élőkért. A házaspárok megújítják ígéretüket, a jubiláns házasok pedig 

külön áldásban is részesülnek, és emléklapot kapnak. Ezért kérjük, hogy a 

kerek évfordulós házaspárok iratkozzanak föl a sekrestyében vagy az irodá-

ban. 
 

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a fél 11 órai  

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

adott hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a 

gyermekekkel. Megköszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők 

az assakram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon 

jelzik az adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom: november 21. 
 

 

Az éves önkéntes egyházi hozzájárulás vagy más néven egyházadó az év 

során bármikor befizethető, az irodán személyesen, sárga csekken, mely az 

irodában kapható, vagy átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: 

          Római Katolikus Egyházközség 

                  10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, ön-

álló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott ösz-

szege az éves a nettó jövedelem 1 %-a. 

Miseszolgálat 

Kedves Testvérek! 
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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. 

 

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) 

 

Változások a templom körüli parkolásban 

A korábban kiosztott „egyházi rendezvény” kártyák használata megszűnt. 

Amennyiben hétköznap vagy szombat délelőtt jövünk a templomba, úgy 

parkolási díjat kell fizetni. Továbbá kérünk mindenkit, hogy a szentmisék 

alatt a templom körüli és a tömbfűtőműnél lévő parkolókat használják, odafi-

gyelve ezzel a környéken élők parkolási nehézségeire. 

 

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, műsorait. Interneten  is kö-

vethetik 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 honla-

punkat:  

http://szentharomsagtemplom.hu 

plébániánk papjai és szolgálattevői, a 

kapcsolatfelvétel lehetősége, vasárnapi hirdetések, az egyházközségi esemé-

nyeken készült fényképek, a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rend-

je, 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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A SZENTMISÉK RENDJE  

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd      7.00 

szerda, csütörtök, péntek, szombat  18.00 

csütörtök       17.00 szentségimádás 

vasárnap 9.00,    

                                                                          10.30 (diákmise)    

                                                                          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. november-december 

 http://szentharomsagtemplom.hu      fenyesforras@gmail.com 
A kiadványért felelős Kovács András plébános 

kovacs.andras@vaciegyhazmegye.hu 

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

